
Mybwtk My’ybn hrwt

www.bibleist.ru



hrwt
My’ybn
Mybwtk
Torah

Prophets
Writings

Massoretic Text
according to

Jacob ben Chayim and C.D. Ginsburg

with 4242 textual notes, based on the massorah,
ancient editions and targumim

Tue 12th Apr, 2005
http://www.bibles.org.uk

www.bibleist.ru



New corrected text, notes and typesetting c© 2002–2005 Bibles.org.uk.
Typeset with pdfLATEX under Linux: Tue 12th Apr, 2005 at 04:30

Permission for personal use only is hereby given.

The Hebrew Tiqwah fonts and TEX macros used to typeset this book
were kindly donated by Dr Yannis Haralambous

http://omega.enstb.org/fluxus-virus/

www.bibleist.ru

http://omega.enstb.org/fluxus-virus/


Introduction.

The Massoretico-Critical edition of the Hebrew Bible is based on the
Received Text (Textus Receptus), namely that of the Second Rabbinic Bible
prepared by Jacob ben Chayim in 1524–25 which was faithfully preserved
by Dr Christian David Ginsburg and published in 1894 by the Trinitarian
Bible Society in London. Both the text and the numerous footnotes found in
Ginsburg’s Major and Minor Editions published by the British and Foreign
Bible Society for its Centenary were also extensively used in the preparation
of this volume.

The main features of this edition are as follows:

• No variations, however strongly supported by the Hebrew manuscripts
and printed editions have been introduced into the text but were rele-
gated to the margins and the footnotes.

• The footnotes contain important information about the textual vari-
ants and facts from the printed Massorah preserved from perdition by
Jacob ben Chayim and Dr. Ginsburg. The total number of footnotes
in this revision is 4242.

• This is a very traditional ancient Massoretic text, which understands
and abides by the strict rules of transmitting the Hebrew Scriptu-
res down through the centuries. Thus, features include the correct
display of closed and open sections, sedarim, parashiyot, large and
small letters, dotted letters, inverted nun, the correct use of Raphe and
the accents, the Massoretic summaries associated with the parashiyot
and books of the Torah, etc.

• While the modern divisions of chapters and verses are noted for the
sake of convenient reference, the text is arranged according to the
ancient chapters and sectional divisions of the Massorah and the MSS.,
which are thus restored.

• Massoretic summaries at the end of each book are for the first time
(in a Hebrew Bible edition as far as I know) given with their English
translations.

• We uniformly reproduce the Dageshed and Raphed letters, which are
found in all the best Massoretic Manuscripts, but which have been
omitted in all the current printed editions of the Hebrew Bible.

• The ancient Massoretic chapters, called Sedarim, are also indicated in
the margins against their respective places.
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• In the Massoretic summaries for individual parashiyot of the Torah
the signs found in Jacob ben Chayim’s Second Rabbinic Bible 1524–25
(first printed Hebrew Bible with the Massorah) are given in addition
to the standard signs usually found in the standard Codices.

• It is well known that in the printed Texts the variations called Kethiv
and Keri are marked by the word in the Text (Kethiv) having the
vowel-points belonging to the word in the margin (Keri). This pro-
duces hybrid forms, which are a grammatical enigma to the Hebrew
student. But in this Edition the words in the Text thus affected
(Kethiv) are left unpointed, and in the margin the two readings are
for the first time given with their respective vowel-points.

• The footnotes contains the various readings of the different Standard
codices which are quoted in the Massorah itself, but which have long
since perished.

• It gives the various readings found in the Manuscripts and Ancient
Versions.

• It gives the readings of the Eastern and Western Schools against those
words which are affected by them; lists of which are preserved, and
given in the Model Codices and in certain special Manuscripts.

• It also gives, against the affected words, the variations between Ben-
Asher and Ben-Naphtali, hitherto not indicated in the footnotes of
printed editions. These had been consigned to the end of the large Edi-
tions of the Bible which contain the Massorah of Jacob ben Chayim.

• It gives, in some instances, readings of the Ancient Versions which are
not supported by Manuscript authority.

• It gives, for the first time, the class of various readings called Sevirin
against every word affected by them. These Sevirin in many Manu-
scripts are given as the substantive textual reading, or as of equal
importance with the official Keri. These readings have been collected
from numerous Manuscripts.

• Quotations from the Ancient Editions, such as the Septuagint, are
translated into Biblical Hebrew. This is done to avoid frequent switch-
ing between Semitic and non-Semitic languages in the footnotes which
increases fatigue of the eyes. This edition is designed to be read daily
and not to gather dust on a book shelf as a “reference for scholar
only”.

This is an open, collaborative project. Anyone/everyone is encouraged to
download the latest version of tnk.pdf, to read it, use it, and to proofread
it. If anyone has suggestions for footnotes or important variant readings
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with support from manuscripts or ancient printed editions, these will be
considered. Rather than slavishly adopt a particular codex such as Aleppo
or Leningrad (B19A) as the “correct” version or the “original” text, this
edition takes the approach of not abandoning the traditional Rabbinic text
and, instead, putting the variant readings in the footnotes and letting the
reader weigh up the evidence accordingly.

This work takes the BFBS and TBS editions of Ginsburg’s Massoretico-
Critical edition of the Hebrew Bible as a useful starting point because they
are of much better quality than any other existing or past edition (which I
have examined), and in many ways this work can be considered a corrected
and expanded version of Ginsburg’s work. A PDF version with the latest
corrections and footnotes is available for download from the Bibles.org.uk
website.

The type-setting of the Hebrew text in the traditional way is enormously
complex, and this project uses modern state–of–the–art methods of doing
this, including TEX, pdfLATEX, Tiqwah, GNU sed, GNU flex and other text
processing tools running under GNU Linux.

The words which have a textual variant note are marked with the circle
above the letter affected by the variant. In cases where the circle above the
affected letter would be obscured by a vowel or an accent, it was shifted to
one of the nearby letters.

Numerous printed editions of the Hebrew Bible were consulted for proof-
reading the base text of this edition. Namely, those of Snaith, Letteris, Keter
Yerushalayim, Stone, BHS, BHK, Koren, Kennicott-DeRossi’s variants, Ja-
cob ben Chayim’s 1524–25 Second Rabbinic Bible, Complutensian Polyglot
and others were used. Also, extensive use of the ancient manuscript facsim-
iles, such as the Aleppo Codex, Leningrad Codex, Lisbon Codex and others
was made.

I endeavored to create a compact and pleasant to read edition which can
be used by every believer who loves the Lord and desires to keep all his
commandments given to our fathers by the hand of Moses and to search
out the deep things of God foretold by the prophets. What I did not try
to accomplish was to create an exhaustive collation of all possible textual
variants or embed the entire Massorah apparatus into the footnotes of this
work. Such attempt would perhaps have created an Encyclopaedia, of use
only for the “learned” but certainly not a book which can be consumed
daily by every true Israelite in the coming time of Jacob’s trouble, when
the people of Israel will most desperately need the accurate and readable
rendition of God’s will and instructions for mankind as expressed in his
written Word.

The electronic (PDF) version of this work has the following additional
features compared to the printed version:

• Each chapter of the Bible can be listened to while reading, by clicking
on the chapter number (Hebrew letter) in the margin. This feature is
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portable across Linux, Mac and Windows platforms and is supported
by the Adobe Acrobat Reader 5.0 and later.

• There is a bookmark for every book and every chapter within a book
to allow quick navigation of the text using a PDF viewer.

• There are hyperlinked references in the massoretic summaries at the
end of each book which can be clicked to jump at the corresponding
place in the Text.

• The page numbers in the Table of Contents are hyperlinks which can
be followed in a PDF viewer.

• The Biblical Genealogy is presented in the form of a PDF bookmark
tree. Following a bookmark in this tree brings up the verse describing
the birth and naming of the corresponding person.

• A separate “pure consonantal” version is also available from our web-
site which was produced from the same machine-readable text auto-
matically. The filename of this version is tnk-novowels.pdf.

May the Lord God of hosts use our labours of love to open the eyes of
many in Israel that they may come to know the glory of their own people
and the light to lighten the Gentiles. First and foremost, I thank the Lord
God of Israel for graciously providing everything I needed for working on
preserving his written words in this last generation.

It is my pleasure to acknowledge the helpful contributions from the fol-
lowing people (in alphabetical order by first name): Andreas Matthias,
Anoush Yavrian, Donald Arseneau, Duane D. Miller, Eric Browning, Ewan
MacLeod, Heiko Oberdiek, Jonathan Melville, Kirk Lowery, Mario Valente,
Mark E. Shoulson, Reinhard Kotucha, Ricardo Shahda, Ron Stewart, Sebas-
tian Rahtz, Stefano Scaglione, Vladimir Volovich and Yannis Haralambous.

Tigran Aivazian
London, England.
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End of verse . . . . . . . . . . . . . qwsp Pws ’txnt’ = P"s’
Ben-Asher reading . . . . . . . . . . . . . . . . . rV’=Nb = ’"b
In another book . . . . . . Myrx’ Myrpsb ,rx’ rpsb = ’"sb
In another edition . . . . . . . . . . . . . . . +’ swpdb = ’"db
In edition such and such . . . b"d ,’"d Nyy‘ : +b swpdb = b"db
Ben-Naphtali reading . . . . . . . . . . . . . . yltpn=Nb = n"b
Pentateuch, Bologna 1482;
Prophets, Soncino 1485–86;
Hagiographa, Naples 1486–87 . . . . . . . . . . +’ swpd = ’"d
First edition of the Bible, Soncino 1488 . . . . +b swpd = b"d
Second edition, Naples circa 1491–93 . . . . . +g swpd = g"d
Isaiah and Jeremiah, Lisbon 1492 . . . . . . . +d swpd = d"d
Proverbs with Targum &c., Leira 1492 . . . . +h swpd = h"d
Third edition of the Bible, Brescia 1494 . . . . +w swpd = w"d
The Earlier Prophets, Pesaro 1511 . . . . . . . . +z swpd = z"d
The Latter Prophets, Pesaro 1515 . . . . . . . +x swpd = x"d
Fourth edition of the Bible;
Pesaro 1511–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +T swpd = T"d
Psalms, Proverbs, Job and Daniel;
Salonica 1515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +y swpd = y"d
Complutensian Polyglot . . . . . . . . . . . . ’"y swpd = ’"yd
First edition of the Rabbinic Bible by Felix Pratensis,
Bomberg Venice 1517 . . . . . . . . . . . . . . b"y swpd = b"yd
Bible 40, Bomberg Venice 1521 . . . . . . . . d"y swpd = d"yd
Second edition of the Rabbinic Bible by
Jacob ben Chayim,
Bomberg Venice 1524–25 . . . . . . . . . . . . w"T swpd = w"Td
Prophets, Leira 1494 . . . . . . . . . . . . . Nwmdq swpd = q"d
And it is to be read . . . . . . . . . . . . . . . . . . yrqw = +qw
Zaqeph Gadol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldg Pqz = g"z
Small letter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’ry‘z
Zaqeph Qaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NTq Pqz = q"z
Pentateuch, Fara or Para 1487 . . . . . +b swpd Vmwx = b"dx
Pentateuch, Ixar 1490 . . . . . . . . . . +g swpd Vmwx = g"dx
Pentateuch, Lisbon 1491 . . . . . . . . . +d swpd Vmwx = d"dx
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Pentateuch, Brescia 1492 . . . . . . . . . +h swpd Vmwx = h"dx
Pentateuch, Venice 1516 . . . . . . . . . . +w swpd Vmwx = w"dx
Samaritan Pentateuch . . . . . . . . . . ynwrmV Vmwx = V"x
Manuscript, MSS . . . . . . . . . . . . dy ybtk ,dy btk = y"k
It is written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bytk = +tk
There is [are] not . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tyl = +l
Another copy . . . . . . . . . . . . . . . . . trx’ ’xswn = ’"n
Possible correction . . . . . . . . . . . . . . . . . yl h’rn = l"n
Seder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rds = sŘ
Another book(s) . . . . . . . . . Myrx’ Myrps ,rx’ rps = ’"s
Leningrad Codex . . . . . . . . . . . . . d’rgnynl rps = l"s
End of verse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qwsp Pws = p"s
See also . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyy‘
Parashah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hVrp = +p
Probable correction . . . . . . . . . . . . . . twyhl KyrY = l"Y
It is to be read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yrq = +q
Kennicott-De Rossi MSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . rd"nq
Big letter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ytbr
The beginning of the verse . . . . . . . . . . qwsp V’r = p"r
Targum Onkelos . . . . . . . . . . . . . . swlqnw’ Mwgrt = ’"t
Telisha Gdolah . . . . . . . . . . . . . . . . hlwdg ’Vylt = g"t
Bologna? 1477 . . . . . . . . . . . . . . +’ swpd Mylht = ’"dt
Targum Jonathan . . . . . . . . . . . . . . . Ntnwy Mwgrt = y"t
Targum Syriac . . . . . . . . . . . . . . . . . yrws Mwgrt = s"t
Targum of 70 Elders (LXX) . . . . . . . Mynqz +‘ Mwgrt = ‘"t
Telisha Ktanah . . . . . . . . . . . . . . . . hnTq ’Vylt = q"t
Targum Aramaic . . . . . . . . . . . . . . . . ymr’ Mwgrt = +rt
Latin Vulgate . . . . . . . . . . . . . . . . . . ymwr Mwgrt = r"t
Samaritan Targum . . . . . . . . . . . . ynwrmV Mwgrt = V"t
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The Hebrew Alphabet.

consists of 22 (2×11) letters, so the 5 finals were added to
make up three series of 9, or 27 in all:

Aleph ’ = 1 Yod y = 10 Koph q = 100
Beth b = 2 Kaph k = 20 Resh r = 200
Gimel g = 3 Lamed l = 30 Shin V = 300
Daleth d = 4 Mem m = 40 Tau t = 400
He h = 5 Nun n = 50 Kaph final K = 500
Vau w = 6 Samech s = 60 Mem final M = 600
Zayin z = 7 Ayin ‘ = 70 Nun final N = 700
Cheth x = 8 Pe p = 80 Pe final P = 800
Teth T = 9 Tsade Y = 90 Tsade final Z = 900
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tyV’rb
’, 2 hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ ZrĆ’Ďę hĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ ’¿Ą wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ tŇ ’¿Ą MyhĳĂ Łl’Ĺ ’răĎBĎ tŇ yS¡Ă ’Ň rĄBĘř sŘ1

yn¿ĄjĘ =l‘Č tŇ pĆŇ x¡Ć rČmĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ xČ CrăwĘ Mohĳ tĘŇ ynăĄjĘ =l‘Č ëŇ SĆ x¡Ł wĘ ChbŔŁ wĎ ÉChtÄŁ
3, 4 MyhËĂ Łl’Ĺ ’rĘIÌČwČ : ro’Ĳ =yhĂ yĘwĲČ ro’ĳ śyhăĂ yĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyĂUĲĎ hČ

5 ’rĎÄ qĘ IĂwČ : ëŇ SĆ xĲŁ hČ Nyb¿ĄŇ C ro’¡ hĎ NyB¿Ą MyhĂŔ Łl’Ĺ lDăĄbĘŇ IČwČ bŇ oTĳ =yJĂ ro’¡ hĎ =tŇ ’Ć
rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ hŇ lĎ yĘlĳĎ ’rĎqăĎ ëŇ SĆ x¡Ł lČ wĘ MoyŔ Éro’lĎ ű MyhąĂ Łl’Ĺ

: dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿
6 MyĂm¡Č NyB¿Ą lyDĂŔ bĘŇ mČ yhăĂ ywĂ MyĂUĳĎhČ ëŇ otăŇ BĘ ‘Č yq¡ĂrĎ yh¿Ă yĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
7 ÉrSĆ ’Ğ ÉMyĂUČÄ hČ NyBąĄ lDĄę bĘŇ IČwČ ů‘Č yqĂ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć ÈMyhĂ Łl’Ĺ W‘ČIăČwČ : Mř yĂmĲĎ lĎ
8 ’rÌĎqĘ IĂwČ : NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ ś‘Č yqĳĂrĎlĲĎ l‘ăČmĄ rS¡Ć ’Ğ MyĂUČŔ hČ NybăĄŇ C ‘Č yqĂŔ rĎlĲĎ tŇ xČ êăČmĂ

: ynĲĂ SĄ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ śMyĂmĳĎSĎ ‘Č yq¡ĂrĎlĲĎ MyhËĂ Łl’Ĺ

9 dŇ xĎŔ ’Ć Moqă mĎ =l’Ć ÉMyĂmČÄ èĎ hČ tŇ xČ êąČmĂ MyĂUČÁ hČ CwÄuĎ yĂ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
10 hŇ w¿ĄqĘ mĂ lĘ C ZrĆ’ĆŔ ÉhSĎ BĎ IČlČ ű MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : NřkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ hŇ SĳĎ BĎ IČhČ hŇ ’¡Ć rĎtĲĄŇ wĘ
11 ’SąĄ dĘŇ êĲČ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ oTĲ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČř MyUĳĂ yČ ’răĎqĎ MyĂU¡ČhČ

rS¿Ć ’Ğ onŔ ymĂ lĘ ÉyrĂjĘ hŇ WĆ ‘ąŁ yrĂÂjĘ Z‘ăĄř ‘rČzĆŔ ‘Č yrăĂzĘmČ bŇ WĆ ‘Ąť ’SĆ śDĆŔ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ
12 ‘Č yrąĂzĘmČ bŇ WĆ ‘ăĄ ’SĆ DĆţ ZrĆ’ĎÁ hĎ ’YĄÄ oêwČ : NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ob¡Ň =o‘rĘzČ

Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ ChnĳĄymĂ lĘ ob¡Ň =o‘rĘzČ rS¿Ć ’Ğ yrËĂjĘ =hŇ WĆ ‘ĲŁ Z‘ÌĄwĘ ChnĄŔ ymĂ lĘ É‘rČzĆÄ
13 : ySĲĂ ylĂ SĘ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ : bŇ oTĲ =yJĂ

14 MoI¡hČ NyB¿Ą lyDĂě bĘŇ hČ lĘ MyĂśmČŔ èĎ hČ ‘Č yqăĂrĘBĂ ÉtrŁ ’Ł mĘ yhąĂ yĘ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
Nybw
.’"k qwsp b"m Nymyysm Mydrpsh : +y qwsp g"m d‘ +h qwsp b"m hy‘Vyb l’h rm’ hk hrTph v.1 .’
,d"dxw ,g"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ,Pqm ’lbw xnwmb Nk v.3 .N’k ytbr +b Ny’ l"sb ,ytbr +b v.1
: NkĲĄ=yhĂ yĘwČ MyĂU¿ČlČ l"n v.6 .ro’ĳ yhăĂyĘ n"b ,ro’ĳ=hĂ yĘ ’"b ’"n ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,b"d Nkw ro’=yhĂ yĘ ’"s
.‘"t Nkw boT=yJĂ MyhĂŁl’Ĺ ’rĘIČwČ MymV ’"s v.8 .‘"t Nk ,NkĄ=yhĂ yĘwČ ’lb p"s : ‘ČqĂrĎlĎ l"n v.7 .‘"t Nk
’rĘIČwĲČ wxyryb v.10 : hSĎ BĎ IČhČ h’ĆrĎêĄwČ MhĆywĄqĘmĂ =l’Ć MyĂmČèĎ hČ txČêČmĂ MyĂUČhČ CwuĎIĂwČ Nk=yhyw N’k ’Ymn ‘"tb v.9

Z‘ĄwĘ ’"s v.11 .g"d Nkw ‘ybr ’SĆ DĆę ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,d"dx ,b"d ,’"d q"z Nk v.11 .hgwtm
’"s ,+wgw b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .b"y qwsp Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"t ,V"xb Nkw

.w"Td Nkw ,M"mh Zmqb MyĂmĎèĎ hČ
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CyąhĎ wĘ : MynĲĂ SĎ wĘ Mym¡Ă yĎlĘ C MydĂŔ ‘Ğomă lĘ C ÉttŇŁ ’Ł lĘ CyąhĎ wĘ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ NybăĄŇ C 15

W‘ČIăČwČ : NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ry’¡Ă hĎ lĘř MyĂmČŔ èĎ hČ ‘Č yqăĂrĘBĂ ÉtrŁ o’mĘ lĂ 16

tŇ lĆ SăĆ mĘ mĆ lĘ É ldŇŁ GĎřhČ ro’ą UĎ hČ =tŇ ’Ć MylĳĂ dŇŁ GĘ hČ tŇ r¡Ł ’Ł UĘ hČ yn¿ĄSĘ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ
: MybĲĂŇ kĎŇ oJĲ hČ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ tŇ lĆ SăĆ mĘ mĆ lĘ ÉNTŁ uĎ hČ ro’ą UĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ MoIŔhČ
É lSŁ mĘ lĂ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č ry’¡Ă hĎ lĘ MyĂmĳĎèĎ hČ ‘Č yqăĂrĘBĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ MtËĎŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ 17, 18

Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ ëŇ SĆ xĳŁ hČ NybăĄŇ C ro’¡ hĎ NyB¿Ą lyDĂŔ bĘŇ hČř lĘ CĲ hŇ lĎ yĘQČŔ bČŇ C MoIăBČ
: y‘ĲĂ ybĂŇ rĘ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ : bŇ oTĲ =yJĂ 19

PŇ păĄŇ o‘yĘ ÉPo‘wĘ hŇ IĳĎxČ SpĆŇ năĆ ZrĆS¡Ć MyĂUČŔ hČ CYă rĘSĘ yĂ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 20

Mn¡Ă yeĂ êČhČ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ ’răĎbĘŇ IĂwČ : Mř yĂmĲĎ èĎ hČ ‘Č yq¿ĂrĘ yn¡ĄjĘ =l‘Č ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č 21

MyĂUČÁ hČ CYÄ rĘSĲĎ žrSĆ ’Ğ tŇ WĆ mĆÃ rŁ hĲĎ ű hŇ IăĎxČ hĲČ SpĆŇ năĆ=lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ MylĳĂ dŇŁ GĘ hČ
: bŇ oTĲ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ ChnĄŔ ymĂ lĘ ÉPnĎJĎ PŇ o‘ą=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ MhĆę nĄymĲĂ lĘ
MyUĂŔ IČBČ ÉMyĂUČÄ hČ =tŇ ’Ć C’ą lĘ mĂ C Cbę rĘC CrăjĘ rmĳŁ ’Ň lĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ MtËĎŇ ’Ł ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ 22

: ySĲĂ ymĂ xĞ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ bŇ rĆy¿Ă PŇ o‘¡hĎ wĘ 23

WmĆ rËĆwĎ hŇ m¿Ď hĄ BĘ HnĎŔ ymĂ lĘ ÉhIĎxČ SpĆŇ nąĆ ZrĆ’ĎÁ hĎ ’YĄÄ oê MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 24

ZrĆ’ĎÁ hĎ tŇ IČÄxČ =tŇ ’Ć žMyhĂ Łl’Ĺ W‘ČIăČwČ : NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ HnĳĎ ymĂ lĘ ZrĆ’¡ĆÍotŇ yĘxĲČ wĘ 25

ChnĳĄymĂ lĘ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ WmĆ r¿Ć=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ HnĎŔ ymĂ lĘ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ HnĎę ymĂ lĘ
Cnm¡Ą lĘ YČ BĘ MdËĎŇ ’Ď hŇ W¿Ć ‘ĞnĲČ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ oTĲ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ 26

ÍlkĎŇ bĘŇ C ÉhmĎ hĄ BĘ bČŇ C MyĂmČę èĎ hČ PŇ o‘ăbĘŇ C MIĎÁhČ tŇ gČÄdĘŇ bĂŇ žCDrĘyĂwĘ CntĳĄŇ CmdĘŇ JĂ
ű MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ bĘŇ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Wm¿Ą rŁ hĲĎ WmĆ r¡ĆhĎ =lkĎŇ bĘŇ C ZrĆ’ĎŔ hĎ 27

’r¿ĎBĎ hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ C rk¿ĎŇ zĎ otĳŇ ’Ł ’răĎBĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ MlĆ Y¿ĆBĘ omŔ lĘ YČ BĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć
CbËŇ rĘC Cr¿jĘ MyhĂę Łl’Ĺ MhĆÁ lĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůMyhĂ Łl’Ĺ ÈMtĎŇ ’Ł ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ : MtĲĎŇ ’Ł 28

śMyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ăbĘŇ C ÉMIĎhČ tŇ gąČŇdĘŇ BĂ CdÂrĘC hĎ SĳĚ bĘŇ kĂŇ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć C’¿ lĘ mĂ C
yêĂ tČÄ nĎ žheĄhĂ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č tŇ WĆ m¿Ć rŁ hĲĎ hŇ I¡ĎxČ =lkĎŇ bĘŇ C 29

Mkl
gtmb Nk v.18 .’lm lodGĎhČ y’xndml ,rsx ldŁ GĎhČ y’br‘ml Nk v.16 .’gtm wxyry ry’Ă hĎlĲĘ v.15

.xtp PTxbw gtm ’lb lyDĂbĘ hČlĞC Tw‘ymb ,w"Td Nkw gtm ’lb lyDĂbĘ hČlĘ C ’"s ,Myrps bwrb Nkw ,wxyryb
’"sw ,d"dx Nkw =otyĘxČ wĲĘ ’"s ,w"Tdw ,d"yd ,b"yd ,y"k Myrpsb Nk v.24 .p"s : NkĲĄ=yhĂ yĘwČ MyĂmČèĎ hČ ‘"tb v.20

.s"t Nk Zr’h tIČxČ l"Y v.26 .ZrĆ’¡Ć ot¿yĘxČ wĘ n"b ,ZrĆ’¡Ć=otyĘxČ wĘ ’"b ’"n .h"dxw b"d ,’"d Nkw otyĘx¿ČwĘ
: Zr’h=l‘ WmĄrŁ hĎ WmĆrĆhĎ=lkĎ bĘ C ZrĄ’ĎhĎ ]tIČxČ [=lkĎ bĘ C hmĎhĄBĘ hČ lkbw N’k ’Ymn ‘"tb v.28
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=tŇ ’Ćř wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ‘rČzĆę ‘ČrăĄzŁ ű bŇ WĆ ‘ăĄ=lJĎ =tŇ ’Ć MkĆÁ lĎ
: hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ Mk¿ĆŇ lĎ ‘rČ zĳĎ ‘ČrăĄzŁ Z‘¡Ą=yrĂpĘŇ oB¿ =rSĆ ’Ğ Z‘ËĄhĎ =lJĎ

30 ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č WmăĄ or ű lkăŇŁ lĘ C MyĂmČÁ èĎ hČ PŇ o‘Ä =lkĎŇ lĘ C ZrĆ’Ď hĎ ţ tŇ IăČxČ =lkĎŇ lĘ CĲ
: NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ hŇ lĳĎ kĘŇ ’Ď lĘ bŇ WĆ ‘¡Ą qrĆy¿Ć=lJĎ =tŇ ’Ćř hŇ IĎŔxČ SpĆŇ năĆ ÉoB=rSĆ ’Ğ

31 bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ bŇ oT¡ =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’rĘIąČwČ
: yèĲĂ èĂ hČ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ

b, 2 y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČř MoIăBČ ÉMyhĂ Łl’Ĺ lkąČŇ yĘwČ : M’ĲĎ bĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ MyĂm¿ČèĎ hČ CQË kĚŇ yĘwČ
oê¡kĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ mĂ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ÉtBŁ SĘ IĂwČ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ oê¡kĘŇ ’Ň lČ mĘ

3 otĳŇ ’Ł SD¡ĄqČ yĘwČ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ Moyă=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ ëŇ rĆbąĎŇ yĘwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ
: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĎBĎ =rSĆ ’Ğ oêŔ kĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ mĂ ÉtbČŇ SĎ obąŇ yřJăĂ

4 ho¿ĎhyĘ tŇ oWË ‘Ğ MoyęBĘ M’ĳĎ rĘBĲĎ hĂřBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ MyĂmËČèĎ hČ tŇ odÌlĘ otĲŇ śhŇ QĆ ’ăĄ sŘ2

5 ZrĆ’ĎŔ bĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ MrĆTĆ ť hŇ dĆę vĎ hČ xČ yWăĂ ű lkăŇŁ wĘ : MyĂmĲĎ SĎ wĘ ZrĆ’¿Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ
ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ryTĂÁ mĘ hĂ âlÄ žyJĂ xmĳĎ YĘ yĂ MrĆTăĆ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ bŇ WĆ ‘¿Ą=lkĎŇ wĘ

6 ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ dŇ ’¡Ąř wĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ NyĂ’ČŔ MdăĎŇ ’Ď wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č
7 MdĎę ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrYĆ yIĂwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =lJĎ =tŇ ’Ćř hŇ q¡ĎSĘ hĂ wĘ

SpĆŇ n¿ĆlĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ yh¿Ă yĘwČ MyIĳĂxČ tŇ măČ SĘ nĂ wyj¡Ď’Č BĘ xj¿Č IĂwČ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =NmĂ ÉrpĎŇ ‘Ď
8 Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MSĎŔ MWĆ IăĎwČ MdĆŇ uĳĆmĂ NdĆŇ ‘¡ĄBĘ ÍNGČ MyhËĂ Łl’Ĺ hoÌĎhyĘ ‘FČÂ IĂwČ : hŇ IĲĎxČ
9 dŇ m¿Ďř xĘ nĆ Z‘ËĄ=lJĎ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎř =NmĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ xmČÂYĘ IČwČ : rYĲĎ yĎ rS¿Ć ’Ğ

tŇ ‘ČD¡ČhČ Zř ‘Ąě wĘ NGĎŔ hČ ëŇ otăŇ BĘ ÉMyIĂxČ hĲČ Z‘ąĄwĘ lkĳĎŇ ’ĞmĲČ lĘ bŇ oTă wĘ hŇ ’¡Ć rĘmČ lĘ
10 dŇ rĄŔ jĎ yĂ ÉMèĎ mĂ C NGĳĎhČ =tŇ ’Ć tŇ oq¡ SĘ hČ lĘ NdĆŇ ‘ĄŔ mĄ ’YăĄ yŁ ÉrhĎ nĎ wĘ : ‘rĲĎwĎ bŇ oT¿
11 tŇ ’Ą ť bŇ bĄę iŁ hČ ’Chă NoSĳ yjĂ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ MS¿Ą : MySĲĂ ’Ň rĎ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č lĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ

Zr’=lk
lk t’ÌĄwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw Pqmb lk=t’ĆwĘ wxyry Vmwxb Ngnm Nk v.29

.=t’ĆwĘ ‘"tb ,qry=lk t’ËĄ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nk v.30 .h"dx Nkw
wxyryb Nkw ,swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb xnwmb Nk v.3 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw yèĂ èĂ hČ ’"n v.2 .b
MoyBĘ M’ĎrĘBĎ hĂ BĘ ZrĆ’ĆwĘ MyĂmČSĎ tdŁ lĘ oê rpĆsĄ hzĆ N’k ’Ymn ‘"tb v.4 .hnygn ’lbw Pqmb =yJĂ Ty‘ymb : Ngnm
,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .’ry‘z +h v.4 .p"s : ZrĆ’ĲĎhĎ t’ĄwĘ MyĂmČèĎ hČ t’Ą MyhĂŁl’Ĺ hoĎhyĘ toW‘Ğ
d"yd ,b"yd ,h"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .’"d Nkw hl¡Ć‘ĞyĲČ d’¿ĄwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx
=NgĲČ ’"s ,’"dw y"k Myrps bwrb Nk v.8 .lk=t’ĲĆ n"b lk=t’Ć ’"b ’"n ,d"dxw g"d Nkw lk=t’ĲĆ ’"s ,w"Tdw
’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .g"d Nkw =NG¿Č ’"sw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx Nkw
,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb Nk ypr +m dmĎŇxĘ nĆ v.9 .d"dxw g"d ,b"d ,’"d Nkw hmĎŔ dĎ’ĞhĲĎ w’ hmĎŔ dĎ’ĞhĎ
Z‘ĄěwĘ wxyryb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,d"dx ,g"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx

.g"z
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MS¿Ď bŇ oTĳ ’wh¡Ă hČ ZrĆ’¿ĎhĎ bŇ hËČ zĞřCĲ : bŇ hĲĎ EĎhČ MS¡Ď =rř SĆ ’Ğ hŇ lĎŔ ywĂxĞhĲČř ZrĆ’ăĆ=lJĎ 12

tŇ ’¡Ą bŇ bĄŔ oihČř ’Chă Noxĳ yGĂ yn¡ĂèĄ hČ rh¿Ď eĎhČ =MSĲĄ wĘ : MhČ èĲŁ hČ NbĆŇ ’¿Ć wĘ xlČ d¡ŇŁ BĘ hČ 13

tŇ măČ dĘŇ qĂ ëŇ ¡ĄlhŁ hĲČ ’Ch¿ lqĆDĆŔ xĂ ÉySĂ ylĂ èĘ hČ rhąĎ eĎhČ MSĄÄ wĘ : SCJĲ ZrĆ’¿Ć=lJĎ 14

=tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xuËČIĂwČ : tŇ rĲĎpĘŇ ’Ch¿ y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ rh¿Ď eĎhČ wĘ rCèĳ ’Č 15

MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉwYČ yĘwČ : HrĲĎmĘ SĎ lĘ C Hd¡ĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ NdĆŇ ‘ĄŔ =NgČŇbĘŇ ChxăĄ eĂ IČwČ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ 16

Ét‘ČDČÄ hČ Z‘Ąę mĄ C : lkĲĄŇ ’Ň êŁ lk¿ŇŁ ’Ď NG¡ĎhČ =Z‘ĲĄ lřJ¿Ł mĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č 17

: tŇ CmĲ êĎ tŇ om¿ CeU¡Ć mĂ ì¿Ň lĘ kĎŇ ’Ğ MoyËBĘ yJĂę CeUĳĆ mĂ lk¡ČŇ ’Ň tŇŁ âl¿ ‘rĎŔ wĎ bŇ oTă
rzĆ‘¡Ą oQ¿ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ oDĳbČŇ lĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ tŇ oy¿hĹ bŇ oTË =âl MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 18

Ét’Ą wĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ IąČxČ =lJĎ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞhĲĎ =NmĂ MyhĂÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrYĆ IĂwČ : oDĲgĘŇ nĆJĘ 19

ž lkŇŁ wĘ olĳ =’rĎqĘ IĂ=hŇ mČ tŇ o’¡ rĘlĂ MdĎŔ ’Ď hăĎ =l’Ć É’bĄŇ IĎwČ MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ă=lJĎ
tŇ omę SĄ MdĎÁ ’Ď hĲĎ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : omĲ SĘ ’Ch¿ hŇ I¡ĎxČ SpĆŇ n¿Ć MdËĎŇ ’Ď hĲĎ olÌ =’rĎqĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ 20

ÍâlĲ MdĎě ’Ď lĘ C hŇ dĳĆŇ vĎ hČř tŇ IăČxČ lk¡ŇŁ lĘ C MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ăř lĘ C ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =lkĎŇ lĘ
NSĳĎ yIĂwČ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č hŇ mËĎ DĄrĘêČ ű MyhÌĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž ljĄ IČwČ : oDĲgĘŇ nĆJĘ rzĆ‘¡Ą ’Y¿Ď mĎ 21

ű MyhÌĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žNbĆŇ IĂwČ : hŇ eĎřêĲĆxĘ êČ rW¡Ď BĎ rG¿Ł sĘ IĂwČ wytĎŔ ‘Ł lĘ ~Č mĂ ÉtxČ ’Č xuČę IĂwČ 22

: MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ =l’Ć hĎ ’¡Ć bĂŇ yĘwČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =NmĂ xq¿ČlĎ =rSĆ ’Ğ ‘lËĎ ~ĄhČ =tŇ ’ĲĆ
Ét’Ň zŁ lĘ yrĳĂWĎ BĘ mĂ rW¡Ď bĎŇ C ymČŔ YĎ ‘Ğř mĲĄ MYĆ‘Ćť M‘ČjČę hČ tŇ ’Ň zăŁ ůMdĎŇ ’Ď hĲĎ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ 23

wyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć Sy’ĂŔ =bŇ zĎ‘ĞyĲČ ÉNJĄ =l‘Č : tŇ ’Ň EĲŁ =hŇ xĎ qĽlĲĚ Sy’¡Ăř mĄ yJ¿Ă hŇ èĎŔ ’Ă ’răĄuĎ yĂ 24

ÉMhĆ ynĄSĘ CyąhĘ IĲĂwČ : dŇ xĲĎ ’Ć rW¿Ď bĎŇ lĘ Cřy¡hĎ wĘ oêŔ SĘ ’Ă BĘ qbăČŇ dĎŇ wĘ oUĳ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ 25

É lJŁ mĂ MCrŔ ‘Ď hŇ yăĎhĎ ÉSxĎ eĎhČ wĘ : CSSĲĎ BřŁ tĘŇ yĂ âl¡ wĘ oêĳSĘ ’Ă wĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ MyUĂŔ Cr‘Ğ g
PŇ ’Č ť hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ =l’Ć ÉrmĆř ’Ň ŁIÄwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ dĆŔ vĎ hČ tŇ IăČxČ
hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : NGĲĎhČ Z‘¿Ą lJ¡Ł mĂ ClŔ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlă MyhĂŔ Łl’Ĺ rmăČ ’Ď =yJĲĂ 2

ůNGĎhČ =ëŇ otŇ BĘř rSăĆ ’Ğ ÈZ‘ĄhĎ yrăĂjĘ mĂ C : lkĲĄŇ ’Ň nŁ NG¡ĎhČ =Z‘ĲĄ yr¿ĂjĘ mĂ SxĳĎ eĎhČ =l’Ć 3

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : NCtĲŇ mĚ êĘ =NjĆř oBĳ C‘¡GĘ tĂŇ âl¿ wĘ CeUĆŔ mĂ ÉClkĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlą MyhĂę Łl’Ĺ rmăČ ’Ď 4

ÉMoyBĘ yJĂę MyhĂŔ Łl’Ĺ ‘ČdăĄŇ yŁ yJĂ ť : NCtĲŇ mĚ êĘ tŇ om¡ =âl hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć Sx¡Ď eĎhČ 5

Mklk’
Nyy‘ : rsx bbĄ iŁ hČ ’"s v.13 .’"d Nkw bhČ zĘC ’"s v.12 .’krm rS¿Ć’Ğ ’"s v.11 .V"xb hlĎ ywĂxĞ v.11

NG¡ĎhČ Z‘¿Ą=lJĎ mĂ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.16 .’"y qwsp ly‘l
Nkw Po‘=lkČ lĘ C ’"s v.20 .NG¡ĎhČ Z‘¿Ą=lJĎ mĂ n"b ,NG¡ĎhČ=Z‘ĲĄ lJ¿Ł mĂ ’"b ’"n .NG¡ĎhČ=Z‘ĲĄ lJąŁ mĂ wxyryb hyl‘ rsmnw
.rzĆ‘¡Ą ’Y¿ĎmĎ=âl ’"s hyl‘ rsmnw rzĆ‘¿Ą ’Y¡ĎmĎ âl¿ ’"s v.20 .ZrĆ’ĎhĎ ’"s v.20 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t
,V"t ,V"xb v.24 .HSĎ y’Ă mĄ ‘"tw ’"t ,V"xb v.23 .ymČYĎ‘ĞmăĄ ’"s v.23 .yrY hnĎêĄxĘ êČ ’"s v.21

.hèĎ ’Ă hĲĎ ,rmĆ’IăŁ wČ ’"s v.1 .g .’lm CSSĎ oBtĘ yĂ yllhb ,ymlVwryb Nk v.25 .MhĆynĄSĘ CyhĎ wĘ s"tw ‘"t ,y"t
.’xpT Nj¡Ć ’"s v.3 .PwTx =ëotĲ BĘ n"b ,NGĎhČ ëotăBĘ rSăĆ’Ğ ’"s v.3
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: ‘rĲĎwĎ bŇ oT¿ y‘¡ĄdĘŇ yĲŁ MyhĂŔ Łl’Ň JĲĄř ÉMtĆŇ yyĂhĘ wĲĂ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄ Cx¡ qĘ pĘŇ nĂ wĘ CeUĆŔ mĂ MkăĆŇ lĘ kĎŇ ’Ğ
6 MyĂnČę y‘ĄlĲĎ ’Chă =hŇ wĎ’ĞtĲČŇ ykÌĂŇ wĘ lkĎÁ ’ĞmĲČ lĘ Z‘ĄÄ hĎ žboT yJăĂ hŇ èĎÃ ’Ă hĲĎ ’rĆêăĄwČ

HSËĎ y’Ă lĘ =MGČ NêÌĄêĂ wČ lkĳČŇ ’Ň êŁ wČ oy¡rĘjĂ mĂ xu¿ČêĂ wČ lyJĂŔ WĘ hČ lĘ ÉZ‘ĄhĎ dŇ mąĎ xĘ nĆwĘ
7 MhĳĄ MU¡Ă rĚř y‘ĲĄ yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ IăĄwČ MhĆŔ ynĄSĘ ynăĄy‘Ą ÉhnĎxĘ qČÄ jĎ êĂ wČ : lkĲČŇ ’Ň IŁ wČ HU¡Ď ‘Ă
8 hoÌĎhyĘ loqÄ =tŇ ’Ć C‘ÂmĘ SĘ IĂwĲČ : tŇ rĲŁ gŇŁ xĞ Mh¡Ć lĎ CW¿ ‘ĞIĲČwČ hŇ nĎŔ ’Ą tĘŇ hŇ lăĄř‘Ğ ÉCrjĘ tĘŇ IĂwĲČ

ÉynĄjĘ mĂ oêę SĘ ’Ă wĘ MdĎÁ ’Ď hĲĎ ’BĄÄ xČ tĘŇ IĂwČ MoIĳhČ xČ CrălĘ NG¡ĎBČ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ mĂ MyhËĂ Łl’Ĺ
9 MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ’rËĎqĘ IĂwČ : NGĲĎhČ Z‘¿Ą ëŇ ot¡Ň BĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ

10 Mr¿Ł y‘Ą=yJĲĂ ’rËĎy’Ă wĲĎ NGĳĎBČ yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ ì¿Ň lĘ qĲŁ =tŇ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIěwČ : hŇ JĎ IĲĆ’Č ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
11 Z‘Ąę hĎ =NmĂ hĞ hŇ êĎ’ĳĎ Mr¡Ł y‘Ą yJ¿Ă ìŔ lĘ dŇ yGăĂhĂ ymĂ ť rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ’bĲĄŇ xĎ ’ĲĄ wĎ ykĂŇ n¡Ł ’Ď
12 ÉhèĎ ’Ă hĲĎ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : êĎlĘ kĲĎŇ ’Ď CeU¡Ć mĂ =lkĎŇ ’Ğ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ ìŇ ytËĂŇ yCĂYĂ rSÌĆ ’Ğ
13 hoÌĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lkĲĄŇ ’Ł wĲĎ Z‘¡ĄhĎ =NmĂ yQ¿Ă =hŇ nĎtĘŇ nĲĎ ’whËĂ ydĂŔ UĎ ‘Ă hŇ êĎř tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ

ynĂ ’¡Č yèĂ hĂ Sx¿Ď eĎhČ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ tŇ yWĳĂ ‘Ď tŇ ’Ň EăŁ =hŇ mČ hŇ è¡Ď ’Ă lĲĎ MyhËĂ Łl’Ĺ
14 rCrą’Ď ůt’Ň EŁ tĎŇ yWăĂ ‘Ď yJăĂ ÈSxĎ eĎhČ =l’Ć ű Myh¿Ă Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : lkĲĄŇ ’Ł wĲĎ

rp¿ĎŇ ‘Ď wĘ ëŇ lĄŔ tĄŇ ìăŇ nĘ xĲŁ GĘ =l‘Č hŇ dĳĆŇ vĎ hČ tŇ IăČxČ lJ¡Ł mĂ C hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =lJĎ mĂ ÉhêĎ’Č
15 Nyb¿ĄŇ C hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ NybăĄŇ C ÉìnĘ yBĲĄ tŇ ySĂę ’Ď Ó hŇ băĎŇ y’Ą wĘ : ìŇ yIĲĆxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ lk¡ČŇ ’Ň êŁ

: bŇ qĲĄ‘Ď Cep¿ĆŇ CSêĘ hŇ ê¡Ď’Č wĘ S’Ň rŔŁ ìăŇ pĘŇ CSĲ yĘ ’Chť H‘ĳĎrĘzČ NybăĄŇ C ì¡Ň ‘ĞrĘzČ
16 ëŇ nĄŔ rŁ hĲĄ wĘ ëŇ năĄ obŇ ~Ę ‘Ă ÉhBĆ rĘ’Č hŇ BąĎ rĘhČ rmČę ’Ď hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć

: ëŇ BĲĎ =lSĎ mĘ yĂ ’Ch¡ wĘ ëŇ tĄŔ qĎ CSă êĘ ÉëSĄ y’Ă =l’Ć wĘ MynĳĂbĎŇ ydăĂlĘ êĲĄ bŇ YĆ‘¡ĆBĘ
17 É lkČŇ ’Ň êÄŁ wČř ůìêĆSĘ ’Ă loqă lĘ ÈêĎ‘Ę mČ SĎ yJăĂ rmČę ’Ď MdăĎŇ ’Ď lĘ C

ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ hŇ rąĎCr’Ğ CeUĳĆ mĂ lk¡ČŇ ’Ň tŇŁ âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìytĂÄ yCĂYĂ rSąĆ ’Ğ Z‘ĄŔ hĎ =NmĂ
18 xČ ymăĂř YĘ êČ rD¡Čř rĘdČŇ wĘ Zoq¿ř wĘ : ìŇ yIĲĆxČ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł hŇ eĎřlĆŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉNobŇ ~Ď ‘Ă BĘ ìŇ rĆŔ CbŇ ‘ĞBĲČ
19 dŇ ‘ąČř MxĆ lĆŔ lkČŇ ’Ň êăŁ ÉìyjĆÄ ’Č tŇ ‘ąČzĄBĘ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ bŇ WĆ ‘¿Ą=tŇ ’Ć ê¡ĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ëŇ ĳĎl

rp¡ĎŇ ‘Ď=l’Ć wĘ hŇ êĎ’ČŔ rpăĎŇ ‘Ď=yJĲĂ êĎxĘ uĳĎlĚ hŇ eĎU¡Ć mĂ yJ¿Ă hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l’Ć ÉìbĘŇ CSĲ
20 : yxĲĎ =lJĎ M’¿Ą hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ ’wřh¿Ă yJËĂ hŇ CĳĎxČ oê¡SĘ ’Ă MS¿Ą MdËĎŇ ’Ď hĲĎ ’rÌĎqĘ IĂwČ : bŇ CSĲ êĎ
21 : MSĲĄ BĂ lĘ IČwČ ro‘¡ tŇ on¿tĘŇ JĎ oêËSĘ ’Ă lĘ C MdÌĎŇ ’Ď lĘ MyhĂÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žW‘Č IČwČ

rm’yw

,y"t ,’"t ,V"x Nkw ylĄ‘Ğ ’"s v.7 .’lm MyUĂ rĚy‘Ą yllhb ,ymlVwryb Nk v.7 .q"z xnwm MyhĂŔŁl’ă JĄ ’"s v.5

Nk v.17 .wxyryb Nk v.17 .qsp tyl ’"s v.15 .rsx êĎtČnĎ ’"s ,yllhb Nk v.12 .s"tw ‘"t
.Mynwgn +b Zoq¿wĲĘ wxyryb v.18 .heĎlĆkĘ ’êŁ n"b ,heĎlĆkĞ’êĲŁ ’"b ’"n ,swpdh tw’xswnw y"k Myrps bwrb
.hnygn ’lbw Pqm =d‘Č ’"s ,wxyryb Nk v.19 .Mynwgn +b xyĲČmăĂYĘ êČ wxyryb v.18 .Zmq rDĎrĘdČwĘ ’"s v.18

.yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.20
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sŘ3 bŇ oTă tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ CeřUĆŔ mĂ dŇ xăČ ’Č JĘ ÉhyĎhĎ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ NhąĄ MyhĂę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ 22

yx¿Č wĎ lk¡ČŇ ’Ď wĘ MyIĂŔxČ hĲČ Z‘ăĄmĄ MGČ ť ÉxqČ lĎ wĘ odę yĎ xlăČ SĘ yĂ=NjĆ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ ‘rĳĎwĎ
hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞlĲČ NdĆŇ ‘ĳĄ=NGČmĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ChxËĄ QĘ SČ yĘwĲČ : MlĲĎ ‘Ł lĘ 23

NdĆŇ ‘ĄÁ =NgČŇlĘ MdĆŇ uĆÄ mĂ žNJĄ SĘ IČwČ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć SrĆg¡ĎŇ yĘwĲČ : MèĲĎ mĂ xu¡ČlĚ rS¿Ć ’Ğ 24

ëŇ rĆD¡Ć=tŇ ’Ć rměŁ SĘ lĂ tŇ kĆŇ jĆŔ hČ tĘŇ UĲĂ hČ ÉbrĆxĆÄ hČ ThČ ląČ tŇ ’ĄÄ wĘ MybĂę rĚJĘ hČ =tŇ ’Ć
ÉrhČ êČÄ wČ oêĳSĘ ’Ă hŇ CăĎxČ =tŇ ’Ć ‘d¡ČŇ yĎ MdĎŔ ’Ď hăĎ wĘ : MyIĲĂxČ hĲČ Z‘¿Ą d
tŇ dĆŇ lĆŔ lĎ PŇ sĆ êăŁ wČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Sy’¡Ă ytĂŇ yn¿ĂqĎ rmĆ ’Ň êěŁ wČ NyĂqČŔ =tŇ ’Ć dŇ lĆ êăĄ wČ 2

: hŇ mĲĎ dĎŇ ’Ğ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł hŇ y¡ĎhĎ NyĂqČě wĘ N’Ň YŔŁ hŇ ‘ĄrăŁ É lbĆŇ hĆÄ =yhĂ yĘwĲČ lbĆŇ hĳĎ =tŇ ’Ć wyx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć
lbĆŇ hĆÄ wĘ : hoĲĎhylĲČ hŇ x¡Ď nĘ mĂ hŇ mËĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yrÌĂjĘ mĂ NyĂqČÁ ’bĄÄ IĎwČ MymĳĂ yĎ ZuăĄmĂ yh¡Ă yĘwČ 3, 4

lbĆŇ h¡Ć =l’Ć hoĎŔhyĘ ‘SČ IăĂwČ NhĳĆ bĄŇ lĘřxĆ mĲĄ C on¡’Ň YŁ tŇ or¿ř kŇŁ BĘ mĂ ’ChË =MgČŇ ’yb¿ĂŇ hĄ
dŇ ’ŔŁ mĘ ÉNyĂqČÄ lĘ rxČ IąĂwČ hŇ ‘ĳĎSĎ âlă ot¡Ň xĎ nĘ mĂ =l’Ć wĘ NyĂq¿Č=l’Ć wĘ : otĲŇ xĎ nĘ mĂ =l’Ć wĘ 5

hŇ UĎ l¡Ď wĘ ëŇ lĎŔ hŇ rĎxăĎ hŇ UĎ lĎ ť NyĂqĳĎ=l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : wynĲĎjĎ Cl¡ jĘ IĂwĲČ 6

xtČŇ j¡Ć lČ bŇ yTĂŔ ytĄŇ âlă ÉM’Ă wĘ tŇ ’ĄŔ WĘ ÉbyTĂ yêĄ=M’Ă ’oląřhĞ : ìŇ ynĲĆpĎŇ Cl¿ pĘŇ nĲĎ 7

NyĂq¡Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : oBĲ =lSĎ mĘ êĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ otŔ qĎ CSă êĘ ÉìylĆÄ’Ą wĘ ZbĳĄŇ rŁ tŇ ’Ň FăĎ xČ 8

MqĎ I¿ĎwČ hŇ dĆŔ vĎ BČ MtăĎŇ oyhĘ BĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ ř wyxĳĂ ’Ď lbĆŇ hăĆ =l’Ć
lbĆŇ hăĆ y’¡Ą NyĂqČŔ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ChgĲĄŇrĘhČ IĲČwČ wyx¡Ă ’Ď lbĆŇ h¿Ć =l’Ć NyĂqËČ 9

tĎŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĆ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď yx¡Ă ’Ď rm¿Ą SŁ hĞ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ìŇ yxĳĂ ’Ď 10

hŇ êĎ’ĳĎ rCră’Ď hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =NmĂ yl¡Č ’Ą Myq¿Ă‘ĞYĲŁ ìŇ yxĂŔ ’Ď ymăĄ DĘř loqť 11

: ìŇ dĲĆŇ IĎmĂ ìŇ yx¡Ă ’Ď ym¿Ą DĘř =tŇ ’Ć tŇ xČ qËČlĎ hĎ yjĂŔ =tŇ ’Ć hŇ tăĎŇ YĘ jĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =NmĂ
hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ dŇ n¡ĎwĎ ‘n¿Ď ëŇ ĳĎl Hx¡Ď JŁ =tŇ êĲĄ PŇ ¿ĄstŇŁ =âlĲ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞtĲČŇ yJąĂ 12

êĎSĘ rČÄ GĄ žNhĄ : ’oWĲř eĘ mĂ yn¡ĂwŁ ‘Ğ lod¿Ň GĎř hoĳĎhyĘ=l’Ć NyĂq¡Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ZrĆ’ĲĎ bĎŇ 13, 14

ÉdnĎ wĎ ‘nąĎ ytĂŇ yyĂÁhĎ wĘ rtĳĄŇ iĎ ’Ć ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ C hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ É l‘ČmĄ MoIęhČ ytĂÁ ’Ł
gŇrăĄhŁ =lJĎ ÉNkĄŇ lĎř hoĎęhyĘ olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ynĂ gĲĄŇrĘhČ yĲČ y’¡Ă YĘ mĲŁ =lkĎŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ 15

ot¡Ň ’Ł =tŇ oJĲ hČ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ tŇ o’Ŕ ÉNyĂqČÄ lĘ hoąĎhyĘ MWĆ IĎÄwČ MuĳĎyĚ MyĂt¡ČŇ ‘ĎbĘŇ SĂ NyĂqČŔ
w’Ym=lk
,Vgd NhĆBĄ lĘ xĆmĄC ’"s v.4 .rsx trŁ kŁ BĘ mĂ ymlVwry ,yllhb ’lm Nk v.4 .d .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml v.22

’qsp v.8 .rsx âlhĞ yllhb ,ymlVwry ’lm Nk v.7 .NhyBĄ lĘ xmw w’ NhybĄŇ lxmw Tw‘ymw ,NhBĘ lxmw ’"sbw
.’qsp N’k Ny’ ’"sb : ’qsph Mwqmb hdĆvĎ hČ hkĎ lĘ nĄ ’Ymn s"tw ‘"t ,ymlVwry ,+rt ,y"tb : qwsp +‘Ym’b
hgwmbw ymlVwryb ,yllhb ’lm Nk v.13 .y"Vr Nk lodgĎhĞ l"n v.13 .MDČ rybs v.11 .MDČ rybs v.10

.s"tw ‘"t Nk NkĄ âl = NkĄlĎ l"n v.15 .rsx ’ŁWeĘmĂ
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16 : NdĆŇ ‘ĲĄ=tŇ mČ dĘŇ qĂ dŇ on¡=ZrĆ’ĲĆ BĘ bŇ SĆ I¿ĄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ NyĂq¡Č ’YĄ I¿ĄwČ : o’Ĳ YĘ mĲŁ =lJĎ
17 ry‘ĂŔ hŇ nĆřBăŁ ÉyhĂ yĘwĲČ ëŇ onĳxĞ=tŇ ’Ć dŇ lĆ êăĄ wČ rhČ ê¡Č wČ oêŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć ÉNyĂqČÄ ‘dČŇ IąĄwČ
18 dŇ rĎŔ y‘Ă =tŇ ’Ć ÉëonxĞlĲČ dŇ ląĄ CĎIĂwČ : ëŇ onĲ xĞ on¿BĘ MS¡Ą JĘř ry‘ĂŔ hĎ MSăĄ É’rĎqĘ IĂwČ

l’¡Ą SĎ CtĲŇ mĘ C l’ĄŔ SĎ CtăŇ mĘ =tŇ ’Ć ÉdlČ yĎ l’ę yřyxmw l’ĳĄ yĎCxĲ mĘ =tŇ ’Ć dŇ l¡Č yĎ dŇ rĎě y‘Ă wĘ
19 hŇ dĎŔ ‘Ď ÉtxČ ’Č hĲĎ MSąĄ MySĳĂ nĎ yêăĄSĘ ëŇ mĆ l¡Ć ol¿ =xuČ IĲĂwČ : ëŇ mĆ lĲĎ =tŇ ’Ć dŇ l¿Č yĎ
20 bŇ S¿Ą yŁ ybĂě ’Ğ hŇ yĎŔhĎ ’Chă lbĳĎŇ yĎ=tŇ ’Ć hŇ d¡ĎŇ ‘Ď dŇ lĆ ê¿Ą wČ : hŇ QĲĎ YĂ tŇ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ
21 roe¡JĂ Wp¿ĄŇ êŁ =lJĎ ybĂě ’Ğ hŇ yĎŔhĎ ’Chă lbĳĎŇ Cy wyx¡Ă ’Ď MS¿Ą wĘ : hŇ nĲĆqĘ mĂ C lhĆ ’¡Ł
22 Sr¿ĄxŁ =lJĎ STĄě Łl NyĂqČŔ lřbČŇ Cêă =tŇ ’Ć ÉhdĎŇ lĘ yĲĎ ’whĂę =MgČŇ hŇ QăĎ YĂ wĘ : bŇ gĲĎŇ C‘wĘ
23 hŇ dąĎŇ ‘Ď wySĎę nĎlĘ ëŇ mĆ lĆÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ mĲĎ ‘ĞnĲČ NyĂq¡ČÍlbČŇ CêĲ tŇ ox¿ ’Ğ wĲČ lzĳĆrĘbČŇ C tŇ SĆ x¡Ł nĘ

ÉyêĂ gĘŇrČÄ hĎ Sy’ąĂ yJăĂ ytĳĂŇ rĎmĘ ’Ă hŇ eĎ z¡Ą’Ęř hĲČ ëŇ mĆ lĆŔ ySăĄ nĘ ylĂŔ oq N‘ČmăČ SĘ ÉhQĎ YĂ wĘ
24 Mř y‘¿ĂbĘŇ SĂ ëŇ mĆ l¡Ć wĘ NyĂqĳĎ=MuČ yĚř MyĂt¡ČŇ ‘ĎbĘŇ SĂ yJ¿Ă : ytĲĂŇ rĎBĲĚ xČ lĘ dŇ lĆ y¡ĆwĘ y‘ĂŔ YĘ pĂŇ lĘ
25 om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ dŇ lĆ êăĄ wČ oêŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć Édo‘ Md¿ĎŇ ’Ď ‘dČŇ IĄÄwČ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ

: NyĂqĲĎ og¡ŇrĎhĞ yJ¿Ă lbĆŇ hĆŔ tŇ xČ êăČ rxĄŔ ’Č ‘rČzăĆ ÉMyhĂ Łl’Ĺ yląĂ =tŇ SĲĎ yJăĂ tŇ SĳĄ
26 ’r¡Ł qĘ lĂ lxČŔ Ch z’ăĎ Sonĳ’Ĺ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ NBĄŔ =dŇ QČ yĚ É’Ch=MGČ tŇ SąĄ lĘ C
h ’rąŁ BĘ MoyęBĘ MdĳĎŇ ’Ď tŇ d¡ŇŁ lĘ oêĲ rř pĆŇ sĄŔ hzăĆ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ sŘ4

2 M’ĳĎ rĎBĘ hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ C rk¿ĎŇ zĎ : otĲŇ ’Ł hŇ W¿Ď ‘Ď Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ Cm¿ dĘŇ BĂ MdĎŔ ’Ď ÉMyhĂ Łl’Ĺ
3 MdĎę ’Ď yxăĂ yĘwČ : M’ĲĎ rĘBĲĎ hĂ Moy¡BĘ MdĎŔ ’Ď ÉMmĎ SĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ MtĎę ’Ł ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ

om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ omĳ lĘ YČ JĘ ot¡Ň CmdĘŇ BĂ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĎŔ SĎ Ét’Č mĘ C MySąĂ ŁlSĘ
4 hŇ nĳĎSĎ tŇ ’¡Ł mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ tŇ SĄŔ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ MdĎę ’Ď ÍymĲĄ yĘ CyăhĘ IĲĂwČ : tŇ SĲĄ
5 Éto’mĄ ‘SąČ êĘ yxČŔ ÍrSĆ ’Ğ ÉMdĎŇ ’Ď ymąĄyĘ=lJĎ CyÂhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ
6 Myn¡ĂSĎ Sm¿Ą xĎ tŇ SĄě =yxĂ yĘwĲČ : tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C hŇ nĎŔ SĎ
7 SonŔ ’Ĺ=tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ tŇ SĄę =yxĂ yĘwĲČ : SonĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’ăČ mĘ C
8 ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č tĘŇ C hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć MyêąĄSĘ tŇ SĄŔ =ymĄ yĘ=lJĎ
9, 10 yxăĂ yĘwČ : NnĲĎ yqĄ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ My‘ăĂSĘ êĂ Son¡’Ĺ yx¿Ă yĘwČ

Vwn’
,bytk l’ĄyĎyxĂ mĘ C v.18 .s"tw ‘"t ,b"d ,rd"nq y"k +y Nk MSĄ BĘ ’"s v.17 .yrY hnĄBŁ yqwbnzb v.17

.Zmq lbĎ Ct n"b ,yrqw bytk hlm ’dx NyĂqČlĘ bČ Cê y’xndml v.22 .dwy rsx wxyryb ,yrq l’ĄIĎxĂ mĘ C

.Pqm ’lbw xnwm MuČ yăĚ ’"s v.24 .xtp PTx hnz’ĞhČ ’"s ,y"k Myrps bwrb ’wVb +’ Nk v.23

wyhyw ’"s ,wxyryb Nk v.4 .ytbr +s v.1 .h .b"k x"y ytm Nyy‘ : ‘"t Nkw [70× 7 = 490] ’"s v.24

.xtp yxČ yllhb hyl‘ rsmnw yxĎ NVwn NVy y"kb v.5 .Mdę’ ymă y ű wyăhyw ’"sbw ,Md’ ymăĄyĘ
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tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć SmąĄ xĞ NnĎŔ yqĄ=tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ Sonę’Ĺ
‘S¿Č tĘŇ C MynĂŔ SĎ SmăĄ xĎ SonŔ ’Ĺ ymăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ 11

dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ N¡ĎnyqĄ yx¿Ă yĘwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ 12

My‘ăĂBĎ rĘ’Č l’ĄŔ lĘ lČ hĞmĲČ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ NnĎę yqĄ yxăĂ yĘwČ : l’ĲĄ lĘ lČ hĞmĲČ =tŇ ’Ć 13

ymăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ 14

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č tĘŇ C MynĂŔ SĎ rWĆ ‘ăĆ NnĎŔ yqĄ
: dŇ rĆyĲĎ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ SĂ wĘ Myn¡ĂSĎ Sm¿Ą xĎ l’ĄŔ lĘ lČ hĞmĲČ yxăĂ yĘwČ 15

hŇ n¿ĆmŁ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ MySăĂ ŁlSĘ dŇ rĆyĆŔ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ l’Ąę lĘ lČ hĞmĲČ yxăĂ yĘwČ 16

l’ĄŔ lĘ lČ hĞmĲČ ymăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ 17

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMy‘Ă SĘ tĂŇ wĘ SmąĄ xĎ
: ëŇ onĲ xĞ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’ăČ mĘ C hŇ n¡ĎSĎ MyèËĂ SĂ wĘ MyĂêÌČSĘ dŇ rĆyĆě=yxĂ yĘwĲČ 18

Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ ëŇ onŔ xĞ=tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ dŇ rĆyĆę =yxĂ yĘwĲČ 19

tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č tĘŇ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMyèĂ SĂ wĘ MyĂêąČSĘ dŇ rĆyĆŔ =ymĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C 20

dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ Myè¡Ă SĂ wĘ Sm¿Ą xĎ ëŇ onŔ xĞ yxăĂ yĘwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ 21

=tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć ëŇ onÁxĞ ëŇ QĄÄhČ tĘŇ IĂwČ : xlČ SĲĎ CtŇ mĘ =tŇ ’Ć 22

ymăĄ yĘ=lJĎ yh¡Ăř yĘwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ xlČ SĆŔ CtŇ mĘ 23

ëŇ on¡xĞ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ IĂwČ : hŇ nĲĎSĎ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMyèĂ SĂ wĘ SmąĄ xĎ ëŇ onĳxĞ 24

yxăĂ yĘwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ot¡’Ł xq¿ČlĎ =yJĲĂ CenĆě y’Ą wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć 25

yxăĂ yĘwČ : ëŇ mĆ lĲĎ =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’ăČ mĘ C hŇ n¡ĎSĎ MynËĂmŁ SĘ C ‘bČŇ SÌĆ xlČ SĆŔ CtŇ mĘ 26

‘b¿ČŇ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMynĂ omSĘ C MyĂêąČSĘ ëŇ mĆ lĆŔ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ xlČ SĆę CtŇ mĘ
‘SČ êąĄ xlČ SĆŔ CtŇ mĘ ymăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ 27

ëŇ mĆ lĆě=yxĂ yĘwĲČ : tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č tĘŇ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMyèĂ SĂ wĘ 28

omË SĘ =tŇ ’Ć ’rÌĎqĘ IĂwČ : NBĲĄ dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’ăČ mĘ C hŇ n¡ĎSĎ MynËĂmŁ SĘ C MyĂêÌČSĘ 29

rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =NmĂ CnydĄŔ yĎ NobăŇ ~Ę ‘Ă mĲĄ C ÉCnřWĄÄ ‘ĞUĲČ mĲĂ CnmąĄř xĞ nĲČ yĘ hŇ zĆÂţ rmĳŁ ’Ň lĄ xČ n¡Ł
ÉMy‘Ă SĘ tĂŇ wĘ SmąĄ xĎ xČ nŔŁ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ ëŇ mĆ lĆę =yxĂ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ Hr¡ĎrĞř ’ĲĄ 30

ëŇ mĆ lĆŔ =ymĄ yĘ=lJĎ ÉyhĂř yĘwĲČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’¡Ł mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ hŇ nĎŔ SĎ 31

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMy‘Ă bĘŇ SĂ wĘ ‘bČŇ SąĆ
N=yhyw
,ymlVwry Nkw CnyWĄ ‘ĞUČmĲĂ ’"s v.29 .‘"t Nk CnxĄynĂ yĘ l"Y v.29 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw CyhĘ IĂwČ ’"s v.23

.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw CyhĘ IĂwČ ’"s v.31 .dbl ’wVb hrĎrĘ’ĲĄ ’"s v.29 .s"tw ‘"t ,V"x
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32 Mx¿Ď =tŇ ’Ć MS¡Ą =tŇ ’Ć xČ nŔŁ dŇ lĆ oIăwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ=NBĆ xČ Łně=yhĂ yĘwĲČ
w tŇ on¡bĎŇ C hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č bŇ r¡Ł lĎ MdĎŔ ’Ď hĲĎ lxăĄ hĄ =yJĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : tŇ pĆŇ yĲĎ=tŇ ’Ć wĘ
2 hŇ eĎhĳĄ tŇ b¡ŇŁ TŁ yJ¿Ă MdĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ onăBĘ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ =ynĄbĘŇ C’ą rĘIĂwČ : MhĲĆ lĎ Cd¿Ň QĘ yĚ
3 yxąĂ Cr NodÄ yĎ=âlĲ hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CrxĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł mĂ MySĂŔ nĎ ÉMhĆ lĎ Cxą qĘ IĂwČ

: hŇ nĲĎSĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ wymĎŔ yĎ CyăhĎ wĘ rWĳĎ bĎŇ ’Chă MG¡ĎřSČ BĘ MlĎŔ ‘Ł lĘ ÉMdĎŇ ’Ď bĲĎŇ
4 C’bÁŁ yĎ rSĆÄ ’Ğ NkĄę ÍyrĄxĞ’ĲČ MgăČŇ wĘ ůMhĄ hĎ MymăĂ IĎBČ ÈZrĆ’Ď bĎŇ CyăhĎ MylĂÂpĂŇ eĘ hČ

rS¿Ć ’Ğ MyrËĂBŁ GĂ hČ hŇ UĎ hÌĄ MhĳĆ lĎ Cd¡Ň lĘ yĲĎwĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ onăBĘ =l’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ynąĄBĘ
: MèĲĄ hČ yS¿Ą nĘ ’Č Ml¡Ď o‘mĲĄ

5 tŇ băŇŁ SĘ xĘř mČ ÉrYĆ yĄÄ=lkĎŇ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ tŇ ‘¿ČrĎ hŇ BËĎ rČ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ ’rĘIăČwČ
6 Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ W¿Ď ‘Ď=yJĲĂ hoĎŔhyĘ MxĆ eăĎIĂwČ : MoIĲhČ =lJĎ ‘r¡Č qr¿Č oBŔ lĂ
7 MdąĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ xĆÄ mĘ ’Ć hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : oBĲ lĂ =l’Ć bŇ ~¡Ą ‘ČtĘŇ IĲĂwČ ZrĆ’ĳĎBĎ

WmĆ r¡Ć=dŇ ‘Č hŇ mĎŔ hĄ BĘ =dŇ ‘Č ÉMdĎŇ ’Ď mĲĄ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ É l‘ČmĄ ÉytĂŇ ’Ň rĎÄ BĎ =rř SĲĆ ’Ğ
8 yn¿Ąy‘ĄBĘ Nx¡Ą ’YĎ m¿Ď xČ Łně wĘ : MtĲĂŇ yWĂ ‘Ğ yJ¿Ă yêĂ mĘ x¡Č nĂ yJ¿Ă MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ă=dŇ ‘Č wĘ

: hoĲĎhyĘ
Mř yh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć wytĳĎŇ rŁ dĲŇŁ BĘ hŇ y¡ĎhĎ Mym¿Ă êĎ qyDËĂYČ Sy’¿Ă xČ Łnę xČ nŔŁ tŇ dăŇŁ lĘ oêĲ hŇ QĆ ’Ą ť9 +p2, sŘ5

10 =tŇ ’Ć wĘ Mx¿Ď =tŇ ’Ć MS¡Ą =tŇ ’Ć MynĳĂbĎŇ hŇ SăĎ ŁlSĘ xČ n¡Ł dŇ lĆ oI¿wČ : xČ nĲŁ =ëŇ QĆ hČ tĘŇ hĲĂ
11 : smĲĎ xĎ ZrĆ’¡ĎhĎ ’l¿Ą UĎ êĂ wČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ynăĄpĘ lĂ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ x¿Ą èĎ êĂ wČ : tŇ pĆŇ yĲĎ
12 rWËĎ BĎ =lJĎ tŇ yxÌĂ SĘ hĂ =yJĲĂ hŇ tĎŇ xĳĎ SĘ nĂ hŇ eăĄhĂ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ ’rĘIÌČwČ
13 ZqąĄ xČ Łnę lĘ MyhĂÁ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č oJ¡ rĘDČ=tŇ ’Ć

yn¿ĂnĘ hĂ wĘ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ sm¡Ď xĎ ZrĆ’ËĎhĎ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ =yJĂ ynČŔ pĎŇ lĘ ’BăĎ ÉrWĎ BĎ =lJĎ
14 hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ Mye¡ĂqĂ rpĆŇ gŔŁ =yYĄ‘Ğ tŇ băČŇ êĄ ÉìlĘ hŇ WąĄ ‘Ğ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ yxĂ SĘ mČ
15 hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ hŇ zĆěwĘ : rpĆŇ JĲŁ BČ ZCx¡ mĂ C tŇ yĂB¿Č mĂ HtËĎŇ ’Ł ê¿ĎrĘpČŇ kĲĎŇ wĘ hŇ bĳĎŇ êĄhČ =tŇ ’Ć

HBĎŔ xĘ rĎ ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ hŇ bĎŔ êĄhČ ëŇ rĆ’Ł ť hŇ UĎę ’Č tŇ o’ă mĄ SŁlÌ SĘ HtĳĎŇ ’Ł
lVw
’"s v.5 .’lm tobSĘ xĘ mČ ymlVwry v.5 .’dx hlm NkĄyrĄxĞ’Č ’"s v.4 .xtpb +gh MGČSČ BĘ yllhb v.3 .w
hyYm’ [1:1—6:8] hVrph MV v.8 .’y‘gb =rSĲĆ ’Ğ n"b , =rSĆ ’Ğ ’"b ’"n v.7 .hnygn ’lbw Pqm =qrČ
hz ,[3:22] Md’h Nh ,[2:4] MymVh twdlwt hl’ ,[1:1] tyV’rb ,+d Myrdsw .w"mq Myqwspw .whyqzxy w’
,[2:21] Myhl’ y"y lpyw ,[1:27] wmlYb ,[1:21] tVmrh ,[1:10] hVbyl ,[1:5] Mwy rw’l +z twqspw .[5:1] rps
t‘bV twytw’w .dx’w MyVlVw tw’m ‘Vtw Pl’ Mylmw .[3:14] Klt Knxg l‘ ,[2:22] Myhl’ y"y Nbyw
Ngh=ëotBĘ rV’ Mypwlxw .VVw MyVmxw tw’m VVw Pl’ hytwnV rpsmw .h‘br’w MyVlVw Myt’mw Mypl’
,[1:30] Zr’h tyx=lkĎ lĘ CĘ ,[1:24] ZrĆ’¡Ć=otyĘxČ wĘ Pwlyx ’lbw ,’y‘g Ngh=KwtĲ b rV’ n"blw ,’"bl[3:3] PwTx
.+h qwsp h"n d‘ +’ qwsp d"n hy‘Vyb hrq‘ ynr hrTph v.9 .[6:7] yt’rb=rSĲĆ ’Ğ ,[3:2] Ngh=Z‘ĲĄ yrpm

.=KlhtĘ hĂ n"b ,=KlhtĘ hĲĂ ’"b ’"n .xČnĲŁ ëQ¡ĆhČtĘ hĲĂ Myh¿ĂŁl’ĹhĎ=t’ĲĆ Myrps tYqmbw ,y"k Myrps bwrb Nk v.9
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hŇ eĎQăĆ kČŇ êĘ ÉhUĎ ’Č =l’Ć wĘ hŇ bĎę êĄlČ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ű rhČ YăŁ : HtĲĎŇ mĎ oqĲ hŇ U¡Ď ’Č MyS¿Ă ŁlSĘ C 16

MyS¡Ă lĂ SĘ C MI¿ĂnĂ SĘ MIËĂêĂ xĘ êČ MyWĳĂ êĎ HDăĎYĂ BĘ hŇ b¡ĎŇ êĄhČ xtČŇ p¿ĆŇ C hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ mĂ
tŇ xăĄ SČ lĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉMyĂmČÄ lCB¿ UČ hČ =tŇ ’Ć ’ybĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ ynĂę ’Ğ wĲČ : hĎ WĲĆ ‘ĞêĲČ 17

ZrĆ’¡ĎBĎ =rSĆ ’Ğ lJ¿Ł MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ MyIĂŔxČ xČ Cră ÉoB=rSĆ ’Ğ rWĎę BĎ =lJĎ
ìŇ ynËĆbĎŇ C hŇ êĎě ’Č hŇ bĎŔ êĄhČ =l’Ć ÉtĎ’Ň bĎŇ C ëŇ êĳĎ’Ă yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : ‘wĲĎgĘŇ yĂ 18

lJËŁ mĂ MyĂnÌČSĘ rWĎÂ BĎ =lJĎ mĂ yxČ hĎ ţ=lJĎ mĂ C : ëŇ êĲĎ ’Ă ìŇ yn¡ĆbĎŇ =ySĲĄ nĘ C ì¿Ň êĘ SĘ ’Ă wĘ 19

PŇ o‘ăhĎ mĲĄ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ C rk¿ĎŇ zĎ ëŇ êĳĎ’Ă tŇ yăŁ xĞhĲČ lĘ hŇ b¡ĎŇ êĄhČ =l’Ć ’yb¿ĂŇ êĎ 20

ChnĳĄymĂ lĘ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ WmĆ r¿Ć lJËŁ mĂř HnĎŔ ymĂ lĘ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =NmĂ C ChnĄę ymĂ lĘ
É lkĎŇ ’ĞmĲČ =lJĎ mĂ ìę lĘ =xqČ hŇ êăĎ’Č wĘ : tŇ oyĲxĞhĲČ lĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą C’b¿ŇŁ yĎ lJËŁ mĂ MyĂnÌČSĘ 21

W‘ČI¡ČwČ : hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Mh¡Ć lĎ wĘ ìËŇ lĘ hŇ y¿ĎřhĎ wĘ ìŇ ylĳĆ’Ą ê¡ĎpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ lkĄŔ ’Ď yĲĄ rSăĆ ’Ğ 22

ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ WĲĎ ‘Ď NJ¿Ą Myh¡Ă Łl’Ĺ otËŇ ’Ł hŇ C¿ĎYĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ xČ nĳŁ z
qyD¿ĂYČ ytĂŇ y’ËĂ rĎ ì¿Ň tĘŇ ’ĲŁ =yJĂ hŇ bĳĎŇ êĄhČ =l’Ć ì¡Ň tĘŇ yBĲĄ =lkĎŇ wĘ hŇ ê¿Ď’Č =’BĲŁ xČ nŔŁ lĘ
hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ ìËŇ lĘ =xuČ êĲĂ hŇ rĎę ohFĘ hČ hŇ măĎ hĄ BĘ hČ ű lJăŁ mĂ : hŇ EĲĆhČ roD¿BČ yn¡ČpĎŇ lĘ 2

MyĂn¡ČSĘ ’whËĂ hŇ r¿ĎhŁ TĘ âlă rSĆ ’Ğ ţ hŇ mĎÃ hĄ BĘ hČ =NmĂ C oêĳSĘ ’Ă wĘ Sy’ăĂ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ
hŇ bĳĎŇ qĄ nĘ C rkăĎŇ zĎ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ MyĂmËČèĎ hČ PŇ o‘ÌmĄ Mř GăČ : oêĲ SĘ ’Ă wĘ Sy’¿Ă 3

ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ ‘Ďę bĘŇ SĂ dŇ o‘Á MymĂÄ yĎlĘ žyJĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č ‘rČz¡Ć tŇ oI¿xČ lĘ 4

=tŇ ’Ćř ytĂŇ yxĂę mĎ C hŇ lĎ yĘlĳĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ryTăĂ mĘ mČ
lk¿ŇŁ JĘ xČ nĳŁ W‘Č I¡ČwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉMCqyĘhČ =lJĎ 5

MyĂm¡Č hŇ yĎŔhĎ lCBă UČ hČ wĘ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą =NBĆ xČ Łně wĘ : hoĲĎhyĘ ChC¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ 6

hŇ bĳĎŇ êĄhČ =l’Ć oê¡’Ă wynËĎbĎŇ =ySĲĄ nĘ C oêÌSĘ ’Ă wĘ wynĎbĎŇ Cţ xČ Łnę ’bŇŁ IăĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č 7

rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =NmĂÄ C hŇ rĎŔ ohFĘ hČ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =NmĂ : lCBĲ UČ hČ ym¿Ą yn¡ĄjĘ mĂ 8

MyĂnČÄSĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č Wm¡Ą rŁ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ PŇ o‘Ŕ hĎ =NmĂÄ C hŇ rĳĎhŁ TĘ hŇ eĎ n¡Ćy’Ą 9

Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ bĳĎŇ qĄ nĘ C rkăĎŇ zĎ hŇ b¡ĎŇ êĄhČ =l’Ć xČ nËŁ =l’Ć C’BÌĎ MyĂnČÁSĘ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Cy¡hĎ lCBŔ UČ hČ ymăĄ C MymĳĂ IĎhČ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ lĘ yh¡Ă yĘwČ : xČ nĲŁ =tŇ ’Ć 10

rř W¿Ď ‘Ď=hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ BĘ ynĂŔ èĄ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ BČ xČ nŔŁ =yIĄxČ lĘ ÉhnĎSĎ tŇ o’ą mĄ =SSĲĄ tŇ nČÄSĘ BĂ 11

tŇ B¿Ł rĚ’Ğ wĲČ hŇ BĎŔ rČ Mohă êĘ Étonř yĘ‘Ę mČ =lJĎ ÉC‘qĘ bĘŇ nĂ hŇ EĆęhČ MoIăBČ SdĆŇ xĳŁ lČ Moy¡
MymVh
’"s v.21 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw lJŁ mĂ C ’"s v.20 .’lm ytĂ mŁ yqĂhĞwČ yllhb ,hgwmb Nk v.18

,=t’ĲĆ ’"b : w"Td ,y"k Myrps bwrb Nk gtm ’lb =t’Ć v.4 .Pqm Pw‘m=MGČ ’"s v.3 .z .’grd hyÌĎhĎ wĘ
tnŁ yĘ‘ĘmČ ymlVwry v.11 .’"yw +d Myqwsp +x Nyy‘ : ‘"t Nk MyrĂWĘ ‘ĆwĘ h‘ĎbĘ SĂ BĘ ’"s v.11 .Pqm ’lb t’ąĄ +n"b
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12 My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č MSĆ G¡ĆhČ yh¿Ă yĘwČ : CxêĲĎpĘŇ nĂ MyĂm¡ČèĎ hČ
13 xČ nĳŁ =ynĄBĘ tŇ pĆŇ y¡ĆwĎ Mx¿Ď wĘ=MSĲĄ wĘ xČ nŔŁ ’BăĎ ÉhEĆhČ MoIąhČ MYĆ‘ĆÄ BĘ : hŇ lĎ yĘlĲĎ
14 hŇ IăĎxČ hĲČ =lkĎŇ wĘ hŇ UĎ hĄÁ : hŇ bĲĎŇ êĄhČ =l’Ć Mê¡Ď’Ă wynËĎbĎŇ =ySĲĄ nĘ tŇ SĆ ŁlÌ SĘ C xČ Łnę tŇ SĆ ’ăĄ wĘ

ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č Wm¿Ą rŁ hĲĎ WmĆ rËĆhĎ =lkĎŇ wĘ HnĎŔ ymĂ lĘ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =lkĎŇ wĘ HnĎę ymĂ lĘ
15 xČ n¡Ł =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ : PŇ nĲĎJĎ =lJĎ roj¿ YĂ lJ¡Ł ChnĄŔ ymĂ lĘ PŇ o‘ăhĎ =lkĎŇ wĘ ChnĳĄymĂ lĘ

: MyIĲĂxČ xČ Cr¿ oB¡ =rSĆ ’Ğ rWĎŔ BĎ hČ =lJĎ mĂ ÉMyĂnČÄSĘ MyĂnąČSĘ hŇ bĳĎŇ êĄhČ =l’Ć
16 MyhĳĂ Łl’Ĺ ot¡Ň ’Ł hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ C’BĎŔ ÉrWĎ BĎ =lJĎ mĂ hŇ bąĎŇ qĄ nĘ C rkĎÄ zĎ My’Ăę BĎ hČ wĘ
17 ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č Moy¡ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č lCBË UČ hČ yhÌĂ yĘwČ : odĲŇ ‘ĞBĲČ ho¡ĎhyĘ rG¿Ł sĘ IĂwČ
18 Cr¿BĘ gĘŇ IĂwĲČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ l‘¿ČmĄ MrĎê¡Ď wČ hŇ bĎŔ êĄhČ =tŇ ’Ć ÉC’WĘ IĂwČ MyĂUČę hČ CBă rĘIĂwČ

: MyĂUĲĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č hŇ b¡ĎŇ êĄhČ ëŇ lĆ ê¿Ą wČ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č dŇ ’¡Ł mĘ CB¿ rĘIĂwČ MyĂUËČhČ
19 MyhĂŔ bŇŁ GĘ hČ ÉMyrĂhĎ hĲĆ =lJĎ Cię kĚŇ yĘwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č dŇ ’¡Ł mĘ dŇ ’¿Ł mĘ CrËbĘŇ GĲĎ MyĂUČę hČ wĘ
20 Cr¡bĘŇ GĲĎ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ mĂ ÉhUĎ ’Č hŇ rąĄWĘ ‘Ć SmĄÄ xĞ : MyĂmĲĎ èĎ hČ =lJĎ tŇ xČ ê¡Č =rSĆ ’Ğ
21 ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č WmăĄ rŁ hĲĎ ű rWăĎ BĎ =lJĎ ‘wČÂgĘŇ IĂwČ : MyrĲĂhĎ hĲĆ Ci¡ kĚŇ yĘwČ MyĂUĳĎhČ

lk¡ŇŁ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ZrăĄèŁ hČ ZrĆè¡Ć hČ =lkĎŇ bĘŇ C hŇ IĎŔxČ băČŇ C ÉhmĎ hĄ BĘ bČŇ C PŇ o‘ąBĎ
22 hŇ b¡ĎŇ rĎxĲĎ BĆ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ mĂ wyjĎę ’Č BĘ MyIĂÁxČ xČ CrÄ =tŇ mČ SĘ nĂ žrSĆ ’Ğ lJÃŁ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ
23 MdąĎŇ ’Ď mĲĄ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č ű rSăĆ ’Ğ ű MCqă yĘhČ =lJĎ =tŇ ’ĲĆř xmČ IĂÁwČ : CtŇ mĲĄ

r’Ć èÌĎ yĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ Cx¡ UĎ IĂwČ MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ă=dŇ ‘Č wĘ ÉWmĆ rĆÄ =dŇ ‘Č ÉhmĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č
24 Myè¿Ă mĂ xĞ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č MyĂU¡ČhČ Cr¿BĘ gĘŇ IĂwĲČ : hŇ bĲĎŇ êĄBČ oê¡’Ă rS¿Ć ’Ğ wĲČ xČ nËŁ =ëŇ ’Č
x =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhIĎxČ hĲČ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ xČ nŔŁ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rJąŁ zĘIĂwČ : MoyĲ tŇ ’¡Č mĘ C sŘ6

CJS¡Ł IĎwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉxČ CrÄ Myh¿Ă Łl’Ĺ rbĄÄ ‘ĞIĲČwČ hŇ bĳĎŇ êĄBČ oê¡’Ă rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ
2 MSĆ G¡ĆhČ ’l¿Ą JĎ IĂwČ MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ B¡Ł rĚ’Ğ wĲČ MohŔ êĘ tŇ năŁ yĘ‘Ę mČ ÉCrkĘŇ iĲĎ IĂwČ : MyĂUĲĎ hČ
3 CrăsĘ xĘ IČwČ bŇ oSĳ wĎ ëŇ olă hĎ ZrĆ’¡ĎhĎ l‘¿ČmĄ MyĂUËČhČ CbŇ SÌĚ IĎwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ =NmĂ
4 y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ ÉhbĎŇ êĄhČ xnČêąĎ wČ : MoyĲ tŇ ’¡Č mĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ YĄě qĘ mĂ MyĂUČŔ hČ
5 ëŇ olă hĎ ÉCyhĎ MyĂUČę hČ wĘ : TrĲĎrĎ’Ğ yr¿ĄhĎ l‘¡Č SdĆŇ xĳŁ lČ Moy¡ rř W¿Ď ‘Ď=hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ BĘ

yS¿Ą ’Ň rĎ C’¡ rĘnĂ SdĆŇ xŔŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ ÉyrĂyWĂ ‘ĞBĲĎ yrĳĂyWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ hČ dŇ ‘¡Č rosŔ xĎ wĘ
6 hŇ b¡ĎŇ êĄhČ NoQ¿ xČ =tŇ ’Ć xČ nŔŁ xêăČpĘŇ IĂwČ Moyĳ My‘ăĂBĎ rĘ’Č Zu¡ĄmĂ yhĂě yĘwČ : MyrĲĂhĎ hĲĆ
7 tŇ SĆ b¿ŇŁ yĘ=dŇ ‘Č bŇ oSŔ wĎ É’oYyĎ ’YąĄ IĄwČ bŇ rĳĄ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć xQ¡Č SČ yĘwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ

Mymh
Myqwsp +x ,’"y qwsp +z Nyy‘ : ‘"t Nk MyrĂWĘ ‘ĆwĘ h‘ĎbĘ SĂ BĘ ’"s v.4 .x .=t’Ć tlm ’lb =lJĎ xmČIĂwČ ’"s v.23
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CQqăČhĞ Éto’rĘlĂ oêĳ’Ă mĲĄ hŇ n¡Ď oIhČ =tŇ ’Ć xQ¿Č SČ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ l‘¿ČmĄ MyĂU¡ČhČ 8

HlĎę gĘŇrČ=PŇ kČŇ lĘ xČ onÁmĎ hŇ nĎÄ oIhČ žh’Ď YĘ mĲĎ =âlwĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ MyĂUČŔ hČ 9

xląČ SĘ IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č MyĂm¡Č=yJĂ hŇ bĎŔ êĄhČ =l’Ć ÉwylĎ ’Ą bŇ SĎ êąĎ wČ
tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ dŇ o‘Ŕ lxĆ IăĎwČ : hŇ bĲĎŇ êĄhČ =l’Ć wyl¡Ď ’Ą HtËĎŇ ’Ł ’b¿ĄŇ IĎwČ hĎ xĆŔ uĎ IĂwČ ÉodŇ yĎ 10

wyląĎ ’Ą ’bÄŁ êĎ wČ : hŇ bĲĎŇ êĄhČ =NmĂ hŇ n¡Ď oIhČ =tŇ ’Ć xQ¿Č SČ PŇ sĆ IËŁ wČ MyrĳĂxĄ ’Ğ Mym¡Ă yĎ 11

CQq¿Č=yJĂ xČ nŔŁ ‘dČŇ IăĄwČ hĎ ypĳĂŇ BĘ PŇ răĎTĎ tŇ yĂz¡Č=hŇ lĄ ‘Ğ hŇ e¿ĄhĂ wĘ bŇ rĆ‘ĆŔ tŇ ‘ăĄlĘ ÉhnĎ oIhČ
ÉxQČ SČ yĘwČ MyrĳĂxĄ ’Ğ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ dŇ o‘Ŕ lxĆ IăĎIĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ l‘¿ČmĄ MyĂU¡ČhČ 12

=SSĲĄ wĘ tŇ xČÄ ’Č BĘ yhĂ yĘwČţ : dŇ o‘Ĳ wyl¡Ď ’Ą =bŇ CSĲ hŇ p¿ĎŇ sĘ yĲĎ=âlwĘ hŇ nĎŔ oIhČ =tŇ ’Ć 13

ZrĆ’ĳĎhĎ l‘ăČmĄ MyĂU¡ČhČ Cb¿Ň rĘxĲĎ SdĆŇ xŔŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ ÉNoS’Ň rĂBĲĎ hŇ nĎęSĎ tŇ o’Á mĄ
: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ Cb¡Ň rĘxĲĎ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ’rĘIČěwČ hŇ bĎŔ êĄhČ hŇ săĄ kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć ÉxČ ŁnÄ rsČ IąĎwČ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ S¡Ď bĘŇ yĲĎ SdĆŇ xĳŁ lČ Moy¡ MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ‘ÌĎbĘŇ SĂ BĘ ynĂŔ èĄ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ bČŇ C 14

sŘ7 hŇ bĳĎŇ êĄhČ =NmĂ ’Y¡Ą : rmĲŁ ’Ň lĄ xČ n¿Ł =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 15, 16

ìÁ êĘ ’Ă =rSĆ ’Ğ hŇ IĎÄxČ hĲČ =lJĎ : ëŇ êĲĎ ’Ă ìŇ yn¡ĆbĎŇ =ySĲĄ nĘ C ìŇ yn¿ĆbĎŇ C ìËŇ êĘ SĘ ’Ă wĘ hŇ êĎě ’Č 17

ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č Wm¿Ą rŁ hĲĎ WmĆ rËĆhĎ =lkĎŇ bĘŇ C hŇ mËĎ hĄ BĘ bČŇ C PŇ o‘ÌBĎ rWĎę BĎ =lJĎ mĂ
xČ nĳŁ =’YĄ I¡ĄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Cb¡Ň rĎwĘ Cr¿pĎŇ C ZrĆ’ĎŔ bĎŇ CYă rĘSĲĎ wĘ ëŇ êĳĎ’Ă ’Yăř wh 18

PŇ o‘Ŕ hĎ =lkĎŇ wĘ ÉWmĆ rĆÄ hĎ =lJĎř hŇ IĎęxČ hĲČ =lJĎř : oêĲ ’Ă wyn¡ĎbĎŇ =ySĲĄ nĘ C oê¿SĘ ’Ă wĘ wynËĎbĎŇ C 19

xČ nËŁ NbĆŇ I¿ĂwČ : hŇ bĲĎŇ êĄhČ =NmĂ C’¡ YĘ yĲĎ MhĆŔ ytĄŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č WmăĄ or lřJ¡Ł 20

rohŔ FĎř hČ PŇ o‘ăhĎ É lJŁ mĂ C hŇ rĎę hŁ FĘ hČ hŇ măĎ hĄ BĘ hČ ű lJăŁ mĂ xuČÂ IĂwČ hoĳĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘmĂ
hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůxČ xŁ yeĂ hČ xČ yrăĄ=tŇ ’Ć ÈhoĎhyĘ xrČIăĎř wČ : xČ BĲĄ zĘUĂ BČ tŇ Łl¡ ‘Ł l‘Č I¿ČwČ 21

yJĂ ţ MdĎŔ ’Ď hĲĎ rCbăŇ ‘ĞBĲČ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć dŇ o‘ą lQĄÄqČ lĘ PŇ sĂ ’Ł ţ âlă oBę lĂ =l’Ć
yx¡Č =lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oJ¿ hČ lĘ dŇ o‘Ë PŇ s¿Ă ’Ł =âlĲ wĘ wyrĳĎ‘ĚeĘ mĂ ‘r¡Č MdËĎŇ ’Ď hĲĎ bŇ lÌĄ rYĆ yăĄ
MxÁŁ wĎ rqÄŁ wĘ ryYĂ qĎ wĘţ ‘rČzĆÃ ZrĆ’ĳĎhĎ ymăĄ yĘ=lJĎ dŇ ‘¡Ł : ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ 22

xČ n¡Ł =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ : CtŇ BĲŁ SĘ yĂ âl¿ hŇ lĎ yĘl¡Č wĎ Moy¿wĘ PŇ rĆxËŁ wĎ ZyĂqÌČwĘ T
MkąĆŇ ’ĞrĲČomC : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć C’¿ lĘ mĂ C Cb¡ rĘC Cr¿jĘ MhËĆ lĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ wynĳĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ 2

ž lkŇŁ BĘ MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ă=lJĎ l‘¡ČwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ IăČxČ =lJĎ l‘Č ť hŇ yĆŔhĘ yĲĂ ÉMkĆŇ êĘ xĂ wĘ
ÉWmĆ rĆÄ =lJĎ : CnêĲĎ nĂ Mk¿ĆŇ dĘŇ yĆBĘ MI¡ĎhČ yg¿ĄŇDĘ=lkĎŇ bĘŇ CĲř hŇ mËĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ WmÌŁ rĘêĂ rSĆÄ ’Ğ 3

rV’
’"s v.19 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nk hyxh=lkĎ wĘ ’"s v.19 .yrq ’YĄyĘhČ ,bytk ’YĄoh v.17

.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k bwrb Nk Vmwr lkŁ wĘ ’"s v.19 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +z Nk Vmrh=lkĎ wĘ
’lb =lkĎ bĘ C n"b ,’"b Nk v.2 .T .xtp xrČIČwČ yllhb ,hgwmb Nk v.21 .rsx rhŁ FĎhČ ymlVwry v.20

.’y‘g
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Mk¡ĆŇ lĎ yêĂ t¿ČŇ nĎ bŇ WĆ ‘ĄŔ qrĆyăĆJĘ hŇ lĳĎ kĘŇ ’Ď lĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ Mř k¿ĆŇ lĎ yxČŔ =’Ch rSăĆ ’Ğ
4, 5 MkąĆŇ mĘ DĂ=tŇ ’Ć ëŇ ’ČÄ wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ om¡ dĎŇ oS¿ pĘŇ nČBĘ rWĎě BĎ =ëŇ ’Č : lJĲŁ =tŇ ’Ć

Sy’ăĂ ÉdIČmĂ MdĎę ’Ď hĲĎ dŇ IăČmĂ C CeSĳĆ rĘdĘŇ ’Ć hŇ I¡ĎxČ =lJĎ dŇ I¿ČmĂ SrŔŁ dĘŇ ’Ć ÉMkĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČlĘ
6 omă DĎ Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ MdĎŔ ’Ď hĲĎ MDăČ ÉëpĄŇ SŁ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ SpĆŇ n¿Ć=tŇ ’Ć Sr¡Ł dĘŇ ’Ć wyxĂŔ ’Ď
7 CbĳŇ rĘC CrăjĘ Mê¡Ć’Č wĘ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ď ‘Ď MyhĂŔ Łl’Ĺ MlĆ YăĆř BĘ yJĂ ť ëŇ pĳĄŇ èĎř yĂ
8 xČ nŔŁ =l’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : HbĲĎŇ =CbŇ rĘC ZrĆ’¡ĎbĎŇ CY¿ rĘSĂ
9 MkĳĆŇ êĘ ’Ă yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’ĲĆ MyqËĂmĄ yn¿ĂnĘ hĂ ynĂě’Ğ wĲČ : rmĲŁ ’Ň lĄ oê¡’Ă wyn¿ĎBĎ =l’Ć wĘ

10 PŇ o‘ÌBĎ MkĆŔ êĘ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉhIĎxČ hĲČ SpĆŇ nąĆ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ : MkĲĆŇ yrĄxĞ’ĲČ Mk¡ĆŇ ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ wĘ
lk¡ŇŁ lĘ hŇ bĎŔ êĄhČ y’ăĄYĘ yĲŁ É lJŁ mĂ MkĳĆŇ êĘ ’Ă ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ I¿ČxČ =lkĎŇ bĘŇ CĲř hŇ mËĎ hĄ BĘ BČř

11 rWËĎ BĎ =lJĎ tŇ rÌĄJĎ yĂ=âlĲ wĘ MkĆŔ êĘ ’Ă ÉytĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ytąĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ I¿ČxČ
12 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ x¿Ą SČ lĘ lCB¡ mČ dŇ o‘Ë hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ lCBĳ UČ hČ yUăĄ mĂ dŇ o‘¡

NybËĄŇ C MkĆŔ ynĄybăĄ C ÉynĂ yBĄ NtĄę nŁ ynăĂ’Ğ=rSĆ ’Ğ ÉtyrĂBĘ hČ =tŇ o’Ĳ tŇ ’Ň ząŁ MyhĂę Łl’Ĺ
13 yêĂ t¡ČŇ nĎ yêĂě SĘ qČ =tŇ ’Ć : MlĲĎ o‘ tŇ r¡Ł dŇŁ lĘ MkĳĆŇ êĘ ’Ă rSăĆ ’Ğ hŇ I¡ĎxČ SpĆŇ n¿Ć=lJĎ
14 N¡Ďn‘Ď yn¿ĂnĘ ‘ĲČř BĘ hŇ yĎěhĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ Nyb¿ĄŇ C yn¡ĂyBĄ tŇ yrĂŔ BĘ tŇ o’ă lĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ NnĳĎ‘ĎBĲĆ
15 rSąĆ ’Ğ ytĂę yrĂBĘ =tŇ ’Ć yêăĂ rĘkČŇ zĲĎwĘ : NnĲĎ‘ĎBĲĆ tŇ SĆ u¡ĆhČ hŇ t¿ĎŇ ’ĞrĘnĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č

dŇ o‘ą hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âlwĘ rWĳĎ BĎ =lkĎŇ BĘ hŇ I¡ĎxČ SpĆŇ n¿Ć=lJĎ NybËĄŇ C MkĆŔ ynĄybăĄŇ C ÉynĂ yBĄ
16 hĎ ytĂę y’Ă rĘC NnĳĎ‘ĎBĲĆ tŇ SĆ u¡ĆhČ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ : rWĲĎ BĎ =lJĎ tŇ x¡Ą SČ lĘ lCBŔ mČ lĘ ÉMyĂUČÄ hČ

rW¡Ď BĎ =lkĎŇ BĘ hŇ IĎŔxČ SpĆŇ năĆ=lJĎ ÉNybĄŇ C MyhĂŔ Łl’Ĺ NyBăĄ MlĎŔ o‘ tŇ yrăĂBĘ ÉrJŁ zĘlĂ
17 rSăĆ ’Ğ ÉtyrĂBĘ hČ =tŇ o’Ĳ tŇ ’Ň ząŁ xČ nĳŁ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ rW¡Ď BĎ =lJĎ Nyb¿ĄŇ C ynĂě yBĄ ytĂŇ mŔŁ qĂř hĞ

18 yb¿ĂŇ ’Ğ ’Ch¡ MxĎě wĘ tŇ pĆŇ yĳĎwĎ MxăĎ wĘ MS¡Ą hŇ bĎŔ êĄhČ =NmĂ ÉMy’Ă YĘ IĲŁ hČ xČ Łnę =ynĄbĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ sŘ8

19, 20 xČ n¡Ł lxĆ I¿ĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ hŇ Y¿Ď pĘŇ nĲĎ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ C xČ nĳŁ =ynĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą hŇ S¿Ď ŁlSĘ : N‘ČnĲĎkĘŇ
21 ëŇ ot¿BĘ lG¡ČtĘŇ IĂwČ rJĳĎSĘ IĂwČ NyĂI¡ČhČ =NmĂ êĘ SĘ I¿ĄwČ : MrĆJĲĎř ‘F¡Č IĂwČ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ Sy’ăĂ
22 wyx¡Ď ’Ć =ynĲĄSĘ lĂ dŇ G¿ĄIČwČ wybĳĂŇ ’Ď tŇ wăČrĘ‘Ć tŇ ’¡Ą N‘ČnČŔ kĘŇ ybăĂŇ ’Ğ MxĎ ť ’rĘIČęwČ : hŇŁlĲ hĽř ’ĲĎ
23 MhĆŔ ynĄSĘ MkăĆŇ SĘ =l‘Č ÉCmyWĂÄ IĎwČ hŇ lĎęmĘ vĂ hČ =tŇ ’Ć tŇ pĆŇ yĆÁwĎ MSĄÄ žxuČ IĂwČ : ZCxĲ BČ

wklyw
.MlĆYĄBĘ yqwbnzb ,hgwmb MlĆYĆBĘ Nk v.6 .lwgs ëpĆèĎ yĂ yllhb ,hgwmb Nk v.6 .hy¿ĆhĘ yĂ Mk¡ĆlĎ wxyry v.3

.’y‘g ’lb =lkĎ bĘ C n"b ,’y‘gb ’"b Nk v.10 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw hmĎhĄBĘ bČ C ’"s v.10

.’ry‘z P"kh MrĆJĎ ’"s v.20 .dwy ’lm ytĂ mŁ yqĂhĞ ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .ynĂ nĞ‘ĲČBĘ yqwbnzb v.14

.yrq olhĽ’ĲĎ v.21
www.bibleist.ru
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tŇ w¿ČrĘ‘ĆwĘ tŇ yeĂŔ rČxăŁ ’Ğ ÉMhĆ ynĄpĘŇ C MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ wăČrĘ‘Ć tŇ ’¡Ą Ciě kČŇ yĘwČ tŇ yeĂŔ rČxăŁ ’Ğ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ
on¿BĘ ol¡ hŇ WĎ ‘¿Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ ‘dČŇ IĄěwČ onĳyIĄmĂ xČ n¡Ł ZqĆ yI¿ĂwČ : C’Ĳ rĎ âl¿ Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ 24

rmĆ ’Ň ŁIěwČ : wyxĲĎ ’Ć lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ bĆŇ ‘¿Ć N‘ČnĳĎJĘ rCră’Ď rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : NTĲĎ uĎ hČ 25, 26

tŇ pĆŇ yĆŔlĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ êĘ pĘŇ yąČ : omlĲĎ dŇ bĆŇ ‘¿Ć N‘Čn¡ČkĘŇ yh¿Ă ywĂ MSĳĄ yhĄŁlă ’Ĺ ho¡ĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ 27

lCBĳ UČ hČ rxăČ ’Č xČ n¡Ł =yxĂ yĘwĲČ : omlĲĎ dŇ bĆŇ ‘¿Ć N‘Čn¡ČkĘŇ yh¿Ă ywĂ MSĳĄ =ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ NJ¡Ł SĘ yĂwĘ 28

Éto’mĄ ‘SąČ êĘ xČ nŔŁ =ymĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘř IĲĂwČ : hŇ nĲĎSĎ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ hŇ nĎŔ SĎ Éto’mĄ SŁlą SĘ 29

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ hŇ nĎŔ SĎ
rx¿Č ’Č Myn¡ĂBĎ MhËĆ lĎ Cd¿Ň lĘ CĲĎIĂwČ tŇ pĆŇ yĳĎwĎ MxăĎ MS¡Ą xČ nŔŁ =ynĄBĘ tŇ dăŇŁ lĘ oêĲ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ y
: srĲĎytĂŇ wĘ ëŇ SĆ m¡Ć C lřbĳĎŇ tĚŇ wĘ NwăĎyĎwĘ yd¡ČŇ mĎ C gŇ ogŔ mĎ C rmĆ GăŁ tŇ pĆŇ yĆŔ ynăĄBĘ : lCBĲ UČ hČ 2

SySĳĂ rĘtČŇ wĘ hŇ SăĎ ylĂ ’Ĺ Nw¡ĎyĎ yn¿ĄbĘŇ C : hŇ mĲĎ rĘgČŇtĲŁ wĘ tŇ p¡ČŇ yrĂwĘ zn¿ČJĘ SĘ ’Č rmĆ GĳŁ yn¡ĄbĘŇ C 3, 4

onĳSŁ lĘ lĂ Sy’¡Ă MtĎŔ YŁ rĘ’Č BĘ ÉMyĂřoGhČ yIąĄ’Ă CdÂrĘpĘŇ nĂ hŇ QĆ ’Ą mĄ ţ : MynĲĂ dĎŇ dŇŁ wĘř Myê¡Ă JĂ 5

ynăĄbĘŇ C : N‘ČnĲĎkĘŇ C TCp¿Ň C MyĂr¡ČYĘ mĂ C SCJ¿ MxĳĎ yn¡ĄbĘŇ C : MhĲĆ yĄogĲŇBĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ 6, 7

’b¿ĎŇ SĘ hŇ m¡Ď ‘Ę rČ yn¿ĄbĘŇ C ’kĳĎŇ êĘř bĘŇ sČ wĘ hŇ m¡Ď ‘Ę rČwĘ hŇ ê¿Ďř bĘŇ sČ wĘ hŇ lĎŔ ywĂxĞ wĲČ É’bĎŇ sĘ SCkŔ
: ZrĆ’ĲĎ BĎ rB¡Ł GĂ tŇ oy¿hĘ lĲĂ lxĄŔ hĄ ’Chă dŇ rĳŁ mĘ nĂ =tŇ ’Ć dŇ lăČ yĎ SCk¡Ň wĘ : NdĲĎŇ dĘŇ C 8

dŇ yĂY¡Č roB¿ GĂ dŇ rËŁ mĘ nĂ JĘ rmČŔ ’Ď yĲĄ ÉNJĄ =l‘Č hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ dŇ yĂY¡Č=rBĲŁ gĂ hŇ y¿ĎhĎ =’ChĲ 9

hŇ nĳĆřlĘ kĲČ wĘ dŇ JăČ ’Č wĘ ëŇ rĆ’¡ĆwĘ lbĆŔ BĎ ÉoêkĘŇ lČ mĘ mČ tŇ ySąĂ ’Ň rĄ yhĂÄ êĘ wČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ 10

hŇ wĄŔnĘ ynăĂ=tŇ ’Ć ÉNbĆŇ IĂÄwČ rCèĳ ’Č ’YăĎ yĎ ’wřh¡Ă hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =NmĂ : r‘ĲĎnĘ SĂ ZrĆ’¡ĆBĘ 11

xlČ JĳĎ NybăĄŇ C hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂ NyB¿Ą NsĆ rĆŔ =tŇ ’Ć wĲĘ : xlČ JĲĎ =tŇ ’Ć wĘ ry‘¡Ă tŇ b¿ŇŁ xŁ rĘ=tŇ ’Ć wĘ 12

=tŇ ’Ć wĘ MymËĂ nĎ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MydÌĂŇ Cl=tŇ ’Ć dŇ lČÂyĎ MyĂrČÃ YĘ mĂ C : hŇ lĲĎ dŇŁ GĘ hČ ry‘¿ĂhĎ ’wřh¡Ă 13

C’¿ YĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ MyxĂę lĚ sĘ JČ =tŇ ’Ć wĘ MysĂÂrĚtĘŇ jČ =tŇ ’Ć wĲĘ : MyxĲĂ êĚř pĘŇ nČ=tŇ ’Ć wĘ Myb¡ĂŇ hĎ lĘ 14

=tŇ ’Ć dŇ lËČ yĎ N‘ČnČę kĘŇ C : MyrĲĂêŁ pĘŇ JČ =tŇ ’Ć wĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ MèËĎ mĂ 15

: ySĲĂ GĎrĘGĂ hČ tŇ ’¡Ą wĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉysĂ CbŇ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ xĲĄ =tŇ ’Ć wĘ or¡kŇŁ BĘ Nd¿ŇŁ yYĂ 16

yr¡ĂmĎ ~Ę hČ =tŇ ’Ć wĘ yd¿ĂŇ wĎrĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : ynĲĂ yiĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ yq¡ĂrĘ‘ČhĲĎř =tŇ ’Ć wĘ yC¿ĂxĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ 17, 18

ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ lCbąŇ GĘ yhĂÂ yĘwČ : ynĲĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ tŇ ox¡ jĘ SĘ mĂ CYpŔŁ nĎ rxăČ ’Č wĘ ytĳĂŇ mĎ xĞhĲČ =t’Ć wĘ 19

hŇ m¿Ď dĘ’Č wĘř hŇ rËĎmŁ ‘ĞwĲČ hŇ mĎ dÌŇŁ sĘ hŇ kĎÂ ’ĞBĲŁ hŇ EĳĎ‘Č=dŇ ‘Č hŇ rĎr¡ĎgĘŇ hŇ k¿ĎŇ ’ĞBĲŁ NdŔŁ y~Ă mĂ
MybYw
,yllhb Nk v.2 .y .yrq yhĂ yĘwČ bytk CyhĘ IĂwČ tw‘ymb ,wxyry Nkw yhĂ yĘwČ ’"s ,w"Tdw Myrps bwrb Nk v.29

tpĆyĆ ynĄbĘ hQĆ’Ą l"n v.5 .+z +’ ,’ h"d Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk MynĂdĎrŁ wĘ l"Y v.4 .’lm lbĎ CtwĘ ymlVwry
,+h +tk +l hyl‘ rsmnw hkĎ êĘ bĘ sČ wĘ ’"s v.7 .’êĎbĘ sČwĘ ymlVwry v.7 .’"lw +k qwsp Nmql Nyy‘ : MtYr’b
.’lm MyxĂ CêpĘ nČ ’"s v.13 .’yhĂ ’"s v.12 .’yhĂ hČ ’"s v.11 .yrY hnĄlĘ kČ wĘ ’"s v.10 .V"x Nk

.‘"tw y"t Nkw hmĎdĘ’Č ’"s v.19 .xtpb yqĂrĘ‘ČhĲČ ’"n ,Zmqb +hh yllhb Nk v.17
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20 Mt¡ĎŇ YŁ rĘ’Č BĘ MtĳĎŇ nŁ SĲŁ lĘ lĂ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ MxĎŔ =ynĄbĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : ‘SČ lĲĎ =dŇ ‘Č My¡ĂbŇŁ YĘ Cř
21 rbĆŇ ‘ĄŔ =ynĄBĘ =lJĎ ÉybĂŇ ’Ğ ’Chĳ =MGČ dŇ Q¡Č yĚ MS¿Ą lĘ C : MhĲĆ yĄogĲŇBĘ
22 : MrĲĎ’Ğ wĲČ dŇ Cl¿ wĘ dŇ S¡Č kĘŇ jČ rĘ’Č wĘ rCèĳ ’Č wĘ MlăĎ y‘Ą MS¡Ą yn¿ĄBĘ : lř odĲŇ GĎhČ tŇ pĆŇ y¿Ć yx¡Ă ’Ğ

23, 24 xlČ SĳĎ =tŇ ’Ć dŇ lăČ yĎ dŇ S¡Č kĘŇ jČ rĘ’Č wĘ : SmĲČ wĎ rtĆŇ g¿ĆŇ wĘ lCx¡ wĘ ZC‘¿ MrĳĎ’Ğ yn¡ĄbĘŇ C
25 gŇlĆ jĆę dŇ xĎÂ’Ć hĲĎ MSăĄ MynĳĂbĎŇ ynăĄSĘ dŇ Q¡Č yĚ rbĆŇ ‘¿ĄlĘ C : rbĆŇ ‘ĲĄ=tŇ ’Ć dŇ l¿Č yĎ xlČ S¡Ć wĘ
26 =tŇ ’Ć dŇ lČŔ yĎ NTăĎ qĘ yĎwĘ : NTĲĎ qĘ yĎ wyx¡Ă ’Ď MS¿Ą wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ găĎŇlĘ pĘŇ nĂ ÉwymĎ yĎbĘŇ yJąĂ
27 Mr¿ĎodŇ hĞ =tŇ ’Ć wĘ : xrČyĲĎ=tŇ ’Ć wĘ tŇ wĆm¡Ď=rYČ xĞ=tŇ ’Ć wĘ PŇ lĆ SĳĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ d¡ĎŇ omlĘ ’Č
28 : ’bĲĎŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ l’¡Ą mĎ ybĲĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ lb¿ĎŇ o‘=tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĲĎ qĘ DĂ=tŇ ’Ć wĘ lz¡ĎC’=tŇ ’Ć wĘ

29, 30 yh¿Ă yĘwČ : NTĲĎ qĘ yĎ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ bŇ bĳĎŇ oy=tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ywĂxĞ=tŇ ’Ć wĘ rp¿ĂŇ o’=tŇ ’Ć wĘ
31 MSĄŔ =ynĄbĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : MdĆŇ uĲĆhČ rh¿Č hŇ rĎř p¡ĎŇ sĘ hŇ k¿ĎŇ ’ĞBĲŁ ’SĳĎř UĄ mĂ Mb¡ĎŇ SĎ omĲ
32 xČ nËŁ =ynĄBĘ tŇ xÌŁ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ăĄ : MhĲĆ yĄogĲŇlĘř Mt¡ĎŇ YŁ rĘ’Č BĘ MtĳĎŇ nŁ SĲŁ lĘ lĂ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ

: lCBĲ UČ hČ rx¿Č ’Č ZrĆ’¡ĎBĎ MyËĂoGhČ CdÌŇ rĘpĘŇ nĂ hŇ QĆř’ĄÁ mĄ C MhĳĆ yĄogĲŇBĘ Mt¡ĎŇ dŇŁ lĘ otĲŇ lĘ

’y, 2 M‘ăĎsĘ nĎBĘ yh¡Ă yĘwČ : MydĲĂŇ xĎ ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ dĘŇ C tŇ xĳĎ ’Ć hŇ păĎŇ WĎ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ yh¿Ă yĘwČ śsŘ9

3 CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MSĲĎ CbŇ SĘ I¿ĄwČ r‘¡ĎnĘ SĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ ‘ËĎqĘ bĂŇ C’¿ YĘ mĘ IĂwČř MdĆŇ uĳĆmĂ
yhĂÄ êĘ wČ hŇ pĳĎŇ rĄWĘ lĂ hŇ p¡ĎŇ rĘWĘ nĂ wĘ MynĂŔ bĄŇ lĘ hŇ năĎBĘ lĘ nĂ hŇ bĎŇ hĎ ť Ch‘Ąę rĄ=l’Ć Sy’ăĂ

4 ű hŇ bĎŇ hăĎ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : rmĆ xĲŁ lČ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĎhĎ rmĎŔ xĄ hăČ wĘ NbĆŇ ’ĎŔ lĘ ÉhnĎbĄŇ QĘ hČ MhąĆ lĎ
ZCp¡Ň nĎ=NjĆ MSĳĄ CnQ¡Ď =hŇ WĆ ‘ĞnĲČwĘ MyĂmČŔ èĎ bČŇ oSă ’Ň rŁ wĘ É lDĎgĘŇmĂ C ry‘Ăę CnQăĎ =hŇ nĆbĘŇ nĂ

5 lDĳĎgĘŇUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć tŇ ’¿Ł rĘř lĂ hoĎŔhyĘ dŇ rĆIăĄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č
6 ÉtxČ ’Č hŇ pąĎŇ WĎ wĘ ÉdxĎ ’Ć M‘ąČ NhăĄ hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄBĘ Cn¡BĎ rS¿Ć ’Ğ

Cm¡ zĘyĲĎ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ MhĆŔ mĄ rYăĄBĎ yĂ=âlĲ ÉhêĎ‘Č wĘ tŇ oWĳ ‘ĞlČŇ MQăĎ xĂ hĲČ hŇ z¡ĆwĘ MQĎŔ kĚŇ lĘ
7 C‘Ŕ mĘ SĘ yĂ âlă ÉrSĆ ’Ğ MtĳĎŇ pĎŇ WĘ MS¡Ď hŇ l¿Ď bĘŇ nĲĎ wĘ hŇ dĎŔ rĘnĲĄ hŇ bĎŇ hĎ ť : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ
8 ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č Mè¡Ď mĂ MtËĎŇ ’Ł ho¿ĎhyĘ ZpĆŇ IĎÄwČ : Ch‘ĲĄrĄ tŇ p¿ČŇ WĘ Sy’¡Ă
9 ll¿Č BĎ MSËĎ =yJĂ lbĆŔ BĎ ÉHmĎ SĘ ’rąĎqĎ NJĄÂ =l‘Č : ry‘ĲĂhĎ tŇ n¿Ł bĘŇ lĂř Cl¡ DĘxĘ IČwĲČ

hwhy
b"d Nkw bytk MyyĂbŁ YĘ C ymlVwry ,yrq MyĂobYĘ C bytk MyĂbŁ YĘ C y’xndml ,d"wy dx bytk y’br‘ml Nk v.19

,Nylm Nyrt y’br‘ml Nk v.26 .rsx ldŁ GĎhČ y’br‘ml ,y’xndml Nk v.21 .b"k T"k Myrbd Nyy‘ : h"dxw
+ph hrĎpČ sĘ ’"s v.30 .l’mV ’WĎ UĄmĂ ’"s v.30 .w"Td Nkw yrqw bytk hlm ’dx twĆmĎrĘYČxĞ y’xndml
y"k Myrps hbrhb Nk v.32 .+k qwsp ly‘l Nyy‘ : MhĆyĄogBĘ ’"s v.31 .xtpb +rh hrČpĎ sĘ ’"sw ,xtpb
’"b ’"n v.2 .rds N’k Ny’ ’"sb v.1 .’y .MyVrg hQĆ’ĄÂmĄC ’"sw ,‘ybr hQĆ’Ąę mĄC ’"s ,swpdh tw’xswnbw
rsx Nk v.8 .V"x Nkw ’lm to’rĘlĂ yllhb ,w"Td Nkw ymlVwry rsx Nk v.5 .’y‘gb C’YĘ mĘ IĂwĲČ n"b ,C’YĘ mĘ IĂwČ

.’lm tonbĘ lĂ yllhb ,w"Tdb
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: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ yn¡ĄjĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ MYăĎ ypĂŇ hĹ ÉMèĎ mĂ C ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ tŇ păČŇ WĘř ho¡ĎhyĘ

dŇ SĳĎ kĘŇ jČ rĘ’Č =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĎŔ SĎ tŇ ’ăČ mĘ =NBĆ MSĄ ť MSĄŔ tŇ dăŇŁ lĘ oêĲ hŇ QĆ ’Ą ť 10

dŇ SĎŔ kĘŇ jČ rĘ’Č =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ MSĄę =yxĂ yĘwĲČ : lCBĲ UČ hČ rx¿Č ’Č MyĂt¡ČŇ nĎSĘ 11

dŇ SăČ kĘŇ jČ rĘ’Č wĘ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ 12

dŇ SČę kĘŇ jČ rĘ’Č yxăĂ yĘwČ : xlČ SĲĎ =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C Sm¿Ą xĎ yxČŔ 13

dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ xlČ SĆŔ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ
=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MySăĂ ŁlSĘ yx¡Č xlČ S¿Ć wĘ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ 14

‘B¿Č rĘ’Č wĘ MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ rbĆŇ ‘ĄŔ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ xlČ SĆę =yxĂ yĘwĲČ : rbĆŇ ‘ĲĄ 15

‘B¿Č rĘ’Č rbĆŇ ‘Ąě =yxĂ yĘwĲČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ 16

=tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ rbĆŇ ‘Ąę =yxĂ yĘwĲČ : gŇlĆ jĲĎ =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C 17

: tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ hŇ nĎŔ SĎ MySăĂ ŁlSĘ gŇlĆ jĆŔ
=yxĂ yĘwĲČ : C‘Ĳ rĘ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MySăĂ ŁlSĘ gŇlĆ p¡Ć =yxĂ yĘwĲČ 18, 19

dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ C Myn¡ĂSĎ ‘SČ ê¿Ą C‘Ŕ rĘ=tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ gŇlĆ pĆę
hŇ nĳĎSĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C MyĂê¿ČSĘ C‘Ŕ rĘ yxăĂ yĘwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ 20

Myn¡ĂSĎ ‘bČ S¿Ć gŇ CrŔ WĘ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ C‘ę rĘ yxăĂ yĘwČ : gŇ CrĲWĘ =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ 21

gŇ Cr¡WĘ yx¿Ă yĘwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ C 22

=tŇ ’Ć od¿Ň ylĂ ohĲ yrËĄxĞ’ĲČ gŇ Crę WĘ yxăĂ yĘwČ : roxĲ nĎ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MySăĂ ŁlSĘ 23

roxŔ nĎ yxăĂ yĘwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ rox¡ nĎ 24

odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ roxę nĎ yxăĂ yĘwČ : xrČêĲĎ =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ ‘SČ ê¿Ą 25

: tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’ăČ mĘ C hŇ n¡ĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=‘SĲČ êĘ xrČêĆŔ =tŇ ’Ć
=tŇ ’Ć MrĎŔ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ÉdlĆ oIÄwČ hŇ nĳĎSĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ xrČt¡ĆŇ =yxĂ yĘwĲČ 26

MrĎŔ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh xrČêĆ ť xrČêĆŔ tŇ dăŇŁ lĘ oêĲ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : NrĲĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ rox¡ nĎ 27

yn¡ĄjĘ =l‘Č NrĎŔ hĎ tmĎ IăĎwČ : TolĲ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh Nr¡ĎhĎ wĘ NrĳĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ rox¡ nĎ=tŇ ’Ć 28

roxË nĎ wĘ MrÌĎbĘŇ ’Č xuČÄ IĂwČ : MyDĲĂWĘ JČ rC’¿ BĘ oê¡ dĘŇ lČ omĲ ZrĆ’¿ĆBĘ wybĳĂŇ ’Ď xrČêăĆ 29

hŇ JĎŔ lĘ mĂ ÉroxnĎ=tŇ SĆ ’ĲĄ MSąĄ wĘ yrĎŔ WĎ ÉMrĎbĘŇ ’Č =tŇ SĆ ’ĲĄ MSąĄ MySĳĂ nĎ Mh¡Ć lĎ
Hl¡Ď Ny’¿Ą hŇ rĳĎqĎ ‘Ğ yr¡ČWĎ yh¿Ă êĘ wČ : hŇ JĲĎ sĘ yĂ yb¿ĂŇ ’Ğ wĲČ hŇ J¡Ď lĘ mĂ =ybĲĂŇ ’Ğ Nr¿ĎhĎ =tŇ BČ 30

onŔ BĘ =NBĆ ÉNrĎhĎ =NBĆ Tolą =tŇ ’Ć wĘ onęBĘ MrăĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć xrČêĆÁ xuČÄ IĂwČ : dŇ lĲĎ wĎ 31

t’w
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MyDĂę WĘ JČ rC’ă mĄ MêĎÁ ’Ă Cř’Ä YĘ IĲĄwČ onĳBĘ MrăĎbĘŇ ’Č tŇ SĆ ’¡Ą otŔ QĎ JČ yrăČWĎ Ét’Ą wĘ
32 xrČtĆŔ =ymĄ yĘ CyăhĘ IĲĂwČ : MSĲĎ CbŇ SĘ I¿ĄwČ Nr¡ĎxĎ =dŇ ‘Č C’b¿ŇŁ IĎwČ N‘ČnČŔ JĘ hŇ YĎ rĘ’ăČ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ

: NřrĲĎxĎ BĘ xrČê¡Ć tŇ mĎ I¿ĎwČ hŇ nĳĎSĎ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ C Myn¡ĂSĎ Sm¿Ą xĎ

tŇ yBăĄmĂ C ì¡Ň êĘ dĘŇ lČ oUĲ mĂ C ì¿Ň YĘ rĘ’Č mĲĄ ìËŇ lĘ =ëŇ lĆ MrĎŔ bĘŇ ’Č =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČby +p3, sŘ10

2 ìŔ kĘŇ rĆbăĎ ’Ğ wĲČ lodŔ GĎ yogăŇlĘ ÉìWĘ ‘Ć’ĲĆ wĘ : OĎ ’ĲĆ rĘ’Č rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć ìŇ ybĳĂŇ ’Ď
3 r’ĳŁ ’Ď ì¡Ň lĘřQĆ qČ mĘ C ìŇ ykĆŔ rĘř băĎ mĘ ÉhkĎŇ rĘř bĲĎŇ ’Ğ wĲČ : hŇ kĲĎŇ rĎBĘ hŇ y¡ĄhĘ wĲĆ ìŇ mĳĆ SĘ hŇ l¡Ď DĘgČŇ’Ğ wĲČ
4 rBąĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ MrĎę bĘŇ ’Č ëŇ lĆ IăĄwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ lJ¡Ł ìŔ bĘŇ CkăŇ rĘbĘŇ nĂ wĘ

hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ wĘ ÉMynĂ SĎ SmąĄ xĎ =NBĆ MrĎę bĘŇ ’Č wĘ Tolĳ oê¡’Ă ëŇ lĆ I¿ĄwČ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą
5 wyxĂę ’Ď =NBĆ Tolă =tŇ ’Ć wĘ oêÁ SĘ ’Ă yrČÄ WĎ =tŇ ’Ć žMrĎbĘŇ ’Č xuăČIĂwČ : NrĲĎxĎ mĲĄ ot¡Ň ’Ň YĄBĘ

NrĳĎxĎ bĘŇ CWă ‘Ď=rSĆ ’Ğ SpĆŇ e¡ĆhČ =tŇ ’Ć wĘ CSkĎŔ rĎ rSăĆ ’Ğ ÉMSĎ CkŇ rĘ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
6 ÉMrĎbĘŇ ’Č rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ : N‘ČnĲĎJĘ hŇ YĎ rĘ’¿Č C’b¡ŇŁ IĎwČ N‘ČnČŔ JĘ hŇ YĎ rĘ’ăČ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ C’ę YĘ IĲĄwČ

: ZrĆ’ĲĎ BĎ z’¿Ď yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ hŇ rĳĆom Nolă ’Ą dŇ ‘¡Č MkĆŔ SĘ Moqă mĘ dŇ ‘Č ť ZrĆ’ĎŔ BĎ
7 NbĆŇ IąĂwČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć Nê¡Ą’Ć ìŔ ‘ĞrĘř zČÄlĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MrĎŔ bĘŇ ’Č =l’Ć ÉhoĎhyĘ ’rąĎIĄwČ
8 MdĆŇ uËĆmĂ hŇ rĎhĎę hĎ MèĎÁ mĂ qêĄÄ ‘Ę IČwČ : wylĲĎ ’Ą hŇ ’¿Ć rĘeĂ hČ ho¡ĎhylĲČ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉMSĎ

ÉxČ BĄÄ zĘmĂ MSąĎ =NbĆŇ IĲĂwČ MdĆŇ uĆŔ mĂ y‘ăČhĎ wĘ ÉMIĎmĂ l’ąĄ =tŇ yBĲĄ hŇŁlĳ hĽř ’ĲĎ TIăĄwČ l’¡Ą ÍtŇ ybĲĄŇ lĘ
9 : hŇ BĎ gĘŇ eĲĆhČ ‘Č os¡ nĎ wĘ ëŇ ol¿ hĎ MrĎŔ bĘŇ ’Č ‘iăČ IĂwČ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ ’r¡ĎqĘ IĂwČ hoĎŔhylĲČ

10 dŇ b¿ĄŇ kĎŇ =yJĲĂ MSĎŔ rCgăŇlĎ ÉhmĎ yĘrČÄ YĘ mĂ MrąĎbĘŇ ’Č dŇ rĆIĄÄwČ ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ ‘¡ĎrĎ yh¿Ă yĘwČ
11 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ ’ř obăŇ lĎ bŇ yr¡ĂqĘ hĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ
12 hŇ yĎęhĎ wĘ : êĘ ’ĲĎ hŇ ’¡Ć rĘmČ =tŇ pČŇ yĘ hŇ è¿Ď ’Ă yJËĂř yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ ’năĎ=hŇ eĄhĂ oêŔ SĘ ’Ă yrăČWĎ =l’Ć

w’ry=yk

’Ymn w"Tdb ,l’lYb [6:9—11:32] hVrph MV v.32 .r"tw ‘"t ,V"x Nk MtĎ’Ł ’YĄIŁ wČ l"Y v.31

,[8:1] xn t’ Myhl’ rkzyw ,[6:9] xn tdlwt hl’ ,+h Myrdsw .g"nq Myqwspw .Twl hksy yb’ Nk
.dx’w MyVVw tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[11:1] Zr’h lk yhyw ,[9:18] xn ynb wyhyw ,[8:15] hbth Nm ’Y
+b Mypwlxw .hnV Vmxw MyVVW tw’m ‘br’ hytwnV rpsmw .h‘bVw tw’m ‘Vtw Mypl’ tVV twytw’w
txt ’y‘gb ’"b ypl ,[9:10] Zr’h tyx=lkĎ bĘ CĲ .n"b ypl Pqm ’lbw ’"b ypl Pqmb ,[7:4] Mwqyh lk=t’ĲĆ
,[8:17] ’Ywx ’bytk +bw .[7:18,24] Mymh wrbgIw ,[6:9] xn KlhthĲĂ Pwlx ’lbw .n"b ypl ’y‘g ’lbw w"ywh
.z"T qwsp ’"m d‘ z"k qwsp +m hy‘Vyb rm’t hml hrTph v.1 .by .hkwph Nwn v.32 .[9:21] hlh’
,w"d ,h"dx ,b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.3 .hkĎ rĞbĎ ’ĞwČ ’"s ,w"Tdb ’wVb Nk v.3

,rd"nq y"k +b Nkw ìylĆlĘ qČmĘ C Tw‘ymb v.3 .g"dw d"dx Nkw xtp PTx ìkĆrĞbĎ mĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx
hyl‘ rsmn y"k Myrps tYqmb ,Nylm Nyrt y’br‘ml Nk v.8 .’krm ì¿ ‘ĞrĘzČlĘ ’"s v.7 .s"tw ‘"t ,V"x
’"sb ,yrq olhĽ’Ď v.8 .+qw +tk hlm ’dx l’tĘ ybĄ lĘ y’xndml .’krym ’yh tybl hnygn ,Nylm +b l’¡ tyb¿ l
Pqmb =yJĂ Tw‘ymb v.11 .rsx ’bŁ lĎ ’"s v.11 .rds N’k Vy ’"sb v.10 .V"x Nkw +qw +tk olhĽ’Ď

.hnygn ’lbw
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ëŇ t¿ĎŇ ’Ł wĘ yt¡ĂŇ ’Ł Cg¿ŇrĘhĲĎ wĘ tŇ ’Ň zĳŁ oêăSĘ ’Ă Cr¡mĘ ’ĲĎ wĘ MyrĂŔ YĘ UĂ hČ ÉëtĎŇ ’Ł C’ą rĘyĂ=yJĲĂ
hŇ t¿ĎŇ yĘxĲĎ wĘ ëŇ rĄŔ CbŇ ‘ĞbĲČŇ ylăĂ =bŇ TČ yyĲĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ êĘ ’ĳĎ ytĂŇ xăŁ ’Ğ ’n¡Ď=yrĂmĘ ’Ă : CIĲxČ yĘ 13

=tŇ ’Ć ÉMyrĂYĘ UĂ hČ C’ą rĘIĂwČ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ Mr¡ĎbĘŇ ’Č ’ř ob¿Ň JĘ yhĂě yĘwČ : ëŇ lĲĄ lĎ gĘŇBĂ yS¡Ă pĘŇ nČ 14

Ht¡ĎŇ ’Ł Cl¿ lĞřhĲČ yĘwČ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ yrăĄWĎ ÉHtĎŇ ’Ł C’ą rĘIĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ’wh¡Ă hŇ p¿ĎŇ yĎ=yJĲĂ hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ 15

HrĳĎCbŇ ‘ĞBĲČ bŇ yT¡Ă yhĄ Mr¿ĎbĘŇ ’Č lĘ C : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ tŇ yB¿Ą hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ xu¿ČêĚwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć 16

: MyQĲĂ mČ gĘŇ C tŇ n¡Ł tŇŁ ’Ğ wĲČ tŇ xŔŁ pĎŇ SĘ Cř ÉMydĂŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ MyrĂŔ mŁ xĞ wĲČ ÉrqĎ bĎŇ C=N’Ň YĲŁ olą =yhĂ yĘwĲČ
yr¡ČWĎ rb¿ČŇ DĘ=l‘Č otĳŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ Myl¡Ă dŇŁ GĘ My‘¿ĂgĎŇ nĘ hŇ ‘ËŁ rĘjČ =tŇ ’Ć ű hoÌĎhyĘ ‘GČÄ nČ yĘwČ 17

tĎŇ yWăĂ ‘Ď tŇ ’Ň E¡Ł =hŇ mČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MrĎŔ bĘŇ ’Č lĘ Éh‘Ł rĘpČŇ ’rąĎqĘ IĂwČ : MrĲĎbĘŇ ’Č tŇ SĆ ’¿Ą 18

ytĂŇ xăŁ ’Ğ ÉêĎrĘmČÄ ’Ď hŇ mąĎ lĎ : ’wřhĲĂ ì¡Ň êĘ SĘ ’Ă yJ¿Ă yQĂŔ êĎdĘŇ GăČhĂ =âlĲ hŇ UĎ lĎ ť yQĳĂ 19

wY¿Č yĘwČ : ëŇ lĲĄ wĎ xq¿Č ì¡Ň êĘ SĘ ’Ă hŇ e¿ĄhĂ hŇ êĎě ‘Č wĘ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ yl¡Ă HtËĎŇ ’Ł xu¿Č’Ć wĲĎ ’wřhĂŔ 20

: olĲ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ oê¡SĘ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł Cx¿ QĘ SČ yĘwĲČř MySĳĂ nĎ’Ğ hŇ ‘¡Ł rĘjČ wylËĎ ‘Ď
oU¡ ‘Ă Tol¿ wĘ olË =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ oêÌSĘ ’Ă wĘ ’Chţ MyĂrČÁ YĘ UĂ mĂ MrĎÄ bĘŇ ’Č ž l‘Č IČwČ gy
ÉëlĆ IĄÄwČ : bŇ hĲĎ EĎbČŇ C PŇ sĆ J¡Ć BČ hŇ nĆěqĘ UĂ BČ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ băĄŇ JĎ Mr¡ĎbĘŇ ’Č wĘ : hŇ BĎ gĘŇ eĲĆhČ 2, 3

hŇŁlhĽř ’ĲĎ MSąĎ hŇ yĎhĎÄ =rSĆ ’Ğ Moqę UĎ hČ =dŇ ‘Č l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ =dŇ ‘Č wĘ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ wy‘ĎŔ iĎ mČ lĘ
hŇ WĎ ‘¿Ď=rSĆ ’Ğ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉMoqmĘ =l’Ć : y‘ĲĎhĎ Nyb¿ĄŇ C l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ NyB¿Ą hŇ QĎŔ xĂ êĘ BČ 4

ëŇ ¡ĄlhŁ hĲČ TolŔ lĘ =MgČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ Mr¡ĎbĘŇ ’Č MSËĎ ’r¿ĎqĘ IĂwČ hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ MS¡Ď 5

ZrĆ’¡ĎhĎ MtËĎŇ ’Ł ’W¿Ď nĎ=âlĲ wĘ : MylĲĂ hĎ ’ĲŁ wĘ rq¡ĎbĎŇ C=N’Ň YĲŁ hŇ y¿ĎhĎ MrĳĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć 6

: wDĲĎxĘ yČ tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ Cl¡ kĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ bŇ rĎŔ ÉMSĎ CkŇ rĘ hŇ yąĎhĎ =yJĲĂ wDĳĎxĘ yČ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ
ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ Tolĳ =hŇ nĄqĘ mĂ y‘ăĄrŁ Nyb¡ĄŇ C MrĎŔ bĘŇ ’Č =hŇ nĲĄqĘ mĂ y‘ăĄrŁ NyBĄ ť bŇ yrĂę =yhĂ yĘwĲČ 7

yhąĂ tĘŇ ’nĎÄ=l’Č Tolę =l’Ć MrĎÁ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ bŇ S¿Ą yŁ z’¡Ď yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ 8

Myx¡Ă ’Č MyS¿Ă nĎ’Ğ=yJĲĂ ìŇ y‘ĳĆrŁ NybăĄŇ C y‘¡ČrŁ Nyb¿ĄŇ C ìŇ ynĆŔ ybĄŇ C ynăĂyBĄ ÉhbĎŇ yrĂmĘ
l’Ň măŁ vĘ hČ =M’Ă ylĳĎ ‘ĎmĲĄ ’n¡Ď dŇ rĆj¿ĎhĂ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ âlą hĞ : CnxĘ nĲĎ’Ğ 9

=tŇ ’Ć É’rĘIČwČ wynĎę y‘Ą=tŇ ’Ć Tolă =’vĎ IĂwČ : hŇ lĎ y’ĲĂ mĘ WĘ ’Č wĘ Nyřm¡Ă IĎhČ =M’Ă wĘ hŇ nĎmĂŔ y’Ą wĘ 10

ÉMdŇŁ sĘ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ tŇ xăĄ SČ ű ynăĄpĘŇ lĂ hŇ qĳĆSĘ mČ HQ¡Ď kĚŇ yJ¿Ă NDĄŔ rĘIČhČ rJăČ JĂ =lJĎ
olă =rxČ bĘŇ IĂwČ : r‘ČYĲŁ hŇ k¡ĎŇ ’ĞBĲŁ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆJĘ ÉhoĎhyĘ=NgČŇJĘ hŇ rĎŔ mŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ 11

l‘¿ČmĄ Sy’¡Ă CdŔ rĘjăĎ IĂwČ MdĆŇ uĳĆmĂ Tol¡ ‘i¿Č IĂwČ NDĄŔ rĘIČhČ rJăČ JĂ =lJĎ tŇ ’Ą ť Tolę
wyx’
,b"d ,b"dx ,’"d Nkw ’wVb CllĘ hČ yĘwČ ’"s ,w"Tdb Nk v.15 .’yhĂ ’"s v.14 .rsx ’bŁ JĘ yllhb v.14

.b"dw b"dx Nk ’yhĂ ’"s v.18 .w"dw h"dx ,b"dx Nkw ’lm toxpĎ SĘ C yllhb v.16 .h"dxw g"d ,d"dx
+tk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.3 .gy .’y‘g ’lb wxlVyĘwČ ’"s v.20 .b"dw b"dx Nk ’yhĂ ’"s v.19

.rsx NmĂ IĎhČ yllhb v.9 .yrq wlh’ v.3 .+x b"y ly‘l Nyy‘ : +qw
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12 lh¡Č ’ĹIĲĆwĲČ rJĎŔ JĂ hČ yrăĄ‘ĎBĘ ÉbSČ yĎ Tolę wĘ N‘ČnĳĎJĘ =ZrĆ’ĲĆ BĘ bŇ SăČ yĎ Mr¡ĎbĘŇ ’Č : wyxĲĂ ’Ď
13, 14 hoĎÂhywĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ho¡ĎhylĲČ My’ĳĂ FĎ xČ wĘ My‘¡ĂrĎ MdŔŁ sĘ ySăĄ nĘ ’Č wĘ : MdĲŇŁ sĘ =dŇ ‘Č

hŇ ’ĄŔ rĘC ÉìynĆÄ y‘Ą ’nąĎ ’WăĎ oUŔ ‘Ă mĲĄ Tolă =dŇ rĆjĲĎ hĂ ÉyrĄxĞ’ĲČ MrĎę bĘŇ ’Č =l’Ć rmăČ ’Ď
15 yJÌĂ : hŇ UĎ yĲĎwĎ hŇ mĎ dĘŇ q¿ĄwĎ hŇ BĎ gĘŇ n¡ĆwĎ hŇ nĎp¿ŇŁ YĎ MSĳĎ hŇ êăĎ’Č =rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ hČ =NmĂ

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ì¡Ň ‘ĞrĘzČlĘ CĲ hŇ eĎ nĳĆêĘ ’Ć ìăŇ lĘ hŇ ’¡Ć rŁ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ćř
16 ÉtonmĘ lĂ Sy’Ăę lkăČŇ Cy=M’Ă ű rSăĆ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ rpăČŇ ‘ĞJĲČ ì¡Ň ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ yê¿Ă mĘ WČ wĘ
17 HJ¡Ď rĘ’Ď lĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ ëŇ QăĄ hČ tĘŇ hĂ MCqť : hŇ nĲĆUĎ yĂ ì¡Ň ‘ĞrĘzČ MG¿Č ZrĆ’ĎŔ hĎ rpăČŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć
18 yn¿ĄŁl’ĲĄ BĘ bŇ SĆ IËĄwČ ’bËŇŁ IĎřwČ MrĎę bĘŇ ’Č lhăČ ’ĹIĲĆwČ : hŇ eĎ nĲĆêĘ ’Ć ì¡Ň lĘ yJ¿Ă HBĳĎ xĘ rĎlĘ C

: hoĲĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘmĂ MS¿Ď =NbĆŇ IĲĂwČ NorĳbĘŇ xĆ BĘ rSăĆ ’Ğ ’r¡ĄmĘ mČ

dy ÉrmĆ ‘ÄŁ lĎ ÍrdĎŇ JĘ rsĳĎQĎ ’Ć ëŇ lĆ măĆ ëŇ oy¡rĘř ’Č r‘ĎŔ nĘ SĂ =ëlĆ mĲĆ lpăĆŇ rĎmĘ ’Č ÉymĄ yBĂ yhĂę yĘwČ sŘ11

2 ëŇ lĆ măĆ É‘rČBĆÄ =tŇ ’Ć hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ CWă ‘Ď : MyĲĂoG ëŇ lĆ m¿Ć l‘¡ĎdĘŇ tĂŇ wĘ MlĎŔ y‘Ą ëŇ lĆ măĆ
ÉrbĆŇ ’ĄÄ mĘ SĆ wĘ hŇ mĎę dĘŇ ’Č ëŇ lĆ măĆ ű bŇ ’ăĎ nĘřSĂ hŇ rĳĎmŁ ‘Ğ ëŇ lĆ măĆ ‘S¡Č rĘBĂ =tŇ ’Ć wĘ MdŔŁ sĘ

3 qmĆ ‘¡Ą=l’Ć CrŔ bĘŇ xĲĎ ÉhQĆ ’ĄÄ =lJĎ : r‘ČYĲŁ =’yhĂ ‘lČ B¡Ć ëŇ lĆ m¿Ć C MŔ yyřbY ëŇ lĆ măĆ
4 ÍrdĎŇ JĘ =tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘ĲĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć MyêąĄSĘ : xlČ UĲĆ hČ My¿Ď ’Ch¡ MyDĳĂvĂ hČ
5 ’BăĎ hŇ nĎÁSĎ hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć ž‘BČ rĘ’Č bĘŇ C : CdŇ rĲĎmĎ hŇ n¡ĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=Sř ŁlĲ SĘ C rmĆ ‘ĳŁ lĎ

tŇ răŁ êĘ SĘ ‘ČBĘ ÉMy’Ă pĎŇ rĘ=tŇ ’Ć CJą IČwČ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉMykĂŇ lĎ UĘ hČ wĘ rmĆ ‘ęŁ lĎ ÍrdĎŇ kĘŇ
6 =tŇ ’Ć wĘ : MyĂtĲĎŇ yĎrĘqĂ hŇ w¡ĄSĎ BĘ MymĂŔ y’Ą hĲĎ Ét’Ą wĘ MhĳĎř BĘ Myz¡ĂCEhČ =tŇ ’Ć wĘ MyĂnČŔ rĘqČ
7 CbŇ SĚ IĎwČţ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ NrĎŔ ’Ň jĎ ly’ăĄ dŇ ‘Č ť ry‘ĳĂWĄ MrăĎrĘř hĲČ BĘ yr¡ĂxŁ hĲČ

yqĳĂlĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ hŇ d¡ĄŇ WĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ CJě IČwČ SdĄŔ qĎ ’whăĂ ÉTjĎ SĘ mĂ Ny‘ąĄ=l’Ć C’bÁŁ IĎwČ
8 ëŇ lĆ măĆ C MdÁŁ sĘ =ëlĆ mĲĆ ’YĄÄ IĄwČ : rmĲĎ êĎ NY¿Ł YĞxĲČ BĘ bŇ S¡Ą IŁ hČ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉMgČŇ wĘ

CkąŇ rĘ‘Č IĲČwČ r‘ČYĳŁ =’wřhĂ ‘lČ B¡Ć ëŇ lĆ m¿Ć C MyŔyřbY ëŇ lĆ măĆ C ÉhmĎ dĘŇ ’Č ëŇ lĆ mąĆ C hŇ rĎę mŁ ‘Ğ
9 MlĎę y‘Ą ëŇ lĆ măĆ rmĆ ‘ÁŁ lĎ ÍrdĎŇ JĘ tŇ ’ăĄ : MyDĲĂvĂ hČ qmĆ ‘¡ĄBĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ÉMêĎ’Ă

l‘dtw
Nk v.18 .=t’ĲĆ n"b ,y"k Myrps bwrbw ’"b Nk v.15 .’y‘gb lh’IĆwĲČ n"b ,lh’IĆwČ ’"b ’"n v.12

.w"Td Nkw ’grd ’bÌŁ IĎwČ ’"s : ’b¿Ł yĎwČ Tw‘ymb : w"dxw w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb rybt
rmĆ‘Ł lĎ rĘdĎJ y’xndml v.1 .+T qwsp Nmql Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw ëoyrĘ’Č wĘ ’"s v.1 .dy
y’xndml v.4 .+q MyĂobYĘ +tk MyyĂbŁ YĘ v.2 .qsp ’lbw l’mV b’ĎnĘWĂ ’"s v.2 .+qw +tk hlm ’dx
y’xndml v.5 .w"Tdw d"yd Nkw Zmq =SlĎ SĘ C ’"s ,Myrps bwrb Nk v.4 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘Ł lĎ rĘdĎJ
,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"dx ,’"d ’wVb Nk v.6 .MhĆBĎ s"tw ‘"t ,y"tb v.5 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘Ł lĎ rĘdĎJ
V"yr tyl hrsm hyl‘ bwtkw MïĎrĘhČbĘ ’"s : b"d Nkw MrĎrĞhĎbĘ w’ MrĎrĞhČBĘ ’"s : w"Tdw d"yd ,’"yd ,w"d
.+b qwsp ly‘l Nyy‘ : b"dx Nkw yhĂ ’"s v.8 .+q MyĂobYĘ +tk MyyĂbŁ YĘ v.8 .PTx dbl wxyryb Vgdb

.+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘Ł lĎ rĘdĎJ y’xndml v.9
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rsĳĎQĎ ’Ć ëŇ lĆ măĆ ëŇ oy¡rĘ’Č wĘ r‘ĎŔ nĘ SĂ ëŇ lĆ măĆ É lpĆŇ rĎmĘ ’Č wĘ MyĂŔoG ëŇ lĆ măĆ É l‘ĎdĘŇ tĂŇ wĘ
ÉtrŁ ’ĹBĲĆ tŇ rąřŁ ’ĹBĲĆ MyDĂę vĂ hČ qmĆ ‘ăĄwĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞhĲČ =tŇ ’Ć Myk¡ĂŇ lĎ mĘ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č 10

hŇ rĎh¿Ć Myr¡Ă’Ď SĘ eĂ hČ wĘ hŇ UĎ SĳĎ =CljĘ IĂwČ hŇ r¡ĎmŁ ‘ĞwĲČř Md¿ŇŁ sĘ =ëlĆ mĲĆ CsnËĚIĎwČ rmĎŔ xĄ
: CkŇ lĲĄ IĄwČ Ml¡Ď kĘŇ ’Ď =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ rËĎmŁ ‘ĞwĲČ MdÌŇŁ sĘ Sř kĚÄ rĘ=lJĎ =tŇ ’Ć CxqĘ IĂwČţ : CseĲĎ 11

bŇ S¡Ą yŁ ’Ch¿ wĘ CkŇ lĳĄ IĄwČ Mr¡ĎbĘŇ ’Č yx¿Ă ’Ğ=NBĆ oSË kĚŇ rĘ=tŇ ’Ć wĘ Tř olÌ =tŇ ’Ć CxÄ qĘ IĂwČ 12

ynĄÁŁl’ĲĄ BĘ NkĄÄ SŁ ž’ChwĘ yrĳĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ MrăĎbĘŇ ’Č lĘ dŇ G¡ĄIČwČ TylĂŔ jĎ hČ É’bŇŁ IĎwČ : MdĲŇŁ sĘ BĂ 13

: MrĲĎbĘŇ ’Č =tŇ yrĲĂbĘŇ yl¿Ą ‘ĞBĲČ Mh¡Ą wĘ rnĄŔ ‘Ď yxăĂ ’Ğ wĲČ É lJŁ SĘ ’Ć yxąĂ ’Ğ yrĂę mŁ ’ĹhĲĎ ’răĄmĘ mČ
otę ybĄŇ ydăĄŇ ylĂ yĘ wykĎÁ ynĂ xĞ=tŇ ’Ć qrĆIĎÄwČ wyxĳĂ ’Ď hŇ B¡Ď SĘ nĂ yJ¿Ă MrĎŔ bĘŇ ’Č ‘măČ SĘ IĂwČ 14

hŇ lĎ yĘlËČ Ó MhÌĆ ylĄ ‘Ğ qlĄÄxĎ IĲĄwČ : NDĲĎ=dŇ ‘Č PŇ D¡Ł rĘIĂwČ tŇ o’Ŕ mĄ SŁlă SĘ C ÉrWĎ ‘Ď hŇ nąĎmŁ SĘ 15

: qWĆ UĲĎ dČŇ lĘ l’Ň m¡Ł vĘ mĂ rř S¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ ox=dŇ ‘Č ÉMpĄŇ DĘrĘIĂwĲČ MJĳĄ IČwČ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ’Ch¿
Mg¿ČŇ wĘ bŇ ySĂŔ hĄ ÉoSkĚŇ rĘC wyxąĂ ’Ď TolÄ=tŇ ’Ć žMgČŇ wĘ SkĳĚŇ rĘř hĲĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą bŇ SĆ IĎěwČ 16

obę CS yrăĄxĞ’ĲČ ůotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ÈMdŇŁ sĘ =ëlĆ mĲĆ ’YăĄ IĄwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MyS¡Ă eĎhČ =tŇ ’Ć 17

qmĆ ‘ăĄ=l’Ć oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ Myk¡ĂŇ lĎ UĘ hČ ÍtŇ ’Ć wĘ rmĆ ‘ŔŁ lĎ ÍrdĎŇ JĘ =tŇ ’Ć ÉtoJhČ mĲĄ
MxĆ lăĆ ’yY¡Ă oh MlĄŔ SĎ ëŇ lĆ măĆ ÉqdĆŇ YĆÄ =yJĂ lĘ mČ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ qmĆ ‘¿Ą ’Ch¡ hŇ wĄŔSĎ 18

l’ăĄ lĘ ÉMrĎbĘŇ ’Č ëŇ CrąBĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ Chk¡ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ : NoyĲlĘ ‘Ć l’¿Ą lĘ Nh¡Ą kŇŁ ’Ch¿ wĘ NyĂyĳĎwĎ 19

ìŇ yr¡ĆYĎ NG¿ĄmĂ =rSĆ ’Ğ NoyŔlĘ ‘Ć l’ăĄ ÉëCrbĎŇ C : ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ n¡ĄřqŁ NoyŔlĘ ‘Ć 20

ylăĂ =NêĆ MrĳĎbĘŇ ’Č =l’Ć Md¡ŇŁ sĘ =ëlĆ mĲĆ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : lJĲŁ mĂ rW¡Ą ‘ĞmĲČ ol¿ =NêĆ IĲĂwČ ìŇ dĳĆŇ yĎřBĘ 21

ytĂŇ mÄŁ yrĂhĞ MdĳŇŁ sĘ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć Mr¡ĎbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ëŇ lĲĎ =xqĲČř Sk¡ĚŇ rĘř hĲĎ wĘ SpĆŇ eĆŔ hČ 22

dŇ ‘ăČř wĘ ÉTCxmĂ =M’Ă : ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ n¡ĄřqŁ NoyŔlĘ ‘Ć l’ăĄ ÉhoĎhř yĘ=l’Ć ydąĂŇ yĎ 23

yêĂ rĘS¿Č ‘ĹhĲĆ yn¡Ă’Ğ rmČŔ ’Ň tŇŁ âlă wĘ ëŇ ĳĎl=rSĆ ’Ğ=lJĎ mĂ xu¡Č’Ć =M’Ă wĘ l‘ČnČŔ =ëorĲWĘ
MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉqlĆ xĄÄ wĘ MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ Clă kĘŇ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ qrČť ydČę ‘ĎlĘ BĂ : MrĲĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć 24

: MqĲĎlĘ xĆ Cx¿ qĘ yĂ Mh¡Ą ’rĄŔ mĘ mČ C lJăŁ SĘ ’Ć ÉrnĄ‘Ď yêĳĂ ’Ă Ck¡Ň lĘ hĲĎ rS¿Ć ’Ğ
sŘ12 MrĎŔ bĘŇ ’Č =l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yąĎhĎ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ű rxăČ ’Č wT

hzxmb
qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw hrĎmŁ ‘Ğ ëlĆmĆC ’"s v.10 .qsp trŁ ’ĹBĆ ű trŁ ’ĹBĆ ’"s v.10

yxĂ ’Ğ=NBĆ Twl=t’ l"Yw rxw’m Mdqwm l"n v.12 .b"d Nkw ’lm SCkrĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.11 .+x
y"k Myrps bwrb Nk v.15 .w"Td Nkw qsp N’k Ny’ ’"s v.15 .s"tw ‘"t Nk ,oSkĚrĘ=t’ĆwĘ MrĎbĘ ’Č
.’"ydw b"d Nkw ’lm VCkrĘhĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.16 .l’m¿Vm rV¡ ’ Myrps tYqmb .swpdh tw’xswnbw
bwrb ’wVb Nk v.19 .MykĂ lĎ UĘ hČ wĘ ’"s ,yllhb Nk v.17 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘Ł lĎ rĘdĎJ y’xndml v.17

.’"ydw g"d Nkw xtp PTx ChkĄrĞbĎ yĘwČ ’"s : w"Tdw d"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,d"dx ,b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps

.’lm SCkrĘhĎ wĘ ’"s v.21 .ìydĆyĎBĘ ’"s v.20 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nk lwgs hnĆqŁ ’"s v.19

lwgs hnĆqŁ ’"s v.22 .s"tw ‘"t Nkw ,hoĎhyĘ tlm ’lb NoylĘ ‘Ć l’Ą l’Ć ’"s v.22 .xq¿Č ’"n ,=xqĲČ ’"s v.21

d"yd ,w"dx ,g"d ,d"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb Pqm ’lbw xnwm Nk v.23 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nk
.w"dw h"dx Nkw ëorăSĘ =d‘ČwĘ ’"s : w"Tdwwww.bibleist.ru
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hŇ B¿Ą rĘhČ ì¡Ň rĘkĲĎŇ WĘ ëŇ lĎŔ NgăĄŇmĎ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ MrĎę bĘŇ ’Č ’răĎyêĂ =l’Č rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ z¡ĆxĞUĲČ BĲČ
2 ëŇ ăĄloh yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ylĂŔ =NêĆêĲĂ =hŇ mČ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ MrĎę bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ
3 NhăĄ MrĎŔ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rzĆ‘ĲĆylĂ ’Ĺ qWĆ U¿Ć DČ ’Ch¡ ytĂŔ yBĄ qSĆ măĆ =NbĆŇ C yrĳĂyrĂ‘Ğ
4 hoąĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ : ytĲĂŇ ’Ł Sr¿Ąoy yt¡ĂŇ yBĄ =NbĆŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ‘rČ zĳĎ hŇ êĎt¡ČŇ nĎ âl¿ ylĂŔ

’Ch¡ ìŇ y‘ĆŔ UĄ mĂ ’YăĄ yĄ rSăĆ ’Ğ ÉM’Ă =yJĂ hŇ zĳĆ ì¡Ň SĘ rĲĎyřyĂ âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą
5 ÉrpŇŁ sĘ C hŇ mĎ yĘmČŔ èĎ hČ ’năĎ=TBĆ hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ YĎ Cxę hČ otÁ ’Ł ’YĄÄ oIwČ : ìŇ SĲĆ rĎyyĲĂ

: ìŇ ‘ĲĆrĘzČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ J¡řŁ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MtĳĎŇ ’Ł rjăŁ sĘ lĂ lk¡ČŇ Cê=M’Ă MybĂŔ kĎŇ oJă hČ
6, 7 rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ wylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ oQ¡ hĎ b¿ĆŇ SĘ xĘ IČwĲČř hoĳĎhyBĲČ Nm¡Ăř ’ĹhĲĆ wĘ

: HêĲĎSĘ rĂlĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =tŇ ’Ć ìËŇ lĘ tŇ tĆŇ lÌĎ MyDĂŔ WĘ JČ rC’ă mĄ ÉìytĂÄ ’Ň YĄ ohĲ
8, 9 ÉylĂ hŇ x¿Ď qĘ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ eĎSĲĆ rĎy’ĲĂ yJ¿Ă ‘d¡ČŇ ’Ą hŇ U¿Ď BČ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmĳČ ’Ň IŁ wČ

10 olă =xuČ IĂwČ : lzĲĎogŇ wĘ rt¡ŇŁ wĘ SQĳĎ SĚ mĘ lyĂ’ăČwĘ tŇ SĆ Q¡Ć SĚ mĘ z‘¿ĄwĘ tŇ SĆ QĆŔ SĚ mĘ hŇ lăĎ gĘŇ‘Ć
tŇ ’Ň răČqĘ lĂ or¡tĘŇ BĂ =Sy’ĲĂ Nê¿Ą IĂwČ ëŇ wĆêĎŔ BČ ÉMtĎŇ ’Ł rêąĄbČŇ yĘwČ hŇ QĆ ’Ąę =lJĎ =tŇ ’Ć

11 bŇ è¿Ą IČwČ MyrĳĂgĎŇjĘ hČ =l‘Č TyĂ‘¡ČhĎ dŇ rĆI¿ĄwČ : rtĲĎŇ bĎŇ âl¿ rj¡Ł YĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ Ch‘ĳĄrĄ
12 MrĳĎbĘŇ ’Č =l‘Č hŇ lăĎ pĘŇ nĲĎ hŇ m¡Ď DĄrĘtČŇ wĘ ’obŔ lĎ ÉSmĆ èĆÄ hČ yhąĂ yĘwČ : MrĲĎbĘŇ ’Č Mt¡ĎŇ ’Ł
13 ‘dČÁ êĄ ‘ČdÄŁ yĎ MrĎę bĘŇ ’Č lĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘Ď tŇ lĆ p¿ĆŇ nŁ hŇ l¡Ď dŇŁ gĘŇ hŇ k¿ĎŇ SĄ xĞ hŇ mËĎ y’Ą hŇ e¿ĄhĂ wĘ

‘B¿Č rĘ’Č Mř tĳĎŇ ’Ł Ceă‘Ă wĘ MCd¡Ň bĎŇ ‘ĞwĲČ MhĆŔ lĎ âlă ÉZrĆ’ĆÄ BĘ ìę ‘ĞrĘzĲČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ű rgăĄŇ =yJĂ
14 C’¡ YĘ yĲĄ Nk¿ĄŇ ÍyrĄxĞ’ĲČ wĘ ykĂŇ nĳŁ ’Ď NDăĎ CdŇ b¡ŇŁ ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ yoGËhČ =tŇ ’Ć MgÌČŇ wĘ : hŇ nĲĎSĎ tŇ o’¡ mĄ
15 hŇ b¿ĎŇ yWĄ BĘ rb¡ĄŇ uĎ êĂ Molĳ SĎ BĘ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’Ğ=l’Ć ’ob¿Ň êĎ hŇ êËĎ’Č wĘ : lodĲŇ GĎ Sk¿ĚŇ rĘř BĂ
16 yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ Nw¿Ł ‘Ğ MlËĄ SĎ =âlĲ yřJÌĂ hŇ eĎhĳĄ CbŇ CSă yĎ y‘¡ĂybĂŇ rĘ rod¿Ň wĘ : hŇ bĲĎŇ oT
17 ÉNSĎ ‘Ď rCeątČŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ hŇ yĳĎhĎ hŇ T¡Ď lĎ ‘ĞwĲČ hŇ ’Ď BĎŔ ÉSmĆ èĆÄ hČ yhąĂ yĘwČ : hŇ eĎhĲĄ =dŇ ‘Č
18 tŇ rÌČJĎ ’Chę hČ MoIăBČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿ĂzĎGĘ hČ Nř yB¡Ą rbČŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ S’ĄŔ dŇ yjăĂ lČ wĘ

tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ tČÄ nĎ ìę ‘ĞrĘzĲČlĘ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ yrăĂBĘ Mr¡ĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ
19 =tŇ ’Ć wĘ ÉynĂ yuĄhČ =tŇ ’Ć : tŇ rĲĎjĘ =rhČ nĘ ld¡ŇŁ GĎřhČ rh¿Ď eĎhČ =dŇ ‘Č MyĂrČŔ YĘ mĂ rhăČ eĘ mĂ
20 : My’ĲĂ pĎŇ rĘhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ yE¡ĂrĂjĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ yê¿Ă xĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ : ynĲĂ mŁ dĘŇ uČ hČ tŇ ’¡Ą wĘ yEĂŔnĂ uĘ hČ

yrm’h=t’w
,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Ngwnm Nk v.5 .dwy rsx wxyry Vmwxb v.4 .wT
.d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx Nkw ’lm NymĂ ’ĹhĆwĘ yllhb v.6 .w"Tdw d"dx Nkw hy¡ĆhĘ yĲĂ hJ¿Ł ’"s : d"ydw b"yd
Nk ’dx hlm NkĄyrĄxĞ’ĲČ wĘ ’"s v.14 .’lm MtĎo’ ymlVwry ,yllhb Nk v.13 .’y‘g ’lb hĎbĆ SĘ xĘ IČwČ ’"s v.6

âl¿ yJăĂ y"k Myrps tYqmb v.16 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d Nkw ’lm SCkrĘBĂ ’"s v.14 .w"dw h"dx ,b"d
rsx Nk v.18 .b"d Nkw Myr¡ĂzĎGĘhČ NyB¿Ą y"k Myrps bwrb v.17 .d"ydw b"yd ,w"dx ,g"d ,b"d Nkw ’krm xnwm

.w"Tdw d"yd ,w"d ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw ’lm lodGĎhČ ’"s : w"dxw g"d ,d"dx ,g"dx ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb
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: ysĲĂ CbŇ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ yS¡Ă GĎrĘGĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ 21

sŘ13 tŇ yr¡ĂYĘ mĂ hŇ x¿Ď pĘŇ SĂ HlËĎ wĘ olĳ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ âl¿ MrĎŔ bĘŇ ’Č tŇ SĆ ’ăĄ ÉyrČWĎ wĘ zT

ÉhoĎhyĘ ynĂ rąČYĎ ‘Ğ ’nĎÂ=hŇ eĄhĂ MrĎę bĘŇ ’Č =l’Ć yrČÁ WĎ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : rgĲĎŇhĎ Hm¿Ď SĘ C 2

Mr¡ĎbĘŇ ’Č ‘m¿Č SĘ IĂwČ hŇ eĎUĳĄ mĂ hŇ n¡ĆBĎ ’Ă yřl¿Č C’ ytĂŔ xĎ pĘŇ SĂ =l’Ć É’nĎ=’BŁ tŇ dĆŇ QĆŔ mĂ
ÉtyrĂYĘ UĂ hČ rgąĎŇhĎ =tŇ ’Ć MrĎę bĘŇ ’Č tŇ SĆ ’ăĄř ű yrăČWĎ xuČÂêĂ wČ : yrĲĎWĎ loq¿ lĘ 3

Nê¿ĄêĂ wČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ Mr¡ĎbĘŇ ’Č tŇ bĆŇ S¿Ć lĘ MynĂŔ SĎ rWĆ ‘ăĆ ÉZuĄmĂ HtĎŔ xĎ pĘŇ SĂ
É’rĆêĄÄ wČ rhČ êĳČ wČ rg¡ĎŇhĎ =l’Ć ’b¿ŇŁ IĎwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¿ HS¡Ď y’Ă Mr¿ĎbĘŇ ’Č lĘ HtËĎŇ ’Ł 4

ÈMrĎbĘŇ ’Č =l’Ć yrăČWĎ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : hĎ ynĲĆy‘ĄBĘ Hê¡ĎrĘbĂŇ GĘ lq¿ČêĄ wČ hŇ tĎŇ rĎŔ hĎ yJăĂ 5

lq¡Č’Ą wĲĎ hŇ tĎŇ rĎŔ hĎ yJăĂ É’rĆêĄÄ wČ ìŇ qĆŔ yxĄ BĘ ÉytĂŇ xĎ pĘŇ SĂ yêĂ tąČŇ nĎ yřkĂę nŁ ’ĲĎ ůìylĆ ‘Ď ysăĂ mĎ xĞ
hŇ eąĄhĂ yrČę WĎ =l’Ć MrĎÁ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ yŁnĲĆř ybĄŇ C yn¿ĂyBĄ ho¡ĎhyĘ Tj¿Ł SĘ yĂ hĎ ynĳĆy‘ĄBĘ 6

xr¡ČbĘŇ êĂ wČ yrČŔ WĎ hĎ eăĆ‘ČêĘ wČ ëŇ yĂnĳĎy‘ĄBĘ bŇ oFă hČř Hl¡Ď =yWĂ ‘Ğ ëŇ dĄŔ yĎBĘ ÉëtĄŇ xĎ pĘŇ SĂ
NyĂ‘¡ČhĎ =l‘Č rBĳĎdĘŇ UĂ BČ MyĂU¡ČhČ Ny‘¿Ą=l‘Č hoËĎhyĘ ëŇ ’ÌČ lĘ mČ H’ĎÂYĎ mĘ IĂwČ : hĎ ynĲĆjĎ mĂ 7

ykĂŇ lĳĄ tĄŇ hŇ nĎ’ăĎ wĘ tŇ ’Ň b¡ĎŇ hŇ E¿ĆmĂ =y’ĲĄ yrËČWĎ tŇ x¿Č pĘŇ SĂ rgĎÂhĎ rmČę ’Ň IŁ wČ : rCSĲ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ 8

hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ xČ rĲČBŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ yêĂŔ rĘbĂŇ GĘ yrăČWĎ ÉynĄjĘ mĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČř 9

hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hĎ ydĲĆŇ yĎ tŇ xČ ê¿Č ye¡Ă‘ČtĘŇ hĂ wĘ ëŇ êĳĄrĘbĂŇ GĘ =l’Ć ybĂŇ CS¡ 10

ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ rĲŁ mĄ rp¡ĄŇ iĎ yĂ âl¿ wĘ ëŇ ‘ĳĄrĘzČ=tŇ ’Ć hŇ B¡Ć rĘ’Č hŇ B¿Ď rĘhČ 11

ho¡ĎhyĘ ‘m¿Č SĎ =yJĲĂ l’Ň ‘ĄŔ mĎ SĘ yĂ ÉomSĘ tŇ ’Ň rąĎqĎ wĘ NBĳĄ êĘ dĘŇ lăČ yŁ wĘ hŇ r¡ĎhĎ ëŇ e¿ĎhĂ hoĎŔhyĘ
yn¿ĄjĘ =l‘Č wĘ oBĳ lJ¡Ł dŇ y¿ČwĘ lJŔŁ bČŇ odăŇ yĎ MdĎŔ ’Ď ’rĆjăĆ ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chą wĘ : ëŇ yĲĄnĘ ‘Ď=l’Ć 12

y’ĳĂ rĽ l’ăĄ hŇ ê¡Ď’Č hĎ ylĆŔ ’Ą rbăĄŇ DŁ hČ ÉhoĎhyĘ=MSĲĄ ’rąĎqĘ êĂ wČ : NJĲŁ SĘ yĂ wyx¡Ď ’Ć =lkĎŇ 13

r’ĄŔ BĘ lČ ’răĎqĎ ÉNJĄ =l‘Č : y’ĲĂ rŁ yr¿ĄxĞ’ĲČ ytĂŇ y’¡Ă rĎ MŁlË hĞ Mg¿ČŇhĞ hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ yJăĂ 14

NBĳĄ Mr¡ĎbĘŇ ’Č lĘ rgËĎŇhĎ dŇ lĆ êÌĄ wČ : dŇ rĆBĲĎ Nyb¿ĄŇ C Sd¡ĄŇ qĎ =NybĲĄŇ hŇ e¿ĄhĂ y’ĳĂ rŁ yx¡Č lČ r’¿Ą BĘ 15

=NBĆ MrĎě bĘŇ ’Čř wĘ : l’Ň ‘ĲĄmĎ SĘ yĂ rg¡ĎŇhĎ hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ=rSĆ ’Ğ onËBĘ =MSĆ MrÌĎbĘŇ ’Č ’rĎÄ qĘ IĂwČ 16

: MrĲĎbĘŇ ’Č lĘ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ=tŇ ’Ć rg¿ĎŇhĎ =tŇ dĆŇ lĲĆ BĘ MynĳĂSĎ SSăĄ wĘ hŇ n¡ĎSĎ Myn¿ĂmŁ SĘ
’rĎÄ IĄwČ MynĳĂSĎ ‘SČ tăĄŇ wĘ hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂSĘ êĂ =NBĆ MrĎŔ bĘŇ ’Č yhăĂ yĘwČ zy

hŇ y¿ĄhĘ wĲĆ yn¡ČpĎŇ lĘ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ hĂ yDČŔ SČ l’ăĄ =ynĂ ’Ğ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ MrĎę bĘŇ ’Č =l’Ć hoĎÁhyĘ
: dŇ ’ĲŁ mĘ dŇ ’¿Ł mĘ BĂ ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ hŇ B¿Ć rĘ’Č wĘ ìŇ ĳĆnybĄŇ C ynăĂyBĄ yt¡ĂŇ yrĂbĘŇ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĘ : MymĲĂ tĎŇ 2

lpyw

dwqn v.5 .ykĂÂnŁ ’Ď ’"s v.5 .MrĎębĘ ’Č=tSĆ ’ĲĄ ’"s ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .hn¿ĆBĎ ’Ă yl¡ČC’ ’"s v.2 .zT
Myrps bwrb ’ybr Nk v.8 .’"tw rd"nq y"k +b Nkw boFJČ ’"s v.6 . § 521+n hrsm Nyy‘ : ’rtb dwy l‘
.w"Tdw d"yd ,w"dx Nk MrĎŔ bĘŇ ’ČÄ wĘ ’"s v.16 .Kphm rmĆ’êąŁ wČ Tw‘ymb : ’"d Nkw lwdg Pqz rmĆ’êěŁ wČ ’"s : w"Tdw y"k

.rds N’k Vy ’"sb v.1 .zywww.bibleist.ru
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3, 4 hŇ e¿ĄhĂ ynĂě’Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ oêË’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ wynĳĎjĎ =l‘Č Mr¡ĎbĘŇ ’Č lj¿Ł IĂwČ
5 ì¡Ň mĘ SĂ =tŇ ’Ćř dŇ o‘Ë ’r¿ĄuĎ yĂ=âlĲ wĘ : MyĲĂoG Nom¿ hĞ bŇ ’¡Č lĘ tĎŇ yyĂěhĎ wĘ ëŇ êĳĎ’Ă yt¡ĂŇ yrĂbĘŇ
6 ytąĂŇ rĄpĘŇ hĂ wĘ : ìŇ yêĲĂ tČŇ nĘ My¡ĂoG Nom¿ hĞ =bŇ ’Č yJËĂ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉìmĘ SĂ hŇ yąĎhĎ wĘ MrĳĎbĘŇ ’Č
7 ytĂÄ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : C’YĲĄ yĄ ì¿Ň UĘ mĂ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ C MyĳĂogŇlĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ C dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ BĂ ÉìtĘŇ ’ĲŁ

MlĳĎ o‘ tŇ yrăĂbĘŇ lĂ Mt¡ĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ ìŇ yrËĆxĞ’ĲČ ìÌŇ ‘ĞrĘzČ NybĄÄ C ìŇ nĆę ybĄŇ C ynăĂyBĄ ytĂÁ yrĂBĘ =tŇ ’Ć
8 ìŇ yrĆÁ xĞ’ĲČ Éì‘ĞrĘzČlĘ Cř ìŇ lĘ ţ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ yrĲĆxĞ’ĲČ ì¡Ň ‘ĞrĘzČlĘ CĲ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉìlĘ tŇ oyąhĘ lĲĂ

Mh¡Ć lĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ MlĳĎ o‘ tŇ E¡ČxĚ’ĞlĲČ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ=lJĎ tŇ ’Ą ť ìŇ yrĆę gĚŇmĘ ZrĆ’ăĆ ű tŇ ’ăĄ
9 rmĳŁ SĘ tĂŇ ytăĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć hŇ ê¡Ď’Č wĘ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ

10 ÉynĂ yBĄ Crę mĘ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ytĂÂ yrĂBĘ tŇ ’Ň zăŁ : MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ ì¿Ň ‘ĞrĘzČwĘ hŇ êËĎ’Č
11 tŇ ’¡Ą MêĆě lĘ mČ nĘ C : rkĲĎŇ zĎ=lJĎ Mk¡ĆŇ lĎ loU¿ hĂ ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ ì¡Ň ‘ĞrĘzĲČ Nyb¿ĄŇ C MkĆŔ ynĄybăĄŇ C
12 tŇ năČmŁ SĘ =NbĆŇ C : MkĲĆŇ ynĄybĲĄŇ C yn¡ĂyBĄ tŇ yrĂŔ BĘ tŇ o’ă lĘ ÉhyĎřhĎ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ lČ rĘ‘Ď rWăČ BĘ

ÉPsĆ JĆÄ =tŇ nČqĘ mĲĂ C tŇ yĂBĎŔ dŇ ylăĂ yĘ MkĳĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ rk¡ĎŇ zĎ=lJĎ MkËĆŇ lĎ loU¿ yĂ MymĂę yĎ
13 dŇ yl¿Ă yĘ loUË yĂ ű loUÌ hĂ : ’ChĲ ì¡Ň ‘ĞrĘEČmĲĂ âl¿ rSËĆ ’Ğ rkĎŔ nĄ=NBĆ lJăŁ mĂ

: MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂbĘŇ lĂ Mk¡ĆŇ rĘWČ bĘŇ BĂ ytËĂŇ yrĂbĘŇ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ wĘ ìŇ jĳĆ sĘ JČ tŇ năČqĘ mĂ C ì¡Ň tĘŇ yBĲĄ
14 SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ otŔ lĎ rĘ‘Ď rWăČ BĘ =tŇ ’Ć É loUyĂ=âlĲ rSąĆ ’Ğ rkĎę zĎ ű lrăĄ‘Ď wĘ
15 ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rpĲČŇ hĄ yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć hĎ yUĳĆ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ

hŇ r¡ĎWĎ yJ¿Ă yrĳĎWĎ Hm¡Ď SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ tĂŇ =âlĲ ìŔ êĘ SĘ ’Ă yrăČWĎ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć
16 hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ ÉhĎ yêĂÄ kĘŇ rČbĲĄŇ C NBĳĄ ì¡Ň lĘ hŇ eĎUËĆ mĂ yêĂ tÌČŇ nĎ MgČÄ wĘ HtĎŔ ’Ł yêăĂ kĘŇ rČbĲĄŇ C : HmĲĎ SĘ
17 qxĳĎ YĘ IĂwČ wyn¡ĎjĎ =l‘Č MhËĎ rĎbĘŇ ’Č ljÌŁ IĂwČ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ eĎU¿Ć mĂ MyU¡Ă ‘Č yk¿ĄŇ lĘ mČř MyĂŔogŇlĘ

My‘¿ĂSĘ êĂ =tŇ bČŇ hĞ hŇ rĎŔ WĎ =M’ĂÄ wĘ dŇ lĄŔ CĎyĂ ÉhnĎSĎ =hŇ ’ĲĎ mĄ NbąĆŇ QĘ hČ oBę lĂ BĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
18 hŇ y¿ĆxĘ yĲĂ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ Cl¿ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : dŇ lĲĄ êĄ hŇ n¡ĎSĎ
19 tĎŇ ’Ň r¿ĎqĎ wĘ NBĄŔ ÉìlĘ tŇ dĆŇ ląĆ yŁ ìę êĘ SĘ ’Ă hŇ răĎWĎ É lbĎŇ ’Ğ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ

o‘¿rĘzČlĘř Ml¡Ď o‘ tŇ yr¿ĂbĘŇ lĂ oêË’Ă yt¿ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ytĂÄ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ qxĳĎ YĘ yĂ om¡ SĘ =tŇ ’Ć
20 otËŇ ’Ł yt¿ĂŇ yrĄpĘŇ hĂ wĘ otę ’Ł yêĂ kĘŇ răČBĄ ű hŇ eăĄhĂ ůìyêĂ ‘Ę mČ SĘ È l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂlĘ CĲ : wyrĲĎxĞ’ĲČ

wyê¡Ă tČŇ nĘ C dŇ ylĂŔ oy ÉM’Ă yWĂ nĘ rWąĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ BĂ ot¡Ň ’Ł yt¿ĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ
21 ìąŇ lĘ dŇ lĄÄêĄ žrSĆ ’Ğ qxĳĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć MyqăĂ’Ď yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć wĘ : lodĲŇ GĎ yog¿ŇlĘ
22 l‘Č IăČwČ oêĳ’Ă rBăĄ dČŇ lĘ lk¡ČŇ yĘwČ : tŇ rĆxĲĆ ’Č hĲĎ hŇ n¡ĎèĎ BČ hŇ EĆŔhČ dŇ ‘ăĄoUlČ ÉhrĎWĎ

l’
htĎyĘhĎ wĘ ’"s v.11 .’y‘gb ì‘ĞrĘzČlĘ CĲ n"b ,ì‘ĞrĘzČlĘ C ’"b ’"n v.8 .V"x Nkw =t’Ć ’lb ìmĘ SĂ do‘ ’"s v.5

’"t ,V"x Nkw o‘rĘzČlĘ C ’"s v.19 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw ykĄlĘ mČ C ’"s v.16 .’"tw V"x Nkw
.r"tw ‘"t ,y"kwww.bibleist.ru
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tŇ ’ĄÄ wĘ onęBĘ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ=tŇ ’Ć MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č xuČÄ IĂwČ : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č l‘¡ČmĄ MyhĂŔ Łl’Ĺ 23

tŇ yBăĄ yS¡Ą nĘ ’Č BĘ rkĎě zĎ=lJĎ ojŔ sĘ JČ tŇ năČqĘ mĂ =lJĎ Ét’Ą wĘ ÉotŇ ybĄŇ ydąĄŇ ylĂ yĘ=lJĎ
rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ĆÄ BĘ MtĎę lĎ rĘ‘Ď rWăČ BĘ =tŇ ’Ć lmĎ IĎÁwČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č
rW¿Č BĘ ol¡ UŁ hĂ BĘ hŇ nĳĎSĎ ‘SČ t¡ĄŇ wĎ My‘¿ĂSĘ êĂ =NBĆ MhĎŔ rĎbĘŇ ’ČÄ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ĺ oê¡’Ă 24

rW¿Č BĘ tŇ ’¡Ą olŔ UŁ hĂÄ BĘ hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SŁl¿ SĘ =NBĆ onŔ BĘ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ : otĲŇ lĎ rĘ‘Ď 25

=lkĎŇ wĘ : onĲ BĘ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂwĘ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č loU¡ nĂ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ĆÄ BĘ : otĲŇ lĎ rĘ‘Ď 26, 27

: oêĲ ’Ă ClU¡Ł nĂ rkĳĎŇ nĄ=NBĆ tŇ ’ăĄ mĄ PŇ sĆ J¡Ć =tŇ nČqĘ mĂ C tŇ yĂBĎŔ dŇ ylăĂ yĘ ÉotŇ ybĄŇ ySąĄ nĘ ’Č

Mx¿Ł JĘ lhĆ ’¡Ł hĎ =xtČŇ jĲĆ bŇ S¿Ą yŁ ’ChË wĘ ’rĳĄmĘ mČ yn¡ĄŁl’ĲĄ BĘ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą ’rąĎIĄwČ+p4, sŘ14 xy
wylĳĎ ‘Ď Myb¡ĂŇ ~Ď nĂ MySĂŔ nĎ’Ğ hŇ SăĎ ŁlSĘ ÉheĄhĂ wĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎ y‘Ą ’vąĎ IĂwČ : MoIĲhČ 2

rmĳČ ’Ň IŁ wČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ Cxř ê¡ČSĘ IĂwČ lhĆ ’ŔŁ hĎ xtČŇ jăĆ mĂ ÉMtĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ZrĎIąĎwČ ’rĘIČęwČ 3

: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č l‘¿ČmĄ rb¡ŇŁ ‘ĞtĲČŇ ’n¿Ď=l’Č ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ ’nĎÄ=M’Ă ynĎę dŇŁ ’Ğ
hŇ xĎÄ qĘ ’Ć wĘ : Z‘ĲĄhĎ tŇ xČ ê¿Č Cn¡‘ĞèĲĎ hĲĂ wĘ MkĳĆŇ ylĄ gĘŇrČ CY¡ xĞrĲČwĘ MyĂmČŔ =T‘ČmĘ ’năĎ=xuČ yĚ 4, 5

=l‘Č Mê¡ĆrĘbČŇ ‘Ğ NJ¿Ą =l‘Č=yJĲĂ CrbŔŁ ‘ĞêĲČ rxăČ ’Čř ÉMkĆŇ BĘ lĂ CdąŇ ‘ĞsĲČ wĘ MxĆ lĆÁ=tŇ pČŇ
MhËĎ rĎbĘŇ ’Č rhÌĄmČ yĘwČ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ NJ¿Ą CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MkĳĆŇ DĘbĘŇ ‘Č 6

ySĂ Cl¡ tŇ lĆ sŔŁ xmČ qăĆ ÉMy’Ă sĘ SŁlą SĘ yrĂÂhĞmĲČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ rĳĎWĎ =l’Ć hŇ lĎ hĹ’¡Ł hĎ
ëŇ rąČ rqĎÁ BĎ =NBĆ xuČÄ IĂwČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č ZrăĎ rq¡ĎBĎ hČ =l’Ć wĘ : tŇ ogĲŇ‘Ě yW¿Ă ‘ĞwĲČ 7

bŇ lĎęxĎ wĘ hŇ ’ĎÁ mĘ xĆ xuČÄ IĂwČ : otĲŇ ’Ł tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ rh¡Ą mČ yĘwČ r‘ČeČŔ hČ =l’Ć NêăĄ IĂwČ ÉboTwĎ 8

tŇ xČ ê¿Č MhËĆ ylĄ ‘Ğ dŇ mÌĄ ‘Ł ’ChÄ wĘ MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ Nê¡Ą IĂwČ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉrqĎ BĎ hČ =NbĆŇ C
hŇ e¿ĄhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ êĳĆSĘ ’Ă hŇ răĎWĎ hŇ I¡Ą’Č wŁyŁlĎŔ ś’ĄŁ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : ClkĲĄŇ ’Ň IŁ wČ Z‘¡ĄhĎ 9

hŇ răĎWĎ lĘ Nb¡ĄŇ =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ IĎŔxČ tŇ ‘ăĄJĎ ÉìylĆÄ’Ą bŇ CSą ’Ď bŇ oSă rmĆ ’Ň ŁIęwČ : lhĆ ’ĲŁ bĎŇ 10

ÉhrĎWĎ wĘ MhąĎ rĎbĘŇ ’Č wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ ’Ch¿ř wĘ lhĆ ’¡Ł hĎ xtČŇ j¿Ć tŇ ‘ČmËČ SŁ hŇ r¿ĎWĎ wĘ ìŇ êĳĆSĘ ’Ă 11

Mynqz

,+d Myrdsw .w"kq Myqwspw .wlmn Nk ’Ymn w"Tdb ,ybdnkm [12:1—17:27] hVrph MV v.27
tw’m VVw Pl’ Mylmw .[16:1] Mrb’ tV’ yrVw ,[15;1] Myrbdh rx’ ,[14:1] ymyb yhyw ,[12:1] Kl=Kl
qlxyw ,[12:17] y"y ‘gnyw +g twqspw .hVVw MyVlVw tw’m VlVw Mypl’ tVV twytw’w .hVVw MynwmVw
,[13:15] Zr’h=lk=’ĲĆ +’ Pwlxw .Pl’ MyrV‘w My‘br’ hytwnV rpsmw .[17:13] lwmy lwmh ,[14:15] Mhyl‘
+d +ytkw .[15:6] hbVxIČwĲČ ,[12:20] wt’ wxlVyĘwĲČ Pwlx ’lbw .Pqmb n"bw ,Pqm ’lb lk M‘ Ptwx ’"b
hrTph v.1 .xy .[14:2] MyybY Klm rb’mVw ,[14:8] MyybY Klmw ,[13:3] hlh’ MV ,[12:8] hlh’ Tyw
.rx’ ghnmk z"l qwsp d‘ w’ ,twmwqm tYq ghnmk g"k qwsp d‘ +’ qwsp +d +b Myklmb tx’ hV’w
Nk ,+qw +tk rxČ‘ČwĘ ’"s :§ 294 +‘ hrsm Nyy‘ rxČ‘ČwĘ Myrpws rwTy‘ v.5 .CxČêĲČSĘ IĂwČ yllhb ,hgwmb Nk v.2

’whĂ wĘ l"Y v.10 . § 521+n hrsm Nyy‘ : wŁyŁ’Ł l‘ dwqn v.9 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x ,rd"nq y"k +x
.‘"tw V"x Nk ,’yhĂ wĘ = qryxb
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12 qx¿Č YĘ êĂ wČ : MySĲĂ eĎJČ xrČ’¡Ł hŇ rĎŔ WĎ lĘ tŇ oyăhĘ lĲĂ É ldČŇ xĎ MymĳĂ IĎBČ My’¡Ă BĎ MynĂŔ qĄ zĘ
: NqĲĄ zĎ yn¡ĂdŇŁ ’Ň wĲČ hŇ nĎŔ dĘŇ ‘Ć yQăĂ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ ÉytĂŇ ŁlbĘŇ yrąĄxĞ’ĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ HBăĎ rĘqĂ BĘ hŇ r¡ĎWĎ

13 PŇ ’¿Č hČ rmęŁ ’Ň lĄ hŇ rĎÁ WĎ hŇ qĎÄ xĞYĲĎ žhEĆ hŇ UĎ lăĎ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
14 bŇ CS¿ ’Ď dŇ ‘ĄÂoUlČ rbĳĎŇ DĎ ho¡ĎhyĘmĲĄ ’l¿Ą jĎ yĂhĞ : yêĂ nĘ qĲČ zĎ yn¿Ă’Ğ wĲČ dŇ l¡Ą ’Ą MnËĎmĘ ’Ě
15 yêĂ qĘ x¡Č YĎ âl¿ rmËŁ ’Ň lĄ ű hŇ rÌĎWĎ SxĄÄ kČŇ êĘ wČ : NbĲĄŇ hŇ r¿ĎWĎ lĘ C hŇ I¡ĎxČ tŇ ‘¿ĄJĎ ìŇ ylËĆ’Ą
16 MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉMèĎ mĂ CmqąĚIĎwČ : êĘ qĘ xĲĎ YĎ yJ¿Ă âl¡ř ű rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ ’Ď rĳĄyĎ ű yJăĂ
17 ho¡ĎhywĲČ : MxĲĎ QĘ SČ lĘ MU¡Ď ‘Ă ëŇ ¿ĄlhŁ MhĎŔ rĎbĘŇ ’ČÄ wĘ śMdĳŇŁ sĘ ynăĄjĘ =l‘Č CpŇ q¡ĂSĘ IČwČ
18 oyÌhĎ MhĎŔ rĎbĘŇ ’ČÄ wĘ : hŇ WĲĆ ‘Ł yn¿Ă’Ğ rS¡Ć ’Ğř MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č mĲĄ ÉynĂ ’Ğ hŇ iąĆ kČŇ mĘ hĲČ rmĳĎ ’Ď
19 wyêĂę ‘Ę dČŇ yĘ yJăĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yy¿ĄoG lJ¡Ł obŔ =CkŇ rĘbĘŇ nĂÄ wĘ MCYĳ‘Ď wĘ lod¡Ň GĎ yog¿ŇlĘ hŇ yËĆhĘ yĲĂ

hoĎŔhyĘ ëŇ rĆDăĆ ÉCrmĘ SĲĎ wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉotŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ wynąĎBĎ =tŇ ’Ć hŇ CĆÁYČ yĘ rSĆÄ ’Ğ žN‘ČmČ lĘ
tŇ ’¿Ą MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č =l‘Č ÉhoĎhyĘ ’ybąĂŇ hĎ N‘ČmČę lĘ TjĳĎ SĘ mĂ C hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ

20 hŇ BĎ rĳĎ=yJĂ hŇ r¡ĎmŁ ‘ĞwĲČ Md¿ŇŁ sĘ tŇ qËČ‘ĞzĲČ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘Ď rB¡Ć DĂ=rSĆ ’Ğ
21 hŇ ’Ď B¿Ď hČ HtËĎŇ qĎ ‘ĞYĲČ JĘ hČ hŇ ’ĆŔ rĘ’Ć wĘ ’eăĎ=hŇ dĎŇ rĞ’ĲĄ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ d¡ĎŇ bĘŇ kĲĎŇ yJ¿Ă MtĎŔ ’Ň FĎ xČÄ wĘ
22 Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉMèĎ mĂ CnąpĘŇ IĂwČ : hŇ ‘ĎdĲĎŇ ’Ą âl¡ =M’Ă wĘ hŇ lĳĎ JĎ ű CWă ‘Ď yl¡Č ’Ą
23 rmĳČ ’Ň IŁ wČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č SG¿Č IĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ m¡Ą ‘Ł Ced¿ĆŇ o‘ MhĎŔ rĎbĘŇ ’ČÄ wĘř hŇ mĎ dĳŇŁ sĘ
24 ëŇ otăŇ BĘ Mq¡Ă yDĂYČ Myè¿Ă mĂ xĞ SyËĄ yl¿Č C’ : ‘SĲĎ rĎ=M‘Ă qyD¡ĂYČ hŇ jĆŔ sĘ êĂ PŇ ’ăČ hČ

Mq¡Ă yDĂ~Č hČ Myè¿Ă mĂ xĞ N‘ČmËČ lĘ MoqŔ UĎ lČ ’văĎ tĂŇ =âlĲ wĘ ÉhjĆ sĘ êĂ PŇ ’ąČ hČ ry‘ĳĂhĎ
25 ÉqyDĂYČ tŇ ymąĂ hĎ lĘ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎJČ ű tŇ ŁWă ‘ĞmĲĄ ìÁ QĘ hŇ lĎ lĂÄxĎ : HBĲĎ rĘqĂ BĘ rS¿Ć ’Ğ

âl¿ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉTpĄŇ SŁ hĞ ëŇ QĎŔ hŇ lĎ lăĂ xĎ ‘SĳĎ rĎJĲĎ qyD¡Ă~Č kČŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ ‘SĎŔ rĎ=M‘Ă
26 Mq¡Ă yDĂYČ Myè¿Ă mĂ xĞ MdËŇŁ sĘ bĂŇ ’Y¿Ď mĘ ’Ć =M’Ă hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : TjĲĎ SĘ mĂ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ
27 Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č N‘Č I¿ČwČ : MrĲĎCbŇ ‘ĞBĲČ Moq¡ UĎ hČ =lkĎŇ lĘ ytĂŇ ’Ň W¿Ď nĎ wĘ ry‘ĳĂhĎ ëŇ otăŇ BĘ

: rpĆŇ ’ĲĄ wĎ rp¿ĎŇ ‘Ď yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ ÉyêĂ lĘ ’ČÄ oh ’nąĎ=hŇ eĄhĂ rmĳČ ’Ň IŁ wČ
28 hŇ è¡Ď mĂ xĞBĲČ tŇ yx¿Ă SĘ tČŇ hĞ hŇ èĎŔ mĂ xĞ ÉMqĂ yDĂ~Č hČ MyèąĂ mĂ xĞ NCrÂsĘ xĘ yČ ylČ C’ţ

My‘¡ĂBĎ rĘ’Č MSĎŔ ’YăĎ mĘ ’Ć =M’Ă tŇ yxĂŔ SĘ ’Č âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ry‘ĳĂhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć
29 MS¡Ď NC’¿ YĘ UĲĎ yĂ ylËČ C’ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉwylĎ ’Ą rBąĄdČŇ lĘ dŇ o‘Á PŇ sĆŁIÄwČ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ
30 ’nĎÂ=l’Č rmĆ ’Ň IŁ wČţ : My‘ĲĂBĎ rĘ’Č hĲĎ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ hŇ WĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ My‘ĳĂBĎ rĘ’Č

âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ MySĳĂ ŁlSĘ MS¡Ď NC’¿ YĘ UĲĎ yĂ ylËČ C’ hŇ rĎBĄŔ dČŇ ’Ğ wĲČ ÉynĎdŇŁ ’Ň lĲČ rxČ yąĂ
hV‘’
Nwqyt v.22 .y"tw V"x Nkw rV’=t’Ć ’"s v.17 .hrĎmŁ ‘ĞwČ Mds ‘"tb v.16 .Vgdb âQ hgwmb v.15

.§ 206 +t hrsm Nyy‘ : bwtkh hnykV ’l’ ,MhĎrĎbĘ ’Č ynĄpĘ lĂ dmĄ‘Ł CedĆo‘ hoĎhywČ yw’r hyh : Myrpws
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rBăĄ dČŇ lĘ ÉyêĂ lĘ ’ČÄ oh ’nąĎ=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : MySĲĂ ŁlSĘ MS¡Ď ’Y¿Ď mĘ ’Ć =M’Ă hŇ WĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ 31

rCb¡Ň ‘ĞBĲČ tŇ yxĂŔ SĘ ’Č âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ MyrĳĂWĘ ‘Ć MS¡Ď NC’¿ YĘ UĲĎ yĂ ylËČ C’ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć
M‘ČjČŔ hČ =ëŇ ’Č hŇ răĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ ÉynĎdŇŁ ’Ň lĲČ rxČ yąĂ ’nĎÂ=l’Č rmĆ ’Ň IŁ wČţ : MyrĲĂWĘ ‘ĆhĲĎ 32

: hŇ rĲĎWĎ ‘ĞhĲĎ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ tŇ yxĂŔ SĘ ’Č âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ MS¡Ď NC’¿ YĘ UĲĎ yĂ ylËČ C’
bŇ S¿Ď Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č wĘ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć rB¡Ą dČŇ lĘ hŇ QĎŔ JĂ rSăĆ ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ëŇ lĆ IăĄwČ 33

sŘ15 bŇ SăĄ yŁ Tol¡ wĘ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ ÉhmĎ dÄŁ sĘ MykąĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ ynĄÄSĘ C’bŇŁ IĎwČţ : omĲ qŁ mĘ lĂ Ty
: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ MyĂj¡Č’Č Cxê¿ČSĘ IĂwČ MtĎŔ ’Ň rĎqĘ lĂ MqĎ IăĎwČ ÉTol=’rĘIČwČ MdĳŇŁ sĘ =r‘ČSĲČ BĘ
CYă xĞrĲČwĘ ÉCnylĂÄ wĘ MkąĆŇ DĘbĘŇ ‘Č tŇ yBĄÄ =l’Ć ’nĎ ţ CrCsă ynČę dŇŁ ’Ğ=’eĲĎ hŇ eăĆhĂ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ 2

bŇ ox¡ rĘbĲĎŇ yJ¿Ă âř QŔ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ MkĳĆŇ JĘ rĘdČŇ lĘ MêăĆkĘŇ lČ hĞ wĲČ Mê¡ĆmĘ JČ SĘ hĂ wĘ MkĆŔ ylĄ gĘŇrČ
W‘Č IąČwČ otĳŇ yBĄ =l’Ć C’b¡ŇŁ IĎwČ wylĎŔ ’Ą CrsăĚIĎwČ dŇ ’ŔŁ mĘ MBăĎ =rYČ pĘŇ IĂwČ : NylĲĂ nĎ 3

ry‘ĂÁ hĎ ySĄÄ nĘ ’Č wĘ ůCbŇ JĎ SĘ yĂ ÈMrĆTĆ : ClkĲĄŇ ’Ň IŁ wČ hŇ p¡ĎŇ ’Ď tŇ o~¿ mČ C hŇ êĆŔ SĘ mĂ ÉMhĆ lĎ 4

: hŇ YĲĆ uĎ mĂ M‘¡ĎhĎ =lJĎ NqĳĄzĎ=dŇ ‘Č wĘ r‘Če¡ČmĂ tŇ yĂBČŔ hČ =l‘Č CBsăČ nĎ ÉMdŇŁ sĘ ySąĄ nĘ ’Č
ìŇ yl¡Ć ’Ą C’B¿Ď =rSĆ ’Ğ MySËĂ nĎ’ĞhĲĎ hŇ IÌĄ’Č olŔ CrmĘ ’Ň IăŁ wČ ÉTol=l’Ć C’ą rĘqĘ IĂwĲČ 5

hŇ xĎ tĘŇ jĳĆ hČ Tol¡ MhËĆř lĄ ’Ğ ’YÌĄ IĄwČ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ ‘¡Ďř dĘŇ nĲĄwĘ CnylĄŔ ’Ą M’ăĄ yYĂ ohĲ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ 6

’nĎÄ=hŇ eĄhĂ : C‘rĲĄêĎ yx¡Č ’Č ’n¿Ď=l’Č rmĳČ ’Ň IŁ wČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ rg¿ČŇsĎ tŇ lĆ D¡ĆhČ wĘ 7, 8

MkĆŔ ylĄ ’Ğ ÉNhĆ tĘŇ ’Ć ’eąĎ=hŇ ’Ď yYĲĂ o’ Sy’ĂŔ ÉC‘dĘŇ yĲĎ=âl rSąĆ ’Ğ tŇ onębĎŇ yêăĄSĘ ylĂÁ
rbĎŔ dĎŇ CWă ‘ĞêĲČ =l’Č É l’Ąř hĎ MySąĂ nĎ’ĞlĲĎ qrČţ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ oF¡ JČ NhĆŔ lĎ CWă ‘ĞwĲČ
ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ ’Ď lĘ hĎę =SGĆ ű CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : ytĲĂŇ rĎqĲŁ lY¿ĄBĘ C’B¡Ď NJ¿Ą =l‘Č=yJĲĂ 9

CrÄ YĘ pĘŇ IĂwČ MhĳĆ mĄ ì¡Ň lĘ ‘r¿ČnĎ hŇ êĎě ‘Č TopŔ SĎ TjăŁ SĘ IĂwČ ÉrCgŇlĎ =’BĲĎ dŇ xąĎ ’Ć hĲĎ
ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ Cxą lĘ SĘ IĂwČ : tŇ lĆ DĲĎhČ rB¿Ł SĘ lĂ CS¡ GĘ IĂwĲČ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉTolBĘ Sy’ąĂ bĎŇ 10

: CrgĲĎŇsĎ tŇ lĆ D¡ĆhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ TolË =tŇ ’Ć C’ybÌĂŇ IĎwČ MdĎŔ yĎ=tŇ ’Ć
lodĳŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NT¡Ł uĎ mĂ MyrĂŔ wĄnĘ iČ BČ ÉCJhĂ tŇ yĂBČę hČ xtČŇ jăĆ =rSĆ ’Ğ MySĂÂ nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĲĘ 11

ìăŇ lĘ =ymĲĂ dŇ ‘Ł ť Tolę =l’Ć MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : xtČŇ jĲĎ hČ ’Y¿Ł mĘ lĂ C’¡ lĘ IĂwČ 12

: MoqĲ UĎ hČ =NmĂ ’Y¡Ą oh ry‘ĳĂBĎ ì¡Ň lĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ ìŇ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ìŇ yřnăĆbĎŇ C ÉNtĎŇ xĎř hŇ pŔŁ
ynăĄjĘ =tŇ ’Ć ÉMtĎŇ qĎ ‘ĞYĲČ hŇ ląĎ dĘŇ gĲĎŇ=yJĂ hŇ EĳĆhČ Moq¡ UĎ hČ =tŇ ’Ć CnxĘ nČŔ ’Ğ MytăĂŇ xĂ SĘ mČ =yJĲĂ 13

ű wynăĎtĎŇ xĞ=l’Ć ű rBăĄ dČŇ yĘwČ TolÁ ’YĄÄ IĄwČ : HtĲĎŇ xĞSĲČ lĘ ho¡ĎhyĘ Cnx¿Ą QĘ SČ yĘwČ hoĎŔhyĘ 14

ho¡ĎhyĘ tŇ yx¿Ă SĘ mČ =yJĲĂ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ =NmĂ ÉC’~Ę CmCqą ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ wytĎę nŁ bĘŇ yxăĄ qĘ ŁlĲ
ry‘h=t’
.’lm MhĄylĄ’Ğ yllhb v.6 .‘"t Nkw ,MhĆUĎ‘Ă CnyyĂhĎ wĘ ’"s v.5 .+q âl +tk ol ’"s hyl‘ rsmn v.2 .Ty

.ìynĆbĎ C tlm ’lb Kytnbw ìynĆtĎxĞ l"nw ,y"tw V"x Nkw ìynĆBĎ ’"s v.12 .hQĆ’ĄhĎ rybs v.8
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15 CYy’¿Ă IĎwČ hŇ lĎŔ ‘Ď rxČ èăČ hČ ÉomkĘŇ C : wynĲĎtĎŇ xĞ yn¿Ąy‘ĄBĘ qx¡Ą YČ mĘ kĂŇ yh¿Ă yĘwČ ry‘ĳĂhĎ =tŇ ’Ć
ÉìytĆÄ nŁ bĘŇ yêąĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ ìÁ êĘ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć xqČÄ žMCq rmĳŁ ’Ň lĄ Tolă BĘ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ

16 MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ CqzĂÄxĞ IĲČwČ ű HmĎő hĘ mČ tĘŇ IĲĂwČ : ry‘ĲĂhĎ Nw¿Ł ‘ĞBĲČ hŇ p¡ĆŇ iĎ êĂ =NjĆ tŇ ’ŔŁ YĎ mĘ eĂ hČ
Ch’¿ĚYĂř IĲŁ wČ wylĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ tŇ l¿Č mĘ xĆ BĘ wytĎŔ nŁ bĘŇ yêăĄSĘ ÉdyČbĘŇ C oêę SĘ ’Ă =dŇ yČbĘŇ C odăŇ yĎBĘ

17 TlăĄ UĎ hĂ ÉrmĆř ’Ň ŁIÄwČ hŇ YĎ Cxę hČ MtĎÁ ’Ł M’ĎÄ yYĂ ohĲř kĘŇ žyhĂ yĘwČ : ry‘ĲĂlĎ ZCx¿ mĂ Chx¡Ě eĂ IČwČ
hŇ rĎh¿ĎhĎ rJĳĎJĂ hČ =lkĎŇ BĘ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ =l’ĲČ wĘ ìŇ yrĆŔ xĞ’ĲČ TyBăĂ êČ =l’Č ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ=l‘Č

18, 19 ’nĎ ţ=hŇ eĄhĂ : ynĲĎdŇŁ ’Ğ ’n¡Ď=l’Č MhĳĆ lĄ ’Ğ Tol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ pĲĆŇ iĎ êĂ =NjĆ Tl¡Ą UĎ hĂ
ydĂŔ UĎ ‘Ă ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď rSąĆ ’Ğ ìę DĘsĘ xČ lDăĄgĘŇêČ wČ ůìynĆy‘ĄBĘ ÈNxĄ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č ’YĎÄ mĎ
ynĂ q¿ČBĎ dĘŇ êĂ =NjĆ hŇ rĎhĎŔ hĎ TlăĄ UĎ hĂ lĘ É lkČŇ C’ âlą ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ ySĳĂ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć tŇ oy¡xĞhĲČ lĘ

20 ’yhăĂ wĘ hŇ UĎ S¡Ď sCn¿lĎ hŇ bËĎŇ rŁ qĘ tŇ ’Ň EÌŁ hČ ry‘ĂÄ hĎ ’nĎ ţ=hŇ eĄhĂ : yêĂ mĲČ wĎ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ
21 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ySĲĂ pĘŇ nČ yx¿Ă tĘŇ C ’wh¡Ă r‘ËĎYĘ mĂ âl¿ hĞ hŇ UĎ SĎę ’eĎÁ hŇ TĎÄ lĘ UĲĎ ’Ă r‘ĳĎYĘ mĂ

ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć yJ¿Ă pĘŇ hĎ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎlČ MG¡Č ìŇ ynĆŔ pĎŇ ytĂŇ ’Ň WăĎ nĎ ÉheĄhĂ wylĎŔ ’Ą
22 rbĎŔ DĎ tŇ oWă ‘Ğř lĲČ É lkČŇ C’ âlą yJăĂ hŇ UĎ SĎŔ TlăĄ UĎ hĂ ÉrhĄ mČ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’Ğ
23 ’Ď YăĎř yĎ SmĆ è¡Ć hČ : r‘Č oYĲ ry‘¡ĂhĎ =MSĲĄ ’r¿ĎqĎ NJËĄ =l‘Č hŇ UĎ SĳĎ ì¡Ň ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č
24 hŇ r¡ĎmŁ ‘Ğ=l‘Č wĘ MdËŇŁ sĘ =l‘Č ryTÌĂ mĘ hĂ hoĎęhywĲČ : hŇ rĎ‘ĞYĲŁ ’B¿Ď Tol¡ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č
25 l’ĄŔ hĎř MyrăĂ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć ÉëpŇŁ hĞ IĲČwĲČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ =NmĂ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ S’ĳĄ wĎ tŇ yrăĂpĘŇ GĎ
26 TB¿Ą êČ wČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ xmČ Y¡Ć wĘ MyrĂŔ ‘ĎhĲĆ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ Ét’Ą wĘ rJĳĎJĂ hČ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ
27 rqĆBĳŁ BČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č MJ¿Ą SĘ IČwČ : xlČ mĲĆ bŇ yY¿Ă nĘ yh¡Ă êĘ wČ wyrĳĎxĞ’ĲČ mĄ oê¡SĘ ’Ă
28 ynąĄjĘ =l‘Č PŇ qĄę SĘ IČwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć MS¡Ď dŇ mČ ‘¿Ď=rSĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČř =l’ĆÄ

rTăŁ yqĂ ÉhlĎ ‘Ď hŇ eąĄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ rJĳĎJĂ hČ ZrĆ’ăĆ yn¡ĄjĘ ÍlJĎ l‘¿ČwĘ hŇ rĎŔ mŁ ‘ĞwĲČ ÉMdŇŁ sĘ
29 rJĎŔ JĂ hČ yrăĄ‘Ď=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ tŇ xąĄ SČ BĘ yhĂę yĘwČ : NSĲĎ bĘŇ JĂ hČ rT¡Ł yqĂ JĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ

hŇ kĎŔ pĄŇ hĞhĲČ ëŇ oêămĂ ÉTol=tŇ ’Ć xQąČ SČ yĘwČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ rJ¿Ł zĘIĂwČ
30 r‘Čř o~Á mĂ TolÄ ž l‘Č IČwČ : TolĲ Nh¡Ą BĎ bŇ S¿Č yĎ=rSĆ ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć ÉëpŇŁ hĞBĲČ

ÉbSĆ IĄÄwČ r‘Č oYĳBĘ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ’r¡ĄyĎ yJ¿Ă oUŔ ‘Ă ÉwytĎŇ nŁ bĘŇ yêąĄSĘ C rhĎę BĎ bŇ SĆ IăĄwČ
31 hŇ r¡Ďy‘Ă ~Ę hČ =l’Ć hŇ rËĎykĂŇ BĘ hČ rmĆ ’Ň êÌŁ wČ : wytĲĎŇ nŁ bĘŇ yê¿ĄSĘ C ’Ch¡ hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ BČ
32 hŇ kĎÄ lĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ ëŇ rĆd¡ĆŇ JĘ CnylĄŔ ‘Ď ’ř obăŇ lĎ ÉZrĆ’ĎÄ BĎ Ny’ąĄ Sy’ĂÄ wĘ NqĳĄzĎ CnybăĂŇ ’Ď

hqVn
.‘"t Nk CrmĘ ’IŁ wČ l"Y v.17 .Vgd M’Ď yYĂ ohJĘ n"b v.17 .’lm Ch’ĚyYĂ oIwČ ymlVwry ,yllhb Nk v.16

.MoqŔ UĎhČÄ=l’Ć ’"s v.27 .hQĆ’ĄhĎ rybs v.25 .h’YĘ yĎ rybs v.23 .rsx tŁW‘ĞlČ yllhb ,ymlVwry Nk v.22

r‘Č~Ł mĂ ymlVwry ,yllhb Nk v.30 .‘"tb rJĎ JĂ hČ ynĄjĘ l‘w ,y"k ’"tw V"x Nkw Zr’=lkĎ ynĄjĘ =l‘w ’"s v.28

.rsx ’bŁ lĎ yllhb v.31 .rsxwww.bibleist.ru
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íyqÌĆSĘ êČ wČ : ‘rČzĲĎ Cnyb¡ĂŇ ’Ď mĲĄ hŇ I¿ĆxČ nĘ C oUĳ ‘Ă hŇ băĎŇ JĘ SĘ nĂ wĘ NyĂy¡Č CnybËĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć hŇ qÌĆSĘ nČ 33

hĎ ybĂŔ ’Ď =tŇ ’Ć bŇ JăČ SĘ êĂ wČ ÉhrĎykĂŇ BĘ hČ ’bąŇŁ êĎ wČ ’Chĳř hŇ lĎ yĘQăČ BČ NyĂy¡Č NhËĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć
ÉhrĎykĂŇ BĘ hČ rmĆ ’Ň êąŁ wČ tŇ rĎŔ xĽUĲĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : HmĲĎ CŁqř bĘŇ C Hb¡ĎŇ kĘŇ SĂ BĘ ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ wĘ 34

hŇ lĎ yĘQČęhČ =MGČ NyĂyČÁ CeqĆÄ SĘ nČ ybĳĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć SmĆ ’¡Ć yêĂ bĘŇ k¿ČŇ SĎ =NhĲĄ hŇ rĎŔ y‘Ă ~Ę hČ =l’Ć
hŇ lĎ yĘQÌČBČ MGăČ íyqĆÁ SĘ êČ wČ : ‘rČzĲĎ Cnyb¡ĂŇ ’Ď mĲĄ hŇ I¿ĆxČ nĘ C oUŔ ‘Ă ybăĂŇ kĘŇ SĂ Éy’ĂŇÉbŁ C 35

‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ wĘ oUŔ ‘Ă bŇ JăČ SĘ êĂ wČ ÉhrĎy‘Ă ~Ę hČ MqĎ êąĎ wČ NyĂyĳĎ Nh¡Ć ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ’ChË hČ
dŇ lĆ êąĄ wČ : NhĲĆ ybĂŇ ’ĞmĲĄ Tol¡ =tŇ onĲ bĘŇ yê¿ĄSĘ íyrËĆhĞêĲČ wĲČ : HmĲĎ qĚbĘŇ C Hb¡ĎŇ kĘŇ SĂ BĘ 36, 37

: MoIĲhČ =dŇ ‘Č bŇ ’¡Ď om=ybĲĂŇ ’Ğ ’Ch¿ bŇ ’ĳĎ om om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ ÉhrĎykĂŇ BĘ hČ
yb¿ĂŇ ’Ğ ’ChË yUĳĂ ‘Č=NBĆ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ hŇ dĎŇ lĘ yăĎ É’whĂ =MgČŇ hŇ rąĎy‘Ă ~Ę hČ wĘ 38

sŘ16 hŇ YĎ rĘ’ăČ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č MèąĎ mĂ ‘iČÄ IĂwČ : MoIĲhČ =dŇ ‘Č NoU¡ ‘Č=ynĲĄbĘŇ k
MhËĎ rĎbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : rrĲĎgĘŇBĂ rgĎŇ I¡ĎwČ rCSĳ NybăĄŇ C Sd¡ĄŇ qĎ =NyBĲĄ bŇ SĆ I¿ĄwČ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ 2

xu¡ČIĂwČ rrĎŔ GĘ ëŇ lĆ măĆ ÉëlĆ mĆÄ ybĂŇ ’Ğ xlČęSĘ IĂwČ ’whĳĂ ytĂŇ xăŁ ’Ğ oê¡SĘ ’Ă hŇ r¿ĎWĎ =l’Ć
olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ Molă xĞBĲČ ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ=l’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ ’bÌŇŁ IĎwČ : hŇ rĲĎWĎ =tŇ ’Ć 3

ëŇ lĆ mĆě ybĂŇ ’Ğ wĲČ : l‘ČBĲĎ tŇ lČ ‘¿ĚBĘ ’wh¡Ă wĘ êĎxĘ qČŔ lĎ =rSĆ ’Ğ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ =l‘Č ÉtmĄ ì¿Ň eĘ hĂ 4

’Chą âlÄhĞ : gŇrĲŁ hĞêĲČ qyD¡ĂYČ =MGČ yog¿ŇhĞ ynĎědŇŁ ’Ğř rmČě ’Ň IŁ wČ hĎ ylĳĆ’Ą bŇ r¡ČqĎ âl¿ 5

ybËĂŇ bĎŇ lĘ =MtĎŇ BĘ ’Chĳ yxăĂ ’Ď hŇ r¡ĎmĘ ’ĲĎ ’wřh¿Ă =MgČŇ=’yhĲĂ wĘ ’whĂŔ ytĂŇ xăŁ ’Ğ ÉylĂ =rmČ ’ĲĎ
MGăČ MŁlęxĞBĲČ MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ wylĎÄ’Ą žrmĆ ’Ň IŁ wČ : tŇ ’Ň zĲŁ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď yj¡ČJČ Ny¿Ł qĘ nĂ bĘŇ C 6

ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ =MGČ ëŇŁWÌ xĘ ’Ć wĲĎ tŇ ’Ň ŁEŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď ÉìbĘŇ bĲĎŇ lĘ =MtĎŇ bĘŇ yJąĂ ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ
=tŇ SĆ ’ĲĄ bŇ SąĄ hĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hĎ ylĲĆ ’Ą ‘ČG¿Ł nĘ lĂ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ =âlĲ NJ¿Ą =l‘Č ylĳĂ =oTř xĞmĲĄ 7

‘DČť bŇ ySĂę mĄ ìăŇ nĘ y’ĲĄ =M’Ă wĘ hŇ yĳĄxĘ wĲĆ ì¡Ň dĘŇ ‘ČBĲČ lQ¿Ą jČ tĘŇ yĂwĘ ’ChŔ ’ybăĂŇ nĎ=yJĲĂ ÉSy’Ă hĎ
rqĆBęŁ BČ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ MJĄÄ SĘ IČwČ : ëŇ lĲĎ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ ê¡Ď’Č tŇ CmŔ êĎ tŇ omă =yJĂ 8

MhĳĆ ynĄzĘ’Ď BĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć rBËĄdČŇ yĘwČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ É’rĎqĘ IĂwČ
olÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MhĎę rĎbĘŇ ’Č lĘ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ C’¿ rĘyIĲĂwČ 9

yê¡Ă kĘŇ lČ mĘ mČ =l‘Č wĘ ylËČ ‘Ď tĎŇ ’Ň bÌĄŇ hĄ =yJĲĂ ëŇ lĎŔ ytĂŇ ’Ň TăĎ xĎ =hŇ mĆ C ÉCnQĎÄ tĎŇ yWąĂ ‘Ď=hŇ mĆ
rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ydĲĂŇ UĎ ‘Ă tĎŇ yW¡Ă ‘Ď CWŔ ‘Ď yĲĄ=âl rSăĆ ’Ğ ÉMyWĂ ‘ĞmĲČ hŇ lĳĎ dŇŁ gĘŇ hŇ ’ăĎ TĎ xĞ 10

: hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¡Ă ‘Ď yJ¿Ă tĎŇ y’ĂŔ rĎ hŇ măĎ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ
hŇ EĳĆhČ Moq¡ UĎ BČ MyhĂŔ Łl’Ĺ tŇ ’ăČ rĘyĂ=Ny’ĲĄ qrČť yêĂ rĘmČŔ ’Ď yJăĂ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 11

ynwgrhw
’oTxĞmĄ v.6 .’yhĂ yllhb v.5 .hoĎhyĘ ’"s v.4 .k .wŁ l‘ dwqn v.33 .y"t Nkw ’ChhČ rybs v.33
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12 ’whĂŔ ÉybĂŇ ’Ď =tŇ bČŇ ytąĂŇ xŁ ’Ğ hŇ nĎęmĘ ’Ď =MgČŇ wĘ : yêĲĂ SĘ ’Ă rb¿ČŇ DĘ=l‘Č ynĂ Cřg¡ŇrĎhĞ wĲČ
13 ytĂę ’Ł C‘ătĘŇ hĂ rř SÌĆ ’ĞJĲČ yhĂÂ yĘwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ yl¡Ă =yhĂ êĘ wČ yUĳĂ ’Ă =tŇ bČŇ âlă ëŇ ’¡Č

ydĳĂŇ UĎ ‘Ă yW¡Ă ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ ëŇ DĄŔ sĘ xČ hŇ zăĆ HlĎŔ rmăČ ’Ł wĲĎ ůybĂŇ ’Ď tŇ yBăĄmĂ ÈMyhĂ Łl’Ĺ
14 xuČÄ IĂwČ : ’ChĲ yx¿Ă ’Ď yl¡Ă =yrĂmĘ ’Ă hŇ UĎ SĎŔ ’obăŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =lJĎ l’ąĆ

olŔ bŇ SĆ IăĎwČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ Nê¡Ą IĂwČ tŇ xŔŁ pĎŇ SĘ C ÉMydĂŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ rqĎę bĎŇ C N’Ň YăřŁ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ
15 bŇ oF¿ BČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ yY¡Ă rĘ’Č hŇ e¿ĄhĂ ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : oêĲ SĘ ’Ă hŇ r¿ĎWĎ tŇ ’¡Ą
16 ëŇ yxĂŔ ’Ď lĘ ÉPsĆ JĆÄ PŇ lĆ ’ąĆ yêĂ tČÁ nĎ hŇ eĄÄhĂ rmČę ’Ď hŇ răĎWĎ lĘ C : bŇ SĲĄ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ

: tŇ xČ kĲĎŇ nŁ wĘ lJ¡Ł tŇ ’¿Ąř wĘ ëŇ êĳĎ’Ă rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ lĘ MyĂnČŔ y‘Ą tŇ Csă JĘ ÉëlĎ =’Ch hŇ eąĄhĂ
17 ëŇ lĆ mÌĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ ’jĎÄ rĘIĂwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č lQ¿Ą jČ tĘŇ IĂwČ
18 MxĆ r¡Ć=lJĎ dŇ ‘¿ČBĘ hoĎŔhyĘ ÉrYČ ‘Ď rYąŁ ‘Ď=yJĲĂ : CdŇ lĲĄ IĄwČ wyt¡ĎŇ hŁ mĘ ’Č wĘ oêËSĘ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ

: MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č tŇ SĆ ’¿Ą hŇ r¡ĎWĎ rb¿ČŇ DĘ=l‘Č ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ
’k hŇ r¡ĎWĎ lĘ hoËĎhyĘ W‘Č IÌČwČ rmĳĎ ’Ď rSăĆ ’ĞJĲČ hŇ r¡ĎWĎ =tŇ ’Ć dŇ q¿ČjĎ hoËĎhywĲČ sŘ17

2 dŇ ‘Ąě oUlČ wynĳĎqĚzĘlĂ NB¡Ą MhËĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ hŇ rÌĎWĎ dŇ lĆ êĄÄ wČ žrhČ êČ wČ : rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ
3 =dŇ lČ oeĲ hČ onÌBĘ =MSĆ =tŇ ’Ć MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č ’rĎÄ qĘ IĂwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ot¡Ň ’Ł rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ
4 onŔ BĘ qxăĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č lmĎ IąĎwČ : qxĲĎ YĘ yĂ hŇ r¡ĎWĎ oQ¿ =hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ=rSĆ ’Ğ olË
5 tŇ ’ăČ mĘ =NBĆ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č wĘ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ot¡Ň ’Ł hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MymĳĂ yĎ tŇ n¡ČmŁ SĘ =NBĆ
6 hŇ WĎ ‘¿Ď qxěŁ YĘ hŇ rĎŔ WĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : onĲ BĘ qx¿Ď YĘ yĂ tŇ ’¡Ą olŔ dŇ lĆ CăĎhĂ BĘ hŇ nĳĎSĎ
7 MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č lĘ É lQĄ mĂ ymąĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČ : ylĲĂ =qxČ YĞř yĲĂ ‘Čm¡Ą èŁ hČ =lJĎ MyhĳĂ Łl’Ĺ yl¡Ă
8 lmĳČ GĎ IĂwČ dŇ lĆ I¡ĆhČ lD¿ČgĘŇ IĂwČ : wynĲĎqĚzĘlĂ Nb¡ĄŇ yêĂ dĘŇ l¿Č yĎ=yJĲĂ hŇ rĳĎWĎ Myn¡ĂbĎŇ hŇ qĎ yn¿ĂyhĄ
9 ’rĆêĄÄ wČ : qxĲĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć lm¿Ą GĎhĂ Moy¡BĘ lodŔ gĎŇ hŇ êăĆSĘ mĂ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č W‘Č IąČwČ

: qxĲĆř YČ mĘ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ=rSĆ ’Ğ tŇ yrËĂYĘ UĂ hČ rgÌĎŇhĎ =NBĆ =tŇ ’ĲĆ hŇ rĎÁ WĎ
10 ÉSrČyyĂ âlą yJăĂ HnĳĎBĘ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ m¿Ď ’Ď hĲĎ SrËĄGĎ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č lĘ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ
11 ynăĄy‘ĄBĘ dŇ ’¡Ł mĘ rbËĎŇ DĎhČ ‘rČIÌĄwČ : qxĲĎ YĘ yĂ=M‘Ă yn¡ĂBĘ =M‘Ă tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ măĎ ’Ď hĲĎ =NBĆ
12 ‘rąČyĄ=l’Č MhĎę rĎbĘŇ ’Č =l’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : onĲ BĘ tŇ d¿ŇŁ o’ l‘¡Č MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č

hŇ r¡ĎWĎ ìŇ ylËĆ’Ą rm¿Č ’Ň êŁ rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ=l‘Č wĘ r‘ČeăČhČ =l‘Č ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ
13 hŇ m¡Ď ’Ď hĲĎ =NBĆ =tŇ ’Ć Mg¿ČŇ wĘ : ‘rČzĲĎ ì¡Ň lĘ ’r¿ĄuĎ yĂ qxĎŔ YĘ yĂbĘŇ yJăĂ HlĳĎ qŁ BĘ ‘măČ SĘ
14 žMxĆ lĆ =xuČ IĲĂwČ rqĆBÃŁ BČ ű MhăĎ rĎbĘŇ ’Č MJăĄ SĘ IČwČ : ’ChĲ ì¡Ň ‘ĞrĘzĲČ yJ¿Ă CemĳĆ yWĂ ’Ğ yogăŇlĘ

tmxw

PsĆJĆ PlĆ’Ć ‘"tb v.14 .ÈMyhĂŁl’Ĺ ű yt¿Ă ’Ł C‘ÄtĘŇ hĂ =rSĆ ’ĞJĲČ ’"s v.13 .rsx ynĂ gĚrĎhĞwČ ymlVwry ,yllhb Nk v.11

y"k Myrps bwrb v.9 .qxYĘ y Myrps hzy’b v.6 .’k .lJ¡Ł =t’ĆwĘ ’"s v.16 .z"T qwsp Nyy‘ : N’Y
.yrY qxĄYmwww.bibleist.ru



30 tyV’rb 21:15—32

hĎ xĳĆ QĘ SČ yĘwĲČ dŇ lĆ I¡ĆhČ =tŇ ’Ć wĘ HmËĎ kĘŇ SĂ =l‘Č Mř WÌĎ rgĎŇhĎ ţ=l’Ć NêăĄ IĂwČ MyĂmČÁ tŇ mČ xĄÄ wĘ
tŇ mĆ xĳĆ hČ =NmĂ MyĂU¡ČhČ Cl¿ kĘŇ IĂwČ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ rB¡Č dĘŇ mĂ BĘ ‘tČŇ êĄŔ wČ ëŇ lĆ êăĄ wČ 15

HlĎÁ bŇ SĆ êĄÄ wČ žëlĆ êĄ wČ : MxĲĂ yvĂ hČ dŇ x¿Č ’Č tŇ xČ ê¡Č dŇ lĆ IĆŔhČ =tŇ ’Ć ÉëlĄřSĘ êČ wČ 16

dŇ lĆ IĳĎhČ tŇ omă BĘ hŇ ’¡Ć rĘ’Ć =l’Č hŇ rĎŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ tŇ SĆ qĆŔ ywăĄxĞTĲČ mĘ JĂ ÉqxĄ rĘhČ dŇ gĆŇ eĆęmĂ
loqă =tŇ ’Ć ÈMyhĂ Łl’Ĺ ‘măČ SĘ IĂwČ : OĘ bĘŇ êĲĄ wČ Hl¡Ď qŁ =tŇ ’Ć ’ř v¿Ď êĂ wČ dŇ gĆŇ eĆŔ mĂ bŇ SĆ êăĄ wČ 17

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉrgĎŇhĎ =l’Ć ű MyhąĂ Łl’Ĺ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ ž’rĎqĘ IĂwČ ůr‘ČeČhČ
r‘Če¡ČhČ loq¿ =lř’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ ‘mÌČ SĎ =yJĲĂ y’ĂŔ rĘyêăĂ =l’Č rgĳĎŇhĎ ëŇ QăĎ =hŇ mČ Hl¡Ď
oBĳ ëŇ d¡ĄŇ yĎ=tŇ ’Ć yqĂ yz¿ĂxĞhĲČ wĘ r‘ČeČŔ hČ =tŇ ’Ć y’ăĂ WĘ ymĂ Cqť : MSĲĎ =’Ch rS¿Ć ’ĞBĲČ 18

r’ăĄ BĘ ’rĆê¡ĄwČ hĎ ynĆŔ y‘Ą=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ xqąČpĘŇ IĂwČ : CemĲĆ yWĂ ’Ğ lod¡Ň GĎ yog¿ŇlĘ =yJĲĂ 19

yhÌĂ yĘwČ : r‘ČeĲĎhČ =tŇ ’Ć qĘ SĘ ê¡Č wČ MyĂmČŔ ÉtmĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć ’QąĄ mČ êĘ wČ ëŇ lĆ êĄÁ wČ MyĂmĳĎ 20

: tŇ èĲĎ qČ hŇ b¿ĆŇ rŁ yh¡Ă yĘwČ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉbSĆ IĄÄwČ lDĳĎgĘŇ IĂwČ r‘Če¡ČhČ =tŇ ’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ hŇ è¡Ď ’Ă oUË ’Ă ol¿ =xuČ êĲĂ wČ NrĳĎ’Ň jĎ rBăČ dĘŇ mĂ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ 21

Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =l’Ć o’Ŕ bĎŇ YĘ =rWČ É lkŇŁ ypĂŇ C ëŇ lĆ mĆę ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’whĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉyhĂ yĘwĲČ 22

yQąĂ hŇ ‘ĎbĘŇ èĎÄ hĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ ê¡Ď’Č =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ ìŔ UĘ ‘Ă MyhăĂ Łl’Ĺ rmĳŁ ’Ň lĄ 23

ytĂŇ yWąĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ dŇ sĆ xĆÁ JČ yDĳĂkĘŇ nĆlĘ C yn¡ĂynĂ lĘ C ylĂŔ rqăŁ SĘ êĂ =M’Ă hŇ eĎhĄŔ ÉMyhĂ Łl’Ň bĲĄŇ
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : HBĲĎ hŇ êĎrĘG¿Č=rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =M‘Ă wĘ ydĂŔ UĎ ‘Ă hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ÉìUĘ ‘Ă 24

ÉtodŇ ’Ł =l‘Č ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č xČ k¿ĂŇ ohwĘ : ‘ČbĲĄŇ èĎ ’Ă yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č 25

âlă ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’Ğ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č Cl¡ zĘGĲĎ rS¿Ć ’Ğ MyĂUČŔ hČ r’ăĄ BĘ 26

MgÌČŇ wĘ yQĂę êĎdĘŇ GăČhĂ =âlĲ hŇ êĎÂ’Č =MgČŇ wĘ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ď ‘Ď ym¿Ă yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ
Nê¡Ą IĂwČ rqĎŔ bĎŇ C N’Ň YăŁ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č xuąČIĂwČ : MoIĲhČ yê¿Ă lĘ BĂ yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ âl¿ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ 27

‘bČŇ SËĆ =tŇ ’Ć MhĎę rĎbĘŇ ’Č bŇ ~ăĄ IČwČ : tŇ yrĲĂBĘ Mh¡Ć ynĄSĘ Ct¿Ň rĘkĘŇ IĂwČ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’ĞlĲČ 28

hŇ eĎhĄę hŇ măĎ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : NhĲĆ DĘbČŇ lĘ N’Ň ~¡Ł hČ tŇ ŁW¿ bĘŇ JĂ 29

=tŇ ’Ć yJĂ ť rmĆ ’Ň ŁIěwČ : hŇ nĎDĲĎbČŇ lĘ êĎbĘŇ ~¡Č hĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉtŁWbĎŇ JĘ ‘bČŇ SąĆ 30

yêĂ rĘp¡ČŇ xĎ yJ¿Ă hŇ dĎŔ ‘ĄlĘ yQăĂ =hŇ yĆhĘ êĲĂ ÉrCbŇ ‘ĞBĲČ ydĳĂŇ IĎmĂ xu¡ČêĂ tŇ ŁWŔ bĎŇ JĘ ‘bČŇ SăĆ
yJËĂ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ lČ ’rËĎqĎ NJĄę =l‘Č : tŇ ’Ň EĲŁ hČ r’¿Ą BĘ hČ =tŇ ’ĲĆř 31

ëŇ lĆ mĆę ybĂŇ ’Ğ MqĎ IăĎwČ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ bĘŇ BĂ tŇ yr¡ĂbĘŇ Ct¿Ň rĘkĘŇ IĂwČ : MhĲĆ ynĄSĘ C‘¡BĘ SĘ nĂ MS¿Ď 32

lkypw
l"Y v.16 .xnwmb ëŇăĄlSĘ êČwČ ’"s v.15 .‘"t Nk HmĎkĘ SĂ =l‘Č MWĎ dlĆIĆhČ=t’ĆwĘ l"Yw rxw’m Mdqwm l"n v.14

’lb =t’Ć n"b v.30 .‘"tw y"t ,’"t ,V"x Nkw =t’Ć ’"s v.17 .‘"t Nk OĘ bĘ IĄwČ oloq=t’Ć dlĆIĆhČ ’vĎ IĂwČ
.’y‘gwww.bibleist.ru



21:33—22:14 ’ryw 31

33 r’ăĄ bĘŇ BĂ lSĆ ’¡Ąř ‘F¿Č IĂwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć CbŇ S¡Ě IĎwČ o’Ŕ bĎŇ YĘ =rWČ É lkŇŁ ypĂŇ C
34 ZrĆ’¿ĆBĘ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č rgĎŇ IÌĎwČ : MlĲĎ o‘ l’¿Ą ho¡ĎhyĘ MS¿Ą BĘ MSĎŔ =’rĎqĘ IĂÄwČ ‘bČŇ SĳĎ

: MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ
bk rmĆ ’Ň IăŁ wČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć hŇ i¡Ď nĂ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č yhĂę yĘwČ śsŘ18

2 ìąŇ dĘŇ yxĲĂ yĘ=tŇ ’Ć ÉìnĘ BĂ =tŇ ’Ć ’nĎ ţ=xqČ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č wylĎŔ ’Ą
ÉMSĎ ChląĄ ‘ĞhĲČ wĘ hŇ IĳĎrĂUĲŁ hČ ZrĆ’¡Ć=l’Ć ìŔ lĘ =ëŇ lĆÄ wĘ qxĎŔ YĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉêĎbĘŇ hČÄ ’Ď =rSĆ ’Ğ

3 MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č MJĄÄ SĘ IČwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą rm¿Č ’Ł rS¡Ć ’Ğ MyrĂŔ hĎ hĲĆ dŇ xăČ ’Č l‘Č ť hŇ lĎŔ ‘Ł lĘ
tŇ ’¡Ą wĘ oêŔ ’Ă ÉwyrĎ‘ĎnĘ ynąĄSĘ =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ orŔ mŁ xĞ=tŇ ’Ć ÉSbŇŁ xĞ IĲČwČĲ rqĆBęŁ BČ
=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć ëŇ lĆ IĄŔwČ MqĎ IăĎwČ hŇ lĎŔ ‘Ł yYăĄ‘Ğ É‘uČ bČŇ yĘwČ onĳBĘ qxăĎ YĘ yĂ

4 wynËĎy‘Ą=tŇ ’Ć MhÌĎ rĎbĘŇ ’Č ’vĎÄ IĂwČ ySĂę ylĂ èĘ hČ MoIăBČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ ol¿ =rmČ ’ĲĎ
5 Mk¿ĆŇ lĎ =CbĲŇ SĘ wyrĎę ‘ĎnĘ =l’Ć MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : qxĲŁ rĎmĲĄ Moq¡ UĎ hČ =tŇ ’Ć ’rĘI¿ČwČ

hŇ bĎŇ CS¿ nĎ wĘ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ nĲĂ wĘ hŇ JĳŁ =dŇ ‘Č hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ r‘ČeČŔ hČ wĘ ynăĂ’Ğ wĲČ romŔ xĞhĲČ =M‘ĲĂ ÉhjŁ
6 onŔ BĘ qxăĎ YĘ yĂ=l‘Č ÉMWĆ IĎÄwČ hŇ lĎę ‘Ł hĲĎ yYăĄ‘Ğ=tŇ ’Ć MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č xuČÄ IĂwČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ
7 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : wDĲĎxĘ yČ Mh¡Ć ynĄSĘ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ tŇ lĆ kĳĆŇ ’ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ S’¡Ą hĎ =tŇ ’Ć odŔ yĎBĘ xuăČIĂwČ

rmĆ ’Ň ŁIęwČ ynĳĂbĘŇ yeĂ eăĆhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ybĂŔ ’Ď rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉwybĂŇ ’Ď MhąĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć qxĎÁ YĘ yĂ
8 MyhĂÂŁl’Ĺ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ hŇ v¡Ć hČ hŇ I¿Ą’Č wĘ MyYĂŔ ‘ĄhăĎ wĘ ÉS’Ą hĎ hŇ eąĄhĂ
9 =l’ĲĆ C’bęŁ IĎwČ : wDĲĎxĘ yČ Mh¡Ć ynĄSĘ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ ynĳĂBĘ hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ hŇ vËĆ hČ oQ¿ =hŇ ’Ć rĘyĲĂř

xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č MSąĎ NbĆŇ IĂÄwČ ůMyhĂ Łl’ĹhĲĎ olă =rmČ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ ÈMoqUĎ hČ
xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č ÉotŇ ’Ł MWĆ IąĎwČ onŔ BĘ qxăĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉdqŁ ‘ĞIĲČwĲČ MyYĳĂ‘ĄhĲĎ =tŇ ’Ć ëŇ r¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ

10 tŇ lĆ kĳĆŇ ’ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć xu¡ČIĂwČ odŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č xląČ SĘ IĂwČ : MyYĲĂ ‘ĄlĲĎ l‘ČU¡Č mĂ
11 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ wylĎÁ’Ą ’rĎÄ qĘ IĂwČ : onĲ BĘ =tŇ ’Ć Tx¡Ł SĘ lĂ
12 =l’Ć ÉìdĘŇ yĲĎ xląČ SĘ êĂ =l’Č rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č ű MhăĎ rĎbĘŇ ’Č

ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’rąĄyĘ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎ hŇ êăĎ ‘Č ű yJăĂ hŇ UĎ C’ĳ mĘ ol¡ W‘Čê¿Č =l’Č wĘ r‘ČeČŔ hČ
13 MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č ’vĎÄ IĂwČ : yeĂ UĲĆ mĂ ì¡Ň dĘŇ yxĲĂ yĘ=tŇ ’Ć ì¿Ň nĘ BĂ =tŇ ’Ć êĎkĘŇ WËČ xĎ âl¿ wĘ hŇ êĎ’ČŔ

ëŇ lĆ IąĄwČ wynĳĎrĘqČ BĘ ëŇ b¡ČŇ iĘ BČ zx¿Č ’ĹnĲĆ rř xČě ’Č lyĂ’ČŔ =hŇ eĄhĂ wĘ É’rĘIČwČ wynĎę y‘Ą=tŇ ’Ć
14 ’rÌĎqĘ IĂwČ : onĲ BĘ tŇ xČ ê¿Č hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ Chl¿Ą ‘ĞIĲČwČ lyĂ’ČŔ hĎ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č

MoIŔhČ rmăĄ ’Ď yĲĄ ÉrSĆ ’Ğ hŇ ’ĳĆ rĘyĂ ű hoăĎhyĘ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č
rhb
Nkw dxĎ’Ć ’"s v.13 .’y‘g ’lb =h’ĆrĘyĂ n"b v.8 .rds N’k Ny’ ’"sb v.1 .bk .lSĆ ’Ć ’"s v.33

.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x
www.bibleist.ru



32 tyV’rb 22:15—23:6

tŇ yn¡ĂSĄ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ ’rËĎqĘ IĂwČ : hŇ ’ĲĆ rĎyĲĄ ho¡ĎhyĘ rh¿Č BĘ 15

ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď rSąĆ ’Ğ N‘Č yČ ť yJĂę hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ ‘Ę B¡Č SĘ nĂ yB¿Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ =NmĂ 16

ëŇ răĄbĎŇ =yJĲĂ : ìŇ dĲĆŇ yxĂ yĘ=tŇ ’ĲĆř ì¿Ň nĘ BĂ =tŇ ’Ć êĎkĘŇ W¡Č xĎ âl¿ wĘ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć 17

rS¡Ć ’Ğ loxě kČŇ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ybăĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ hŇ BąĆ rĘ’Č hŇ BĎÄ rĘhČ wĘ ìę kĘŇ rĆbĲĎŇ ’Ğ
ìŔ ‘ĞrĘzĲČbĘŇ CkăŇ rĞBĲĎ tĘŇ hĂ wĘ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ r‘ČS¿Č tŇ ’¡Ą ìŔ ‘ĞrĘzĲČ SrăČyĂwĘ MIĳĎhČ tŇ păČŇ WĘ =l‘Č 18

ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č bŇ SĎ IąĎwČ : ylĲĂ qŁ BĘ êĎ‘Ę m¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ bŇ qĆ‘Ąě ZrĆ’ĳĎhĎ yyăĄoG lJ¡Ł 19

Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č bŇ SĆ I¿ĄwČ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ =l’Ć wD¡ĎxĘ yČ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ CmqËĚIĎwČ wyrĎŔ ‘ĎnĘ =l’Ć
: ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą bĘŇ BĂ

śsŘ19 hŇ dĎÄ lĘ yĲĎ hŇ eĄhĂ ţ rmĳŁ ’Ň lĄ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ dŇ G¿ČIĚwČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ 20

zCBă =tŇ ’Ć wĘ or¡kŇŁ BĘ ZC‘¿=tŇ ’Ć : ìŇ yxĲĂ ’Ď rox¿ nĎlĘ Myn¡ĂBĎ ’whËĂ =MgČŇ hŇ J¿Ď lĘ mĂ 21

SD¡ĎlĘ jĂ =tŇ ’Ć wĘ ozŔxĞ=tŇ ’Ć wĘ dŇ WĆ JăĆ =tŇ ’Ć wĘ : MrĲĎ’Ğ yb¿ĂŇ ’Ğ l’¡Ą CmqĘ =tŇ ’Ć wĘ wyxĳĂ ’Ď 22

ÉhQĆ ’ĄÄ hŇ n¿ĎmŁ SĘ hŇ qĳĎbĘŇ rĂ=tŇ ’Ć dŇ lăČ yĎ l’¡Ą CtŇ bĘŇ C : l’ĲĄ CtŇ BĘ tŇ ’¡Ą wĘ PŇ ĳĎldĘŇ yĂ=tŇ ’Ć wĘ 23

hŇ mĳĎ C’rĘ HmăĎ SĘ C oS¡ gĘŇlČ ypĲĂŇ C : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č yx¿Ă ’Ğ rox¡ nĎlĘ hŇ JĎŔ lĘ mĂ hŇ dăĎŇ lĘ yĲĎ 24

: hŇ kĲĎŇ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć wĘ SxČ ê¡Č =tŇ ’Ć wĘ MxČ GČŔ =tŇ ’Ć wĘ xbČŇ TăĆ =tŇ ’Ć É’whĂ =MGČ dŇ lĆ êąĄ wČ

yn¡ĄSĘ MynĳĂSĎ ‘bČŇ SăĆ wĘ hŇ n¡ĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ nËĎSĎ hŇ ’¿Ď mĄ hŇ rĎŔ WĎ yIăĄxČ ÉCyhĘ IĲĂwČ+p5 gk

ZrĆ’ăĆBĘ Nor¡bĘŇ xĆ ’wh¿Ă ‘BËČ rĘ’Č tŇ y¿ČrĘqĂ BĘ hŇ rĎę WĎ tŇ mĎ êăĎ wČ : hŇ rĲĎWĎ yI¿ĄxČ 2

MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉMqĎ IĎÄwČ : HtĲĎŇ JřŁ bĘŇ lĂ wĘ hŇ r¡ĎWĎ lĘ dŇ j¿Ł sĘ lĂ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č É’bŇŁ IĎwČ N‘ČnĳĎJĘ 3

yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ bŇ S¿Ď otŇ wĘ=rGĲĄ : rmĲŁ ’Ň lĄ tŇ x¡Ą =ynĄBĘ =l’Ć rB¿Ą dČŇ yĘwČ otĳŇ mĄ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ 4

: ynĲĎpĎŇ QĘ mĂ yt¡ĂŇ mĄř hŇ r¿ĎBĘ qĘ ’Ć wĘ MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉrbĆŇ qĆÄ =tŇ EČxĚ’Ğ yląĂ CnÄêĘ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă
’yWĂÄ nĘ ynĂę dŇŁ ’Ğ ű Cn‘ăĄmĎ SĘ ś: olĲ rm¿Ł ’Ň lĄ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć tŇ xËĄ =ynĄbĘŇ CnÌ‘ĞIĲČwČ 5, 6

Sy’ăĂ ìŇ tĳĆŇ mĄ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ qĘ CnyrĄŔ bĎŇ qĘ rxăČ bĘŇ mĂ BĘ CnkĄŔ otŇ BĘ ÉhêĎ’Č Ó MyhąĂ Łl’Ĺ
wnmm

,whynnwk [18:1—22:24] hVrph MV v.24 .rds N’k Ny’ ’"sb v.20 .’y‘g ’lb =t’Ć n"b v.16

ynV w’byw ,[18:1] wyl’ ’ryw Mhw MymlV ,+h Myrdsw .z"mq Myqwspw .Nwnm’ Nk ’Ymn w"Tdb
wl’ Nynmw ,[22:1] hsn Myhl’hw ,[21:1] hrV t’ dqp y"yw ,[20:1] Mhrb’ MVm ‘syw ,[19:1] Myk’lmh
+g Vxktw +x twqspw .[22:20] Mhrb’l dgyw rds ’whw Nwrx’h rdsh Nm Myqwsp hVmxw : hVmx
y"y ,[22:11] Mhrb’ Mhrb’ ,[21:17] rgh Kl=hm ,[21:14] Mym tmxw ,[18:21] htq‘Ykh ,[18:15] wb
=lkĎ lĘ +d Mypwlxw .bŁ sŁ tŁ tŁ w Mypl’ t‘bV twytw’w .hVmxw MynwmVw Mypl’ Mylmw .[22:14] h’ry
=t’ĲĆ ’"b ypl ,[21:30] t’zh r’bh=’ĲĆ ,’y‘gb n"b yplw =lkĎ lĘ txt ’y‘g Ny’ ’"b ypl ,[18:26] Mwqmh
Kdyxy=t’ĲĆ ,n"bl Nk ’lw d"wyh txt ’y‘gb h’rĘyĲĂ ’"b ypl ,[22:8] hVh wl=h’ĆrĘyĲĂ ,n"bl Nk ’lw ’y‘gb
wŁyŁl’Ł +b Mydwqnw .hnV MyVlVw ‘bV hytwnV rpsmw .n"bl Nk ’lw ’"bl ’y‘gb =t’ĲĆ ,[22:16] ’rtb
.’"l qwsp d‘ +’ qwsp +’ +’ Myklmb dwd Klmhw hrTph v.1 .gk .[19:33] h’mdq hmwŁqbw ,[18:9] hy’
.qsp ylb ’"s v.6 .+wgw wn‘mV Cl : rmĲ ’l l"n v.5 .y"tw V"x Nkw ytm=t’Ć ’"s v.4 .’ry‘z +k v.2
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7 MhËĎ rĎbĘŇ ’Č MqĎ IÌĎwČ : ìŇ tĲĆŇ mĄ rb¿ŇŁ uĘ mĂ ì¡Ň UĘ mĂ hŇ l¿Ć kĘŇ yĂ=âlĲ orËbĘŇ qĂ =tŇ ’Ć CeřUĆŔ mĂ
8 SyăĄ=M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ Mê¡Ď’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ : tŇ xĲĄ =ynĄbĘŇ lĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =M‘ČlĘ Cxê¿ČSĘ IĂwČ

Nor¿pĘŇ ‘ĆBĘ yl¡Ă =C‘gĘŇpĂŇ C ynĂ C‘ě mĎ SĘ ynČŔ pĎŇ QĘ mĂ ÉytĂŇ mĄ =tŇ ’Ć rBąŁ qĘ lĂ MkĆę SĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć
9 hŇ YăĄqĘ BĂ rS¡Ć ’Ğ olŔ =rSĆ ’Ğ ÉhlĎ jĄ kĘŇ UČ hČ tŇ rąČ‘ĎmĘ =tŇ ’Ć ylĂę =NêĆ yĲĂwĘ : rxČ YĲŁ =NBĆ

10 Nor¿pĘŇ ‘ĆwĘ : rbĆŇ qĲĎ =tŇ EČxĚ’ĞlĲČ Mk¡ĆŇ śkĘŇ otĲŇ BĘ ylËĂ hŇ eĎ n¿ĆêĘ yĂ ’lĄÁmĎ PŇ sĆ kĆÄ BĘ ChdĳĄŇ WĎ
ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć yêąĂ xĂ hĲČ NorÄ pĘŇ ‘Ć žN‘Č IČwČ tŇ xĳĄ =ynĄBĘ ëŇ otăŇ BĘ bŇ S¡Ą yŁ

11 ÉhdĆŇ vĎ hČ ynĂ ‘ĄŔ mĎ SĘ ynăĂdŇŁ ’Ğ=âlĲ : rmĲŁ ’Ň lĄ or¡y‘Ă =r‘ČSĲČ y’¿ĄBĎ lkËŇŁ lĘ tŇ xĄŔ =ynĄbĘŇ
hĎ yê¿Ă tČŇ nĘ yUËĂ ‘Č=ynĲĄbĘŇ ynÌĄy‘ĄlĘ hĎ yêĳĂ tČŇ nĘ ìăŇ lĘ oB¡ =rSĆ ’Ğ hŇ r¿Ď‘ĎUĘ hČ wĘ ëŇ lĎŔ yêĂ tăČŇ nĎ

12, 13 rBĄÄ dČŇ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =M‘Č yn¡ĄpĘŇ lĂ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉCxêČÄ SĘ IĂwČ : ìŇ tĲĆŇ mĄ rb¿ŇŁ qĘ ëŇ Q¡Ď
ynĂ ‘ĳĄmĎ SĘ Cl¡ hŇ ê¿Ď’Č =M’Ă ëŇ ’ËČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =M‘Č ynąĄzĘ’Ď BĘ NorÁ pĘŇ ‘Ć=l’Ć

14 N‘Č IÌČwČ : hŇ UĎ SĲĎ yt¡ĂŇ mĄ =tŇ ’Ć hŇ r¿ĎBĘ qĘ ’Ć wĘ yeĂ UĆŔ mĂ xqăČ ÉhdĆŇ vĎ hČ PŇ sĆ JąĆ yêĂ tČÁ nĎ
15 tŇ ’ÌŁ mĄ ‘BČÄ rĘ’Č žZrĆ’Ć ynĂ ‘ĄŔ mĎ SĘ ynăĂdŇŁ ’Ğ ś: olĲ rm¿Ł ’Ň lĄ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć NorËpĘŇ ‘Ć
16 ‘măČ SĘ IĂwČ : rbĲŇŁ qĘ ì¡Ň tĘŇ mĲĄ =tŇ ’Ć wĘ ’whĳĂ =hŇ mČ ì¡Ň nĘ ybĲĄŇ C yn¿ĂyBĄ PŇ sĆ JËĆ =lqĆSĲĆ

rS¿Ć ’Ğ PŇ sĆ JĆě hČ =tŇ ’Ć NrŔŁ pĘŇ ‘ĆlĘ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č lqąŁ SĘ IĂwČ ůNorpĘŇ ‘Ć=l’Ć ÈMhĎ rĎbĘŇ ’Č
: rxĲĄ iŁ lČ rb¡ĄŇ ‘Ł PŇ sĆ JĆŔ lqĆSăĆ Éto’mĄ ‘BąČ rĘ’Č tŇ xĳĄ =ynĄbĘŇ ynăĄzĘ’Ď BĘ rB¡Ć DĂ

17 ÉhdĆŇ vĎ hČ ’rĳĄmĘ mČ ynăĄřpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ hŇ lĎŔ jĄ kĘŇ UČ BČ ÉrSĆ ’Ğ Norę pĘŇ ‘Ć hŇ dăĄŇ WĘ ű MqĎ IăĎwČ
ol¡ bĚŇ GĘ =lkĎŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ dĆŔ vĎ BČ rSăĆ ’Ğ ÉZ‘ĄhĎ =lkĎŇ wĘ oBŔ =rSĆ ’Ğ hŇ răĎ‘ĎUĘ hČ wĘ

18 : orĲy‘Ă =r‘ČSĲČ y’¿ĄBĎ lk¡ŇŁ BĘ tŇ xĳĄ =ynĄbĘŇ ynăĄy‘ĄlĘ hŇ n¡ĎqĘ mĂ lĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ
19 hŇ dÌĄŇ WĘ tŇ rČÂ ‘ĎmĘ =l’Ć oêę SĘ ’Ă hŇ răĎWĎ =tŇ ’Ć MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č rbČÄ qĎ žNkĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ
20 hŇ dĆÁ vĎ hČ MqĎ IĎÄwČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¡ĆBĘ NorĳbĘŇ xĆ ’whăĂ ’r¡ĄmĘ mČ yn¿ĄjĘ =l‘Č hŇ lËĎ jĄ kĘŇ UČ hČ

: tŇ xĲĄ =ynĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ rbĆŇ qĳĎ=tŇ EČxĚ’ĞlĲČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ oBË =rSĆ ’Ğ hŇ rÌĎ‘ĎUĘ hČ wĘ
dk Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ëŇ r¿ČBĄ hoËĎhywĲČ MymĳĂ IĎBČ ’B¡Ď NqĄŔ zĎ MhăĎ rĎbĘŇ ’Č wĘ sŘ20

2 =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ BĘ lS¡Ą UŁ hČ otŔ yBĄ NqăČzĘ ÉoDbĘŇ ‘Č=l’Ć MhĎę rĎbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ : lJĲŁ BČ
3 MyĂmČŔ èĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyBĲČ ìŔ ‘ĞyBăĂ SĘ ’Č wĘ : ykĲĂŇ rĄyĘ tŇ xČ ê¿Č ì¡Ň dĘŇ yĲĎ ’n¿Ď=MyWĲĂ olĳ

rS¿Ć ’Ğ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ÉtonBĘ mĂ ynĂŔ bĘŇ lĂ ÉhèĎ ’Ă xuąČtĂŇ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ yh¡ĄŁl’Ň wĲĄ
4 ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ ëŇ ĳĄlêĄ yê¡Ă dĘŇ lČ omĲ =l’Ć wĘ yYËĂ rĘ’Č =l’Ć yJÌĂ : oBĲ rĘqĂ BĘ bŇ S¿Ą oy yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ
5 hŇ băĆŇ ’Ň tŇŁ =âlĲ ÉylČ C’ dŇ bĆŇ ‘ĆŔ hĎ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : qxĲĎ YĘ yĂlĘ yn¿ĂbĘŇ lĂ hŇ è¡Ď ’Ă

hV’h
.w"Td Nkw xtp PTx ’wVb MkkĞwtb ’"sb ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.9 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml v.6

.V"x Nkw ynĄjĘ =l‘ ’"s v.17 .+wgw ynd’ Cl : rmĲ ’l l"n v.14
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ìŔ nĘ BĂ =tŇ ’Ć ÉbySĂ ’Ď bŇ SąĄ hĎ hĲĆ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć yr¡ČxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ
ìŔ lĘ rmĆ èăĎ hĂ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MèĲĎ mĂ tĎŇ ’Ň Y¿Ď yĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć 6

ynĂ xČÁ qĎ lĘ rSĆÄ ’Ğ MyĂmČę èĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ : hŇ UĎ SĲĎ yn¡ĂBĘ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă êĎ =NjĆ 7

ÉylĂ =‘BĲČ SĘ nĲĂ rSąĆ ’Ğ wĲČ ylĂÁ=rBĆ DĂ rSĆÄ ’Ğ wĲČ ůyêĂ dĘŇ lČ omĲ ZrĆ’ăĆmĄ C ÈybĂŇ ’Ď tŇ yBăĄmĂ
ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉokŇ ’Ď lĘ mČ xląČ SĘ yĂ ’Chę tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć Nê¡Ą’Ć ìŔ ‘ĞrĘzČÄlĘ rmŔŁ ’Ň lĄ
tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ hŇ bąĆŇ ’Ň tŇŁ âlÄ=M’Ă wĘ : MèĲĎ mĂ yn¡ĂbĘŇ lĂ hŇ èËĎ ’Ă ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ 8

MWĆ IąĎwČ : hŇ UĎ SĲĎ bŇ S¡Ą tĎŇ âl¿ ynĂŔ BĘ =tŇ ’Ć qrăČ tŇ ’Ň zĳŁ yt¡ĂŇ ‘ĎbĲĚŇ èĘ mĂ tĎŇ yuĂě nĂ wĘ ìŇ yrĆŔ xĞ’ĲČ 9

rb¡ĎŇ DĎhČ =l‘Čř olŔ ‘bĲČŇ èăĎ IĂwČ wynĳĎdŇŁ ’Ğ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č ëŇ rĆy¿Ć tŇ xČ êËČ odŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉdbĆŇ ‘ĆÄ hĎ
bŇ CT¿ =lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ IĄŔwČ ÉwynĎdŇŁ ’Ğ yQąĄmČ GĘ mĂ MyQĂÁmČ gĘŇ hŇ rĎÄ WĎ ‘Ğ dŇ bĆŇ ‘ĆhĎ ţ xuăČIĂwČ : hŇ EĲĆhČ 10

ëŇ rÌĄbĘŇ IČwČ : roxĲ nĎ ry‘¿Ă=l’Ć MyĂr¡ČhĞ nĲČ Mr¿Č’Ğ=l’Ć ëŇ lĆ IËĄwČ MqĎ IĎęwČ odĳŇ yĎBĘ wyn¡ĎdŇŁ ’Ğ 11

tŇ ’Ň Y¿Ą tŇ ‘¡ĄlĘ bŇ rĆ‘ĆŔ tŇ ‘ăĄlĘ MyĂUĳĎhČ r’ăĄ BĘ =l’Ć ry‘¡ĂlĎ ZCx¿ mĂ MyQËĂ mČ GĘ hČ
yn¡ČpĎŇ lĘ ’n¿Ď=hŇ rĄqĘ hČ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ ű rmČő ’Ň IŁ wČ : tŇ bĲŇŁ ’ĞèŁ hČ 12

Ny‘ăĄ=l‘Č bŇ ~¡Ď nĂ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eËĄhĂ : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č yn¿ĂdŇŁ ’Ğ M‘¡Ă dŇ sĆ xĆě =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ MoIĳhČ 13

rSĆÄ ’Ğ rę ‘ř nh hŇ yăĎhĎ wĘ : MyĂmĲĎ bŇ ’¿Ł SĘ lĂ tŇ ’¡Ł YĘ yĲŁ ry‘ĂŔ hĎ ySăĄ nĘ ’Č ÉtonbĘŇ C MyĂUĳĎhČ 14

ìŇ yQ¡Ć mČ GĘ =MgČŇ wĘ hŇ tĄŔ SĘ hŇ răĎmĘ ’ĲĎ wĘ hŇ êĆŔ SĘ ’Ć wĘ ÉëDĄkČŇ ’nąĎ=yFĂ hČ ÉhĎ ylĆÄ’Ą rmąČ ’Ł
dŇ sĆ x¡Ć tĎŇ yW¿Ă ‘Ď=yJĲĂ ‘dČŔ ’Ą HbăĎŇ C qxĎŔ YĘ yĂlĘ ìăŇ DĘbĘŇ ‘ČlĘ ÉêĎxĘ kČÄ hŁ HtąĎŇ ’Ł hŇ qĳĆSĘ ’Č
tŇ ’Ň YĄę yŁ hŇ qăĎbĘŇ rĂ hŇ eÌĄhĂ wĘ ůrBĄř dČŇ lĘ hŇ QăĎ JĂ ÈMrĆTĆ ’Chę =yhĂ yĘwĲČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ=M‘Ă 15

MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č yxăĂ ’Ğ rox¡ nĎ tŇ SĆ ’¿Ą hŇ JĎŔ lĘ mĂ =NBĆ l’ăĄ CtŇ bĘŇ lĂ ÉhdĎŇ QĘ yĚ rSąĆ ’Ğ
Sy’¡Ă wĘ hŇ lĎě CtŇ BĘ dŇ ’ŔŁ mĘ Éh’Ć rĘmČ tŇ bąČŇ TŁ rę ‘ř nhw : HmĲĎ kĘŇ SĂ =l‘Č HD¡ĎkČŇ wĘ 16

dŇ bĆŇ ‘¡ĆhĎ ZrĎI¿ĎwČ : l‘ČêĲĎ wČ HD¡ĎkČŇ ’Q¿Ą mČ êĘ wČ hŇ nĎ yĘ‘ČŔ hĎ dŇ rĆêăĄwČ H‘ĳĎdĎŇ yĘ âlă 17

hŇ tăĄŇ SĘ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ : ëŇ DĲĄJČ mĂ MyĂm¡Č=T‘ČmĘ ’nËĎ ynĂ y’¿Ă ymĂ gĘŇhČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ HtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ 18

otĳŇ qŁ SĘ hČ lĘ lk¡ČŇ êĘ wČ : ChqĲĄSĘ êČ wČ Hd¡ĎŇ yĎ=l‘Č HDËĎJČ dŇ rĆêÌŁ wČ rhĄę mČ êĘ wČ ynĳĂdŇŁ ’Ğ 19

rhĄę mČ êĘ wČ : tŇ êĲŁ SĘ lĂ CQ¡ JĂ =M’Ă dŇ ‘¿Č bŇ ’ĎŔ SĘ ’Ć ÉìyQĆÄmČ gĘŇlĂ MGąČ rmĆ ’Ň êęŁ wČ 20

bŇ ’¡Č SĘ êĂ wČ bŇ ’ĳŁ SĘ lĂ r’¡Ą BĘ hČ =l’Ć dŇ o‘Ë ZrĎê¿Ď wČ tŇ qĆèŔŁ hČ =l’Ć ÉHDĎJČ r‘ąČêĘ wČ
hoËĎhyĘ xČ ylÌĂ YĘ hĂ hĲČ tŇ ‘ČdČę lĎ SyrĂě xĞmĲČ HlĳĎ hŇ ’¡Ą êĎSĘ mĂ Sy’¿Ă hĎ wĘ : wyQĲĎ mČ GĘ =lkĎŇ lĘ 21

ÉSy’Ă hĎ xuąČIĂwČ tŇ oêŔ SĘ lĂ ÉMyQĂ mČ GĘ hČ CQą JĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ : âlĲ =M’Ă oJ¡ rĘDČ 22

bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ hĎ ydĆŔ yĎ=l‘Č ÉMydĂŇ ymĂ YĘ ynąĄSĘ C olĳ qĎ SĘ mĂ ‘qČ B¡Ć bŇ hĎŔ zĎ MzĆnăĆ
MlqVm
.oBlĂ =l’Ć rbdl ‘"tb v.15 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.14 .rb¿ĎŇ DĎhČ l‘¡Č ’"s ,w"Tdb Nk v.9 .dk

.yrq hrĎ‘ĞeČhČ wĘ ,bytk r‘ČeČhČ wĘ v.16www.bibleist.ru
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23 ëŇ ybËĂŇ ’Ď =tŇ yBĲĄ SyÌĄhĞ ylĳĂ ’n¡Ď ydĂŇ yG¿ĂhČ êĘ ’ČŔ ymăĂ =tŇ BČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MlĲĎ qĎ SĘ mĂ
24 hŇ JĎě lĘ mĂ =NBĆ ykĂŇ nĳŁ ’Ď l’¡Ą CtŇ BĘ =tŇ BČ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ : NylĲĂ lĎ Cnl¡Ď Moq¿ mĎ
25 bŇ răČ ’oj¡ sĘ mĂ =MGČ NbĆŇ ê¿Ć=MGČ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ : roxĲ nĎlĘ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ

26, 27 rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hoĲĎhylĲČ Cxê¡ČSĘ IĂwČ Sy’ĂŔ hĎ dŇ uăŁ IĂwČ : NClĲ lĎ Moq¡ mĎ =MGČ CnUĳĎ ‘Ă
oê¡mĂ ’Ğ wĲČ oDËsĘ xČ bŇ z¿Č‘Ď=âlĲ rSĆ ’Ğ ţ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ

28 ÉZrĎêĎÄ wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yx¿Ą ’Ğ tŇ yB¡Ą hoĎŔhyĘ ynĂ xăČ nĎ ÉërĆDĆÄ BČ ykĂę nŁ ’ĲĎ ynĳĂdŇŁ ’Ğ M‘ăĂmĄ
29 omă SĘ C x’¡Ď hŇ q¿ĎbĘŇ rĂlĘ C : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘJČ HUĳĎ ’Ă tŇ ybăĄŇ lĘ dŇ G¡ĄêČ wČ rŔ ‘ř nh
30 =tŇ ’Ć tŇ ’ăŁ rĘJĂ ű yhăĂ yĘwČ : NyĂ‘ĲĎhĎ =l’Ć hŇ YĎ Cx¡ hČ Sy’ËĂ hĎ =l’Ć NbÌĎŇ lĎ ZrĎIĎÄwČ NbĳĎŇ lĎ

hŇ qąĎbĘŇ rĂ yrĄÂbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć o‘ę mĘ SĎ kĘŇ CĲ ůotŇ xŁ ’Ğ ydăĄŇ yĘ=l‘Č ÈMydĂŇ mĂ ~Ę hČ =tŇ ’ĲĆř wĘ MzĆeĆęhČ
dŇ m¿Ą ‘Ł hŇ eËĄhĂ wĘ Sy’ĂŔ hĎ =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ Sy’ĳĂ hĎ yl¡Č ’Ą rB¿Ć dĂŇ =hŇ JĲŁ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉotŇ xŁ ’Ğ

31 ÉdmŁ ‘ĞtĲČŇ hŇ UĎ ląĎ hoĳĎhyĘ ëŇ CrăBĘ ’oB¡ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : NyĂ‘ĲĎhĎ =l‘Č MyQ¡Ă mČ GĘ hČ =l‘Č
32 hŇ tĎŇ yĘBČŔ hČ ÉSy’Ă hĎ ’bąŇŁ IĎwČ : MyQĲĂ mČ GĘ lČ Moq¡ mĎ C tŇ yĂBČŔ hČ ytĂŇ yeăĂjĂ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ZCxŔ BČ

wylĎŔ gĘŇrČ ZxăŁ rĘlĂ ÉMyĂmČÄ C MyQĂŔ mČ GĘ lČ É’ojsĘ mĂ C NbĆŇ êąĆ NêĄÄ IĂwČ MyQĳĂ mČ GĘ hČ xê¡ČpČŇ yĘwČ
33 âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ lkŔŁ ’ĹlĲĆ ÉwynĎpĎŇ lĘ MWą yyw : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ yl¿Ą gĘŇrČwĘ
34 Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č dŇ bĆŇ ‘¿Ć rmĳČ ’Ň IŁ wČ : rBĲĄ DČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ yrĳĎbĎŇ DĘ yêĂ rĘB¡Č DĂ=M’Ă dŇ ‘¿Č lkČŔ ’Ł
35 ÉrqĎ bĎŇ C N’Ň YąŁ olÂ=NêĆ IĲĂwČ lDĳĎgĘŇ IĂwČ dŇ ’¡Ł mĘ ynËĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ëŇ rÌČBĄ hoĎÂhywĲČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď
36 žhrĎWĎ dŇ lĆ êĄÃ wČ : MyrĲĂmŁ xĞ wĲČ MyQ¡Ă mČ gĘŇ C tŇ xŔŁ pĎŇ SĘ C ÉMdĂŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ kăĆŇ wĘ

: olĲ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ol¡ =NêĆ IĲĂwČ HtĳĎŇ nĎqĘ zĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉNśbĄŇ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ tŇ SĆ ’ĄÄ
37 ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ÉtonBĘ mĂ ynĂŔ bĘŇ lĂ ÉhèĎ ’Ă xuąČêĂ =âlĲ rmĳŁ ’Ň lĄ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ ynĂ ‘¿ĄBĂ SĘ IČwČ
38 =l’Ć wĘ ëŇ ¡ĄlêĄ ybËĂŇ ’Ď =tŇ yBĲĄ =l’Ć âlÌ =M’Ă : oYĲ rĘ’Č BĘ bŇ S¿Ą yŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ
39 ëŇ ¿ĄltĄŇ =âlĲ ylËČ ’Ě ynĳĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć rm¡Č ’Ł wĲĎ : ynĲĂ bĘŇ lĂ hŇ è¡Ď ’Ă ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ yêĳĂ xĘ jČ SĘ mĂ
40 xlČÄSĘ yĂ wynĎę pĎŇ lĘ yêĂ kĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ ÍrSĲĆ ’Ğ śhoĎÂhyĘ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : yrĲĎxĞ’ĲČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ

yê¡Ă xĘ jČ SĘ UĂ mĂ ynĂŔ bĘŇ lĂ ÉhèĎ ’Ă êąĎxĘ qČ lĲĎ wĘ ìŇ JĆŔ rĘDČ xČ ylăĂ YĘ hĂ wĘ ÉëêĎ’Ă okąŇ ’Ď lĘ mČ
41 âlą =M’Ă wĘ yêĳĂ xĘ jČ SĘ mĂ =l’Ć ’ob¡Ň tĎŇ yJ¿Ă ytĂŔ lĎ ’ăĎ mĄ ÉhqĆ eĎêĂ z’ąĎ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿ĄmĂ C
42 ÉhoĎhyĘ rmČę ’Ł wĲĎ NyĂ‘ĳĎhĎ =l’Ć MoI¡hČ ’b¿ŇŁ ’Ď wĲĎ : ytĲĂŇ lĎ ’ĲĎ mĄ yq¡ĂnĎ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ ëŇ lĎŔ ÉCnêĘ yĂ sŘ21

yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ yJĂŔ rĘDČ xČ ylăĂ YĘ mČ É’eĎ=ìŇ SĘ yĆ=M’Ă MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ
43 ÉhmĎ lĘ ‘ČhĲĎ hŇ yąĎhĎ wĘ MyĂUĳĎhČ Ny‘ăĄ=l‘Č bŇ ~¡Ď nĂ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eËĄhĂ : hĎ ylĲĆ ‘Ď ëŇ ¿ĄlhŁ

t’Yyh
.+q MWČ CIwČ ,+tk MWĆ yIĂwČ v.33 .’y‘gb =t’ĲĆwĘ n"b ,=t’ĆwĘ ’"b ’"n v.30 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.28

.rSÌĆ’Ğ ’"s ,w"Tdb Nk v.40 .MyhĂŁl’Ĺ hwhy ‘"tb v.40 .dxĎ’Ć Nb ‘"tb v.36
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: ëŇ DĲĄJČ mĂ MyĂm¡Č=T‘ČmĘ ’n¿Ď=ynĂ yqĲĂ SĘ hČ hĎ ylĆŔ ’Ą yêăĂ rĘmČ ’ĲĎ wĘ bŇ ’ŔŁ SĘ lĂ tŇ ’Ň YăĄ IŁ hČ
hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ’whăĂ bŇ ’ĳĎ SĘ ’Ć ìŇ yQ¡Ć mČ gĘŇlĂ Mg¿ČŇ wĘ hŇ tĄŔ SĘ hŇ êăĎ’Č =MGČ ÉylČ ’Ą hŇ rąĎmĘ ’ĲĎ wĘ 44

yBĂę lĂ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ hŇ QĆÁkČŇ ’Ğ MrĆTĆÄ žynĂ ’Ğ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ=NbĆŇ lĘ ho¡ĎhyĘ xČ yk¿ĂŇ hŁ =rSĆ ’Ğ 45

bŇ ’ĳĎ SĘ êĂ wČ hŇ nĎ yĘ‘¡ČhĎ dŇ rĆê¿ĄwČ HmĎŔ kĘŇ SĂ =l‘Č HDăĎkČŇ wĘ Ét’Ň YĄ yŁ hŇ qąĎbĘŇ rĂ hŇ eĄÄhĂ wĘ
rmĆ ’Ň êăŁ wČ hĎ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉHDĎJČ dŇ rĆoêą wČ rhĄę mČ êĘ wČ : ’nĲĎ ynĂ yq¿ĂSĘ hČ hĎ yl¡Ć ’Ą rm¿Č ’Ł wĲĎ 46

l’ăČ SĘ ’Ć wĲĎ : hŇ tĎŇ qĲĎSĘ hĂ MyQ¡Ă mČ GĘ hČ Mg¿ČŇ wĘ êĘ SĘ ’Ąě wĎ hŇ qĳĆSĘ ’Č ìŇ yQ¡Ć mČ GĘ =MgČŇ wĘ hŇ tĄŔ SĘ 47

rS¿Ć ’Ğ roxŔ nĎ=NBĆ É l’Ą CtŇ BĘ =tŇ BČ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůêĘ ’Č ymăĂ =tŇ BČ ÈrmČ ’Ł wĲĎ HtĎę ’Ł
: hĎ ydĲĆŇ yĎ=l‘Č Myd¡ĂŇ ymĂ ~Ę hČ wĘ HjĎŔ ’Č =l‘Č ÉMzĆeĆÄhČ MWąĂ ’Ď wĲĎ hŇ JĳĎ lĘ mĂ oQ¡ =hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ
MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć ëŇ rĄę bĎŇ ’Ğ wĲĎ hoĳĎhylĲČ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ ’Ć wĲĎ dŇ u¿Ł ’Ć wĲĎ 48

: onĲ bĘŇ lĂ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ yx¿Ă ’Ğ=tŇ BČ =tŇ ’Ć tŇ xČ qËČlĎ tŇ mĆŔ ’Ĺ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉynĂ xČÄ nĘ hĂ rSąĆ ’Ğ
âlě=M’Ă wĘ ylĳĂ CdŇ yGăĂhČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ mËĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ xÌĆ MyWĂÁ ‘Ł MkĆÄ SĘ yĆ=M’Ă hŇ êĎ‘Č wĘţ 49

É l’Ą CtŇ bĘŇ C NbąĎŇ lĎ N‘Č IČÄwČ : l’Ň mĲŁ WĘ =l‘Č o’¿ Nym¡Ă yĎ=l‘Č hŇ n¿ĆpĘŇ ’Ć wĘ ylĂŔ CdŇ yGăĂhČ 50

: bŇ oTĲ =o’ ‘r¿Č ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ą DČ lkËČŇ Cn âl¿ rbĳĎŇ DĎhČ ’YăĎ yĎ ho¡ĎhyĘmĲĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ
rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŇ ynĆŔ dŇŁ ’Ğ=NbĆŇ lĘ ÉhèĎ ’Ă yhąĂ tĘŇ C ëŇ ĳĄlwĎ xqăČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ hŇ q¿ĎbĘŇ rĂ=hŇ eĲĄhĂ 51

MhĳĆ yrĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č dŇ bĆŇ ‘¿Ć ‘mËČ SĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ 52

ÉbhĎ zĎ yląĄkĘŇ C PŇ sĆ kĆÄ =ylĄ JĘ dŇ bĆŇ ‘ĆÁ hĎ ’YĄÄ oIwČ : hoĲĎhylĲČ hŇ YĎ rĘ’¡Č Cxê¿ČSĘ IĂwČ 53

Clă kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ : HUĲĎ ’Ă lĘ C hĎ yx¡Ă ’Ď lĘ Nt¿ČŇ nĎ tŇ nŔŁ DĎgĘŇmĂÄ C hŇ qĳĎbĘŇ rĂlĘ Nê¡Ą IĂwČ MydĂŔ gĎŇbĘŇ C 54

rmĆ ’Ň I¡Ł wČ rqĆBŔŁ bČŇ CmCqă IĎwČ CnylĳĂ IĎwČ oU¡ ‘Ă =rSĆ ’Ğ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ wĘ ’ChË Cêę SĘ IĂwČ
o’ă Mym¡Ă yĎ CnêËĎ’Ă r¿‘ř nh bŇ SĄÄ êĄ HUĎŔ ’Ă wĘ ÉhĎ yxĂÄ ’Ď rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ň lĲČ ynĂ x¿ĚQĘ SČ 55

xČ ylăĂ YĘ hĂ ho¡ĎhywĲČ ytĂŔ ’Ł CrăxĞ’ĲČ êĘ =l’Č ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ëŇ lĲĄ êĄ rx¡Č ’Čř roWĳ ‘Ď 56

hŇ l¡Ď ’ĞSĘ nĂ wĘ rĳ‘ř nl ’răĎqĘ nĂ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ň lĲČ hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ ynĂ Cxě QĘ SČ yJĳĂrĘDČ 57

Sy’ăĂ hĎ =M‘Ă yk¡ĂŇ lĘ tĲĄŇ hĞ hĎ ylĆŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ÉhqĎ bĘŇ rĂlĘ C’ą rĘqĘ IĂwĲČ : hĎ yjĲĂ =tŇ ’Ć 58

HêĳĎqĘ nĂ mĲĄ =tŇ ’Ć wĘ Mt¡ĎŇ xŁ ’Ğ hŇ q¿ĎbĘŇ rĂ=tŇ ’Ć CxË QĘ SČ yĘwĲČ : ëŇ lĲĄ ’Ą rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ hŇ EĳĆhČ 59

HlĎŔ CrmĘ ’Ň IăŁ wČ ÉhqĎ bĘŇ rĂ=tŇ ’Ć CkąŇ rĞbĲĎŇ yĘwČ : wySĲĎ nĎ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č dŇ bĆŇ ‘¿Ć=tŇ ’Ć wĘ 60

: wy’ĲĎ nĘŁWĲ r‘ČS¿Č tŇ ’¡Ą ëŇ ‘ĄŔ rĘzČ SrăČyyĂwĘ hŇ bĳĎŇ bĎŇ rĘ ypăĄŇ lĘ ’Č lĘ yy¡ĂhĞ êĘ ’¿Č CntĄě xŁ ’Ğ
yrăĄxĞ’ĲČ hŇ nĎkĘŇ ¡ČlêĄ wČ MyQĂŔ mČ GĘ hČ =l‘Č ÉhnĎbĘŇ JČÄ rĘêĂ wČ hĎ ytĆę rŁ ‘ĞnĲČwĘ hŇ qĎÁ bĘŇ rĂ MqĎ êĎÄ wČ 61

r’¿Ą BĘ ’oBŔ mĂ ’BăĎ ÉqxĎ YĘ yĂwĘ : ëŇ lĲČ IĄwČ hŇ q¡ĎbĘŇ rĂ=tŇ ’Ć dŇ bĆŇ ‘ËĆhĎ xu¿ČIĂwČ Sy’ĳĂ hĎ 62

yxl
,r"dnq y"k w"T Nkw rxČ’Č wĘ ’"s v.55 .hrĎ‘ĞeĲČhČ n"b ,hrĎ‘ĞeĲČhĲČ ’"b ’+n .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.55

.yrq hrĎ‘ĞeČlČ ,bytk r‘ČeČlČ v.57 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x
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63 hŇ d¡ĆŇ vĎ BČ xČ CW¿ lĎ qxËĎ YĘ yĂ ’Y¿Ą IĄwČ : bŇ gĆŇ eĲĆhČ ZrĆ’¿ĆBĘ bŇ S¡Ą oy ’Ch¿ wĘ y’ĳĂ rŁ yx¡Č lČ
64 ’vąĎ êĂ wČ : My’ĲĂ BĎ MyQ¡Ă mČ gĘŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎ y‘Ą ’vąĎ IĂwČ bŇ rĆ‘ĳĎ tŇ onăpĘŇ lĂ
65 rmĆ ’Ň êăŁ wČ : lmĲĎ GĎhČ l‘¿ČmĄ lj¡Ł êĂ wČ qxĳĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć ’rĆê¡ĄwČ hĎ ynĆŔ y‘Ą=tŇ ’Ć ÉhqĎ bĘŇ rĂ

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ CntĄŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉhdĆŇ vĎ BČ ëŇ ląĄ hŁ hĲČ ÉhzĆQĎ hČ Sy’ąĂ hĎ =ymĲĂ dŇ bĆŇ ‘Ćę hĎ =l’Ć
66 qxĳĎ YĘ yĂlĘ dŇ bĆŇ ‘¡ĆhĎ rj¿ĄsČ yĘwČ : sJĲĎ tĘŇ êĂ wČ PŇ y‘¡Ă~Ď hČ xu¿ČêĂ wČ ynĳĂdŇŁ ’Ğ ’Chă dŇ bĆŇ ‘¡ĆhĎ
67 oUŔ ’Ă hŇ răĎWĎ ÉhlĎ hĹ’ÄŁ hĎ qxĎę YĘ yĂ hĎ ’ăĆ bĂŇ yĘwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą

yr¿ĄxĞ’ĲČ qx¡Ď YĘ yĂ Mx¿Ą eĎ IĂwČ hĎ bĳĆŇ hĎ ’ĹIĲĆwČ hŇ è¡Ď ’Ă lĘ ol¿ =yhĂ êĘ wČ hŇ qËĎbĘŇ rĂ=tŇ ’Ć xuÌČIĂwČ
: oUĲ ’Ă

hk, 2 =tŇ ’Ć olę dŇ lĆ êăĄ wČ : hŇ rĲĎCTqĘ Hm¿Ď SĘ C hŇ è¡Ď ’Ă xu¿ČIĂwČ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č PŇ sĆ IÌŁ wČ sŘ22

: xČ CSĲ =tŇ ’Ć wĘ qB¡Ď SĘ yĂ=tŇ ’Ć wĘ NyĳĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ Nd¡ĎŇ mĘ =tŇ ’Ć wĘ NSĎŔ qĘ yĎ=tŇ ’Ć wĘ ÉNrĎmĘ zĂ
3 MyS¡Ă CTlĘ C Mr¿ĂCè’Č CyËhĎ NdĎę dĘŇ ynăĄbĘŇ C NdĳĎŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ ’b¡ĎŇ SĘ =tŇ ’Ć dŇ lČŔ yĎ NSăĎ qĘ yĎwĘ
4 hŇ ‘ĳĎDĎlĘ ’Ć wĘ ‘d¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ ëŇ nŔŁ xĞ wĲČ ÉrpĆŇ ‘ĄÄ wĎ hŇ pąĎŇ y‘Ą NyĎędĘŇ mĂ ynăĄbĘŇ C : MyUĲĂ ’ĚlĘ C
5 : qxĲĎ YĘ yĂlĘ ol¡ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć MhËĎ rĎbĘŇ ’Č NêÌĄ IĂwČ : hŇ rĲĎCTqĘ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ
6 MxĄÂQĘ SČ yĘwĲČ tŇ nĳŁ êĎmČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č Nt¿ČŇ nĎ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č lĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyřSĂ gĘŇlČ yjĲĂ hČ ynąĄbĘŇ lĂ wĘ
7 ymËĄyĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : MdĆŇ qĲĆ ZrĆ’¿Ć=l’Ć hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą yxČŔ CedăĆŇ o‘BĘ ÉonBĘ qxąĎ YĘ yĂ l‘ČÄ mĄ

Sm¿Ą xĎ wĘ hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ nËĎSĎ tŇ ’¿Č mĘ yxĳĎ=rSĆ ’Ğ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č yI¿ĄxČ =ynĲĄSĘ
8 PŇ sĆ ’¡Ď IĄwČ ‘Čř bĳĄŇ WĎ wĘ NqăĄzĎ hŇ b¡ĎŇ oT hŇ b¿ĎŇ yWĄ BĘ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č tŇ mĎ IÌĎwČ ‘wČÄgĘŇ IĂwČ : MynĲĂ SĎ
9 tŇ r¡Č‘ĎmĘ =l’Ć wynĎŔ BĎ É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂwĘ qxąĎ YĘ yĂ otÁ ’Ł CrÄ BĘ qĘ IĂwČ : wyUĲĎ ‘Č=l’Ć

: ’rĲĄmĘ mČ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ yêĂŔ xĂ hĲČ ÉrxČ YÄŁ =NBĆ NrąŁ pĘŇ ‘Ć hŇ dĄÂWĘ =l’Ć hŇ lĳĎ jĄ kĘŇ UČ hČ
10 Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č rB¿Č qĚ hŇ UĎ SËĎ tŇ xĳĄ =ynĄBĘ tŇ ’ăĄ mĄ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č hŇ n¿ĎqĎ =rSĆ ’Ğ hŇ dËĆŇ vĎ hČ
11 =tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č tŇ omă ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ : oêĲ SĘ ’Ă hŇ r¿ĎWĎ wĘ

: y’ĲĂ rŁ yx¡Č lČ r’¿Ą BĘ =M‘Ă qxĎŔ YĘ yĂ bŇ SĆ IăĄwČ onĳBĘ qxăĎ YĘ yĂ

12 tŇ yrËĂYĘ UĂ hČ rgÌĎŇhĎ hŇ dĎÁ lĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =NBĆ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ tŇ d¿ŇŁ lĘ êĲŁ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ
13 Mt¡ĎŇ mŁ SĘ BĂ l’Ň ‘ĄŔ mĎ SĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtomSĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ hŇ r¡ĎWĎ tŇ x¿Č pĘŇ SĂ

: MWĲĎ bĘŇ mĂ C l’¡Ą BĘ dĘŇ ’Č wĘ rd¿ĎŇ qĄ wĘ tŇ ŁyŔbĎŇ nĘ É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂ rkąŇŁ BĘ MtĳĎŇ dŇŁ lĘ otĲŇ lĘ
14, 15 : hŇ mĎ dĘŇ qĲĄ wĎ Syp¡ĂŇ nĎ rCT¿ yĘ ’mĎŔ ytĄŇ wĘ dŇ dăČŇ xĞř : ’vĲĎ mČ C hŇ m¡Ď CdŇ wĘ ‘m¿Ď SĘ mĂ C

hl’
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MymĂ yĎ ‘bČ WĘ C ’"s v.8 .rsx MSĂ gĘlČ yjĂ hČ hgwmb ,yllhb Nk v.6 .hk

.V"x Nkw rdČhĞ ’"s v.15
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MtĳĎŇ rŁ yTĲĂ bĘŇ C Mh¡Ć yrĄYĘ xČ BĘ MtĎŔ mŁ SĘ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂ ynąĄBĘ MhĄÂ hŇ QĆ ’ăĄ 16

tŇ ’¿Č mĘ l’Ň ‘ĄŔ mĎ SĘ yĂ yIăĄxČ ÉynĄSĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : MtĲĎŇ UŁ ’ĚlĘ M’¡Ă yWĂ nĘ rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ 17

: wyUĲĎ ‘Č=l’Ć PŇ sĆ ’¡Ď IĄwČ tŇ mĎř IĎŔwČ ‘wăČgĘŇ IĂwČ MynĳĂSĎ ‘bČŇ SăĆ wĘ hŇ n¡ĎSĎ MyS¿Ă ŁlSĘ C hŇ nËĎSĎ
hŇ rĎCèĳ ’Č hŇ k¡ĎŇ ’ĞBĲŁ MyĂrČŔ YĘ mĂ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ rCSę =dŇ ‘Č hŇ lĎÁ ywĂxĞmĲĄ CnÄJĘ SĘ IĂwČ 18

: lpĲĎŇ nĎ wyx¡Ď ’Ć =lkĎŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č
: qxĲĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =NBĆ qx¡Ď YĘ yĂ tŇ d¿ŇŁ lĘ oêĲ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ+p6, sŘ23 19

É l’Ą CtŇ BĘ =tŇ BČ hŇ qĎę bĘŇ rĂ=tŇ ’Ć oêăxĘ qČ BĘ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č =NBĆ ÉqxĎ YĘ yĂ yhąĂ yĘwČ 20

rêČÄ ‘Ę IĆwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¿ yU¡Ă rČ’ĞhĲĎ Nb¿ĎŇ lĎ tŇ oxË ’Ğ MrĳĎ’Ğ ND¡ČjČ mĂ yUĂŔ rČ’ĞhĲĎ 21

hoĎŔhyĘ Éol rtĆŇ ‘ąĎIĄwČ ’whĳĂ hŇ r¡ĎqĎ ‘Ğ yJ¿Ă oêŔ SĘ ’Ă xkČŇ năŁ lĘ ÉhoĎhylĲČ qxąĎ YĘ yĂ
NJĄŔ =M’Ă rmĆ ’Ň êăŁ wČ HBĎŔ rĘqĂ BĘ ÉMynĂ BĎ hČ CYą YĞrĲŁ tĘŇ IĲĂwČ : oêĲ SĘ ’Ă hŇ q¿ĎbĘŇ rĂ rhČ ê¡Č wČ 22

ynąĄSĘ HlĎę hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Sr¿Ł dĘŇ lĂ ëŇ lĆ ê¡Ą wČ ykĂŇ nĳŁ ’Ď hŇ E¡Ć hŇ UĎ l¿Ď 23

ZmĎŔ ’ĹyĲĆ M’ăŁ lĘ mĂ ÉM’Ł lĘ C CdŇ rĳĄjĎ yĂ ëŇ yĂ‘¡ČUĄ mĂ MyUĂŔ ’ĚlĘ ynăĄSĘ C ëŇ nĄŔ TĘ bĂŇ BĘ ÉMyygř
: HnĲĎTĘ bĂŇ BĘ Mm¡Ăř otŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ tŇ dĆŇ lĳĆlĎ hĎ ym¡Ć yĎ C’¿ lĘ mĘ IĂwČ : ry‘ĲĂYĎ dŇ b¿ŇŁ ‘ĞyĲČ bŇ r¡ČwĘ 24

: wWĲĎ ‘Ą om¡ SĘ C’¿ř rĘqĘ IĂwĲČ r‘ĳĎWĄ tŇ rĆDăĆ’Č JĘ oQ¡ JĚ ynĂŔ omdĘŇ ’Č ÉNoS’Ň rĂhĲĎ ’YąĄ IĄwČ 25

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ IĂwČ wWĎŔ ‘Ą bŇ qăĄ‘ĞBĲČ ÉtzĆxĆÄ ’Ł odąŇ yĎwĘ wyxĂę ’Ď ’YăĎ yĎ NkĄÂ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ 26

yhăĂ yĘwČ MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ ÉClDĘgĘŇ IĂwĲČ : MtĲĎŇ ’Ł tŇ dĆŇ l¿Ć BĘ hŇ n¡ĎSĎ Myè¿Ă SĂ =NBĆ qxËĎ YĘ yĂwĘ 27

: MylĲĂ hĎ ’ĲŁ bŇ S¡Ą yŁ MêĎŔ Sy’ăĂ ÉbqŁ ‘ĞyĲČwĘ hŇ dĳĆŇ WĎ Sy’ăĂ dŇ yĂY¡Č ‘Čd¿ĄŇ yŁ Sy’ËĂ wWĎę ‘Ą
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ tŇ bĆŇ h¿Ć ’Ł hŇ q¡ĎbĘŇ rĂwĘ wypĳĂŇ BĘ dŇ yĂYăČ=yJĂ wW¡Ď ‘Ą=tŇ ’Ć qxËĎ YĘ yĂ bŇ h¿Č ’ĹIĲĆwČ 28

wWĎÁ ‘Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : PŇ yĲĄ‘Ď ’Ch¿ wĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ =NmĂ wWËĎ ‘Ą ’b¿ŇŁ IĎwČ dŇ yzĳĂnĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ dŇ zĆI¿ĎwČ 29, 30

ykĂŇ nĳŁ ’Ď PŇ y¡Ą‘Ď yJ¿Ă hŇ EĆŔhČ ÉMdŇŁ ’Ď hĲĎ MdąŇŁ ’Ď hĲĎ =NmĂ É’nĎ ynĂ TąĄ y‘Ă lĘ hČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆř
ì¡Ň tĘŇ rĲĎkŇŁ BĘ =tŇ ’Ć MoIËkČŇ hŇ r¿ĎkĘŇ mĂ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ModĲŇ ’Ĺ om¡ SĘ =’rĎqĲĎ NJ¿Ą =l‘Č 31

: hŇ rĲĎkŇŁ BĘ yl¡Ă hŇ E¿Ć=hŇ UĎ lĲĎ wĘ tŇ Cmĳ lĎ ëŇ ¡Ąloh yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eËĄhĂ wWĎŔ ‘Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ylĲĂ 32

ot¡Ň rĎkĲŇŁ BĘ =tŇ ’Ć rJ¿Ł mĘ IĂwČ olĳ ‘b¡ČŇ èĎ IĂwČ MoIŔJČ ÉyQĂ hŇ ‘ĎbĘŇ èąĎ hĂ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 33

bq‘yl

.‘dywhy [23:1—25:18] hVrph MV v.18 .PsĆ’Ď IĄwČ ‘wČgĘIĂwČ V"x Nkw ,tmĎIĎwČ tlm Ny’ Myrps tYqmb v.17
tyVVw ‘brw ,[25:1] Mhrb’ Psyw ,[24:42] Mwyh wb’w ,[24:1] Nqz Mhrb’w MymlV ,+g Myrdsw .h"q Myqwspw
tw’m VlVw Mypl’ tVmx twytw’w .MynVw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .hsn Myhl’hw rdsm rtwnh ’whw rds
t’Y t‘l Pwlx ’lbw .Pqmb n"blw bVwt M‘ PTwx rgĄ ’"bl ,[23:4] bVwtw=rgĲĄ +’ Pwlxw .rV‘ h‘br’w
d‘ hnV MyrV‘w MyVlV hytwnV rpsmw .[24:33] lk’l wynpl MVyyw +’ +tkw .[24:11] ’y‘g ’lb twbĲ ’ĞèŁ hČ
MyĂog ,bytk MyyĂgŁ v.23 .+z qwsp +b d‘ +’ qwsp +’ yk’lmb ,h rbd ’Vm hrTph v.19 .bq‘y dlwnV
bqŁ ‘ĞyĲČ=l’Ć ’"sb v.30 .w"k qwsp Nyy‘ : ‘"t Nk ’rĎqĘIĂwČ l"n v.25 .’lm MymĂ ot yllhb v.24 .yrq

.gtm ’lb
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34 MqĎ I¡ĎwČ êĘ SĘ IĄŔwČ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ MySĂŔ dĎŇ ‘Ğ dŇ yzăĂnĘ C MxĆ lĆ ť wWĎę ‘ĄlĘ NtăČŇ nĎ bŇ qÂŁ ‘ĞyĲČwĘ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ
: hŇ rĲĎkŇŁ BĘ hČ =tŇ ’Ć wW¡Ď ‘Ą zbĆŇ I¿ĂwČ ëŇ ĳČlIĄwČ

wk ymăĄ yBĂ hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’Ğ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ ÉdbČŇ QĘ mĂ ZrĆ’ĎŔ BĎ Éb‘ĎrĎ yhąĂ yĘwČ
2 ’rąĎIĄwČ : hŇ rĎrĲĎGĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =ëŇ lĆ mĲĆ ëŇ lĆ U¿Ć yřbĂŇ ’Ğ=l’Ć qxËĎ YĘ yĂ ëŇ lĆ IÌĄwČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č

rm¿Č ’Ł rS¡Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ NkăŇŁ SĘ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ dŇ răĄêĄ=l’Č rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą
3 ìăŇ lĘ =yJĲĂ OĎ kĳĆŇ rĞbĲĎŇ ’Ğ wĲČ ì¡Ň UĘ ‘Ă hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎBĎ rCGť : ìŇ ylĲĆ ’Ą

rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ bĚŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ l’ĄŔ hĎř tŇ YăřŁ rĎ’ĞhĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉNêĄ’Ć ìę ‘ĞrĘzČlĘ CĲ
4 MyĂmČŔ èĎ hČ ybăĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ ytąĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ : ìŇ ybĲĂŇ ’Ď Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ yêĂ ‘Ę B¡Č SĘ nĂ

yy¿ĄoG lJ¡Ł ìŔ ‘ĞrĘzČbĘŇ CkăŇ rĞBĲĎ tĘŇ hĂ wĘ l’ĳĄ hĎř tŇ Y¡Ł rĎ’ĞhĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą ìŔ ‘ĞrĘzČlĘ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ
5 yêĂŔ rĘmČ SĘ mĂ ÉrmŁ SĘ IĂwČ ylĳĂ qŁ BĘ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č ‘m¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ bŇ qĆ‘Ąě : ZrĆ’ĲĎ hĎ

6, 7 ySąĄ nĘ ’Č ClÂ’ĞSĘ IĂwĲČ : rrĲĎgĘŇBĂ qx¡Ď YĘ yĂ bŇ SĆ I¿ĄwČ : ytĲĎŇ rŁ otĲŇ wĘ yt¿ČŇ ouxĚ yt¡ČŇ wŁ YĘ mĂ
yêĂŔ SĘ ’Ă rmăŁ ’Ň lĄ É’rĄyĎ yJąĂ ’whĳĂ ytĂŇ xăŁ ’Ğ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ oêŔ SĘ ’Ă lĘ ÉMoqUĎ hČ

8 yhĂę yĘwČ : ’yhĲĂ hŇ ’¡Ć rĘmČ tŇ b¿ČŇ oT=yJĲĂ hŇ qĎŔ bĘŇ rĂ=l‘Č ÉMoqUĎ hČ ySąĄ nĘ ’Č ynĂ gĚÁrĘhČ yĲČ=NjĆ
dŇ ‘¡ČBĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ëŇ lĆ măĆ ÉëlĆ mĆÄ ybĂŇ ’Ğ PŇ qĄę SĘ IČwČ MymĂŔ IĎhČ ÉMSĎ ol¿ =CkŇ rĘ’ĲĎ yJăĂ

9 ’rĎÄ qĘ IĂwČ : oêĲ SĘ ’Ă hŇ q¿ĎbĘŇ rĂ tŇ ’¡Ą qxĄŔ YČ mĘ ÉqxĎ YĘ yĂ hŇ eąĄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ NoQĳ xČ hĲČ
êĎrĘm¡Č’Ď ëŇ y’¿ĄwĘ ’whĂŔ ÉìêĘ SĘ ’Ă hŇ eąĄhĂ ëŇ ’ăČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ qxĎę YĘ yĂlĘ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ
: hĎ ylĲĆ ‘Ď tŇ Cm¡ ’Ď =NjĆ yêĂ rĘmČŔ ’Ď yJăĂ qxĎŔ YĘ yĂ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’whĳĂ ytĂŇ xăŁ ’Ğ

10 ÉM‘ĎhĎ dŇ xąČ ’Č bŇ kČÂ SĎ T‘ČmĘ JĂ ţ CnQĳĎ tĎŇ yWăĂ ‘Ď tŇ ’Ň E¡Ł =hŇ mČ ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
11 M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ wYăČ yĘwČ : MSĲĎ ’Ď Cnyl¡Ą ‘Ď t¿ĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ ìŇ êĆŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć
12 ÉqxĎ YĘ yĂ ‘rąČzĘIĂwČ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ oê¡SĘ ’Ă bĘŇ C hŇ EËĆhČ Sy’¿Ă BĎ ‘ČgĄÁ eŁ hČ rmĳŁ ’Ň lĄ

: hoĲĎhyĘ Chk¡ĄŇ rĞbĲĎŇ yĘwĲČ MyrĳĂ‘ĎSĘ hŇ ’ăĎ mĄ ’wh¡Ă hČ hŇ n¿ĎèĎ BČ ’YËĎ mĘ IĂwČ ’whĂŔ hČ ZrĆ’ăĎBĎ
13, 14 olą =yhĂ yĘwĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ld¡ČŇ gĎŇ=yJĲĂ dŇ ‘¿Č ldĄŔ gĎŇ wĘ ÉëolhĎ ëŇ lĆ IąĄwČ Sy’ĳĂ hĎ lD¡ČgĘŇ IĂwČ

: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ ot¡Ň ’Ł C’¿ nĘ qČ yĘwČ hŇ BĳĎ rČ hŇ D¡ĎbĚŇ ‘ĞwĲČ rqĎŔ bĎŇ hŇ năĄqĘ mĂ C ÉN’Ň YŁ =hŇ nĄqĘ mĂ
15 wybĳĂŇ ’Ď MhăĎ rĎbĘŇ ’Č ym¡Ą yBĂ wybĂŔ ’Ď ydăĄŇ bĘŇ ‘Č ÉCrpĘŇ xĲĎ rSąĆ ’Ğ tŇ ręŁ ’Ą BĘ hČ =lkĎŇ wĘ
16 ëŇ lĄ ť qxĳĎ YĘ yĂ=l’Ć ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rpĲĎŇ ‘Ď MC’¡ lĘ mČ yĘwČĲ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ MCmă êĘ sĂ
17 rr¡ĎGĘ =lxČ nĲČBĘ NxČ I¿ĂwČ qxĳĎ YĘ yĂ Mè¡Ď mĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ CeřU¡Ć mĂ êĎmĘ Y¿Č ‘Ď=yJĲĂ CnUĎŔ ‘Ă mĲĄ
18 ÉCrpĘŇ xĲĎ rSąĆ ’Ğ MyĂUČę hČ tŇ răŁ ’Ą BĘ =tŇ ’Ć ű rjăŁ xĘ IČwČ qxĎÁ YĘ yĂ bŇ SĎ IĎÄwČ : MSĲĎ bŇ SĆ I¿ĄwČ

ymyb
tYqmb Nkw ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.3 .’lm toYrĎ’ĞhĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.3 .Vgd +b ëlĆUĆyBĂ ’Ğ ’"s v.1 .wk

.ypr CnŇUĄmĂ y’xndml v.16 .V"xw y"k Myrps tYqmb Nkw ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.4 .V"xw y"k Myrps
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MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č tŇ omă yr¡ĄxĞ’ĲČ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ MCmă êĘ sČ yĘwČ wybĂŔ ’Ď MhăĎ rĎbĘŇ ’Č ÉymĄ yBĂ
Cr¿jĘ xĘ IČwČ : wybĲĂŇ ’Ď Nh¡Ć lĎ ’r¿ĎqĎ =rSĆ ’Ğ tŇ měŁ èĄ JČ tŇ omŔ SĄ ÉNhĆ lĎ ’rąĎqĘ IĂwČ 19

y‘ăĄrŁ CbŇ yrĂÁ IĎwČ : MyIĲĂxČ MyĂm¿Č r’¡Ą BĘ MSĎŔ =C’YĘ mĘ IĂÄwČ lxČ eĳĎBČ qx¡Ď YĘ yĂ=ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č 20

qWĆ ‘ĄŔ Ér’Ą BĘ hČ =MSĲĄ ’rąĎqĘ IĂwČ MyĂUĳĎhČ CnlăĎ rm¡Ł ’Ň lĄ qxËĎ YĘ yĂ y‘¿ĄrŁ =M‘Ă rrĎę gĘŇ
’r¿ĎqĘ IĂwČ hĎ ylĳĆ‘Ď=MGČ CbŇ yr¡ĂIĎwČ tŇ rĆxĆŔ ’Č r’ăĄ BĘ ÉCrjĘ xĘ IČwĲČ : oUĲ ‘Ă Cq¡ vĘ ‘ČtĘŇ hĲĂ yJ¿Ă 21

hĎ ylĳĆ‘Ď Cb¡Ň rĎ âl¿ wĘ tŇ rĆxĆŔ ’Č r’ăĄ BĘ ÉrjŁ xĘ IČwČ MèĎę mĂ qêăĄ‘Ę IČwČ : hŇ nĲĎTĘ WĂ Hm¡Ď SĘ 22

Cnyr¿ĂpĎŇ C Cnl¡Ď hoËĎhyĘ bŇ yxÌĂ rĘhĂ hŇ êĎÂ‘Č=yJĲĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ tŇ obŔ xŁ rĘ ÉHmĎ SĘ ’rąĎqĘ IĂwČ
hŇ lĎ yĘQăČ BČ ÉhoĎhyĘ wyląĎ ’Ą ’rĎÄ IĄwČ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ Mè¡Ď mĂ l‘Č I¿ČwČ : ZrĆ’ĲĎ bĎŇ 23, 24

ìăŇ êĘ ’Ă =yJĲĂ É’rĎyêĂ =l’Č ìŇ ybĳĂŇ ’Ď MhăĎ rĎbĘŇ ’Č yh¡ĄŁl’Ĺ ykĂě nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ’ChŔ hČ
: yDĲĂbĘŇ ‘Č Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č rCb¡Ň ‘ĞBĲČ ìŔ ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ ytăĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ ÉìyêĂÄ kĘŇ rČbĲĄŇ C ykĂŇ nŔŁ ’Ď
MS¿Ď =CrkĘŇ IĂwČ olĳ hĽ’ĲĎ MS¡Ď =TIĆwČ hoĎŔhyĘ MSăĄ BĘ É’rĎqĘ IĂwČ xČ BĄę zĘmĂ MSăĎ NbĆŇ IÌĂwČ 25

Ch‘ĄŔ rĄmĲĄ ÉtEČxĚ’Ğ wĲČ rrĳĎGĘ mĂ wyl¡Ď ’Ą ëŇ ¿ČlhĎ ëŇ lĆ mĆě ybĂŇ ’Ğ wĲČ : r’ĲĄ BĘ qx¡Ď YĘ yĂ=ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č 26

ylĳĎ’Ą MtăĆŇ ’Ň BĎ ‘Č CD¡mČ qxĎŔ YĘ yĂ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : o’Ĳ bĎŇ YĘ =rWČ lk¡ŇŁ ypĂŇ C 27

ÈCny’Ă rĎ o’ă rĎ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă mĲĄ ynĂ Cx¡ QĘ SČ êĘ wČ ytĂŔ ’Ł MtăĆŇ ’Ň nĄWĘ ÉMêĆ’Č wĘ 28

ìŇ ĳĆnybĄŇ C CnynăĄyBĄ Cnyt¡ĄŇ onyBĲĄ hŇ lËĎ ’Ď ’n¿Ď yhĂÄ êĘ rmĆ ’Ň Łeę wČ ůëUĎ ‘Ă ű hoăĎhyĘ hŇ yăĎhĎ =yJĲĂ
ìŇ CnŔ ‘ĞgĲČŇ nĘ âlă ÉrSĆ ’ĞJĲČ hŇ ‘Ďę rĎ CnUĎÁ ‘Ă hŇ WĄÄ ‘ĞêĲČ =M’Ă : ëŇ UĲĎ ‘Ă tŇ yr¡ĂbĘŇ hŇ t¿ĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ 29

ëŇ Cr¿BĘ hŇ ê¡Ď ‘Č hŇ ê¿Ď’Č Molĳ SĎ BĘ ì¡Ň xĞQĲĄ SČ eĘ wČ bŇ oTŔ =qrČ ÉìUĘ ‘Ă CnyWąĂ ‘Ď rSĆÄ ’ĞkĲČŇ wĘ
rqĆBŔŁ bČŇ CmyJăĂ SĘ IČwČ : CêĲ SĘ IĂwČ Cl¡ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ hŇ êĆŔ SĘ mĂ ÉMhĆ lĎ W‘Č IąČwČ : hoĲĎhyĘ 30, 31

ű yhăĂ yĘwČ : MolĲ SĎ BĘ oê¡’Ă mĲĄ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ qxĎŔ YĘ yĂ MxăĄ QĘ SČ yĘwČ wyxĳĂ ’Ď lĘ Sy’ăĂ C‘¡bĘŇ èĲĎ IĂwČ 32

r’¡Ą BĘ hČ tŇ od¿Ň ’Ł =l‘Č olŔ CdŇ GăĂ IČwČ qxĎŔ YĘ yĂ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č ÉC’bÄŁ IĎwČ ’Chę hČ MoIăBČ
hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ Ht¡ĎŇ ’Ł ’r¿ĎqĘ IĂwČ : MyĂmĲĎ Cn’Ň Y¿Ď mĎ ol¡ CrmĘ ’Ň I¿Ł wČ CrpĳĎŇ xĎ rSăĆ ’Ğ 33

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č ‘bČŇ SĆŔ r’ăĄ BĘ Éry‘Ă hĎ =MSĲĄ NJąĄ =l‘Č
=tŇ BČ tŇ ydĂŔ ChyĘ=tŇ ’Ć ÉhèĎ ’Ă xuąČIĂwČ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č =NBĆ ÉwWĎ ‘Ą yhąĂ yĘwČ 34

xČ Crĳ tŇ rČmăŁ íyy¡ĆhĘ êĲĂ wČ : yêĲĂ xĂ hĲČ NŁl¡ y’Ą =tŇ BČ tŇ mČŔ WĘ BăĎ =tŇ ’Ć wĘ yêĳĂ xĂ hĲČ yr¡Ă’Ą BĘ 35

sŘ24 íyh¿Ć kĘŇ êĂ wČ qxĎŔ YĘ yĂ NqăĄzĎ=yJĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : hŇ qĲĎbĘŇ rĂlĘ C qx¡Ď YĘ yĂlĘ zk

ynĂŔ BĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ ldęŁ GĎhČ onăBĘ ű wWăĎ ‘Ą=tŇ ’Ć ’rĎÂ qĘ IĂwČ tŇ ’ĳŁ rĘř mĲĄ wyn¡Ďy‘Ą
: ytĲĂŇ om Moy¿ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ yêĂ nĘ qĳČzĎ ’n¡Ď=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ynĂ eĲĄhĂ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 2

ht‘w
.’lm to’rĘmĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.1 .zk

www.bibleist.ru



27:3—25 tdlwt 41

3 : hdyřYĲ yQ¡Ă hŇ dĎŇ CY¿ wĘ hŇ dĆŔ vĎ hČ É’YĄ wĘ ìŇ êĳĆSĘ qČ wĘ ì¡Ň yĘlĘ êĆ ìŇ ylĆŔ kĄŇ ’năĎ=’WĎ ÉhêĎ‘Č wĘ
4 rCbËŇ ‘ĞBĲČ hŇ lĎ kĳĄŇ ’Ł wĘ yQ¡Ă hŇ ’Ď yb¿ĂŇ hĎ wĘ yêĂ bĘŇ hËČ ’Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ MyUĂÁ ‘ČTĘ mČ ylĂÄ=hŇ WĄ ‘ĞwĲČ
5 qxĎŔ YĘ yĂ rBăĄ dČŇ BĘ tŇ ‘ČmČŔ SŁ hŇ qăĎbĘŇ rĂwĘ : tŇ CmĲ ’Ď MrĆT¿ĆBĘ yS¡Ă pĘŇ nČ ì¿Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ êĘ
6 ÉhqĎ bĘŇ rĂwĘ : ’ybĲĂŇ hĎ lĘ dŇ yĂY¡Č dŇ CY¿ lĎ hŇ dĆŔ vĎ hČ ÉwWĎ ‘Ą ëŇ lĆ IąĄwČ onĳBĘ wW¡Ď ‘Ą=l’Ć

rBËĄdČŇ mĘ ìŇ ybĂŔ ’Ď =tŇ ’Ć ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ hŇ eąĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Hn¡ĎBĘ bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ hŇ rĎŔ mĘ ’ĲĎ
7 MyU¡Ă ‘ČTĘ mČ yl¿Ă =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ dŇ yĂYËČ yQ¿Ă hŇ ’Ď ybĂÄ hĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ ìŇ yx¡Ă ’Ď wW¿Ď ‘Ą=l’Ć
8 ‘măČ SĘ yn¡ĂbĘŇ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ : ytĲĂŇ om yn¿ĄpĘŇ lĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ kËĎŇ kĘŇ rĆbĲĎŇ ’Ğ wĲČ hŇ lĎ kĳĄŇ ’Ł wĘ
9 MèĎę mĂ ylăĂ =xqČ wĘ N’Ň ~ŔŁ hČ =l’Ć É’nĎ=ëŇ lĆ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł hŇ C¿ĎYČ mĘ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’ĞlĲČ ylĳĂ qŁ BĘ

rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď lĘ MyUËĂ ‘ČTĘ mČ MtÌĎŇ ’Ł hŇ WĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ MybĳĂŇ TŁ MyE¡Ă‘Ă yy¿ĄdĎŇ GĘ ynËĄSĘ
10 : otĲŇ om yn¿ĄpĘŇ lĂ ì¡Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ rS¿Ć ’Ğ rbËĚŇ ‘ĞBĲČ lkĳĎŇ ’Ď wĘ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď lĘ t¿ĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : bŇ hĲĄ ’Ď
11 yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ r‘ĂŔ WĎ Sy’ăĂ ÉyxĂ ’Ď wWąĎ ‘Ą NhăĄ oUĳ ’Ă hŇ q¡ĎbĘŇ rĂ=l’Ć bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
12 yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ ‘ČêĳĄ‘Ę tČŇ mĘ JĂ wyn¡Ďy‘ĄbĘŇ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ ybĂŔ ’Ď ÉynĂ èĄÄ mĚ yĘ yląČ C’ : qlĲĎ xĎ Sy’¿Ă
13 ynĳĂBĘ ì¡Ň tĘŇ lĲĎ lĘ qĂ yl¿Č ‘Ď oUŔ ’Ă Éol rmĆ ’Ň êąŁ wČ : hŇ kĲĎŇ rĎbĘŇ âl¿ wĘ hŇ l¡Ď lĎ qĘ ylËČ ‘Ď
14 W‘ČêąČ wČ oUĳ ’Ă lĘ ’b¡ĄŇ IĎwČ xuČŔ IĂwČ ÉëlĆ IĄÄwČ : ylĲĂ =xqČ ëŇ ¿ĄlwĘ yl¡Ă qŁ BĘ ‘m¿Č SĘ ëŇ ’ËČ
15 wWĎÁ ‘Ą ydĄÄ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć hŇ qĎ bĘŇ rĂţ xuăČêĂ wČ : wybĲĂŇ ’Ď bŇ h¿Ą ’Ď rS¡Ć ’ĞJĲČ MyUĂŔ ‘ČTĘ mČ ÉoU’Ă

Hn¿ĎBĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ SB¿Ą lĘ êČ wČ tŇ yĂBĳĎBČ Hê¡Ď’Ă rS¿Ć ’Ğ tŇ dŔŁ mĚ xĞhĲČ É ldŇŁ GĎhČ HnąĎBĘ
16 tŇ q¿ČlĘ xĆ l‘¡ČwĘ wydĳĎŇ yĎ=l‘Č hŇ SĎ yB¡Ă lĘ hĂ MyEĂŔ‘Ă hĲĎ yyăĄdĎŇ GĘ ÉtrŁ ‘Ł tŇ ’Ąę wĘ : NTĲĎ uĎ hČ
17 dŇ y¡ČBĘ hŇ tĎŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ MxĆ Q¡Ć hČ =tŇ ’Ć wĘ MyUËĂ ‘ČTĘ UČ hČ =tŇ ’Ć NêÌĄêĂ wČ : wyrĲĎ’Ň CĎYČ
18 hŇ ê¡Ď’Č ym¿Ă yeĂ eĆŔ hĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ybĳĂŇ ’Ď rmĆ ’Ň IăŁ wČ wyb¡ĂŇ ’Ď =l’Ć ’b¿ŇŁ IĎwČ : HnĲĎBĘ bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ
19 rS¿Ć ’ĞJĲČ ytĂŇ yWĂě ‘Ď ìŇ rĆŔ kŇŁ BĘ wWăĎ ‘Ą ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wybĂę ’Ď =l’Ć bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ynĲĂ BĘ

yeĂ k¿ČŇ rĞbĲĎŇ êĘ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ ydĂŔ y~ĄmĂ ÉhlĎ kĘŇ ’Ď wĘ hŇ bĎę SĘ ’năĎ=MCqĲ ylĳĎ’Ą êĎrĘB¡Č DĂ
20 rmĆ ’Ň ŁIěwČ ynĳĂBĘ ’Y¡Ł mĘ lĂ êĎrĘh¿ČmĂ hŇ EËĆ=hŇ mČ onŔ BĘ =l’Ć ÉqxĎ YĘ yĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ
21 ’e¿Ď=hŇ SĎ GĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ ÉqxĎ YĘ yĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ynĲĎpĎŇ lĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ rËĎqĘ hĂ yJ¿Ă
22 qx¿Ď YĘ yĂ=l’Ć bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ SGÌČ IĂwČ : âlĲ =M’Ă wW¡Ď ‘Ą yn¿ĂBĘ hŇ zËĆ hŇ ê¿Ď’Č hĲČ ynĳĂBĘ ì¡Ň SĘ mĲĚ ’Ğ wĲČ
23 âlă wĘ : wWĲĎ ‘Ą yd¿ĄŇ yĘ MyĂd¡ČŇ IĎhČ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ loqă É luŁ hČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ChèĳĄ mĚ yĘwČ wyb¡ĂŇ ’Ď
24 rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ChkĲĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ tŇ rĳŁ ‘Ă WĘ wyx¡Ă ’Ď wW¿Ď ‘Ą ydËĄŇ yJĂ wydĎę yĎ CyăhĎ =yJĲĂ orŔ yJĂ hĂ
25 ÉhlĎ kĘŇ ’ĲŁ wĘ ÉyQĂ hŇ SĎ GąĂ hČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ynĂ ’ĲĎ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ wWĳĎ ‘Ą ynăĂBĘ hŇ z¡Ć hŇ ê¿Ď’Č

NyĂy¡Č ol£ ’bĄŇ IÌĎwČ lkČŔ ’Ň IŁ wČ Éol=SGĆIČwČ ySĳĂ pĘŇ nČ ì¡Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ êĘ N‘Čm¿Č lĘ ynĂŔ BĘ dŇ y~ăĄmĂ
tVyw
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ÉSGČ IĂwČ : ynĲĂ BĘ yQ¡Ă =hŇ qĎ SĞ CĲ ’e¿Ď=hŇ SĎ GĘ wybĳĂŇ ’Ď qxăĎ YĘ yĂ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : êĘ SĘ IĲĄwČ 26, 27

ynĂŔ BĘ xČ yrăĄ Éh’Ą rĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ChkĳĄŇ rĞbĲĎŇ yĘwĲČ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ xČ yr¿Ą=tŇ ’Ć xrČIËĎwČ olŔ =qèČ IĲĂwČ
sŘ25 MyĂmČŔ èĎ hČ É lFČ mĂ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ÉìlĘ =NêĆ yĲĂwĘ : hoĲĎhyĘ ok¡Ň rĘBĄ rS¿Ć ’Ğ hŇ dĆŔ WĎ xČ yrăĄJĘ 28

ÉìlĘ wąxř tSyw MyUĂę ‘Č ìŇ CdăŇ bĘŇ ‘Č yĲČ : SrĲŁ ytĂŇ wĘ Ng¡ĎŇDĎ bŇ r¿Ł wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ ye¡ĄmČ SĘ mĂ C 29

rCrŔ ’Ď ìŇ yrăĆrĘ’ĲŁ ìŇ UĳĆ ’Ă ynăĄBĘ ì¡Ň lĘ Cw¿xĞêĲČSĘ yĂwĘ ìŇ yxĆŔ ’Č lĘ ÉrybĂŇ gĘŇ hŇ wąĄhĹ MyUĂŔ ’ĚlĘ
ůbqŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ ëŇ răĄbĎŇ lĘ ÈqxĎ YĘ yĂ hŇ QăĎ JĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ : ëŇ CrĲBĎ ìŇ yk¡ĆŇ rĞbĲĎŇ mĘ CĲ 30

’B¡Ď wyxĂŔ ’Ď wWăĎ ‘ĄwĘ wybĳĂŇ ’Ď qxăĎ YĘ yĂ yn¡ĄjĘ tŇ ’¿Ą mĄ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ É’YĎ yĎ ’YąŁ yĎ ëŇ ’ăČ yhĂę yĘwČ
wybĂę ’Ď lĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wybĳĂŇ ’Ď lĘ ’b¡ĄŇ IĎwČ MyUĂŔ ‘ČTĘ mČ É’Ch=MGČ W‘Č IąČwČ : odĲŇ y~ĄmĂ 31

olË rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ yeĂ k¿ČŇ rĞbĲĎŇ êĘ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ onŔ BĘ dŇ y~ăĄmĂ É lkČŇ ’Ň yŁ wĘ ÉybĂŇ ’Ď MqąĚyĎ 32

qxăĎ YĘ yĂ dŇ rČÄ xĹIĲĆwČ : wWĲĎ ‘Ą ì¡Ň rĘkĲŇŁ bĘŇ ì¿Ň nĘ BĂ ynËĂ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ êĎ’ĳĎ =ymĂ wyb¡ĂŇ ’Ď qx¿Ď YĘ yĂ 33

’bĄŇ IĎÄwČ ždyĂYČ =dŇ ~ĲĎ hČ ’Chă ’opÃ ’Ą =ymĲĂ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ ůd’Ł mĘ =dŇ ‘Č hŇ lăĎ dŇŁ GĘ ÈhdĎŇ rĎxĞ
‘ČmąŁ SĘ JĂ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ëŇ Cr¡BĎ =MGČ ChkĳĄŇ rĞbĲĎŇ ’Ğ wĲĎ ’ob¡Ň êĎ MrĆT¿ĆBĘ lJËŁ mĂ lk¿ČŇ ’Ł wĲĎ ylĂÁ 34

rmĆ ’Ň IăŁ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č hŇ r¡ĎmĎ C hŇ l¿Ď dŇŁ GĘ hŇ qĎŔ ‘ĎYĘ q‘ăČYĘ IĂwČ wybĂŔ ’Ď yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ÉwWĎ ‘Ą
xu¡ČIĂwČ hŇ mĳĎ rĘmĂ BĘ ìŇ yx¡Ă ’Ď ’B¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ybĲĂŇ ’Ď ynĂ ’¡Ď =MgČŇ ynĂ k¿ĄŇ rĞBĲĎ wybĂŔ ’Ď lĘ 35

MyĂmČŔ ‘ĞpĲČŇ hŇ zăĆ ÉynĂ bĄÄ qĘ ‘Ę IČwĲČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ omÁ SĘ ’rĎÄ qĎ žykĂŇ hĞ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : ìŇ tĲĆŇ kĎŇ rĘBĂ 36

êĎlĘ Y¿Č ’Ď =âlĲ hĞ rmČě ’Ň IŁ wČ ytĳĂŇ kĎŇ rĘBĂ xqăČlĎ hŇ ê¡Ď ‘Č hŇ e¿ĄhĂ wĘ xqĎŔ lĎ ytăĂŇ rĎkĲŇŁ BĘ =tŇ ’Ć
ÉëlĎ wyê¿Ă mĘ WČ rybĂÂ GĘ NhăĄ wWĎę ‘ĄlĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ qxĎÁ YĘ yĂ N‘Č IČÄwČ : hŇ kĲĎŇ rĎBĘ yQ¡Ă 37

hŇ kăĎŇ lĘ C wyêĳĂ kĘŇ mČ sĘ Sr¡Ł ytĂŇ wĘ Ng¿ĎŇdĎŇ wĘ MydĂŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ Éol yêĂ tąČŇ nĎ wyxĎę ’Ć =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
tŇ xąČ ’Č hŇ kĎÄ rĎbĞŇ hĲČ wybĂę ’Ď =l’Ć wWĎÁ ‘Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ynĲĂ BĘ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď ’opŔ ’Ą 38

N‘Č IËČwČ : OĘ bĘŇ IĲĄwČ ol¡ qŁ wWËĎ ‘Ą ’v¿Ď IĂwČ ybĳĂŇ ’Ď ynĂ ’¡Ď =MgČŇ ynĂ k¿ĄŇ rĞBĲĎ ybĂŔ ’Ď ÉìlĘ =’whĲĂ 39

ìŇ bĆŔ SĎ omĲ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ yeąĄmČ SĘ mĂ hŇ eĄÂhĂ wylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ wyb¡ĂŇ ’Ď qx¿Ď YĘ yĂ
dŇ bĳŇŁ ‘ĞêĲČ ìŇ yx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć wĘ hŇ yĆŔxĘ tĲĂŇ ìăŇ BĘ rĘxČ =l‘ĲČř wĘ : l‘ĲĎmĄ MyĂm¡ČèĎ hČ lF¿Č mĂ C 40

ÉwWĎ ‘Ą MTąŁ WĘ IĂwČ : ìŇ rĲĆ’Ň CĎYČ l‘¿ČmĄ oQ¡ ‘Ě ê¿ĎqĘ rČpĲĎŇ C dŇ yrĂŔ êĎ rSăĆ ’ĞJĲČ ÉhyĎhĎ wĘ 41

oBę lĂ BĘ wWĎÁ ‘Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ wybĳĂŇ ’Ď ok¡Ň rĞBĲĄ rS¿Ć ’Ğ hŇ kĎŔ rĎBĘ hČÄ =l‘Č bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ
hŇ qĎŔ bĘŇ rĂlĘ dŇ GăČIĚwČ : yxĲĂ ’Ď bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ hŇ g¡ĎŇrĘhČ ’ĲČ wĘ ybĂŔ ’Ď lbĆŇ ’ăĄ ÉymĄ yĘ ÉCbŇ rĘqĘ yĂ 42

NTĎŔ uĎ hČ HnăĎBĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ ’rąĎqĘ êĂ wČ xlČÂSĘ êĂ wČ ldĳŇŁ GĎhČ HnăĎBĘ wW¡Ď ‘Ą yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć
yn¡ĂbĘŇ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ : ìŇ gĲĆŇrĘhĎ lĘ ì¡Ň lĘ Mx¿Ą nČtĘŇ mĂ ìŇ yxĂŔ ’Ď wWăĎ ‘Ą ÉheĄhĂ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ 43
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44 oU¡ ‘Ă ê¿ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ : hŇ nĎrĲĎxĎ yx¡Ă ’Ď Nb¿ĎŇ lĎ =l’Ć ìËŇ lĘ =xrČBĘ MCqÌ wĘ ylĳĂ qŁ BĘ ‘măČ SĘ
45 ìŇ yxĂÁ ’Ď =PŇ ’Č bŇ CSÄ =dŇ ‘Č : ìŇ yxĲĂ ’Ď tŇ m¿Č xĞ bŇ CS¡ êĎ =rSĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č MydĳĂŇ xĎ ’Ğ MymăĂ yĎ

hŇ m¿Ď lĎ MèĳĎ mĂ ìŇ yêăĂ xĘ qČ lĘ C yê¡Ă xĘ lČ SĲĎ wĘ oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉxkČŇ SĎ wĘ ìę UĘ mĂ
46 yêĂ YĘ qăČř qxĎŔ YĘ yĂ=l’Ć ÉhqĎ bĘŇ rĂ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿ Mk¡ĆŇ ynĄSĘ =MGČ lJËČ SĘ ’Ć

ÉhQĆ ’ĄÄ JĎ tŇ xąĄ =tŇ onĲ BĘ mĂ hŇ èĎÄ ’Ă bŇ qŁ ‘ĞyĲČţ xČ qăĄŁl=M’Ă tŇ xĳĄ tŇ onăBĘ yn¡ĄjĘ mĂ yIČŔxČ bĘŇ
xk ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ qxËĎ YĘ yĂ ’r¿ĎqĘ IĂwČ : MyIĲĂxČ yQ¡Ă hŇ UĎ l¿Ď ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ onăBĘ mĂ

2 MCq¿ : N‘ČnĲĎJĘ tŇ on¿BĘ mĂ hŇ è¡Ď ’Ă xu¿ČtĂŇ =âlĲ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉChCĄÄYČ yĘwČ otĳŇ ’Ł
hŇ èĎŔ ’Ă ÉMèĎ mĂ ìąŇ lĘ =xqČ wĘ ìŇ UĳĆ ’Ă ybăĂŇ ’Ğ l’¡Ą CtŇ bĘŇ hŇ tĎŇ yB¿Ą MrĎŔ ’Ğ hŇ nĲĎDăĆjČ ÉëlĄ

3 ìŇ BĳĆ rĘyČwĘ ì¡Ň rĘpĘŇ yČwĘ ìŔ tĘŇ ’ĲŁ ëŇ răĄbĎŇ yĘ ÉyDČSČ l’ąĄ wĘ : ìŇ UĲĆ ’Ă yx¿Ă ’Ğ Nb¡ĎŇ lĎ tŇ on¿BĘ mĂ
4 ìăŇ ‘ĞrĘzČlĘ C ì¡Ň lĘ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č tŇ JăČ rĘBĂ =tŇ ’Ć ÉìlĘ =NêĆ yĲĂwĘ : MyUĲĂ ‘Č lh¿Č qĘ lĂ tĎŇ yy¡ĂhĎ wĘ

: MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ìŇ yrĆŔ gĚŇmĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć ÉìêĘ SĘ rĂlĘ ëŇ êĳĎ’Ă
5 É l’Ą CtŇ BĘ =NBĆ NbąĎŇ lĎ =l’Ć MrĳĎ’Ğ hŇ nĲĎDăĆjČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ ÉqxĎ YĘ yĂ xląČ SĘ IĂřwČ
6 ëŇ răČbĄŇ =yJĲĂ wWĎę ‘Ą ’rĘIăČwČ : wWĲĎ ‘ĄwĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ M’¿Ą hŇ qĎŔ bĘŇ rĂ yxăĂ ’Ğ yUĂŔ rČ’ĞhĲĎ

Mè¡Ď mĂ ol¿ =tŇ xČ qĲČlĎ MrĎŔ ’Ğ hŇ nĲĎDăĆjČ ÉotŇ ’Ł xQąČ SĂ wĘ ůbqŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ ÈqxĎ YĘ yĂ
tŇ on¿BĘ mĂ hŇ è¡Ď ’Ă xu¿ČtĂŇ =âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ‘Ď wYąČyĘwČ otŔ ’Ł okăŇ rĞbĲĎŇ BĘ hŇ èĳĎ ’Ă

7 : MrĲĎ’Ğ hŇ nĲĎD¿ĆjČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ oUĳ ’Ă =l’Ć wĘ wyb¡ĂŇ ’Ď =l’Ć bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ‘măČ SĘ IĂwČ : N‘ČnĲĎJĘ
8, 9 ëŇ lĆ I¿ĄwČ : wybĲĂŇ ’Ď qx¿Ď YĘ yĂ yn¡Ąy‘ĄBĘ N‘ČnĳĎJĘ tŇ onăBĘ tŇ o‘¡rĎ yJ¿Ă wWĎŔ ‘Ą ’rĘIăČwČ

MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č =NBĆ l’Ň ‘ĄÄ mĎ SĘ yĂ=tŇ BČ ű tŇ lăČ xĞmĲĎ =tŇ ’ĲĆ xuČÃ IĂwČ l’Ň ‘ĳĄmĎ SĘ yĂ=l’Ć wW¡Ď ‘Ą
ëŇ lĆ I¡ĄwČ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ mĂ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ’Y¿Ą IĄwČ: hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¿ wyS¡Ď nĎ=l‘Č tŇ oyËbĎŇ nĘ tŇ oxÌ ’Ğ10 +p7, sŘ26

11 ynăĄbĘŇ ’Č mĲĄ ÉxuČ IĂwČ SmĆ èĆŔ hČ ’băĎŇ =yJĂ ÉMSĎ NlĆ IąĎwČ MoqÁ UĎ BČ ‘GČÄpĘŇ IĂwČ : hŇ nĎrĲĎxĎ
12 hŇ eąĄhĂ wĘ MŁlęxĞ IĲČwĲČ : ’ChĲ hČ Moq¿ UĎ BČ bŇ J¡Č SĘ IĂwČ wytĳĎŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ MWĆ I¡ĎwČ MoqŔ UĎ hČ

MyhĂŔ Łl’Ĺ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ ÉheĄhĂ wĘ hŇ mĎ yĘmĳĎèĎ hČ ‘Č yGăĂmČ oS¡ ’Ň rŁ wĘ hŇ YĎ rĘ’ČŔ bŇ ~ăĎ mĚ ÉMQĎ sĚ
Myl‘
MV v.9 .xQČ SČ yĘwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .xk .’ry‘z +q v.46

yhyw ,[25:19] qxYy tdlwt hl’w ,+g Myrdsw .w"q Myqwspw .l’llhy [25:19—28:9] hVrph
Mypwlxw .wŁkŁ tŁ w Mypl’ +h twytw’w .bŁ lŁtŁ w Pl’ Mylmw .[27:28] Myhl’h Kl Ntyw ,[27:1] qxYy Nqz yk
n"blw hz M‘Ă hmlw PTwx ’"b ,[25:32] yl=hz=hmlĲĎ wĘ ,n"bl Nk ’lw ’y‘gb ’rwq ’"b ,[25:22] wYYrtIĲĂwČ +z
’lb ,[26:27] ynwxlVêĘ wČ .rpwVb OăĂ n"blw Pqmb yk PTx ,[26:22] hêĎ‘Č=yJĲĂ ,hz txt Nkw hmlw txt Pqmb
,[27:40] hyxt Kbrx=l‘ĲČwĘ ,n"bl Nk ’lw ’y‘gb ’"bl ,[27:13] KtllĘ qĂ ,’y‘gb ynwxlVêĘ wĲČ n"bw ’"bl ’y‘g
wny’r w’r +’ ’qspw .[27:41] yx’ bq‘y=t’ĲĆ ,[27:6] hnb bq‘y=l’ĲĆ Pwlyx ’lbw .Pqmb n"blw ,’"bl
My‘bV hytwnV rpsmw .[27:29] +mdq Kl wxtVyw ,[27:3] hdyY ,[25:23] Myyg +g +tkw .[26:28] hyh=yk
xrbyw : Mydrpsh ghnmk b"y qwsp b"y d‘ +z qwsp ’"y ‘Vwhb My’wlt ym‘w hrTph v.10 .hnV ‘bVw
’lw +Vyrb ’l hVrp ’hl +qsyp tyl v.10 .MyznkV’h ghnmk +y qwsp d"y d‘ g"y qwsp b"y ‘Vwhb bq‘y

.+myymh ypl hmwts hVrp ’"s .llk ‘Ym’b
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44 tyV’rb 28:13—29:9

ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈwylĎ ‘Ď bŇ ~ăĎ nĂ hoĎÁhyĘ hŇ eĄÄhĂ wĘ : oBĲ Myd¡ĂŇ rĘyĲŁ wĘ Myl¿Ă ‘Ł 13

ì¿Ň lĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď bŇ kăĄŇ SŁ ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ qxĳĎ YĘ yĂ yh¡ĄŁl’Ň wĲĄ ìŇ ybĂŔ ’Ď MhăĎ rĎbĘŇ ’Č
hŇ mĎ dĘŇ q¡ĄwĎ hŇ UĎ y¿Ď êËĎYĘ rČpĲĎŇ C ZrĆ’ĎŔ hĎ rpăČŇ ‘ĞJĲČ Éì‘ĞrĘzĲČ hŇ yąĎhĎ wĘ : ìŇ ‘ĲĆrĘzČlĘ C hŇ eĎ n¡ĆêĘ ’Ć 14

hŇ eĄÄhĂ wĘ : ìŇ ‘ĲĆrĘzČbĘŇ C hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ =lJĎ ìËŇ bĘŇ Ck¿Ň rĘbĘŇ nĂ wĘ hŇ BĎ gĘŇ nĳĆwĎ hŇ nĎpăŇŁ YĎ wĘ 15

hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ =l’Ć ìŇ ytĂŔ bŇŁ SăĂ hĞ wĲČ ëŇ lĄŔ êĄ=rSĆ ’Ğ lkăŇŁ BĘ ÉìyêĂÄ rĘmČ SĘ C ëŇ UĎę ‘Ă ykĂÁ nŁ ’ĲĎ
yêĂ rĘB¡Č DĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď=M’Ă rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť ìŔ bĘŇ zĎ‘Ĺ’ĲĆ âlă yJĂ ť tŇ ’Ň EĳŁ hČ
hŇ EĳĆhČ Moq¡ UĎ BČ hoĎŔhyĘ SyăĄ ÉNkĄŇ ’Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ ůotŇ nĎèĘ mĂ ÈbqŁ ‘ĞyĲČ ZqăČyIĂwČ : ëŇ lĲĎ 16

hŇ zĆę Ny’ăĄ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ hČ ’r¡Ďoe=hŇ mČ rmČŔ ’Ň IŁ wČ É’rĎyIĂwČ : yêĂ ‘Ę dĲĎŇ yĎ âl¿ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ 17

rqĆBęŁ BČ bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ MJĄÄ SĘ IČwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ r‘ČS¿Č hŇ z¡ĆwĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ tŇ yBăĄ =M’Ă yJĂ ť 18

qY¿Ł IĂwČ hŇ bĳĎŇ ~ĄmČ Ht¡ĎŇ ’Ł MWĆ I¿ĎwČ wytĎŔ SŁ ’ĞrĲČmĘ MWăĎ =rSĆ ’Ğ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ =tŇ ’Ć xuąČIĂwČ
MlËĎ C’wĘ l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ =tŇ ’Ć ’rËĎqĘ IĂwČ : HSĲĎ ’Ň rŁ =l‘Č NmĆ S¡Ć 19

hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ rdĆŇ năĆ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ rD¿ČIĂwČ : hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂlĎ ry‘¡ĂhĎ =MSĲĄ zCl¿ 20

yl¿Ă =NtČŇ nĲĎ wĘ ëŇ lĄŔ oh ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ ëŇ rĆDąĆBČ ÉynĂ rČÄ mĎ SĘ C ydĂę UĎ ‘Ă MyhĂÁ Łl’Ĺ
hŇ yÌĎhĎ wĘ ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =l’Ć Mol¡ SĎ bĘŇ yê¿Ă bĘŇ SČ wĘ : SBĲŁ lĘ lĂ dŇ gĆŇb¿ĆŇ C lk¡ŇŁ ’ĹlĲĆ MxĆ lËĆ 21

hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ hŇ bĎŔ ~ĄmČ ÉyêĂ mĘ WČÄ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEęhČ NbĆŇ ’ăĆ hĎ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ yl¡Ă hoËĎhyĘ 22

’v¿Ď IĂwČ : ëŇ lĲĎ Cer¿ĆvĘ ‘Č’Ğ rv¡Ą ‘Č ylĂŔ =NêĆêĲĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ wĘ MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ yBăĄ Tk

hŇ dĆę vĎ BČ r’ăĄ bĘŇ hŇ eÌĄhĂ wĘ ’rĘIČÂwČ : MdĆŇ qĲĆ=ynĄbĘŇ hŇ YĎ rĘ’¿Č ëŇ lĆ I¡ĄwČ wylĳĎ gĘŇrČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ 2

’whĂŔ hČ r’ăĄ BĘ hČ =NmĂ yJĂ ť hĎ ylĆŔ ‘Ď MyYăĂ bĘŇ rĲŁ ÉN’Ň YŁ =yrĄdĘŇ ‘Ć hŇ SąĎ ŁlSĘ MSĎÂ =hŇ eĄhĂ wĘ
=lkĎŇ hŇ UĎ SăĎ =CpŇ sĘ ’Ć nĲĆ wĘ : r’ĲĄ BĘ hČ yj¿Ă =l‘Č hŇ l¡Ď dŇŁ GĘ NbĆŇ ’¿Ć hĎ wĘ MyrĳĂdĎŇ ‘ĞhĲĎ Cq¡ SĘ yČ 3

N’Ň ~ĳŁ hČ =tŇ ’Ć Cq¡ SĘ hĂ wĘ r’ĄŔ BĘ hČ yjăĂ É l‘ČmĄ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ =tŇ ’Ć Clą lĞ gĲĎŇ wĘ MyrĂę dĎŇ ‘ĞhĲĎ
bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : HmĲĎ qŁ mĘ lĂ r’¡Ą BĘ hČ yj¿Ă =l‘Č NbĆŇ ’ËĆ hĎ =tŇ ’Ć CbŇ ySÌĂ hĄ wĘ 4

Mê¡Ć‘Ę dČŇ yĘhČ MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnxĘ nĲĎ’Ğ Nr¡ĎxĎ mĲĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MêĳĆ’Č NyĂ’ăČmĄ yx¡Č ’Č 5

olĳ Molă SĎ hĞ Mh¡Ć lĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : Cn‘Ę dĲĎŇ yĎ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ roxĳ nĎ=NBĆ NbăĎŇ lĎ =tŇ ’Ć 6

Nh¿Ą rmĆ ’Ň ŁIęwČ : N’Ň ~ĲŁ hČ =M‘Ă hŇ ’¡Ď BĎ oêŔ BĂ lxăĄ rĎ ÉheĄhĂ wĘ MolŔ SĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ 7

Ck¿Ň lĘ C N’Ň ~¡Ł hČ Cq¿ SĘ hČ hŇ nĳĆqĘ UĂ hČ PŇ ăĄs’Ď hĲĄ tŇ ‘¡Ą=âl lodŔ GĎ MoIăhČ Édo‘
ÉCllĞ gĲĎŇ wĘ MyrĂŔ dĎŇ ‘ĞhăĎ=lJĎ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ yĄ rSąĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ ů lkČŇ Cn âlă ÈCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : C‘Ĳ rĘ 8

MUĳĎ ‘Ă rBăĄ dČŇ mĘ Ced¡ĆŇ o‘ : N’Ň ~ĲŁ hČ Cnyq¡ĂSĘ hĂ wĘ r’ĳĄBĘ hČ yjăĂ l‘¡ČmĄ NbĆŇ ’ĆŔ hĎ =tŇ ’Ć 9

lxrw
.hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.19
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29:10—31 ’Yyw 45

10 žrSĆ ’ĞJĲČ yhĂÃ yĘwČ : ’whĲĂ hŇ ‘¡ĎrŁ yJ¿Ă hĎ ybĂŔ ’Ď lĘ rSăĆ ’Ğ ÉN’Ň ~Ł hČ =M‘Ă hŇ ’Ď BĎę ű lxăĄ rĎwĘ
yxăĂ ’Ğ Nb¡ĎŇ lĎ N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć wĘ oUŔ ’Ă yxăĂ ’Ğ ÉNbĎŇ lĎ =tŇ BČ lxĄę rĎ=tŇ ’Ć bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ hŇ ’ĎÄ rĎ
N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć qĘ SĘ IČěwČ r’ĄŔ BĘ hČ yjăĂ É l‘ČmĄ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ =tŇ ’Ć lgĆŇ IąĎwČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ SGăČ IĂwČ oUĳ ’Ă

11, 12 dŇ GĄÄ IČwČ : OĘ bĘŇ IĲĄwČ ol¡ qŁ =tŇ ’Ć ’v¿Ď IĂwČ lxĳĄ rĎlĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ qè¿Č IĂwČ : oUĲ ’Ă yx¿Ă ’Ğ Nb¡ĎŇ lĎ
dŇ G¿ĄêČ wČ ZrĎê¡Ď wČ ’Chĳ hŇ q¡ĎbĘŇ rĂ=NbĆŇ yk¿ĂŇ wĘ ’ChŔ ÉhĎ ybĂÄ ’Ď yxąĂ ’Ğ yJăĂ lxĄę rĎlĘ bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ

13 ZrĎIąĎwČ otę xŁ ’Ğ=NBĆ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ű ‘mČ SăĄ =tŇ ’Ć NbĎÁ lĎ ‘ČmÄŁ SĘř kĂŇ žyhĂ yĘwČ : hĎ ybĲĂŇ ’Ď lĘ
NbĎŔ lĎ lĘ rjăĄsČ yĘwČ otĳŇ yBĄ =l’Ć Ch’¡Ą ybĂŇ yĘwČ olŔ =qèĆ nČ yĘwČ Éol=qBĆ xČ yĘwČ ÉotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ

14 yr¡ĂWĎ bĘŇ C ym¿Ă YĘ ‘Č ëŇ ’ËČ NbĎŔ lĎ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą
15 yxăĂ ’Ď =ykĲĂŇ hĞ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ÉNbĎŇ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MymĲĂ yĎ SdĆŇ x¿Ł oU¡ ‘Ă bŇ SĆ I¿ĄwČ hŇ êĎ’ĳĎ
16 yêăĄSĘ Nb¡ĎŇ lĎ lĘ C : ìŇ êĲĆrĘJĚ WĘ UČ =hŇ mČ yQ¡Ă hŇ dĎŇ yG¿ĂhČ MeĳĎxĂ ynĂ ê¡Č dĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ hŇ êĎ’ČŔ
17 tŇ oJĳ rČ hŇ ’¡Ď lĄ yn¿Ąy‘ĄwĘ : lxĲĄ rĎ hŇ e¡ĎTČ uĘ hČ MS¿Ą wĘ hŇ ’ĎŔ lĄ ÉhlĎ dŇŁ GĘ hČ MSąĄ tŇ onĳbĎŇ
18 lxĳĄ rĎ=tŇ ’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ bŇ h¿Č ’ĹIĲĆwČ : hŇ ’ĲĆ rĘmČ tŇ p¿ČŇ ywĂ r’Č ê¡Ł =tŇ pČŇ yĘ hŇ tĎŔ yĘhĲĎ É lxĄ rĎwĘ
19 NbĎę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ eĲĎTČ uĘ hČ ì¡Ň êĘ BĂ lx¿Ą rĎBĘ MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ ÉìdĘŇ bĎŇ ‘Ĺ’ĲĆ rmĆ ’Ň ŁIęwČ

: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă hŇ b¡ĎŇ SĘ rxĳĄ’Č Sy’ăĂ lĘ Ht¡ĎŇ ’Ł yê¿Ă êĂ mĂ ëŇ lĎŔ HtăĎŇ ’Ł yêăĂ êĂ bŇ oTť
20 MydĂŔ xĎ ’Ğ MymăĂ yĎJĘ ÉwynĎ y‘ĄbĘŇ CyąhĘ IĲĂwČ MynĳĂSĎ ‘bČŇ SăĆ lx¡Ą rĎBĘ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ dŇ bÌŇŁ ‘ĞIĲČwČ
21 yJ¿Ă yêĂŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć hŇ băĎŇ hĎ ÉNbĎŇ lĎ =l’Ć bŇ qąŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : HtĲĎŇ ’Ł ot¡Ň bĎŇ hĞ’ĲČ BĘ
22 Moq¡ UĎ hČ yS¿Ą nĘ ’Č =lJĎ =tŇ ’Ć NbËĎŇ lĎ PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ : hĎ ylĲĆ ’Ą hŇ ’Ď ob¡Ň ’Ď wĘ ymĳĎyĎ C’¡ lĘ mĲĎ
23 Ht¡ĎŇ ’Ł ’b¿ĄŇ IĎwČ oêŔ bĂŇ hŇ ’ăĎ lĄ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ bŇ rĆ‘ĆŔ bĎŇ yhăĂ yĘwČ : hŇ êĲĆSĘ mĂ W‘Č I¿ČwČ
24 oê¡bĂŇ hŇ ’¿Ď lĄ lĘ otĳŇ xĎ pĘŇ SĂ hŇ j¡Ď lĘ zĂ=tŇ ’Ć HlĎŔ ÉNbĎŇ lĎ NêąĄ IĂwČ : hĎ ylĲĆ ’Ą ’b¡ŇŁ IĎwČ wylĳĎ’Ą
25 Ét’Ň EŁ =hŇ mČ NbĎę lĎ =l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ ’ĳĎ lĄ ’wh¡Ă =hŇ eĄhĂ wĘ rqĆBŔŁ bČŇ yhăĂ yĘwČ : hŇ xĲĎ pĘŇ SĂř
26 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ynĂ tĲĎŇ yUĂ rĂ hŇ UĎ l¡Ď wĘ ëŇ UĎŔ ‘Ăř yêĂ dĘŇ băČŇ ‘Ď É lxĄ rĎbĘŇ âlą hĞ yQĂŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď

: hŇ rĲĎykĂŇ BĘ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ r¡Ďy‘Ă ~Ę hČ tŇ t¿ĄŇ lĎ CnmĳĄ oqmĘ BĂ Nk¡ĄŇ hŇ W¿Ć ‘Ď yĲĄ=âl NbĎŔ lĎ
27 dŇ băŇŁ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ ÉhdĎŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ tŇ ’Ň Łzę=tŇ ’Ć =MGČ ìÁ lĘ hŇ nĎÄêĘ nĂ wĘ tŇ ’Ň zĳŁ ‘ČbăĚŇ SĘ ’Q¡Ą mČ
28 ‘ČbăĚŇ SĘ ’Q¡Ą mČ yĘwČ NJĄŔ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ W‘Č IąČwČ : tŇ orĲxĄ ’Ğ Myn¿ĂSĎ =‘bČŇ SĲĆ dŇ o‘¡ ydĂŔ UĎ ‘Ă
29 oêŔ BĂ lxăĄ rĎlĘ ÉNbĎŇ lĎ NêąĄ IĂwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¿ř oê¡BĂ lx¿Ą rĎ=tŇ ’Ć olË =NêĆ IĲĂwČ tŇ ’Ň zĳŁ
30 bŇ h¿Č ’ĹIĲĆwČ lxĄŔ rĎ=l’Ć MGăČ É’bŇŁ IĎwČ : hŇ xĲĎ pĘŇ SĂ lĘ Hl¡Ď otĳŇ xĎ pĘŇ SĂ hŇ h¡Ď lĘ BĂ =tŇ ’Ć
31 ’rĘIąČwČ : tŇ orĲxĄ ’Ğ Myn¿ĂSĎ =‘bČŇ SĲĆ dŇ o‘¡ oUŔ ‘Ă dŇ băŇŁ ‘ĞIĲČwČ hŇ ’ĳĎ QĄ mĂ lx¡Ą rĎ=tŇ ’Ć =MGČ sŘ27

hwhy
.T"k qwsp Nmql Nyy‘w : y"tw ’"t ,V"x Nkw hxĎpĘ SĂ lĘ ’"s v.24 .Vgd ‘ČmŁ SĘ JĂ n"b v.13 .Tk

.ol tlm Ny’ y"k Myrps tYqmb v.28 .ìUĘ ‘Ă y’rwsl v.25www.bibleist.ru
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rhČ êąČ wČ : hŇ rĲĎqĎ ‘Ğ lx¡Ą rĎwĘ HmĳĎ xĘ rČ=tŇ ’Ć xê¡ČpĘŇ IĂwČ hŇ ’ĎŔ lĄ hŇ ’ăĎ CnWĘ =yJĲĂ ÉhoĎhyĘ 32

ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĎ rĎ=yJĲĂ hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ yJăĂ NbĳĄŇ C’rĘ om¡ SĘř ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ dŇ lĆ êăĄ wČ Éh’Ď lĄ
rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůNBĄ dŇ lĆ êăĄ wČ Èdo‘ rhČ êăČ wČ : ySĲĂ y’Ă ynĂ b¿ČŇ hĎ ’ĹyĲĆ hŇ ê¡Ď ‘Č yJ¿Ă yyĂŔnĘ ‘ĎBĘ 33

’r¿ĎqĘ êĂ wČ hŇ zĳĆ=tŇ ’Ć =MGČ yl¡Ă =NêĆ IĲĂwČ ykĂŇ nŔŁ ’Ď hŇ ’ăĎ CnWĘ =yJĲĂ ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĎ =yJĲĂ
hŇ wąĆQĎ yĂ ÉM‘ČjČÄ hČ hŇ êąĎ ‘Č rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůNBĄ dŇ lĆ êăĄ wČ Èdo‘ rhČ êăČ wČ : No‘Ĳ mĘ SĂ om¡ SĘ 34

: ywĲĂlĄ om¡ SĘ =’ř rĲĎqĎ NJ¿Ą =l‘Č MynĳĂbĎŇ hŇ SăĎ ŁlSĘ ol¡ yêĂ dĘŇ l¿Č yĎ=yJĲĂ ylČŔ ’Ą ÉySĂ y’Ă
NJËĄ =l‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć hŇ dăĆŇ o’ ÉM‘ČjČÄ hČ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ NBĄę dŇ lĆ êăĄ wČ dŇ o‘Á rhČ êČÄ wČ 35

ÉhdĎŇ lĘ yĲĎ âlą yJăĂ lxĄę rĎ ’rĆêăĄwČ : tŇ dĆŇ QĲĆ mĂ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wĲČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ om¡ SĘ hŇ ’¿Ď rĘqĲĎ l
MynĂŔ bĎŇ yQăĂ =hŇ bĎŇ hĲĎ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ rmĆ ’Ň êąŁ wČ HtĳĎŇ xŁ ’ĞBĲČ lx¡Ą rĎ ’e¿ĄqČ êĘ wČ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ
tŇ xČ tąČŇ hĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ lxĳĄ rĎBĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď hŇ t¿ĎŇ mĄ NyĂ’¡Č=M’Ă wĘ 2

yt¿ĂŇ mĎ ’Ğ hŇ eËĄhĂ rmĆ ’Ň êěŁ wČ : NTĆ bĲĎŇ =yrĂjĘ ëŇ U¡Ą mĂ ‘n¿ČmĎ =rSĆ ’Ğ ykĂŇ nŔŁ ’Ď ÉMyhĂ Łl’Ĺ 3

: hŇ eĎUĲĆ mĂ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ =MgČŇ hŇ n¿ĆBĎ ’Ă wĘ yJČŔ rĘBĂ =l‘Č ÉdlĄ tĄŇ wĘ hĎ ylĳĆ’Ą ’BăŁ hŇ h¡Ď lĘ bĂŇ
rhČ êăČ wČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ hĎ yl¡Ć ’Ą ’b¿ŇŁ IĎwČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ Ht¡ĎŇ xĎ pĘŇ SĂ hŇ h¿Ď lĘ BĂ =tŇ ’Ć olË =NêĆêĲĂ wČ 4, 5

ÉMgČŇ wĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ yeĂ năČDĎ É lxĄ rĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : NBĲĄ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ hĎŔ lĘ BĂ 6

dŇ o‘Ŕ rhČ êăČ wČ : NDĲĎ om¡ SĘ hŇ ’¿Ď rĘqĲĎ NJËĄ =l‘Č NBĳĄ yl¡Ă =NêĆ IĲĂwČ ylĂŔ qŁ BĘ ‘măČ SĎ 7

lxĄę rĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ yn¡ĂSĄ NB¿Ą lxĳĄ rĎ tŇ xăČ pĘŇ SĂ hŇ h¡Ď lĘ BĂ dŇ lĆ êĄě wČ 8

om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ êĂ wČ yêĂ lĘ kĳŇŁ yĎ=MGĲČř yt¡ĂŇ xŁ ’Ğ=M‘Ă yêĂ lĘ êËČpĘŇ nĂ ű MyhÌĂ Łl’Ĺ ylĄÄ CêpĘŇ nČ
HtĎŔ xĎ pĘŇ SĂ hŇ jăĎ lĘ zĂ=tŇ ’Ć ÉxuČ êĂ wČ tŇ dĆŇ QĳĆmĂ hŇ d¡ĎŇ mĘ ‘Ď yJ¿Ă hŇ ’ĎŔ lĄ ’rĆêăĄwČ : ylĲĂ êĎpĘŇ nČ 9

bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČlĘ hŇ ’¡Ď lĄ tŇ x¿Č pĘŇ SĂ hŇ jËĎ lĘ zĂ dŇ lĆ êĄę wČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ HtËĎŇ ’Ł Nê¿ĄêĂ wČ 10

ÉhjĎ lĘ zĂ dŇ lĆ êĄę wČ : dŇ GĲĎ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ dgĳbăř hŇ ’¡Ď lĄ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : NBĲĄ 11, 12

ynĂ Cr¡èĘ ’Ă yJ¿Ă yrĂě SĘ ’Ď BĘ hŇ ’ĎŔ lĄ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ yn¡ĂSĄ NB¿Ą hŇ ’ĎŔ lĄ tŇ xăČ pĘŇ SĂ 13

MyFĂę xĂ =ryYĲĂ qĘ ymăĄ yBĂ NbĄÁ C’rĘ ëŇ lĆ IĄÄwČ : rSĲĄ ’Ď om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ tŇ onĳBĎ 14

É lxĄ rĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ oUĳ ’Ă hŇ ’¡Ď lĄ =l’Ć MtĎŔ ’Ł ’băĄŇ IĎwČ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉMy’Ă dĎŇ CdĲŇ ’YąĎ mĘ IĂwČ
ëŇ êăĄxĘ qČ ÉT‘ČmĘ hČ HlĎę rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ëŇ nĲĄBĘ y’¡ĄdĎŇ CDĲmĂ ylĂŔ ’năĎ=ynĂ êĘ hŇ ’ĎŔ lĄ =l’Ć 15

bŇ JąČ SĘ yĂ ÉNkĄŇ lĎ lxĄę rĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ ynĳĂBĘ y’¡ĄdĎŇ CDĲ=tŇ ’Ć MG¿Č tŇ xČ qČě lĎ wĘ ySĂŔ y’Ă =tŇ ’Ć
ůbrĆ‘ĆBĎ ÈhdĆŇ vĎ hČ =NmĂ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ’bÄŁ IĎwČ : ëŇ nĲĄbĘŇ y’¿ĄdĎŇ CDĲ tŇ xČ ê¡Č hŇ lĎ yĘQČŔ hČ ÉëUĎ ‘Ă 16

’Ytw
’"s v.8 .l .s"tw ‘"t ,V"x Nkw h’ĎrĘqĎ = ’ĎrĘqĎ l"Y v.34 .y"tw V"x ,d"dx Nkw omSĘ =t’Ć ’"s v.32

.+qw +tk dgĎ ’BĎ ’"sw ,‘"t Nkw +qw +tk dgb ’"s ,yrq dgĎ ’BĎ ,bytk dgĎBĘ v.11 .V"xw rd"nq y"k z"y Nk =MgČwĘ
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ìŇ yêĂŔ rĘkČŇ WĘ rkăŇŁ WĎ yJĂ ť ’obŔ êĎ ylăČ ’Ą ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ otę ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ ’ĎÁ lĄ ’YĄÄ êĄ wČ
17 hŇ ’ĳĎ lĄ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : ’ChĲř hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ HU¡Ď ‘Ă bŇ J¿Č SĘ IĂwČ ynĳĂBĘ y’¡ĄdĎŇ CdŇ BĘ
18 ÉMyhĂ Łl’Ĺ NtąČŇ nĎ hŇ ’Ďę lĄ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ySĲĂ ymĂ xĞ NB¿Ą bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ dŇ lĆ ê¿Ą wČ rhČ êËČ wČ
19 rhČ êąČ wČ : rkĲĎŇ Vř vĎ yĂ om¡ SĘř ’r¿ĎqĘ êĂ wČ ySĳĂ y’Ă lĘ yt¡ĂŇ xĎ pĘŇ SĂ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ yrĂŔ kĎŇ WĘ
20 ű Myh¿Ă Łl’Ĺ ynĂ dČÄ bĎŇ zĘ hŇ ’Ďę lĄ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČQĘ yè¡Ă SĂ =NBĲĄ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ ’ĎŔ lĄ Édo‘

MynĳĂbĎŇ hŇ èăĎ SĂ ol¡ yêĂ dĘŇ l¿Č yĎ=yJĲĂ ySĂŔ y’Ă ynĂ lăĄ BĘ zĘyĂ ÉM‘ČjČÄ hČ ůboT dŇ bĆŇ zăĄ ÈytĂŇ ’Ł
21 Hm¡Ď SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ tŇ BĳČ hŇ dĎŇ lĘ yăĎ rx¡Č ’Č wĘ : NClĲ bĚŇ zĘ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ
22 xê¡ČpĘŇ IĂwČ MyhĂŔ Łl’Ĺ ÉhĎ ylĆÄ’Ą ‘mąČ SĘ IĂwČ lxĳĄ rĎ=tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ rJ¿Ł zĘIĂwČ : hŇ nĲĎ yDĂ sŘ28

23 : ytĲĂŇ jĎ rĘxĆ =tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ PŇ ¿Čs’Ď rmĆ ’Ň êěŁ wČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ rhČ ê¡Č wČ : HmĲĎ xĘ rČ=tŇ ’Ć
24, 25 yhĂě yĘwČ : rxĲĄ ’Č NB¿Ą yl¡Ă hoËĎhyĘ PŇ sÌĄ yŁ rmĳŁ ’Ň lĄ PŇ ¡Ąsoy omË SĘ =tŇ ’Ć ’rÌĎqĘ êĂ wČ

ÉynĂ xĄÄ QĘ SČ NbĎŔ lĎ =l’Ć ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ PŇ ĳĄsoy=tŇ ’Ć lx¡Ą rĎ hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ
26 rSĆÄ ’Ğ ydČę lĎ yĘ=tŇ ’Ć wĘ ySăČ nĎ=tŇ ’Ć hŇ nĎÂêĘ : yYĲĂ rĘ’Č lĘ C ym¡Ă oqmĘ =l’Ć hŇ kĎŔ lĘ ’ăĄ wĘ

rS¿Ć ’Ğ yt¡ĂŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć êĎ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ’Č yJĂ ť hŇ kĎŇ ĳĄl’Ą wĘ Nh¡Ą BĎ ìËŇ tĘŇ ’ĲŁ yêĂ dĘŇ bÌČŇ ‘Ď
27 yêĂ SĘ xČě nĂ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ ’nËĎ=M’Ă NbĎŔ lĎ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ yêĲĂ dĘŇ bČŇ ‘Ğ
28 : hŇ nĎêĲĄ’Ć wĘ yl¡Č ‘Ď ìËŇ rĘkĲĎŇ WĘ hŇ bÌĎŇ qĘ nĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ : ìŇ lĲĆ lĎ gĘŇBĂ ho¡ĎhyĘ ynĂ k¿ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwČ
29 hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ wĘ ìŇ yêĳĂ dĘŇ bČŇ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ tŇ ’¡Ą êĎ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ’Č wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ
30 ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ bŇ rŔŁ lĎ ZrăŁ pĘŇ IĂwČ ÉynČpĎŇ lĘ ìąŇ lĘ hŇ yĎÄhĎ =rSĆ ’Ğ žT‘ČmĘ yJĂÃ : yêĲĂ ’Ă ì¡Ň nĘ qĘ mĂ
31 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ytĲĂŇ ybĄŇ lĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ =MgČŇ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ ytËČŇ mĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ ylĳĂ gĘŇrČlĘ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ hoËĎhyĘ

ÉyQĂ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ =M’Ă hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ylăĂ =NêĆtĂŇ =âlĲ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ ëŇ ĳĎl=NêĆ’ĲĆ hŇ măĎ
32 ìÁ nĘ ’Ň YĲŁ =lkĎŇ BĘ rbÄŁ ‘Ĺ’ĲĆ : rmĲŁ SĘ ’Ć ì¡Ň nĘ ’Ň YĲŁ hŇ ‘¿ĆrĘ’Ć hŇ bĎŇ CSË ’Ď hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ

MybĂŔ WĎ JĘ BČ ÉMCx=hŇ WĲĆ =lkĎŇ wĘ ’ClęTĎ wĘ dŇ qăŁ nĎ ű hŇ WăĆ =lJĎ MèĎÁ mĂ rsĄÄ hĎ MoIęhČ
33 MoyăBĘ ÉytĂŇ qĎ dĘŇ YĂ yBąĂ =hŇ tĎŇ nĘ ‘ĲĎwĘ : yrĲĂkĎŇ WĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ MyEĳĂ‘Ă BĲĎ dŇ q¡Ł nĎ wĘ ’Cl¿ TĎ wĘ

’ClÁTĎ wĘ dŇ qÄŁ nĎ žCenĆy’Ą =rSĆ ’Ğ lJăŁ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ yr¡ĂkĎŇ WĘ =l‘Č ’ob¿Ň tĎŇ =yJĲĂ rxĎŔ mĎ
34 yh¿Ă yĘ Cl¡ NhĳĄ Nb¡ĎŇ lĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : yêĲĂ ’Ă ’Ch¡ bŇ Cn¿GĎ MybĂŔ WĎ JĘ BČ ÉMCxwĘ MyEĂę‘Ă BĲĎ
35 My’Ăę lĚ FĘ hČ wĘ MyDăĂqĚ‘ĞhĲĎ MySĂÁ yĎêĘ hČ =tŇ ’Ć ’ChÄ hČ žMoIBČ rsČ IăĎwČ : ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ kĂŇ

MCx¡ =lkĎŇ wĘ oBŔ ÉNbĎŇ lĎ =rSĆ ’Ğ lJąŁ tŇ ’ŔŁ lĚ FĘ hČ wĘ tŇ oDăqĚeĘ hČ ÉMyEĂ‘Ă hĲĎ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ
36 NybăĄŇ C on¡ yBĄ MymĂŔ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ëŇ rĆDĆ ť MWĆ IĎęwČ : wynĲĎBĎ =dŇ yČBĘ Nê¡Ą IĂwČ MybĳĂŇ WĎ JĘ BČ

bq‘y
.rkĎ WĎ SyĆ w’ rkĎ WĎ Sy’Ă = rkĎ WĎ SĘ yĂ n"b v.18 .y"tw V"x Nkw omSĘ =t’Ć ’"n v.18 .’ChhČ rybs v.16
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lu¿ČmČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ olă =xuČ IĂwČ : tŇ rĲŁ tĎŇ oeĲ hČ Nb¡ĎŇ lĎ N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć hŇ ‘ËĆrŁ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČwĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ 37

NbĎŔ QĎ hČ ÉPŁWxĘ mČ tŇ onŔ bĎŇ lĘ tŇ olă YĎ jĘ ÉNhĄ BĎ l~ąĄpČŇ yĘwČ Nomĳ rĘ‘Č wĘ zClă wĘ xl¡Č hŇ nËĆbĘŇ lĂ
MyT¡Ă hĎ rĘBĲĎ l~ĄŔ jĂ rSăĆ ’Ğ ÉtolqĘ UČ hČ =tŇ ’Ć gŇ~Ąę IČwČ : tŇ olĲ qĘ UČ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ 38

N’Ň ~ŔŁ hČ xkČŇ năŁ lĘ ÉtoêSĘ lĂ N’Ň ~ąŁ hČ í’Ň bÄŁ êĎ žrSĆ ’Ğ MyĂUĳĎhČ tŇ otăŇ qĞSĲĂ BĘ
N’Ň ~ŔŁ hČ ídĘŇ lăČ êĄ wČ tŇ olĳ qĘ UČ hČ =l’Ć N’Ň ~¡Ł hČ Cm¿ xĹIĲĆwČ : tŇ oêĲ SĘ lĂ N’¿Ď bŇŁ BĘ hŇ nĎmĘ x¡Č IĄwČ 39

ynĄÄjĘ NêĄ IĂwČţ ůbqŁ ‘ĞyĲČ dŇ yrăĂpĘŇ hĂ ÈMybĂŇ WĎ JĘ hČ wĘ : My’ĲĂ lĚ TĘ C MyD¡ĂqĚnĘ MyD¿ĂqĚ‘Ğ 40

âl¿ wĘ oDŔ bČŇ lĘ ÉMyrĂdĎŇ ‘Ğ olą tŇ SĆ IĎÄwČ NbĳĎŇ lĎ N’Ň YăŁ BĘ MCx¡ =lkĎŇ wĘ dŇ qËŁ ‘Ď=l’Ć N’Ň ~ÌŁ hČ
MWĎÄ wĘ ůtorèĎ qĚmĘ hĲČ N’Ň ~ăŁ hČ ÈMxĄ yČ=lkĎŇ BĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : NbĲĎŇ lĎ N’Ň Y¿Ł =l‘Čř Mt¡ĎŇ SĎ 41

: tŇ olĲ qĘ UČ BČ hŇ eĎm¡Ą xĘ yČlĘ MyTĳĂ hĎ rĘBĲĎ N’Ň ~¡Ł hČ yn¿Ąy‘ĄlĘ tŇ olË qĘ UČ hČ =tŇ ’Ć bŇ qÌŁ ‘ĞyĲČ
Myr¡ĂSĚ uĘ hČ wĘ NbĎŔ lĎ lĘ ÉMypĂŇ TĚ ‘ĞhĲĎ hŇ yąĎhĎ wĘ MyWĳĂ yĎ âlă N’Ň ~¡Ł hČ PŇ yřT¿Ă ‘ĞhĲČ bĘŇ Cř 42

ÉtoxpĎŇ SĘ C tŇ oBŔ rČ N’Ň YăŁ Éol=yhĂ yĘwĲČ dŇ ’ĳŁ mĘř dŇ ’ăŁ mĘ Sy’¡Ă hĎ Zr¿Ł pĘŇ IĂwČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ 43

rmŔŁ ’Ň lĄ ÉNbĎŇ lĎ =ynĲĄbĘŇ yrąĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ‘mČę SĘ IĂwČ : MyrĲĂmŁ xĞ wĲČ MyQ¡Ă mČ gĘŇ C MydĂŔ bĎŇ ‘ĞwĲČ ’l
tŇ ’¿Ą hŇ WĎě ‘Ď CnybĂŔ ’Ď lĘ rSăĆ ’ĞmĲĄ C CnybĳĂŇ ’Ď lĘ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ xqăČlĎ
oU¡ ‘Ă CeËnĆy’Ą hŇ e¿ĄhĂ wĘ NbĳĎŇ lĎ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ’rĘI¿ČwČ : hŇ EĲĆhČ dŇ b¡ŇŁ JĎ hČ =lJĎ 2

sŘ29 ìŇ yt¡ĆŇ obŇ ’Ğř ZrĆ’¿Ć=l’Ć bŇ CSË bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MoSĲ lĘ SĂ lom¿ tĘŇ JĂ 3

hŇ ’ĳĎ lĄ lĘ C lxăĄ rĎlĘ ’r¡ĎqĘ IĂwČ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ xlăČ SĘ IĂwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ wĘ ìŇ êĳĆdĘŇ lČ omĲ lĘ C 4

=yJĲĂ NkĆŔ ybĂŇ ’Ğ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ ’ąĆ rŁ NhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : onĲ ’Ň YŁ =l’Ć hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ 5

NêĳĆ‘Ę dČŇ yĘ hŇ nĎê¡Ą’Č wĘ : ydĲĂŇ UĎ ‘Ă hŇ y¡ĎhĎ ybĂŔ ’Ď yhăĄŁl’Ň wĲĄ MSĳŁ lĘ SĂ lmăŁ tĘŇ JĂ yl¡Č ’Ą Cen¿Ć y’Ą 6

PŇ l¿Ă xĹhĲĆ wĘ yBĂŔ ltĆŇ hăĄ ÉNkĆŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ : NkĲĆŇ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć yêĂ dĘŇ b¡ČŇ ‘Ď yxĂŔ JŁ =lkĎŇ BĘ yJĂ ť 7

: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă ‘r¡ČhĎ lĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ onătĎŇ nĘ =âlĲ wĘ MynĳĂmŁ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ yê¡Ă rĘJĚ WĘ mČ =tŇ ’Ć
=M’Ă wĘ MyDĳĂqĚnĘ N’Ň ~¡Ł hČ =lkĎŇ Cd¿Ň lĘ yĲĎwĘ ìŇ rĆŔ kĎŇ WĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉMyDĂqĚnĘ rmČę ’Ň yŁ hŇ JăŁ =M’Ă 8

l~ÌĄ IČwČ : MyDĲĂqĚ‘Ğ N’Ň ~¡Ł hČ =lkĎŇ Cd¿Ň lĘ yĲĎwĘ ìŇ rĆŔ kĎŇ WĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉMyDĂqĚ‘Ğ rmČę ’Ň yŁ hŇ JăŁ 9

’v¿Ď ’Ć wĲĎ N’Ň ~ŔŁ hČ MxăĄ yČ Ét‘ĄBĘ yhĂę yĘwČ : ylĲĂ =NêĆ IĲĂwČ Mk¡ĆŇ ybĂŇ ’Ğ hŇ n¿ĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ 10

MyD¿ĂqĚ‘Ğ N’Ň ~ŔŁ hČ =l‘Č MylăĂ ‘Ł hĲĎ ÉMydĂŇ êĚ‘ČhĲĎ hŇ eąĄhĂ wĘ Molĳ xĞBĲČ ’rĆ’¡ĄwĎ ynËČy‘Ą
bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ Mol¡ xĞBĲČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’ÌČ lĘ mČ ylČÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MyDĲĂrĚbĘŇ C MyD¡ĂqĚnĘ 11

MylăĂ ‘Ł hĲĎ ÉMydĂŇ êĚ‘ČhĲĎ =lJĎ Éh’Ą rĘC ìŇ ynąĆy‘Ą ’nĎÄ=’WĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ynĂ eĲĄhĂ rm¡Č ’Ł wĲĎ 12

Nb¡ĎŇ lĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ ytĂŇ y’ĂŔ rĎ yJăĂ MyDĳĂrĚbĘŇ C MyD¡ĂqĚnĘ MyD¿ĂqĚ‘Ğ N’Ň ~ŔŁ hČ =l‘Č
hV‘
Myrps tYqmb v.43 .ytbr P"h Ny’ ’"sb ,ytbr +P .’y‘gb PyT‘hbĘ CĲ n"b v.42 .=M‘Ă rybs v.40

.rsx ìytĆbŁ ’Ğ yllhb v.3 .’l .y"t Nkw d’Ł mĘ tlm Ny’ y"kwww.bibleist.ru
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13 hŇ bĎŔ ~ĄmČ ÉMèĎ êĎxĘ SąČ mĎ rSĆÄ ’Ğ l’ĄŔ ÍtŇ yBĲĄ É l’Ą hĎ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ : ëŇ QĲĎ hŇ WĆ ‘¿Ł
bŇ CS¡ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =NmĂ É’YĄ MCq¿ hŇ êĎę ‘Čř rdĆŇ nĳĆ MS¡Ď yQËĂ êĎrĘd¿ČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğř

14 CnlËĎ dŇ o‘¿hČ olĳ hŇ nĎrĘm¡Č’Ň êŁ wČ hŇ ’ĎŔ lĄ wĘ É lxĄ rĎ N‘ČêąČ wČ : ìŇ êĲĆdĘŇ lČ omĲ ZrĆ’¿Ć=l’Ć
15 CnrĳĎkĎŇ mĘ yJăĂ ol¡ CnbĘŇ S¿Č xĘ nĆ tŇ oIËrĂkĘŇ nĎ ’olÌ hĞ : CnybĲĂŇ ’Ď tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ wĘ qlĆ x¿Ą
16 ÉMyhĂ Łl’Ĺ ly~ąĂ hĂ rSĆÄ ’Ğ rSĆ ‘ęŁ hĎ =lkĎŇ yJăĂ : CnjĲĄ sĘ JČ =tŇ ’Ć lok¡Ň ’Ď =MGČ lkČŇ ’Ň I¿Ł wČ

ìŇ yl¡Ć ’Ą MyhËĂ Łl’Ĺ rmÌČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ hŇ êĎę ‘Č wĘ CnynĳĄbĎŇ lĘ C ’Ch¡ Cnl¿Ď CnybĂŔ ’Ď mĲĄ
17 : MyQĲĂ mČ GĘ hČ =l‘Č wyS¡Ď nĎ=tŇ ’Ć wĘ wřyn¿ĎBĎ =tŇ ’Ć ’vËĎ IĂwČ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ MqĎ I¡ĎwČ : hŇ WĲĄ ‘Ğ
18 onŔ yĎnĘ qĂ ÉhnĄqĘ mĂ SkĎŔ rĎ rSăĆ ’Ğ ÉoSkĚŇ rĘ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ChnĄę qĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć gŇhăČ nĘ IĂwČ

: N‘ČnĲĎJĘ hŇ YĎ rĘ’¿Č wyb¡ĂŇ ’Ď qx¿Ď YĘ yĂ=l’Ć ’obËŇ lĎ MrĳĎ’Ğ NDăČpČŇ BĘ Sk¡ČŇ rĎ rS¿Ć ’Ğ
19 rS¿Ć ’Ğ Myp¡ĂŇ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć lxĄŔ rĎ bŇ năŁ gĘŇêĂ wČ onĳ’Ň YŁ =tŇ ’Ć zz¡Ł gĘŇlĂ ëŇ lČŔ hĎ NbăĎŇ lĎ wĘ
20 yJ¿Ă olŔ dŇ yGăĂhĂ ÉylĂ BĘ =l‘Čř yUĳĂ rČ’ĞhĲĎ Nb¡ĎŇ lĎ bŇ l¿Ą =tŇ ’Ć bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ bŇ năŁ gĘŇ IĂwČ : hĎ ybĲĂŇ ’Ď lĘ
21 rhĳĎeĎhČ =tŇ ’Ć rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ MqĎ I¡ĎwČ olŔ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ É’Ch xr¿ČbĘŇ IĂwČ : ’ChĲ xČ r¡ĄbŇŁ
22 yJ¿Ă ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIăBČ Nb¡ĎŇ lĎ lĘ dŇ G¿ČIĚwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ rh¿Č wyn¡ĎjĎ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ
23 tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ëŇ rĆD¡Ć wyrĎŔ xĞ’ĲČ PŇ DăŁ rĘIĂwČ oUŔ ‘Ă ÉwyxĎ ’Ć =tŇ ’Ć xuąČIĂwČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ xr¡ČbĎŇ
24 yU¡Ă rČ’ĞhĲĎ Nb¿ĎŇ lĎ =l’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ ’bÌŇŁ IĎwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ rh¿Č BĘ ot¡Ň ’Ł qB¿Ą dĘŇ IČwČ MymĳĂ yĎ

bŇ oF¿ mĂ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=M‘ĲĂ rB¿Ą dČŇ êĘ =NjĆ ìËŇ lĘ rmĆ èÌĎ hĂ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ MŁlă xĞBĲČ
25 rhĎŔ BĎ ÉolhĽ’ĲĎ =tŇ ’ĲĆ ‘qąČêĎ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČwĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ Nb¡ĎŇ lĎ gŇv¿Ą IČwČ : ‘rĲĎ=dŇ ‘Čř
26 hŇ măĆ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ÉNbĎŇ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ rh¿Č BĘ wyx¡Ď ’Ć =tŇ ’Ć ‘q¿ČêĎ NbËĎŇ lĎ wĘ
27 hŇ UĎ ląĎ : bŇ rĆxĲĎ tŇ oy¡bĚŇ SĘ JĂ ytČŔ nŁ BĘ =tŇ ’Ć ÉghĄ nČêĘ wČ ybĳĂŇ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć bŇ n¡Ł gĘŇêĂ wČ tĎŇ yWĂŔ ‘Ď

hŇ x¿Ď mĘ WĂ BĘ ìËŇ xĞQĲĄ SČ ’Ğ wĲĎ yQĂŔ êĎdĘŇ GăČhĂ =âlĲ wĘ ytĳĂŇ ’Ł bŇ n¡Ł gĘŇêĂ wČ xČ rŔŁ bĘŇ lĂ ÉtĎ’Ň BĄÄ xĘ nČ
28 ytĳĎŇ nŁ bĘŇ lĂ wĘ yn¡ČbĎŇ lĘ qè¿Ą nČlĘ ynĂ êČŔ SĘ TČ nĘ âlă wĘ : roeĲ kĂŇ bĘŇ C PŇ t¿ŇŁ BĘ Myr¡ĂSĂ bĘŇ C
29 yhĄÄ Łl’Ň wĲĄ ‘rĳĎ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ydĂŔ yĎ l’ăĄ lĘ =SyĆ : oWĲ ‘Ğ êĎlĘ J¿Č sĘ hĂ hŇ ê¡Ď ‘Č

bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=M‘ĲĂ rB¿Ą DČmĂ ìËŇ lĘ rmĆ èÌĎ hĂ rmęŁ ’Ň lĄ ylăČ ’Ą rmÌČ ’Ď ű SmĆ ’ăĆ Mř kĆÁ ybĂŇ ’Ğ
30 tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ êĎpĘŇ s¡Č kĘŇ nĂ PŇ s¿Ł kĘŇ nĂ =yJĲĂ êĎkĘŇ lČŔ hĎ ëŇŁlă hĎ ÉhêĎ‘Č wĘ : ‘rĲĎ=dŇ ‘Čř bŇ oF¿ mĂ
31 yJăĂ NbĳĎŇ lĎ lĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ N‘Č I¿ČwČ : yhĲĎ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć êĎbĘŇ n¡ČgĎŇ hŇ UĎ l¿Ď ìŇ ybĳĂŇ ’Ď

yt’ry
‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw rSĆ ’ĞwČ ’"s v.13 .bytkw yrq hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13

wynĎBĎ =t’ĆwĘ wySĎ nĎ=t’Ć l"Yw rxw’m Mdqwm v.17 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +k Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.13 .s"tw
.b"d Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.24 .V"x Nkw =d‘Č y"k Myrps tYqmb v.20 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +b Nkw

.y"tw b"d ,rd"nq +k Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.29 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +’ Nkw ìybĂ ’Ğ ’"s v.29
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’YăĎ mĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ M‘Ă ţ : yUĲĂ ‘Ă mĲĄ ìŇ yt¡ĆŇ onřBĘ =tŇ ’Ć lz¿Ł gĘŇêĂ =NjĆ yêĂ rĘmČŔ ’Ď yJăĂ ytĂŇ ’Ň rĄŔ yĎ 32

ëŇ ĳĎl=xqČ wĘ yd¡ĂŇ UĎ ‘Ă hŇ m¿Ď ìËŇ lĘ =rJĆ hĲČ CnyxÌĄ’Č dŇ gĆŇ năĆ ůhyĆxĘ yĲĂ âlă ÈìyhĆŁl’Ĺ=tŇ ’Ć
ű bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ=lhĆ ’ĲŁ BĘ NřbĎÁ lĎ ’bÄŁ IĎwČ : MtČŇ bĲĎŇ nĎGĘ lx¡Ą rĎ yJ¿Ă bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ‘dăČŇ yĎ=âlĲ wĘ 33

hŇ ’ĎŔ lĄ lhĆ ’ăŁ mĄ É’YĄ IĄwČ ’YĳĎ mĎ âlă wĘ tŇ h¡Ł mĎ ’ĞhĲĎ yê¿ĄSĘ lhĆ ’ËŁ bĘŇ C hŇ ’Ďę lĄ lhĆ ’ăŁ bĘŇ C
rk¿ČŇ BĘ MmËĄ WĂ êĘ wČ MypĂę rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ xăĎ qĘ lĲĎ lxĄÂrĎwĘ : lxĲĄ rĎ lhĆ ’¿Ł BĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ 34

: ’YĲĎ mĎ âl¿ wĘ lhĆ ’¡Ł hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć NbËĎŇ lĎ Sè¿Ą mČ yĘwČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ bŇ SĆ êăĄ wČ lm¡Ď GĎhČ
MCqă lĎ É lkČŇ C’ ’olą yJăĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrxČ yĂÄ=l’Č hĎ ybĂę ’Ď =l’Ć rmĆ ’Ň êăŁ wČ 35

rxČ I¿ĂwČ : MypĲĂŇ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć ’Y¡Ď mĎ âl¿ wĘ WjĄě xČ yĘwČ ylĳĂ MyS¡Ă nĎ ëŇ rĆd¿ĆŇ =yJĂ ìŇ ynĆŔ jĎ mĂ 36

hŇ măČř Éy‘Ă SĘ jĂ =hŇ mČ NbĎŔ lĎ lĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ N‘Č IąČwČ NbĳĎŇ lĎ BĘ bŇ rĆIăĎwČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ
ÉtĎ’Ň YĎÄ UĎ =hŇ mČ ylČę JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć êĎSĘ èăČ mĂ =yJĲĂ : yrĲĎxĞ’ĲČ êĎqĘ l¡Č dĎŇ yJ¿Ă ytĂŔ ’Ň FĎ xČ 37

: CnynĲĄSĘ NyB¿Ą Cxyk¡ĂŇ oywĘ ìŇ yxĳĆ’Č wĘ yx¡Č ’Č dŇ gĆŇ n¿Ć hŇ JŔŁ MyWăĂ ìŇ tĆŔ ybĄŇ =ylĲĄ JĘ lJăŁ mĂ
yl¿Ą y’Ą wĘ ClJĳĄ SĂ âlă ìŇ yE¡Ć‘Ă wĘ ìŇ yl¿Ć xĄ rĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ nąĎSĎ MyrĂÄ WĘ ‘Ć žhzĆ 38

hŇ eĎFĆŔ xČ ’Ğ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ìŇ ylĆŔ ’Ą ytĂŇ ’Ň băĄŇ hĄ =âlĲ ÉhpĎŇ rĄTĘ : yêĂ lĘ kĲĎŇ ’Ď âl¿ ì¡Ň nĘ ’Ň YĲŁ 39

ynĂ l¿Č kĎŇ ’Ğ MoIËbČŇ ytĂŇ yyÌĂhĎ : hŇ lĎ yĘlĲĎ yt¡ĂŇ bĘŇ nĲĚgĘŇ C MoyŔ ytăĂŇ bĘŇ nĲĚGĘ hŇ eĎSĳĆ qĘ bČŇ êĘ yd¡ĂŇ IĎmĂ 40

ÈhnĎSĎ MyrăĂWĘ ‘Ć yQĂÂ=hŇ zĆ : ynĲĎ y‘ĄmĲĄ yt¡ĂŇ nĎSĘ dŇ D¿ČêĂ wČ hŇ lĎ yĘQĳĎBČ xrČqăĆwĘ bŇ rĆx¡Ł 41

Myn¡ĂSĎ SS¿Ą wĘ ìŇ ytĆŔ nŁ bĘŇ yêăĄSĘ BĂ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć=‘BĲČ rĘ’Č ìŇ yêĂÁ dĘŇ bČŇ ‘Ğ ůìtĆŇ ybĄŇ BĘ
žybĂŇ ’Ď yhăĄŁl’Ĺ ylĄÃ Cl : MynĲĂ mŁ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ yê¡Ă rĘJĚ WĘ mČ =tŇ ’Ć PŇ ¿ĄlxĞêĲČ wČ ìŇ ĳĆn’Ň YŁ BĘ 42

ynĂ êĳĎxĘ QČ SĂ MqăĎyrĄ hŇ ê¡Ď ‘Č yJ¿Ă ylĂŔ hŇ yĎhăĎ ÉqxĎ YĘ yĂ dŇ xČ pąČŇ C MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č yhĄÄ Łl’Ĺ
NbĎÁ lĎ N‘Č IČÄwČ : SmĆ ’ĲĎ xkČŇ oI¿wČ Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ ’¿Ď rĎ yjËČJČ ‘Č ygÌĂŇ yĘ=tŇ ’Ć wĘ yyĂÂnĘ ‘Ď=tŇ ’Ć 43

lkËŇŁ wĘ ynĂŔ ’Ň YŁ N’Ň ~ăŁ hČ wĘ ÉynČBĎ MynąĂBĎ hČ wĘ ytČÁ nŁ BĘ tŇ onÄBĎ hČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
o’¿ MoIŔhČ ÉhQĆ ’ĄÄ lĎ hŇ WąĆ ‘Ĺ’ĲĆ=hŇ mĲĎ ytČÂ nŁ bĘŇ lĂ wĘ ’Chĳ =ylĂ hŇ ’¡Ć rŁ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ
hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ êĎ’ĳĎ wĎ ynăĂ’Ğ tŇ yr¡ĂbĘŇ hŇ t¿ĎŇ rĘkĘŇ nĂř hŇ kËĎŇ lĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : CdŇ lĲĎ yĎ rS¿Ć ’Ğ Nh¡Ć ynĄbĘŇ lĂ 44

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ bĲĎŇ ~ĄmČ hĎ m¡Ćř yrĂyĘwČ NbĆŇ ’ĳĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ xu¿ČIĂwČ : ìŇ nĲĆ ybĄŇ C yn¿ĂyBĄ dŇ ‘¡ĄlĘ 45, 46

MS¡Ď ClkĘŇ ’Ň I¿Ł wČ lgĳĎŇ=CW‘ĞIĲČwČ Myn¡ĂbĎŇ ’Ğ Cx¿ qĘř IĂwČ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ CTă qĘ lĂ ÉwyxĎ ’Ć lĘ bŇ qąŁ ‘ĞyĲČ
: dŇ ‘ĲĄř lĘ GČ ol¡ ’rĎq¿Ď bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČwĘ ’tĳĎŇ CdŇ hĞWĲĎ rg¡ČŇ yĘ NbĎŔ lĎ olă =’rĎqĘ IĂwČ : lGĲĎhČ =l‘Č 47

om¡ SĘ =’rĎqĲĎ NJ¿Ą =l‘Č MoIĳhČ ì¡Ň nĘ ybĲĄŇ C yn¿ĂyBĄ dŇ ‘ËĄ hŇ E¿ĆhČ lGČÄhČ NbĎŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 48

d‘lg
qwsp Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw lh’b WjĄxČ yĘwČ l"Y v.33 .rsx ìytĆnŁ BĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.31

y"k ’"t Nkw htĎrĘkĘ nĂ wĘ ’"s v.44 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,y"k Myrps bwrb Nkw hmČC wxyryb v.36 .h"l
.‘"t Nk ,vTqĘlĘ IĂwČ l"Y v.46 .+lmd +lm hĎ ymĆyrĂyĘwČ Tw‘ymb : rsx hĎmĆrĂyĘwČ ymlVwry ,yllhb Nk v.45 .y"tw
Pqmbw twbyt ytV d‘Ą=lĘ GČ wxyrybw ymlVwryb ,swpdh tw’xswnbw y"k bwrb Nkw y’xndml hlm ’dx Nk v.47
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49 rt¡ĄŇ iĎ nĂ yJ¿Ă ìŇ ĳĆnybĄŇ C ynăĂyBĄ ho¡ĎhyĘ PŇ YĆ y¿Ă rmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉhjĎ YĘ UĂ hČ wĘ : dŇ ‘ĲĄř lĘ GČ
50 ytČŔ nŁ BĘ =l‘Č ÉMySĂ nĎ xuąČêĂ =M’Ă wĘ ytČę nŁ BĘ =tŇ ’Ć hŇ eăĆ‘ČêĘ =M’Ă : Ch‘ĲĄrĄmĲĄ Sy’¿Ă
51 bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ Nb¡ĎŇ lĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ìŇ nĲĆ ybĄŇ C yn¿ĂyBĄ dŇ ‘¡Ą Myh¿Ă Łl’Ĺ hŇ ’Ąě rĘ CnUĳĎ ‘Ă Sy’¡Ă Ny’¿Ą
52 dŇ ‘Ąť : ìŇ nĲĆ ybĄŇ C yn¿ĂyBĄ ytĂŇ yr¡ĂyĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ ~ĄmČ hČ ÉheĄhĂ wĘ hŇ EĆęhČ lGăČhČ ű hŇ eăĄhĂ

lGăČhČ =tŇ ’Ć ÉìylĆÄ’Ą rbąŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ=âl ynĂ ’Ďę =M’Ă hŇ bĳĎŇ ~ĄUČ hČ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄwĘ hŇ EĆŔhČ lGăČhČ
hŇ b¿ĎŇ ~ĄUČ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ EËĆhČ lG¿ČhČ =tŇ ’Ć ylČÁ’Ą rbÄŁ ‘ĞtĲČŇ =âl hŇ êĎ’Č ţ=M’Ă wĘ hŇ EĆŔhČ

53 yh¡ĄŁl’Ĺ CnynĄŔ ybĄŇ CTă jĘ SĘ yĂ ÉroxnĎ yhąĄŁl’Ň wĲĄ MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č yhĄÄ Łl’Ĺ : hŇ ‘ĲĎrĎlĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ
54 ÉxbČŇ zĆÄ bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ xBČÄ zĘIĂwČ : qxĲĎ YĘ yĂ wyb¿ĂŇ ’Ď dŇ xČ p¡ČŇ BĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ‘băČŇ èĎ IĂwČ MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ

: rhĲĎ BĎ Cnyl¡Ă IĎwČ MxĆ lĆŔ ClkĘŇ ’Ň IăŁ wČ MxĆ lĳĎ =lkĎŇ ’ĹlĲĆ wyx¡Ď ’Ć lĘ ’r¿ĎqĘ IĂwČ rhĎŔ BĎ
bl ëŇ lĆ IËĄwČ MhĳĆ tĘŇ ’Ć ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ wyt¡ĎŇ onbĘŇ lĂ wĘ wynËĎbĎŇ lĘ qèÌĄ nČ yĘwČ rqĆBęŁ BČ NbĎÁ lĎ MJĄÄ SĘ IČwČ

2 yk¿ĄŇ ’ĞlĘ mČ ob¡Ň =C‘GĘ pĘŇ IĂwČ oJĳ rĘdČŇ lĘ ëŇ ăČlhĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČwĘ : omĲ qŁ mĘ lĂ Nb¡ĎŇ lĎ bŇ SĎ I¿ĎwČ
3 ’rËĎqĘ IĂwČ hŇ zĳĆ Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ n¿ĄxĞmĲČ M’ĎŔ rĎ rSăĆ ’ĞJĲČ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ

: MyĂnĲĎxĞmĲČ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ
hŇ d¿ĄŇ WĘ ry‘¡ĂWĄ hŇ YĎ rĘ’¿Č wyxĳĂ ’Ď wW¡Ď ‘Ą=l’Ć wynĎŔ pĎŇ lĘ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ bŇ qąŁ ‘ĞyĲČ xlČÄSĘ IĂwČ4 +p8, sŘ30

5 ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ wWĳĎ ‘ĄlĘ yn¡ĂdŇŁ ’Ň lĲČ NCrŔ mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ JăŁ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMtĎŇ ’Ł wYąČyĘwČ : ModĲŇ ’Ĺ
6 roSă ÉylĂ =yhĂ yĘwĲČ : hŇ êĎ‘ĲĎ=dŇ ‘Č rx¡Č ’Ą wĲĎ yêĂ rĘGČŔ NbăĎŇ lĎ =M‘Ă bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č

Nx¡Ą =’YŁ mĘ lĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ dŇ yGăĂhČ lĘ ÉhxĎ lĘ SĘ ’Ć wĲĎ hŇ xĳĎ pĘŇ SĂ wĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆwĘ N’Ň Y¡řŁ romŔ xĞ wĲČ
7 ÉìyxĂÄ ’Ď =l’Ć Cn’Ň BąĎ rmĳŁ ’Ň lĄ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ
8 ’rÌĎyIĂwČ : oUĲ ‘Ă Sy’¡Ă tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ ìŔ tĘŇ ’Ň rĲĎqĘ lĂ ëŇ ăĄlhŁ ÉMgČŇ wĘ wWĎŔ ‘Ą=l’Ć

N’Ň ~ÌŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ oêę ’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć ZxČ IČÁwČ olĳ rYĆ IăĄwČ dŇ ’¡Ł mĘ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ
9 wWËĎ ‘Ą ’ob¿Ň yĎ=M’Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ : tŇ onĲ xĞmĲČ yn¿ĄSĘ lĂ MyQ¡Ă mČ GĘ hČ wĘ rqËĎBĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ

: hŇ TĲĎ ylĄ pĘŇ lĂ r’¡Ď SĘ eĂ hČ hŇ n¿ĆxĞUĲČ hČř hŇ yËĎhĎ wĘ ChJĳĎ hĂ wĘ tŇ x¡Č ’Č hĲĎ hŇ n¿ĆxĞUĲČř hĲČ =l’Ć
10 hoĎÂhyĘ qxĳĎ YĘ yĂ ybăĂŇ ’Ď yh¡ĄŁl’Ň wĲĄ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ybăĂŇ ’Ď ÉyhĄŁl’Ĺ ůbqŁ ‘ĞyĲČ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ

rm’h
twbyt ytV d‘Ą=lĘ GČ wxyrybw ymlVwryb ,swpdh tw’xswnbw y"k bwrb Nkw y’xndml hlm ’dx Nk v.48

.Mynhm Nk ’Ymn w"Tdb ,yqlx [28:10—32:3] hVrph MV v.3 .bl .y’br‘ml Nkw Pqmbw
,[30:22] t’ Myhl’ rkzyw ,[29:31] h’wnV=yk y"y ’ryw ,[28:10] bq‘y ’Yyw ,+d Myrdsw .x"mq Myqwspw
bq‘y ’byw +g Mypwlxw .bŁ yŁqŁ tŁ w Mypl’ t‘bV twytw’w .bŁ kŁ w Mypl’ Mylmw .[31:3] bq‘y=l’ y"y rm’yw
’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[30:42] N’Yh PyT‘hbĘ C ,’y‘gb =NmĲĂ n"bw ’y‘g ’lb NmĂ ’rwq ’"b ,[30:16] hdVh=NmĂ
.[30:32] Mwx=hWĲĆ =lkw Pwlx ’lbw .n"b Nk ’lw w"ywh txt ’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[31:39] ytbngĘC ,n"b Nk ’lw
hytwnV rpsmw .[30:11] dgb h’l rm’tw +’ +tkw .[30:20] Myhl’ yndbw ,[30:8] Myhl’ ylwtpn +b twqspw
y"k +b Nkw N’YŁ wĘ ’"s v.6 .’"k qwsp d‘ +’ qwsp +’ hydbw‘b hydbw‘ Nwzx hrTph v.4 .hnV MyrV‘

.’y‘gb hnxmhĲČ n"b v.9 .’y‘g ’lb hnxUČhČ n"b v.9 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq
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yêĂ nĘ TÁŁ qĎ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ bĎŇ yT¿Ăř y’Ą wĘ ì¡Ň êĘ dĘŇ lČ omĲ lĘ C ìËŇ YĘ rĘ’Č lĘ bŇ CSÌ ylČę ’Ą rmăĄ ’Ł hĲĎ 11

ylĂę qĘ mČř bĘŇ yJăĂ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć tĎŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ tŇ mĆŔ ’ĹhăĎ =lJĎ mĂ C ÉMydĂŇ sĎ xĞhĲČ lJąŁ mĂ
ynĂ l¿Ą y~Ă hČ : tŇ onĲ xĞmĲČ yn¿ĄSĘ lĂ ytĂŇ yy¡ĂhĎ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ hŇ EĆŔhČ NDăĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘbČÄ ‘Ď 12

M’¡Ą ynĂ JČŔ hĂ wĘ ’obăŇ yĎ=NjĆ otŔ ’Ł ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ’rąĄyĎ=yJĲĂ wWĳĎ ‘Ą dŇ IăČmĂ yx¡Ă ’Ď dŇ I¿ČmĂ ’nËĎ
Éì‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ yêąĂ mĘ WČ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă bŇ yT¡Ă y’Ą bŇ T¿Ą yhĄ êĎrĘmČŔ ’Ď hŇ êăĎ’Č wĘ : MynĲĂ BĎ =l‘Č 13

’Chĳ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ MS¡Ď NlĆ I¿ĎwČ : bŇ rĲŁ mĄ rp¡ĄŇ iĎ yĂ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MIĎŔhČ loxă JĘ 14

MyS¡Ă yĎtĘŇ C MyĂtČŔ ’Ň mĎ MyEăĂ‘Ă : wyxĲĂ ’Ď wW¿Ď ‘ĄlĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ odËŇ yĎbĘŇ ’BÌĎ hČ =NmĂ xuČÂ IĂwČ 15

Mh¡Ć ynĄbĘŇ C tŇ oqË ynĂ ymĲĄ MyQÌĂ mČ GĘ : MyrĲĂWĘ ‘Ć Myl¿Ă y’Ą wĘ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ Myl¿Ă xĄ rĘ MyrĳĂWĘ ‘Ć 16

Mr¡ĂyĎ‘Ę wČ MyrĂŔ WĘ ‘Ć tŇ năŁ tŇŁ ’Ğ hŇ rĎŔ WĎ ‘Ğ MyrăĂpĎŇ C ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č tŇ orąjĎ MySĳĂ ŁlSĘ
ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć rmĆ ’Ň IŁ wąČ oDĳbČŇ lĘ rdĆŇ ‘¡Ą rdĆŇ ‘¿Ą wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ ÉNêĄ IĂwČ : hŇ rĲĎWĎ ‘Ğ 17

NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ =tŇ ’Ć wY¿Č yĘwČ : rdĆŇ ‘ĲĄ Nyb¿ĄŇ C rdĆŇ ‘¡Ą NyB¿Ą CmyWĂŔ êĎ xwČrăĆwĘ ynČŔ pĎŇ lĘ CrăbĘŇ ‘Ă 18

hŇ nĎ’ăĎ wĘ ÉhêĎ’ČÄ =ymĂ lĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìlĘ ’ĲĄ SĘ wĂ yxĂę ’Ď wWăĎ ‘Ą ìÂSĘ GĎřpĘŇ yĲĂ yJăĂ rmĳŁ ’Ň lĄ
É’whĂ hŇ x¿Ď nĘ mĂ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ìăŇ DĘbĘŇ ‘ČlĘ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ hŇ QĆ ’¿Ą ym¡Ă lĘ C ëŇ lĄŔ tĄŇ 19

ynĂęèĄ hČ =tŇ ’Ć MGăČ wYČÂyĘwČ : CnyrĲĄxĞ’ĲČ ’Ch¡ =MgČŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ wWĳĎ ‘ĄlĘ yn¡ĂdŇŁ ’Ň lĲČ hŇ xĎŔ ClSĘ 20

rmĳŁ ’Ň lĄ Myr¡ĂdĎŇ ‘ĞhĲĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ MykĂŔ lĘ hăŁ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć MGČ ť ySĂŔ ylĂ èĘ hČ =tŇ ’Ć MGČ ť
hŇ eËĄhĂ MGČę MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ : otĲŇ ’Ł Mk¡ĆŇ ’ĞYĲČ mŁ BĘ wWĎŔ ‘Ą=l’Ć NCrăBĘ dČŇ êĘ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎJČ 21

tŇ kĆŇ lăĆ hŁ hĲČ ÉhxĎ nĘ UĂ BČ wynĎę pĎŇ hŇ răĎjĘ kČŇ ’Ğ rmČÂ’Ď =yJĲĂ CnyrĳĄxĞ’ĲČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č
hŇ x¡Ď nĘ UĂ hČ rb¿ŇŁ ‘ĞêĲČ wČ : ynĲĎpĎŇ ’v¿Ď yĂ yl¡Č C’ wynĎŔ pĎŇ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć ÉNkĄŇ ÍyrĄxĞ’ĲČ wĘ ynĎŔ pĎŇ lĘ 22

’Cřhę hŇ lĎ yĘQăČ BČ ű MqĎ IăĎwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ BĲČ ’Ch¡ hČ =hŇ lĎ yĘQĲČ BČ N¿Ďl ’ChË wĘ wynĳĎjĎ =l‘Č 23

wydĳĎŇ lĎ yĘ rW¡Ď ‘Ď dŇ x¿Č ’Č =tŇ ’Ć wĘ wytĎŔ xŁ pĘŇ SĂ yêăĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉwySĎ nĎ yêąĄSĘ =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ
rb¡ĄŇ ‘ĞIĲČwĲČ lxČ eĳĎhČ =tŇ ’Ć Mr¡ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ MxĄŔ uĎ IĂÄwČ : qBĲŁ yČ rb¿ČŇ ‘ĞmĲČ tŇ ’¡Ą rbŔŁ ‘ĞIĲČwĲČ 24

tŇ ol¿ ‘Ğ dŇ ‘¡Č oUŔ ‘Ă ÉSy’Ă qb¿ĄŇ ’Ď IĲĄwČ oDĳbČŇ lĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ rt¿ĄŇ CĎIĂwČ : olĲ =rSĆ ’ĞÍtŇ ’Ć 25

ëŇ rĆyăĆ=PŇ JČ É‘qČ êĄÄ wČ okĳŇ rĄyĘ=PŇ kČŇ BĘ ‘G¡Č IĂwČ olŔ É lkŇŁ yĎ âlą yJăĂ ’rĘIČęwČ : rxČ èĲĎ hČ 26

âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ rxČ èĳĎ hČ hŇ l¡Ď ‘Ď yJ¿Ă ynĂ xĄŔ QĘ SČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : oUĲ ‘Ă oq¡ bĘŇ ’ĲĎ hĄ BĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ 27

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ mĳĆ èĘ =hŇ mČ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ynĂ êĲĎ kĘŇ rČBĲĄ =M’Ă yJ¡Ă ìŔ xĞQĲĄ SČ ’Ğ 28

tĎŇ yrÌĂWĎ =yJĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=M’Ă yJ¡Ă ìŔ mĘ SĂ Édo‘ rm¿Ą ’Ď yĲĄ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ âlą rmĆ ’Ň ŁIęwČ 29

l’=M‘
’"s ,swpdh tw’xswnbw y"k bwrb Nkw wxyryb ypr Nk v.11 .rsx hbĎ TĂ y’ĄwĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.10

.+d +w ly‘l Nyy‘ : ’dx hlm Nkyrx‘w ’"s v.21 .ìSĘ gĎŇpĘ yĂ ypr ’"s ,w"Tdb Vgd Nk v.18 .Vgd ylĂ qĘmČBĘ
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw =lJĎ =t’ ’"s v.24 .’ChhČ rybs v.23

www.bibleist.ru



32:30—33:16 xlVyw 53

30 =hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ l’ăČ SĘ IĂwČ : lkĲĎŇ CêwČ MyS¡Ă nĎ’Ğ=M‘Ă wĘ MyhËĂ Łl’Ĺ=M‘Ă
31 ’rÌĎqĘ IĂwČ : MSĲĎ ot¡Ň ’Ł ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ ymĳĂ SĘ lĂ l’ăČ SĘ êĂ hŇ E¡Ć hŇ UĎ l¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ ìŇ mĆŔ SĘ ’eăĎ

MynĂŔ jĎ =l’Ć MynăĂjĎ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ytĂŇ y’ąĂ rĎ=yJĲĂ l’ĳĄ ynĂ jĘ Moq¡ UĎ hČ MS¿Ą bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ
32 ’Ch¿ wĘ l’ĳĄ CnjĘ =tŇ ’Ć rb¡ČŇ ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ SmĆ èĆŔ hČ olă =xrČzĘIĂwČ : ySĲĂ pĘŇ nČ lY¡Ą eĎêĂ wČ
33 hŇ SĆę eĎhČ dŇ yGăĂ=tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÄkĘŇ ’Ň yĲŁ =âl NJĄÃ =l‘Č : okĲŇ rĄyĘ=l‘Č ‘Čl¡Ą YŁ

bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ëŇ rĆyăĆ=PŇ kČŇ BĘ É‘gČŇ nĎ yJąĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č ëŇ rĄŔ IĎhČ PŇ JăČ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ
gl ‘B¿Č rĘ’Č oUě ‘Ă wĘ ’BĎŔ wWăĎ ‘Ą hŇ eăĄhĂ wĘ É’rĘIČwČ wynĎę y‘Ą bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ ’vĎÄ IĂwČ : hŇ SĲĆ eĎhČ dŇ yg¡ĂŇBĘ

yê¿ĄSĘ l‘¡ČwĘ lxĄŔ rĎ=l‘Č wĘ Éh’Ď lĄ =l‘Č MydĂę lĎ yĘhČ =tŇ ’Ć ZxČ IăČwČ Sy’ĳĂ tŇ o’¡ mĄ
2 hŇ ’ąĎ lĄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂ Nh¡Ć ydĄŇ lĘ yČ=tŇ ’Ć wĘ tŇ oxË pĎŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć MWĆ IÌĎwČ : tŇ oxĲ pĎŇ èĘ hČ
3 rbăČŇ ‘Ď ’Ch¡ wĘ : MynĲĂ rŁ xĞ’ĲČ PŇ ¡Ąsoy=tŇ ’Ć wĘ lx¿Ą rĎ=tŇ ’Ć wĘ MynĂŔ rŁ xĞ’ĲČ ÉhĎ ydĆÄ lĎ ywĲĂ
4 ZrĎIĎÄwČ : wyxĲĂ ’Ď =dŇ ‘Č oê¡SĘ GĂ =dŇ ‘Č MymĂŔ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ ÉhYĎ rĘ’ČÄ CxêąČSĘ IĂwČ MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ
5 ’văĎ IĂwČ : CJĲ bĘŇ IĂwČ CŁhŁ qĳĄŁ èĎŁ IĂŁwČŁ wr¡ř ’wY=l‘Č lj¿Ł IĂwČ ChqĄŔ BĘ xČ yĘwĲČ ÉotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ wWąĎ ‘Ą

ëŇ QĳĎ hŇ QĆ ’ăĄ =ymĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ MydĂŔ lĎ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMySĂ eĎhČ =tŇ ’Ć ’rĘIąČwČ wynĎę y‘Ą=tŇ ’Ć
6 tŇ oxË pĎŇ èĘ hČ íSĘ GÌČêĂ wČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ N¿ČnxĎ =rSĆ ’Ğ MydĂě lĎ yĘhČ rmČě ’Ň IŁ wČ
7 rxČę ’Č wĘ CwĳxĞêĲČSĘ IĲĂwČ hĎ yd¡ĆŇ lĎ ywĲĂ hŇ ’ËĎ lĄ =MGČ SGÌČêĂ wČ : íywĲĆxĞêĲČSĘ êĲĂ wČ Nh¡Ć ydĄŇ lĘ yČwĘ hŇ eĎh¿Ą
8 rSăĆ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ hŇ n¿ĆxĞUĲČ hČ =lJĎ ìËŇ lĘ ym¿Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ : CwĲxĞêĲČSĘ IĲĂwČ lx¡Ą rĎwĘ PŇ ËĄsoy SG¿Č nĂ
9 bŇ rĳĎ ylăĂ =SyĆ wW¡Ď ‘Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yn¿Ąy‘ĄBĘ Nx¡Ą =’YŁ mĘ lĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ yêĂ SĘ gĳĎŇjĎ

10 ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ ’nĎÄ=M’Ă É’nĎ=l’Č bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĲĎ =rSĆ ’Ğ ì¡Ň lĘ yh¿Ă yĘ yxĂě ’Ď
tŇ ’ËŁ rĘJĂ ìŇ ynĆę pĎŇ ytĂŇ y’ăĂ rĎ NJĄÂ =l‘Č yJăĂ ydĳĂŇ IĎmĂ yt¡ĂŇ xĎ nĘ mĂ ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ

11 ëŇ lĎŔ tŇ ’Ň băĎŇ hĚ rSăĆ ’Ğ ÉytĂŇ kĎŇ rĘBĂ =tŇ ’Ć ’nąĎ=xqČ : ynĂ YĲĄ rĘêĂ wČ Myh¡Ă Łl’Ĺ yn¿ĄjĘ
12 hŇ ‘ăĎsĘ nĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : xuĲĎ IĂwČ oB¡ =rYČ pĘŇ IĲĂwČ lkĳŇŁ =ylĂ =SyĆ ykăĂŇ wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ynĂ e¿ČxČ =yJĲĂ
13 MydăĂŇ lĎ yĘhČ =yJĲĂ É‘ČdĄÄ yŁ ynąĂdŇŁ ’Ğ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ DĲĆgĘŇ nĆlĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ hŇ kĎŇ ĳĄlnĄwĘ

CtŇ m¡Ą wĎ dŇ xĎŔ ’Ć Moyă ÉMCqř pĎŇ dĘŇ C ylĳĎ ‘Ď tŇ olă ‘Ď rq¡ĎBĎ hČ wĘ N’Ň ~¿Ł hČ wĘ MyJĂŔ rČ
14 yFĂę ’Ă lĘ hŇ lăĎ hĞ nĲĎtĘŇ ’Ć ynĂÂ’Ğ wĲČ oDĳbĘŇ ‘Č ynăĄpĘŇ lĂ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ ’n¿Ď=rbĎŇ ‘ĞyĲČ : N’Ň ~ĲŁ hČ =lJĎ

’b¿ŇŁ ’Ď =rSĆ ’Ğ dŇ ‘ËČ MydĂŔ lĎ yĘhČ lgĆŇrăĆlĘ C ÉynČpĎŇ lĘ =rSĆ ’Ğ hŇ kąĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ lgĆŇrĆÄ lĘ
15 rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ =NmĂ ìŔ UĘ ‘Ă ’eăĎ=hŇ gĎŇ y~ĲĂ ’Č wWĎŔ ‘Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ rĎy‘ĲĂWĄ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć
16 ’Ch¿ hČ MoIÄBČ žbSĎ IĎwČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yn¿Ąy‘ĄBĘ Nx¡Ą =’YĎ mĘ ’Ć hŇ EĆŔ hŇ UĎ lăĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ yêĳĂ ’Ă

wV‘
.‘"tw V"x Nk MyêĂ qĘpČ dĘC l"Y v.13 .wŁhŁ qŁ VŁ yŁwŁ l‘ dwqn v.4 .yrq wyrĎ’CĎYČ ,bytk or’CĎYČ v.4 .gl
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ÉChnĄÄqĘ mĂ lĘ C tŇ yĂBĳĎ ol¡ NbĆŇ I¿ĂwČ hŇ tĎŇ JŔŁ sĚ ‘săČ nĎ ÉbqŁ ‘ĞyĲČwĘ : hŇ rĎy‘ĲĂWĄ oJ¡ rĘdČŇ lĘ wWËĎ ‘Ą 17

: tŇ oJĲ sĚ Moq¡ UĎ hČ =MSĲĄ ’r¿ĎqĎ NJËĄ =l‘Č tŇ JŔŁ sĚ hŇ WăĎ ‘Ď
sŘ31 o’¡ bŇŁ BĘ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrSĆ ’Ğ MkĆę SĘ ry‘ăĂ MlĄÁSĎ bŇ qÄŁ ‘ĞyĲČ ž’bŇŁ IĎwČ 18

rSąĆ ’Ğ hŇ dĆę vĎ hČ tŇ qăČlĘ xĆ =tŇ ’Ć NqĆ IĂÁwČ : ry‘ĲĂhĎ yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć NxČ I¡ĂwČ MrĳĎ’Ğ NDăČjČ mĂ 19

: hŇ TĲĎ yWĂ qĘ hŇ ’¡Ď mĄ BĘ MkĳĆŇ SĘ ybăĂŇ ’Ğ rom¡ xĞ=ynĲĄBĘ dŇ I¿ČmĂ olŔ hĽ’ĲĎ ÉMSĎ =hŇ TĎ nĲĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ l’¡Ą olŔ =’rĎqĘ IĂÄwČ xČ BĳĄ zĘmĂ MS¡Ď =bŇ ~Ć IČwČ 20

tŇ on¿bĘŇ BĂ tŇ o’¡ rĘlĂ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ’ĎŔ lĄ =tŇ BČ ÉhnĎ ydĂŇ ’YąĄêĄ wČ dl
HtËĎŇ ’Ł xu¿ČIĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ ’yWăĂ nĘ yC¡ĂxĂ hĲČ romË xĞ=NBĆ MkÌĆŇ SĘ HtĎÁ ’Ł ’rĘIČÄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 2

ÉbhČ ’ĹIĲĆwČĲ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=tŇ BĲČ hŇ n¡Ď ydĂŇ BĘ oSŔ pĘŇ nČ qBăČ dĘŇ êĂ wČ : hĎ eĲĆ‘Č yĘwČ Ht¡ĎŇ ’Ł bŇ J¿Č SĘ IĂwČ 3

wyb¡ĂŇ ’Ď rom¿ xĞ=l’Ć MkĆŔ SĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rĲ‘ř nh bŇ l¿Ą =l‘Č rB¡Ą dČŇ yĘwČ rŔ ‘ř nh=tŇ ’Ć 4

yJąĂ ‘mČę SĎ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČwĘ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ D¿ĎlĘ IČhČ =tŇ ’Ć ylËĂ =xqČ rmĳŁ ’Ň lĄ 5

bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ Sr¿ĂxĹhĲĆ wĘ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ Chn¡ĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć Cy¿hĎ wynËĎbĎŇ C oêŔ bĂŇ hŇ năĎ yDĂ=tŇ ’Ć É’UĄ TĂ
ynăĄbĘŇ C : oêĲ ’Ă rB¡Ą dČŇ lĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ Mk¡ĆŇ SĘ =ybĲĂŇ ’Ğ rom¿ xĞ ’YËĄ IĄwČ : M’ĲĎ BŁ =dŇ ‘Č 6, 7

Mh¡Ć lĎ rxČ I¿ĂwČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCbŇ ~Ę ‘ČtĘŇ IĲĂwČ M‘ĎŔ mĘ SĎ JĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ =NmĂ C’BąĎ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ
âl¿ Nk¡ĄŇ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=tŇ BĲČ =tŇ ’Ć ÉbJČ SĘ lĂ l’Ąę rĎWĘ yĂbĘŇ hŇ WăĎ ‘Ď hŇ lĎÂbĎŇ nĘ yJăĂ dŇ ’ĳŁ mĘ
ÉoSpĘŇ nČ hŇ qąĎSĘ xĲĎ ynĂę BĘ MkăĆŇ SĘ rmĳŁ ’Ň lĄ MêăĎ’Ă rom¡ xĞ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hŇ WĲĆ ‘Ď yĲĄ 8

ÉMkĆŇ ytĄŇ nĲŁ BĘ CntĳĎŇ ’Ł Cn¡êĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ HtËĎŇ ’Ł ’n¿Ď CnÄêĘ MkĆŔ êĘ bĂŇ BĘ 9

hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ CbŇ SĳĄ êĄ Cnê¡Ď’Ă wĘ : MkĲĆŇ lĎ Cx¿ qĘ êĂ Cnyt¡ĄŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ CnlĎŔ =CnêĘ êĂ 10

hĎ ybăĂŇ ’Ď =l’Ć ÉMkĆŇ SĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : HBĲĎ Cz¡xĞ’ĲĎ hĄ wĘ hĎ CrŔ xĎ sĘ C ÉCbŇ SĘ MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ 11

CBÄ rĘhČ : NêĲĄ’Ć yl¡Č ’Ą CrËmĘ ’Ň êĲŁ rS¿Ć ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ Nx¡Ą =’YĎ mĘ ’Ć hĎ yxĆŔ ’Č =l’Ć wĘ 12

yl¿Ă =CntĘŇ C ylĳĎ’Ą Cr¡mĘ ’Ň êĲŁ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ nĎŔ êĘ ’ĆÄ wĘ NêĎŔ mČ C rhČ măŁ Éd’Ł mĘ yląČ ‘Ď
wybËĂŇ ’Ď rom¿ xĞ=tŇ ’Ć wĘ MkĆÄ SĘ =tŇ ’Ć bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ=ynĲĄbĘŇ CnÄ‘ĞIĲČwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ r¡‘ř nh=tŇ ’Ć 13

MhĆę ylĄ ’Ğ śCrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : MtĲĎŇ xŁ ’Ğ hŇ n¿Ď yDĂ tŇ ’¡Ą ’UĄŔ TĂ rSăĆ ’Ğ CrBĳĄdČŇ yĘwČ hŇ m¡Ď rĘmĂ BĘ 14

olă =rSĆ ’Ğ Sy’¡Ă lĘ CntĄŔ xŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉttĄŇ lĎ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ ÉtoW‘ĞlĲČ É lkČŇ Cn âlą
CnmŔŁ kĎŇ CyăhĘ êĲĂ M’Ă ť MkĳĆŇ lĎ tŇ o’ă nĄ tŇ ’Ň z¡Ł BĘ =ëŇ ’Č : CnlĲĎ ’wh¡Ă hŇ j¿Ď rĘxĆ =yJĲĂ hŇ lĳĎ rĘ‘Ď 15

Mk¡ĆŇ ytĄŇ nĲŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ MkĆŔ lĎ ÉCnytĄÄ nŁ BĘ =tŇ ’Ć CetąČŇ nĎ wĘ : rkĲĎŇ zĎ=lJĎ Mk¡ĆŇ lĎ lU¿Ł hĂ lĘ 16

C‘ËmĘ SĘ tĂŇ âlÌ =M’Ă wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć M‘¿ČlĘ Cnyy¡ĂhĎ wĘ MkĆŔ êĘ ’Ă CnbĘŇ SăČ yĎwĘ CnlĳĎ =xuČ nĲĂ 17

wnyl’
wrm’yw N’k ’Ymn ‘"tb v.14 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.12 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.3 .dl
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18 ynăĄy‘ĄBĘ Mh¡Ć yrĄbĘŇ dĂŇ Cb¿Ň TĘ yIĲĂwČ : CnkĘŇ lĲĎ hĎ wĘ Cnê¡ĄBĂ =tŇ ’Ć CnxĘ q¿ČlĎ wĘ loUĳ hĂ lĘ Cnyl¡Ą ’Ą
19 rbĎŔ DĎhČ tŇ oWă ‘ĞlĲČ Ér‘ČeČÄhČ rxąČ ’Ą =âlĲ wĘ : romĲ xĞ=NBĆ Mk¿ĆŇ SĘ yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C romĳ xĞ
20 romË xĞ ’b¿ŇŁ IĎwČ : wybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą lJ¡Ł mĂ dŇ BĎŔ kĘŇ nĂ ’Chă wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=tŇ bĲČŇ BĘ Zp¡ĄŇ xĎ yJ¿Ă

: rmĲŁ ’Ň lĄ Mr¡Ďy‘Ă yS¿Ą nĘ ’Č =l’Ć CrËBĘ dČŇ yĘwĲČ MrĳĎy‘Ă r‘ČSăČ =l’Ć on¡BĘ Mk¿ĆŇ SĘ C
21 HtĎŔ ’Ł CrăxĞsĘ yĂwĘ ÉZrĆ’ĎÄ bĎŇ CbąŇ SĘ yĲĄwĘř CnêĎę ’Ă MhăĄ MymÌĂ lĄ SĘ Ĳ hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ MySĂÄ nĎ’ĞhĲĎ

MySĂŔ nĎlĘ CnlăĎ =xuČ nĲĂ ÉMtĎŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ MyĂd¡ČŇ yĎ=tŇ bČŇ xĞrĲČ hŇ e¿ĄhĂ ZrĆ’ËĎhĎ wĘ
22 tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ CnląĎ CtŇ ’ÄŁ yĄ tŇ ’Ň zŁ BĘ ţ=ëŇ ’Č : MhĲĆ lĎ Nê¿Ą nĂ Cnyt¡ĄŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ

: MylĲĂ UŁ nĂ Mh¿Ą rS¡Ć ’ĞJĲČ rkĎŔ zĎ=lJĎ ÉCnlĎÄ loU¿ř hĂ BĘ dŇ xĳĎ ’Ć M‘ăČlĘ tŇ oy¡hĘ lĲĂ CnêĎŔ ’Ă
23 MhĆŔ lĎ hŇ tĎŇ o’ă nĄ ëŇ ’Č ť MhĳĄ Cnl¡Ď ’ol¿ hĞ MêĎŔ mĘ hĆ BĘ =lkĎŇ wĘ ÉMnĎ yĎnĘ qĂ wĘ MhąĆ nĄřqĘ mĂ
24 r‘ČSăČ y’¡ĄYĘ yĲŁ =lJĎ onŔ BĘ MkăĆŇ SĘ =l’Ć wĘ ÉromxĞ=l’Ć C‘ąmĘ SĘ IĂwČ : CnêĲĎ ’Ă Cb¡Ň SĘ yĲĄwĘ
25 ySĂÁ ylĂ èĘ hČ MoIÄbČŇ žyhĂ yĘwČ : orĲy‘Ă r‘ČS¿Č y’¡ĄYĘ yĲŁ =lJĎ rkĎŔ zĎ=lJĎ ÉClUÄŁ IĂwČ orĳy‘Ă

ÉhnĎ ydĂŇ yxąĄ’Ğ ywĂÁlĄ wĘ No‘Ä mĘ SĂ bŇ qŁ ‘ĞyĲČţ=ynĄbĘŇ =ynĲĄSĘ Cxă qĘ IĂwČ MybĂę ’ĞJĲŁ MtăĎŇ oyhĘ BĲĂ
26 ÉromxĞ=tŇ ’Ć wĘ : rkĲĎŇ zĎ=lJĎ Cg¡ŇrĘhČ IĲČwČ xTČ BĳĆ ry‘¡ĂhĎ =l‘Č C’b¿ŇŁ IĎwČ oBŔ rĘxČ Sy’ăĂ

Mk¡ĆŇ SĘ tŇ yB¿ĄmĂ hŇ nËĎ yDĂ=tŇ ’Ć CxÌ qĘ IĂwČ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ Cg¡ŇrĘhĲĎ onŔ BĘ MkăĆŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ
27 C’¡ UĘ TĂ rS¿Ć ’Ğ ry‘ĳĂhĎř CEb¡ŇŁ IĎwČ MylĂŔ lĎ xĞhăČ =l‘Č C’BĎ ť bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ ynăĄBĘř : C’YĲĄ IĄwČ
28 =rSĆ ’Ğ tŇ ’ÌĄ wĘ MhĳĆ yrĄmĲŁ xĞ=tŇ ’Ć wĘ Mr¡ĎqĎ BĘ =tŇ ’Ć wĘ Mn¿Ď’Ň YŁ =tŇ ’Ćř : MtĲĎŇ ox’Ğ
29 ÉMjĎ TČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MląĎ yxĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : CxqĲĎlĎ hŇ d¡ĆŇ vĎ BČ rS¿Ć ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ry‘ËĂBĎ
30 bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ yĂBĲĎ BČ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ CEbĳŇŁ IĎwČ Cb¡Ň SĎ MhĆŔ ySĄ nĘ =tŇ ’Ć wĘ

ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ SăĄ yŁ BĘ ÉynĂ SĄÄ y’Ă bĘŇ hČ lĘ ůytĂŇ ’Ł MêăĆrĘkČŇ ‘Ğ ÈywĂlĄ =l’Ć wĘ No‘ămĘ SĂ =l’Ć
yê¡Ă dĘŇ mČ SĘ nĂ wĘ ynĂ CJŔ hĂ wĘ ÉylČ ‘Ď CpąŇ sĘ ’Ć nĲĆ wĘ rjĎŔ sĘ mĂ ytăĄŇ mĘ ÉynĂ ’Ğ wĲČ yEĳĂrĂjĘ bČŇ C yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ BĲČ

31 : CntĲĄŇ oxŔ ’Ğř =tŇ ’Ć hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ hŇ nĎě ozřkĘŇ hČ Ĳ CrĳmĘ ’Ň IĲŁ wČ : ytĲĂŇ ybĄŇ C yn¿Ă’Ğ

hl =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ MSĳĎ =bŇ SĆ wĘ l’¡Ą ÍtŇ ybĲĄŇ hŇ l¿Ą ‘Ğ MCqË bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
: ìŇ yxĲĂ ’Ď wW¿Ď ‘Ą yn¡ĄjĘ mĂ ìŔ xĞrĘbĎÄ BĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą hŇ ’ăĆ rĘeĂ hČ É l’Ą lĎ xČ BĄŔ zĘmĂ MSăĎ

2 yhąĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć CrsĂÁ hĎ oUĳ ‘Ă rSăĆ ’Ğ=lJĎ l’¡Ć wĘ otŔ yBĄ =l’Ć ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
3 hŇ mĎ Cq¿ nĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ ŁlĲ mĘ WĂ CpŇ yl¡Ă xĞhĲČ wĘ CrŔ hĞFĲČ hĲĂ wĘ MkĆŔ kĘŇ tĲŇŁ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉrkĎŇ eĄhČ

hl‘nw
MhĆynĄqĘmĂ ’"s v.23 .rsx lUŁ hĂ BĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.22 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw CbSĘ yĄ l"n v.21

.y"t Nkw ry‘h=t’Ć ’"s v.27 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nkw ynĄbĘ C ’"s v.27 .V"xw b"d Nkw

.rsx CntĄxŁ ’Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.31 .ytbr +z Ny’ ’"s v.31 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.28

.yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.1 .hl
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MoyăBĘ ÉytĂŇ ’Ł hŇ nąĆ‘Ł hĲĎ l’ĄÂlĎ xČ BĄę zĘmĂ MèăĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ hŇ l¡Ć ‘ĞnĲČwĘ
tŇ ’ăĄ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ CnăêĘ IĂwČ : yêĂ kĘŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ ydĂŔ UĎ ‘Ă ÉyhĂ yĘwĲČ ytĂŔ rĎYĲĎ 4

NmąŁ TĘ IĂwČ MhĳĆ ynĄzĘ’Ď BĘ rSăĆ ’Ğ Mym¡Ă zĎeĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MdĎŔ yĎBĘ rSăĆ ’Ğ ÉrkĎŇ eĄhČ yhąĄŁl’Ĺ=lJĎ
tŇ êăČxĂ ű yhăĂ yĘwČ C‘iĳĎ IĂwČ : MkĲĆŇ SĘ =M‘Ă rS¿Ć ’Ğ hŇ l¡Ď ’Ą hĲĎ tŇ xČ ê¿Č bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉMtĎŇ ’Ł 5

yn¿ĄBĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ CpŔ dĘŇ rĲĎ âlă wĘ MhĆŔ ytĄŇ obĲŇ yřbĂŇ sĘ ÉrSĆ ’Ğ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ =l‘Č MyhĂę Łl’Ĺ
l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ ’wh¡Ă N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrSĆ ’Ğ hŇ zĎClę bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ ’bÄŁ IĎwČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ 6

l’¡Ą MoqŔ UĎ lČ É’rĎqĘ IĂwČ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉMSĎ NbĆŇ IąĂwČ : oUĲ ‘Ă =rSĆ ’Ğ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ wĘ ’Ch¡ 7

tŇ mĎ êąĎ wČ : wyxĲĂ ’Ďř yn¿ĄjĘ mĂ ox¡ rĘbĎŇ BĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ÉwylĎ ’Ą Clą gĘŇ nĂ MSĎę yJăĂ l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ 8

NoQĳ ’Č hĲĎ tŇ xČ êăČ l’¡Ą =tŇ ybĲĄŇ lĘ tŇ xČ ê¿ČmĂ rbËĄŇ uĎ êĂ wČ hŇ qĎŔ bĘŇ rĂ tŇ qĆ năĆymĄ ÉhrĎbŇŁ DĘ
: tŇ CkĲŇ BĎ NoQ¿ ’Č om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ IĂwČ

sŘ32 : otĲŇ ’Ł ëŇ rĆb¡ĎŇ yĘwČ MrĳĎ’Ğ NDăČjČ mĂ o’¡ bŇŁ BĘ dŇ o‘Ŕ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ IĄwČ 9

yJąĂ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ dŇ o‘Á ÉìmĘ SĂ ž’rĄuĎ yĂ=âlĲ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ ìăŇ mĘ SĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ 10

olÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ ìŇ mĆŔ SĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=M’Ă 11

OĎ UĳĆ mĂ hŇ yăĆhĘ yĲĂ My¡ĂoG lh¿Č qĘ C yoGË hŇ bĄŔ rĘC hŇ răĄjĘ ÉyDČSČ l’ąĄ ynĂÄ’Ğ MyhĂÁ Łl’Ĺ
Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ yêĂ tËČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ćř wĘ : C’YĲĄ yĄ ìŇ yY¿ĆlĎ xĞmĲĄ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ C 12

l‘Č I¿ČwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Nê¿Ą’Ć ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ ì¿Ň ‘ĞrĘzČlĘ CĲř hŇ eĎ nĳĆêĘ ’Ć ìăŇ lĘ qx¡Ď YĘ yĂlĘ C 13

hŇ bĎę ~ĄmČ bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ bŇ ~ĄÄ IČwČ : oêĲ ’Ă rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ BČ MyhĳĂ Łl’Ĺ wyl¡Ď ‘ĎmĲĄ 14

qY¿Ł IĂwČ ëŇ sĆ nĆŔ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď ëŇ iąĄ IČwČ NbĆŇ ’ĳĎ tŇ bĆŇ ~ăĆmČ oê¡’Ă rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ MoqËUĎ BČ
oê¿’Ă rBĆÄ DĂ žrSĆ ’Ğ Moqę UĎ hČ MSăĄ =tŇ ’Ć bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : NmĆ SĲĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď 15

ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ rČbĘŇ JĂ dŇ o‘¿=yhĂ yĘwĲČ l’ĄŔ tŇ yřBăĄmĂ ÉC‘sĘ IĂwČ : l’ĲĄ ÍtŇ yBĲĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ MSËĎ 16

Ht¡ĎŇ SŁ qĘř hČ bĘŇ yh¿Ă yĘwČ : HêĲĎ dĘŇ lĂ BĘ Sq¿ČêĘ wČ lx¡Ą rĎ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ tĎŇ rĳĎpĘŇ ’Ć ’ř obăŇ lĎ 17

: NBĲĄ ëŇ ¡Ďl hŇ z¿Ć=MgČŇ=yJĲĂ y’ĂŔ rĘyêăĂ =l’Č ÉtdĆŇ QĆÄ yČmĘ hĲČ HląĎ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ HêĳĎdĘŇ lĂ BĘ
wyb¡ĂŇ ’Ď wĘ ynĳĂo’=NBĆ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ êĂ wČ hŇ tĎŇ mĄŔ yJăĂ ÉHSĎ pĘŇ nČ tŇ ’Ň YąĄBĘ yhĂÂ yĘwČ 18

tŇ yB¿Ą ’wh¡Ă hŇ tĎŇ rĎŔ pĘŇ ’Ćř ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉrbĄŇ uĎ êĂ wČ lxĳĄ rĎ tŇ mĎ ê¡Ď wČ : NyřmĲĂ yĎnĘ bĂŇ ol¿ =’rĎqĲĎ 19

lx¡Ą rĎ=tŇ rČbĲĚŇ qĘ tŇ bĆŇ ~¿ĆmČ ’whËĂ HtĳĎŇ rĎbĲĚŇ qĘ =l‘Č hŇ b¡ĎŇ ~ĄmČ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ bŇ ~ÌĄ IČwČ : MxĆ lĲĎ 20

Mwyh=d‘
y’xndml v.6 .rsx MhĆytĄbŁ ybĂ sĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.5 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.3

Nkw wyx’ wyWĎ ‘Ą ’"s v.7 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.7 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ
.=t’Ć wxyry Vmwxb v.12 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ lĘ y’xndml v.8 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k V"x
l’ĄtĘ yBĄ mĂ y’xndml v.16 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.15 .’y‘g ’lb K‘rzlĘ C n"b v.12

.’lm HtĎoSqĘhČbĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .rsx ’bŁ lĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.16 .yrqw bytk hlm ’dx
.g"dw b"d Nkw trĎpĘ ’Ć ’"s v.19 .rsx NmĂ yĎnĘbĂ yllhb v.18www.bibleist.ru
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21, 22 yhĂę yĘwČ : rdĆŇ ‘ĲĄ=lDČgĘŇmĂ lĘ hŇ ’Ď lĘ h¡Ď mĄ hŇŁlŔ hĽ’ĲĎ TIăĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ‘i¡Č IĂwČ : MoIĲhČ =dŇ ‘Č
Éhh¡Ď lĘ BĂ =tŇ ’Ć ÉbJČě SĘ IĂwČ NbĄŔ C’rĘ ëŇ lĆ IăĄwČ ’whĂŔ hČ ZrĆ’ăĎBĎ É l’Ą rĎWĘ yĂ NJąŁ SĘ BĂ
bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=ynĲĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ lĲ’ĳĄrĎWĘ yĂ ‘ř m¡Č SĘ IĂwČ wybĳĂŔ ’Ď SgĆŇlăĆ yjĂ

23 hŇ dĎŔ ChywĲĂ ywăĂlĄ wĘ ÉNo‘mĘ SĂ wĘ NbĳĄŇ C’rĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ rok¿Ň BĘ hŇ ’ĎŔ lĄ ynăĄBĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ
24, 25 tŇ xăČ pĘŇ SĂ ÉhhĎ lĘ bĂŇ ynąĄbĘŇ C : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ C PŇ ¡Ąsoy lxĄŔ rĎ ynăĄBĘ : NClĲ bĚŇ zĘC rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂwĘ

26 hŇ QĆ ’Ą ť rSĳĄ ’Ď wĘ dŇ GăĎ hŇ ’¡Ď lĄ tŇ x¿Č pĘŇ SĂ hŇ jËĎ lĘ zĂ yn¿ĄbĘŇ C : ylĲĂ êĎpĘŇ nČ wĘ ND¡Ď lxĄŔ rĎ
27 qxăĎ YĘ yĂ=l’Ć ÉbqŁ ‘ĞyĲČ ’bąŇŁ IĎwČ : MrĲĎ’Ğ ND¿ČpČŇ BĘ ol¡ =dŇ QČř yĚ rS¿Ć ’Ğ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ynăĄBĘ

Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č MS¿Ď =rGĲĎ=rSĆ ’Ğ NorŔ bĘŇ xĆ ’whăĂ ‘BĳČ rĘ’Č hĲĎ tŇ yăČrĘqĂ ’r¡ĄmĘ mČ wybĂŔ ’Ď
28, 29 qxąĎ YĘ yĂ ‘wČÄgĘŇ IĂwČ : hŇ nĲĎSĎ Myn¿ĂmŁ SĘ C hŇ n¡ĎSĎ tŇ ’¿Č mĘ qxĳĎ YĘ yĂ ymăĄ yĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ : qxĲĎ YĘ yĂwĘ

bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČwĘ wW¿Ď ‘Ą otŔ ’Ł CrăBĘ qĘ IĂwČ MymĳĂ yĎ ‘băČŇ WĘ C Nq¡ĄzĎ wyUĎŔ ‘Č=l’Ć PŇ sĆ ’ăĎ IĄwČ ÉtmĎ IĎÄwČ
: wynĲĎBĎ

wl, 2 N‘ČnĳĎJĘ tŇ onăBĘ mĂ wyS¡Ď nĎ=tŇ ’Ć xq¿ČlĎ wWËĎ ‘Ą : ModĲŇ ’Ĺ ’Ch¿ wW¡Ď ‘Ą tŇ od¿Ň lĘ êĲŁ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ
No‘¡bĘŇ YĂ =tŇ BČř hŇ nĎŔ ‘Ğ=tŇ BČ ÉhmĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć wĘ yêĂŔ xĂ hĲČ ÉNoly’Ą =tŇ BČ hŇ dĎę ‘Ď=tŇ ’Ć

3, 4 hŇ dËĎŇ ‘Ď dŇ lĆ êÌĄ wČ : tŇ oyĲbĎŇ nĘ tŇ ox¿ ’Ğ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ=tŇ BČ tŇ m¿Č WĘ BĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : yCĲĂxĂ hĲČ
5 hŇ dĎŔ lĘ yĲĎ ÉhmĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ wĘ : l’ĲĄ C‘rĘ=tŇ ’Ć hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ tŇ mČŔ WĘ băĎŇ C zpĳĎŇ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć wW¡Ď ‘ĄlĘ

ol¡ =CdŇ QĘ yĚ rS¿Ć ’Ğ wWĎŔ ‘Ą ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť xrČqĳŁ =tŇ ’Ć wĘ Ml¡Ď ‘Ę yČ=tŇ ’Ć wĘ Sy‘¿ř y=tŇ ’Ć
6 =tŇ ’Ć wĘ ÈwytĎŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ wynăĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ wySĎ nĎ ţ=tŇ ’Ć wWĎÃ ‘Ą xuăČIĂwČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ

onŔ yĎnĘ qĂ =lJĎ Ét’Ą wĘ oêę mĘ hĆ BĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ChnăĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ůotŇ yBĄ tŇ oSă pĘŇ nČ=lJĎ
: wyxĲĂ ’Ď bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ yn¡ĄjĘ mĂ ZrĆř ’ĆŔ =l’Ć ëŇ lĆ IăĄwČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ Sk¡ČŇ rĎ rS¿Ć ’Ğ

7 ÉMhĆ yrĄCgĲŇmĘ ZrĆ’ąĆ hŇ lĎÁkĘŇ yĲĎ âlÄ wĘ wDĳĎxĘ yČ tŇ bĆŇ èăĆ mĂ bŇ r¡Ď MSËĎ CkŇ rĘ hŇ yÌĎhĎ =yJĲĂ
8 ’Ch¿ wW¡Ď ‘Ą ry‘ĂŔ WĄ rhăČ BĘ ÉwWĎ ‘Ą bŇ SĆ IąĄwČ : MhĲĆ ynĄqĘ mĂ yn¡ĄjĘ mĂ MtĎŔ ’Ł tŇ ’Ň WăĄ lĎ

9, 10 tŇ omă SĘ hŇ QĆ ’¡Ąř : ry‘ĲĂWĄ rh¡Č BĘ ModĳŇ ’Ĺ ybăĂŇ ’Ğ wW¡Ď ‘Ą tŇ od¿Ň lĘ êĲŁ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : ModĲŇ ’Ĺ
tŇ SĆ ’¿Ą tŇ m¡Č WĘ BĎř =NBĆ l’Ąě C‘rĘ wWĎŔ ‘Ą tŇ SĆ ’ăĄ ÉhdĎŇ ‘Ď=NBĆ zpČę ylĂ ’Ĺ wWĳĎ ‘Ą=ynĲĄBĘ

11, 12 ű ‘năČmĘ tĂŇ wĘ : znĲČqĘ C Mê¡Ď ‘Ę gČŇ wĘ op¿Ň YĘ rmĎŔ o’ NmăĎ yêĄ zpĳĎŇ ylĂ ’Ĺ ynăĄBĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ : wWĲĎ ‘Ą
hŇ QĆ ’Ąě qlĳĄ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć zp¡ČŇ ylĂ ’ĹlĲĆ dŇ lĆ ê¿Ą wČ wWĎŔ ‘Ą=NBĆ ÉzpČŇ ylĂ ’ĹlĲĆ SgĆŇlĆę ypĂŇ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ

13 hŇ EĳĎmĂ C hŇ UăĎ SČ xrČz¡ĆwĎ tŇ xČ n¿Č l’ĄŔ C‘rĘ ynăĄBĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : wWĲĎ ‘Ą tŇ SĆ ’¿Ą hŇ d¡ĎŇ ‘Ď yn¿ĄBĘ
hl’
’"s v.26 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.23 .qwsp Pws l’Ĳ rVy ‘m¡Vyw y’xndml ,qwsp ‘Ym’b ’qsp v.22
,bytk Sy‘ĂyĘ v.5 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =NBĆ l"Y v.2 .wl .s"tw y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +z Nkw CdQĘ yĚ
’"b Nk v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw hQĆ’ĄwĘ ’"s v.10 .s"t Nkw ry‘ĂWĄ Zr’ l"n v.6 .yrq SC‘yĘ

.’y‘gb tmSĘ BĲĎ =Nb n"b ,y"k Myrps bwrb Nkw
www.bibleist.ru
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=tŇ bČŇ hŇ mÌĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ ynĄÄBĘ CyęhĎ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ : wWĲĎ ‘Ą tŇ SĆ ’¿Ą tŇ m¡Č WĘ bĲĎŇ yn¿ĄBĘ CyŔhĎ hŇ QĆ ’ăĄ 14

Ml¡Ď ‘Ę yČ=tŇ ’Ć wĘ Sy‘¿ř y=tŇ ’Ć wWĎŔ ‘ĄlĘ dŇ lĆ êăĄ wČ wWĳĎ ‘Ą tŇ SĆ ’ăĄ No‘¡bĘŇ YĂ =tŇ BČř hŇ nËĎ‘Ğ
PŇ CQą ’Č wWĎŔ ‘Ą rokăŇ BĘ ÉzpČŇ ylĂ ’Ĺ ynąĄBĘ wWĳĎ ‘Ą=ynĲĄbĘŇ ypăĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’¡Ą : xrČqĲŁ =tŇ ’Ć wĘ 15

Mê¡Ď‘Ę GČ PŇ CQ¿ ’Č xrČqËŁ PŇ CřQ¿ ’Č : znĲČqĘ PŇ CQ¿ ’Č op¡Ň YĘ PŇ CQ¿ ’Č rmĎŔ o’ PŇ CQă ’Č ÉNmĎ yêĄ 16

: hŇ dĲĎŇ ‘Ď yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą ModŔ ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ ÉzpČŇ ylĂ ’Ĺ ypąĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’ăĄ qlĳĄ mĎ ‘Ğ PŇ CQă ’Č
hŇ U¡Ď SČ PŇ CQ¿ ’Č xrČzĆŔ PŇ CQă ’Č ÉtxČ nČÄ PŇ CQ¿ ’Č wWĎŔ ‘Ą=NBĆ É l’Ą C‘rĘ ynąĄBĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ 17

tŇ m¡Č WĘ bĲĎŇ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’Ąě ModŔ ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ É l’Ą C‘rĘ ypąĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’ăĄ hŇ EĳĎmĂ PŇ CQă ’Č
PŇ CQ¿ ’Č SC‘ËyĘ PŇ CQ¿ ’Č wWĎŔ ‘Ą tŇ SĆ ’ăĄ ÉhmĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ ynąĄBĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : wWĲĎ ‘Ą tŇ SĆ ’¿Ą 18

: wWĲĎ ‘Ą tŇ SĆ ’¿Ą hŇ n¡Ď‘Ğ=tŇ BČ hŇ mËĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ ypĄÂ CQ’Č hŇ QĆ ’ăĄ xrČqĳŁ PŇ CQă ’Č Ml¡Ď ‘Ę yČ
hŇ QĆ ’ąĄř : ModĲŇ ’Ĺ ’Ch¿ Mh¡Ć ypĄŇ CQĲ ’Č hŇ QĆ ’¿Ą wĘ wWËĎ ‘Ą=ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’ÌĄ 19, 20

NoS¿ dĂŇ wĘ : hŇ nĲĎ‘ĞwĲČ No‘¿bĘŇ YĂ wĘ lb¡ĎŇ oSwĘ NT¿Ď ol ZrĆ’ĳĎhĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ yrĂŔ xŁ hĲČ Éry‘Ă WĄ =ynĲĄbĘŇ 21

Cy¿hĘ IĲĂwČ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿ĆBĘ ry‘¡ĂWĄ yn¿ĄBĘ yrËĂxŁ hĲČ ypÌĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’ăĄ NSĳĎ ydĂŇ wĘ rYĆ’¡Ą wĘ 22

lbĎŔ oS ynăĄBĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : ‘nĲĎmĘ êĂ NT¡Ď ol tŇ ox¿ ’Ğ wĲČ MmĳĎ yřhĄ wĘ yrăĂxŁ NT¡Ď ol=ynĲĄbĘŇ 23

hŇ nĳĎ‘ĞwĲČ hŇ IăĎ’Č wĘř No‘¡bĘŇ YĂ =ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ : MnĲĎ o’wĘ op¡Ň SĘ lbĳĎŇ y‘ĄwĘ tŇ xČ n¡ČmĎ C Nw¿ĎlĘ ‘Č 24

Myr¡ĂmŁ xĞhĲČ =tŇ ’Ć ot¿Ň ‘Ł rĘBĂ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉMmĂ IĄhČ =tŇ ’Ć ’YąĎ mĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ nĎę ‘Ğ ’Chă
hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : hŇ nĲĎ‘Ğ=tŇ BČ hŇ m¡Ď bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ wĘ NSĳŁ DĂ hŇ n¡Ď‘Ğ=ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ : wybĲĂŇ ’Ď No‘¿bĘŇ YĂ lĘ 25, 26

Nw¡Ď‘ĞzĲČwĘ Nh¿Ď lĘ BĂ rYĆ’ĳĄ =ynĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą : NrĲĎkĘŇ C Nr¿ĎtĘŇ yĂwĘ NB¡Ď SĘ ’Ć wĘ ND¿ĎmĘ xĆ NSĳĎř ydĂŇ ynăĄBĘ 27

PŇ CQą ’Č yrĳĂxŁ hĲČ ypăĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’¡Ą : NrĲĎ’Ğ wĲČ ZC‘¿ NS¡Ď ydĂŇ =ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ąř : NqĲĎ ‘ĞwĲČ 28, 29

PŇ CQ¿ ’Č NSËŁ DĂ PŇ CQ¿ ’Č : hŇ nĲĎ‘Ğ PŇ CQ¿ ’Č No‘¡bĘŇ YĂ PŇ CQ¿ ’Č lbĎŔ oS PŇ CQă ’Č ÉNTĎ ol 30

: ry‘ĲĂWĄ ZrĆ’¿ĆBĘ Mh¡Ć ypĄŇ QĲĚř’Č lĘ yrËĂxŁ hĲČ ypÌĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’ăĄ NSĳĎ yDĂ PŇ CQă ’Č rYĆ’¡Ą

yn¿ĄbĘŇ lĂ ëŇ lĆ m¡Ć =ëŇ lĎ mĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ModĳŇ ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ Ck¡Ň lĘ mĲĎ rS¿Ć ’Ğ MykĂŔ lĎ UĘ hČ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ 31

: hŇ bĎŇ hĲĎ nĘ DĂ or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ ro‘ĳBĘ =NBĆ ‘lČ B¡Ć ModŔ ’ĹBĲĆ ëŇŁlă mĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 32

bŇ bĳĎŇ oy tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ rĲĎYĘ BĎ mĂ xrČz¡Ć=NBĆ bŇ b¿ĎŇ oy wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ ‘lČ BĳĎ tŇ mĎ I¡ĎwČ 33, 34

wyêĎÁ xĘ êČ ëŇŁlÄmĘ IĂwČ MSĳĎ xĚ tŇ mĎ I¡ĎwČ : ynĲĂ mĎ yêĲĄhČ ZrĆ’¿ĆmĄ MS¡Ď xĚ wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ 35

ddh
Myrps bwrb Nkw ’"b ’krm Nk v.16 .yrq SC‘yĘ ,bytk Sy‘ĂyĘ v.14 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =NBĆ l"Y v.14

,bytk MmĎChwĘ ’"s v.22 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nkw hQĆ’ĄwĘ ’"s v.20 .xrqË=PwlĲ ’ n"b ,y"k
‘"t ,V"x Nkw NSŁ ydĂ l"Y v.26 .+m qwsp +’ +’ h"d Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw hIĎ’Č ’"s v.24 .yrq MmĎyhĄwĘ
Myrps tYqmb ,d"ydw w"dx ,h"dx ,w"d Nkw ZC‘¡ NSĳĎydĂ y năĄBĘ hQĆ’¡Ą ’"s v.28 .’"m qwsp +’ +’ h"d Nyy‘ : s"tw

.‘"t Nk MhĆyjĄlĘ ’ČlĘ l"Y v.30 .ZC‘¡ NSĎę ydĂ=ynĄbĘ hQĆ’ăĄ y"k
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: tŇ ywĲĂ‘Ğ or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ bŇ ’ĎŔ om hŇ dăĄŇ WĘ BĂ ÉNyĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć hŇ JąĆ UČ hČ dŇ dČę BĘř =NBĆ dŇ dăČŇ hĞř
36, 37 hŇ lĳĎ mĘ WČ tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ qĲĎrĄWĘ UČ mĂ hŇ l¡Ď mĘ WČ wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ dŇ dĳĎŇ hĞ tŇ mĎ I¡ĎwČ

38 ëŇŁlă mĘ IĂwČ lC’ĳ SĎ tŇ mĎ I¡ĎwČ : rhĲĎ eĎhČ tŇ ob¿Ň xŁ rĘmĲĄ lC’¡ SĎ wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ
39 ůroBkĘŇ ‘Č=NBĆ NăĎnxĎ l‘ČBăČ ÈtmĎ IĎwČ : roBĲ kĘŇ ‘Č=NBĆ N¡ĎnxĎ l‘ČB¿Č wyêĎŔ xĘ êČ

É l’Ą bĘŇ TČ yhĲĄ mĘ oêąSĘ ’Ă MSĄÄ wĘ C‘jĳĎ or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ rdĎŔ hĞř ÉwyêĎxĘ êČ ëŇŁlą mĘ IĂwČ
40 MtĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉwWĎ ‘Ą ypąĄŇ CQ’Č tŇ omÂSĘ hŇ QĆ ’Ą wĘţ : bŇ hĲĎ zĎ ym¿Ą tŇ B¡Č dŇ rĄŔ TĘ mČ =tŇ BČ
41 PŇ CQÌ ’Č : tŇ tĲĄŇ yĘ PŇ CQ¿ ’Č hŇ w¡ĎlĘ ‘Č PŇ CQ¿ ’Č ‘nËĎřmĘ êĂ PŇ CQ¿ ’Č MtĳĎŇ mŁ SĘ BĂ Mt¡ĎŇ mŁ qĲŁ mĘ lĂ
42 Nm¡Ď yêĄ PŇ CQ¿ ’Č znËČqĘ PŇ CQ¿ ’Č : NnĲŁ yjĂ PŇ CQ¿ ’Č hŇ l¡Ď ’Ą PŇ CQ¿ ’Č hŇ mËĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ
43 Modę ’Ĺ ypăĄŇ CQ’Č ű hŇ QĆ ’ăĄ MrĳĎy‘Ă PŇ CQă ’Č l’¡Ą yDĂgĘŇmČ PŇ CQ¿ ’Č : rYĲĎ bĘŇ mĂ PŇ CQ¿ ’Č

: ModĲŇ ’Ĺ yb¿ĂŇ ’Ğ wW¡Ď ‘Ą ’Ch¿ MtĎŔ EĎxĚ’Ğ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMtĎŇ bŇŁ SĘ mĲŁ lĘ

tŇ odăŇ lĘ êĲŁ ű hŇ QĆ ’ăĄ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¡ĆBĘ wybĳĂŇ ’Ď yrăĄCgŇmĘ ZrĆ’¡ĆBĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ bŇ SĆ IăĄwČzl, 2 +p9, sŘ33

N’Ň ~ŔŁ BČ ÉwyxĎ ’Ć =tŇ ’Ć hŇ ‘ąĆrŁ hŇ yĎÄhĎ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć=‘bĲČŇ SĘ =NBĆ PŇ sĄÂ oy bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ
’b¿ĄŇ IĎwČ wybĳĂŇ ’Ď ySăĄ nĘ hŇ j¡Ď lĘ zĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ hËĎ lĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć r‘ČnČę ’Chă wĘ

3 ÉPsĄ oy=tŇ ’Ć bŇ hąČ ’Ď l’Ąę rĎWĘ yĂwĘ : MhĲĆ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć hŇ ‘¡ĎrĎ Mt¿ĎŇ BĎ DĂ=tŇ ’Ć PŇ ËĄsoy
4 C’ă rĘIĂwČ : MyiĲĂ jČ tŇ nĆt¿ŇŁ JĘ ol¡ hŇ WĎ ‘¿ĎwĘ olĳ ’Ch¡ Myn¿ĂqĚzĘ=NbĆŇ =yJĲĂ wynĎŔ BĎ =lJĎ mĂ

Cl¡ kĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ otĳŇ ’Ł C’¡ nĘ WĘ IĲĂwČ wyxĎŔ ’Ćř =lJĎ mĂ ÉMhĆ ybĂŇ ’Ğ bŇ hąČ ’Ď otÂ’Ł =yJĲĂ wyxĎę ’Ć
5 ’n¿Ł WĘ dŇ o‘¡ CpŇ s¿Ă oIwČ wyxĳĎ’Ć lĘ dŇ G¡ĄIČwČ MolŔ xĞ ÉPsĄ oy MŁlą xĞ IĲČwČ : MŁlĲ SĎ lĘ or¿BĘ DČ
6 : yêĂ mĘ lĲĎ xĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ Mol¿ xĞhĲČ ’nĎě=C‘mĘ SĂ MhĳĆ yřlĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : otĲŇ ’Ł

hnhw
.d"ydw w"dx ,b"dx ,b"d Nkw Zmq ddĎBĘ ’"s v.35 .b"dxw g"d ,b"d ,’"d Nkw Zmq ddĎhĞ ’"s v.35
,w"d ,g"d Nkw xtp rdČhĞ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,h"dx ,b"dx ,b"d ,y"k Myrpsb Zmq Nk v.39

,Nd‘l [32:4—36:43] hVrph MV v.43 .’"ydw g"d ,’"d Nkw xtp ‘nČmĘ êĂ ’"s v.40 .w"Tdw d"dx
bq‘y ’byw ,[32:4] bq‘y xlVyw ,+g Myrdsw .d"nq Myqwspw .Ps’yb’ Nk ’Ymn w"Tdb ,hTylq ’"n
Mypl’ t‘bV twytw’w .hVVw My‘Vtw tw’m ‘Vww Pl’ Mylmw .[35:9] bq‘y=l’ Myhl’ ’ryw ,[33:18] MlV
hyhw ,n"b Nk ’lw ’y‘gb l’ĲĆ ’rwq ’"b ,[32:9] tx’h hnxmh=l’ĲĆ +x Mypwlxw .MyVlVw tw’m ‘br’w
gtmb KxlSĲČ ’Ğ ’rwq ’"b ,[32:27] KxlVĞ ’ ’l ,n"b Nk ’lw ’y‘g ’lb hnxUČhČ ’rwq ’"b ,[32:9] hnxUČhČ
,’rĎqĎ txt n"bw =MSĲĄ txt gtmb ’"b ,[33:17] Mwqmh=MSĲĄ ’rq ,dmh txt gtmb KxlĲĄV’ n"bw N"yVh txt
’y‘gb K‘rzlC ’rwq ’"b ,[35:12] ì‘ĞrĘzČlĘ CĲ ,n"b Nk ’lw ’y‘gb bh’ywĲČ ’rwq ’"b ,[34:3] hr‘nh t’ bh’IĆwĲČ
,xrq PCQ¿ ’Č ’"b ,[36:16] xrq PCQ¿ ’Č ,Pqmb n"bw Pqm ’lb NbĆ ’rwq ’"b ,[36:10] tmVb=NBĆ ,n"b Nk ’lw
’lb ,[34:24] wrbxw ,[34:24] y’Yy=lJĎ ,[32:10] Nk l‘ OăĂ ,[32:18] KVgpĘ yĲĂ yk Pwlx ’lbw .xrq=PwQĲ ’Č n"b
dwqnw .MynV rV‘ hytwnV rpsmw ,[36:14] wrbxw ,[36:5] Vy‘y ,[35:21] glh’ ,[33:4] wr’wY +d +bykw .’y‘g

.[33:4] wŁhŁ qŁ VŁ yŁwŁ +’
The actual number of verses in this parashah is not 154 but 153. See note at the end of
Genesis.
,V"x Nkw wynĎBĎ ’"s v.4 .+x qwsp +g d‘ +w qwsp +b swm‘b l’rVy y‘Vp VlV=l‘ hrTph v.1 .zl

.rsx MhĆlĄ’Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.6 .s"tw ‘"t
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yt¡ĂŇ UĎ lĚ ’Ğ hŇ mĎ q¿Ď hŇ eËĄhĂ wĘ hŇ dĆŔ vĎ hČ ëŇ otăŇ BĘ ÉMyUĂ lĚ ’Ğ MymąĂ QĘ ’Č mĘ CnxĘ nČÁ’Ğ hŇ eĄhĂ wĘţ 7

: ytĲĂŇ UĎ lĚ ’ĞlĲČ íyw¡ĆxĞêĲČSĘ êĲĂ wČ MkĆŔ ytĄŇ UăŁ lĚ ’Ğ ÉhnĎ yBĆÄ sĚtĘŇ hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ bĎŇ ~ĳĎ nĂ =MgČŇ wĘ
CnBĳĎ lS¡Ł mĘ êĂ loS¿ mĎ =M’Ăř CnylĄŔ ‘Ď ÉëŁlmĘ êĂ ëŇŁlą mĎ hĞ wyxĎŔ ’Ć Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ 8

Édo‘ MŁl¿ xĞ IĲČwČ : wyrĲĎbĎŇ DĘ=l‘Č wĘ wyt¡ĎŇ mŁ ŁlĲ xĞ=l‘Č otŔ ’Ł ’năŁ WĘ Édo‘ CpŇ sąĂ oIwČ 9

dŇ o‘Ŕ ÉMolxĞ yêĂ mĘ ląČ xĎ hŇ eĄÄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wyxĳĎ’Ć lĘ ot¡Ň ’Ł rj¿ĄsČ yĘwČ rxĄŔ ’Č Molă xĞ
rjăĄsČ yĘwČ : ylĲĂ Myw¡ĂxĞêĲČSĘ mĲĂ MybĂŔ kĎŇ oJĲ ÉrWĎ ‘Ď dŇ xąČ ’Č wĘ xČ rĄę IĎhČ wĘ SmĆ èăĆ hČ hŇ eÌĄhĂ wĘ 10

Mol¿ xĞhĲČ hŇ mËĎ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wybĂŔ ’Ď oBă =r‘ČgĘŇ IĂwČ ůwyxĎ ’Ć =l’Ć wĘ ÈwybĂŇ ’Ď =l’Ć
tŇ w¿Ł xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ ìŇ yxĆŔ ’Č wĘ ìăŇ UĘ ’Ă wĘ ÉynĂ ’Ğ ’obę nĎ ’obăŇ hĞ êĎmĘ lĳĎ xĎ rSăĆ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ
Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ : rbĲĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć rm¿Č SĎ wyb¡ĂŇ ’Ď wĘ wyxĳĎ’Ć ob¡Ň =C’nĘ qČ yĘwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ ì¡Ň lĘ 11, 12

PŇ sĄę oy=l’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ SĘ BĂ Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ N’Ň Y¿Ł =tŁ ś’ĆŁ tŇ o‘ËrĘlĂ wyxĳĎ’Ć 13

ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ MhĳĆ ylĄ ’Ğ ìăŇ xĞlĲĎ SĘ ’Ć wĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ MkĆŔ SĘ BĂ My‘ăĂrŁ ÉìyxĆÄ ’Č ’olą hĞ
N’Ň ~ŔŁ hČ Molă SĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉìyxĆÄ ’Č Molą SĘ =tŇ ’Ć hŇ ’ĄÁ rĘ ’nĎÄ=ëŇ lĆ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ynĂ eĲĄhĂ 14

Ch’ăĄ YĎ mĘ IĂwČ : hŇ mĎ kĲĆŇ SĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ NorŔ bĘŇ xĆ qmĆ ‘ăĄmĄ ÉChxĄÄ lĎ SĘ IĂwČ rbĳĎŇ DĎ ynĂ b¡ĄŇ SĂ hĞ wĲČ 15

: SuĲĄbČŇ êĘ =hŇ mČ rm¡Ł ’Ň lĄ Sy’ËĂ hĎ ChlÌĄ ’Ď SĘ IĂwČ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ hŇ ‘¡ĆtŇŁ hŇ e¿ĄhĂ wĘ Sy’ĂŔ
: My‘ĲĂrŁ Mh¿Ą hŇ p¡ŇŁ y’Ąř ylĂŔ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ SuĳĄbČŇ mĘ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ yx¡Č ’Č =tŇ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIěwČ 16

hŇ nĎ yĘtĳĎŇ DŁ hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ yJąĂ hŇ EĆŔmĂ C‘ăsĘ nĲĎ ÉSy’Ă hĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 17

qxĳŁ rĎmĲĄ ot¡Ň ’Ł C’¿ rĘIĂwČ : NtĲĎŇ dŇŁ BĘ M’¡Ą YĎ mĘ IĂwČ wyxĎŔ ’Ć rxăČ ’Č ÉPsĄ oy ëŇ lĆ IąĄwČ 18

Sy’ăĂ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ : otĲŇ ymĂ hĞlĲČ ot¡Ň ’Ł Cl¿ JĘ nČtĘŇ IĲĂwČ MhĆŔ ylĄ ’Ğ bŇ răČqĘ yĂ ÉMrĆTĆÄ bĘŇ C 19

ChgĄęrĘhČ nĲČ wĘ CkăŇ lĘ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : ’BĲĎ hŇ z¡ĆQĎ hČ tŇ om¿ ŁlxĞhĲČ l‘ČBËČ hŇ eĄęhĂ wyxĳĂ ’Ď =l’Ć 20

hŇ ’Ćě rĘnĂ wĘ ChtĘŇ lĳĎkĎŇ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎ hŇ I¿ĎxČ CnrĘmČě ’Ď wĘ tŇ orŔ BŁ hČ dŇ xăČ ’Č BĘ ÉChkĄÄ lĂ SĘ nČ wĘ
CeJ¡Ć nČ âl¿ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MdĳĎŇ IĎmĂ Chl¡Ą ~Ă IČwČ NbĄŔ C’rĘ ‘măČ SĘ IĂwČ : wytĲĎŇ mŁ ŁlĲ xĞ Cy¡hĘ IĲĂ=hŇ mČ 21

otę ’Ł CkŇ ylăĂ SĘ hČ ůMdĎŇ =CkŇ jĘ SĘ êĂ =l’Č ÈNbĄŇ C’rĘ ű MhăĆ lĄř’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : SpĆŇ nĲĎ 22

ly~ąĂ hČ N‘ČmČę lĘ obĳŇ =CxlĘ SĘ êĂ =l’Č dŇ y¡ĎwĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ roBą hČ =l’Ć
wyxĳĎ’Ć =l’Ć PŇ ¡Ąsoy ’B¿Ď =rSĆ ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ : wybĲĂŇ ’Ď =l’Ć ob¡Ň ySĂ hĞlĲČ MdĎŔ IĎmĂ ÉotŇ ’Ł 23

: wylĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ Myi¡Ă jČ hČ tŇ nĆt¿ŇŁ JĘ =tŇ ’Ćř oêŔ nĘ êĎJĚ =tŇ ’Ć ÉPsĄ oy=tŇ ’Ć CTySąĂ pĘŇ IČwČ
ÈCbŇ SĘ IĲĄwČ : MyĂmĲĎ oB¡ Ny’¿Ą qrĄŔ roBă hČ wĘ hŇ rĎBĳŁ hČ ot¡Ň ’Ł CkŇ l¿Ă SĘ IČwČ ChxĚŔ uĎ IĂÄwČ 24, 25

MylĂŔ ’Ň ‘ĄmĘ SĘ yĂ tŇ xăČ rĘ’ĲŁ ÉheĄhĂ wĘ C’Ŕ rĘIĂwČ ÉMhĆ ynĄy‘ĲĄ C’ą WĘ IĂwČ ůMxĆ lĆ =lkĎŇ ’ĹlĲĆ
h’b
MhĆylĄ’Ğ ’"s v.22 .P"l’bw ’lm ’opy’Ą ’"s v.16 .tŁ ’ĆŁ l‘ dwqn v.12 .d"ydw w"dx Nk =M’Ă wĘ ’"s v.8

.=t’ĆwĘ ’"s v.23 .’lm
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dŇ yr¿ĂohlĘ Myk¡ĂŇ lĘ ohĲ TŁlŔ wĎ yrăĂYĘ C Ét’Ň kŇŁ nĘ My’Ăę WĘ nĲŁ MhăĆ yQĄ mČ gĘŇ C dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ mĂ hŇ ’¡Ď BĎ
26 CnyxĂŔ ’Ď =tŇ ’Ć ÉgrŁ hĞ nĲČ yJąĂ ‘YČ BĆę =hŇ mČ wyxĳĎ’Ć =l’Ć hŇ d¡ĎŇ ChyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ
27 obŔ =yhĂ êĘ =l’Č ÉCndĄÄ yĎwĘ MylĂę ’Ň ‘ĄmĘ SĘ IĂlČ CerăĆJĘ mĘ nĂ wĘ CkÂ lĘ : omĲ DĎ=tŇ ’Ć Cnyi¡Ă kĂŇ wĘ
28 MynĂÁ yĎdĘŇ mĂ MySĂÄ nĎ’Ğ žCrbĘŇ ‘Č IĲČwČ : wyxĲĎ ’Ć C‘¡mĘ SĘ IĂwĲČ ’Chĳ Cnr¡ĄWĎ bĘŇ Cnyx¿Ă ’Ď =yJĲĂ

PŇ ËĄsoy=tŇ ’Ć CrÌJĘ mĘ IĂwČ roBŔ hČ =NmĂ ÉPsĄ oy=tŇ ’Ć Clą ‘ĞIĲČwČ ÉCkŇ SĘ mĘ IĂwĲČ MyrĂę xĞsĲŁ
29 bŇ SĎ IąĎwČ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ PŇ ¡Ąsoy=tŇ ’Ć C’yb¿ĂŇ IĎwČ PŇ sĆ JĳĎ MyrăĂWĘ ‘ĆBĘ Myl¡Ă ’Ň ‘ĄmĘ SĘ IĂlČ

: wydĲĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘r¡ČqĘ IĂwČ roBĳ BČ PŇ ¡Ąsoy=Ny’ĲĄ hŇ e¿ĄhĂ wĘ roBŔ hČ =l’Ć ÉNbĄŇ C’rĘ
30, 31 Cx¡ qĘ IĂwČ : ’bĲĎŇ =ynĂ ’Ğ hŇ nĎ’¿Ď yn¡Ă’Ğ wĲČ CenĆŔ y’Ą dŇ lĆ IăĆhČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ wyx¡Ď ’Ć =l’Ć bŇ SĎ I¿ĎwČ

: MDĲĎBČ tŇ nĆê¡Ł JĚ hČ =tŇ ’Ć Cl¿ BĘ TĘ IĂwČ MyEĂŔ‘Ă ry‘ăĂWĘ ÉCTxĞSĘ IĂwĲČ PŇ ĳĄsoy tŇ nĆtăŇŁ JĘ =tŇ ’Ć
32 tŇ ’Ň zăŁ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć ÉC’ybĂÄ IĎwČ MyiĂę jČ hČ tŇ nĆtăŇŁ JĘ =tŇ ’Ć CxÂQĘ SČ yĘwĲČ
33 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ HrąĎyJĂ IČwČ : âlĲ =M’Ă ’wh¡Ă ìËŇ nĘ BĂ tŇ nĆtÌŇŁ JĘ hČ ’nĎę =rJĆ hČ Cn’Ň YĳĎ mĎ
34 ÉbqŁ ‘ĞyĲČ ‘rąČqĘ IĂwČ : PŇ sĲĄ oy PŇ r¡ČTŁ PŇ r¿Ł TĎ ChtĘŇ lĳĎkĎŇ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎ hŇ I¿ĎxČ ynĂŔ BĘ tŇ nĆtăŇŁ JĘ

: MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ on¡BĘ =l‘Č lB¿Ą ’Č tĘŇ IĂwČ wynĳĎtĘŇ mĎ BĘ qW¡Č MWĆ I¿ĎwČ wytĎŔ ŁlmĘ WĂ
35 rmĆ ’Ň ŁIěwČ MxĄŔ nČtĘŇ hĂ lĘ ÉN’Ą mĎ yĘwČ omę xĞ nĲČlĘ wytĎÁ nŁ BĘ =lkĎŇ wĘ wynĎÄBĎ =lkĎŇ žCmqĚIĎwČ
36 MynĂŔ dĎŇ UĘ hČÄ wĘ : wybĲĂŇ ’Ď ot¡Ň ’Ł OĘ bĘŇ I¿ĄwČ hŇ lĎ ’ĳŁ SĘ lb¡ĄŇ ’Ď ynËĂBĘ =l’Ć dŇ rÌĄ’Ą =yJĲĂ

: MyxĲĂ BĎ FČ hČ rW¡Č hŇ ‘ŔŁ rĘjČ syrăĂsĘ ÉrpČŇ yTĂ opĲŇ lĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ Íl’Ć ot¡Ň ’Ł Cr¿kĘŇ mĲĎ

xl ym¡Ă QĎ dĚŇ ‘Ğ Sy’¿Ă =dŇ ‘Č TIËĄwČ wyxĳĎ’Ć tŇ ’ăĄ mĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ dŇ rĆI¿ĄwČ ’whĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉyhĂ yĘwĲČ sŘ34

2 ‘Č CSĳ omă SĘ C yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ Sy’¿Ă =tŇ BČ hŇ dËĎŇ ChyĘ MSÌĎ =’rĘIČwČ : hŇ rĲĎyxĂ om¿ SĘ C
3, 4 rhČ ê¿Č wČ : r‘ĲĄ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂřwČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ rhČ ê¡Č wČ : hĎ ylĲĆ ’Ą ’b¿ŇŁ IĎwČ hĎ x¡Ć uĎ IĂwČ

5 NBĄŔ dŇ lĆ êăĄ wČ Édo‘ PŇ sĆ êąŁ wČ : NnĲĎ o’ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ dŇ o‘¡
6 hŇ dËĎŇ ChyĘ xuÌČIĂwČ : otĲŇ ’Ł Hê¿ĎdĘŇ lĂ BĘ bŇ yz¡ĂkĘŇ bĂŇ hŇ y¿ĎhĎř wĘ hŇ lĳĎ SĄ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ
7 ‘r¡Č hŇ dĎŔ ChyĘ rokăŇ BĘ r‘Ąť yhĂę yĘwČ : rmĲĎ êĎ Hm¡Ď SĘ C orĳokŇ BĘ r‘ăĄlĘ hŇ è¡Ď ’Ă
8 tŇ SĆ ’¿Ą =l’Ć ’BËŁ NnĎŔ o’lĘ ÉhdĎŇ ChyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ Cht¡ĄŇ mĂ yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ
9 ol¡ âl¿ yJËĂ NnĎŔ o’ ‘dČŇ IăĄwČ : ìŇ yxĲĂ ’Ď lĘ ‘rČz¡Ć Mq¿ĄhĎ wĘ HtĳĎŇ ’Ł MBăĄ yČwĘ ìŇ yx¡Ă ’Ď

yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ hŇ YĎ rĘ’ČŔ tŇ xăĄ SĂ wĘ ÉwyxĂ ’Ď tŇ SĆ ’ąĄ =l’Ć ’BĎÄ =M’Ă hŇ yĎÂhĎ wĘ ‘rČEĳĎhČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ
10 : otĲŇ ’Ł =MGČ tŇ mĆ I¡ĎwČ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rČIËĄwČ : wyxĲĂ ’Ď lĘ ‘rČz¡Ć=NtĎŇ nĘ

rm’yw
y"t ,V"x ,rd"nq y"k b"y yrqw bytk Nkw ’rĎqĘêĂ wČ rybs v.3 .xl .V"x yrq Nkw hmĎyĘrĎYĘ mĂ rybs v.36

.‘"t Nkw ’yhĂ wĘ l"n v.5 .’rĎqĘêĂ wČ ’"n hyl‘ rsmn hrsmbw .‘"tw
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É lDČgĘŇ yĂ=dŇ ‘Č ëŇ ybĂę ’Ď =tŇ yřbĄŇ hŇ năĎmĎ lĘ ’Č ybÌĂŇ SĘ otÁ QĎ JČ rmĎÄ tĎŇ lĘ žhdĎŇ ChyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 11

bŇ SĆ ê¡Ą wČ rmĎŔ êĎ ëŇ lĆ êăĄ wČ wyxĳĎ’Ć JĘ ’Ch¡ =MGČ tŇ Cm¿ yĎ=NjĆ rmČŔ ’Ď yJăĂ ynĂŔ bĘŇ hŇ lăĎ SĄ
MxĆ eăĎIĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=tŇ SĆ ’ĲĄ ‘Č CSă =tŇ BČ tŇ mĎ ê¡Ď wČ MymĂŔ IĎhČ ÉCBrĘIĂwČ : hĎ ybĲĂŇ ’Ď tŇ yřB¿Ą 12

: hŇ tĎŇ nĲĎmĘ êĂ ym¡Ă QĎ dĚŇ ‘ĞhĲĎ Ch‘¿ĄrĄ hŇ rËĎyxĂ wĘ ’Chę Éon’Ň YŁ yząĄzĞGĲŁ =l‘Č l‘Č IČÁwČ hŇ dĎę ChyĘ
žrsČ êĎ wČ : onĲ ’Ň YŁ zg¿ŇŁ lĎ hŇ tĎŇ n¡ĎmĘ tĂŇ hŇ l¿Ć ‘Ł ëŇ ymËĂ xĎ hŇ e¿ĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ rm¡Ď tĎŇ lĘ dŇ G¿ČIĚwČ 13, 14

xtČŇ păĆŇ BĘ ÉbSĆ êĄÄ wČ PŇ QĎŔ ‘ČtĘŇ êĲĂ wČ ÉPy‘Ă ~Ď BČ skąČŇ êĘ wČ hĎ ylĆę ‘ĎmĲĄ HtĎÁ CnmĘ lĘ ’Č ydĄÄ gĘŇBĂ
’whĂě wĘ hŇ lĎŔ SĄ ldăČŇ gĎŇ=yJĲĂ ÉhtĎŇ ’ĞrĲĎ yJąĂ hŇ tĎŇ nĳĎmĘ êĂ ëŇ rĆDăĆ=l‘Č rS¡Ć ’Ğ MyĂnČŔ y‘Ą
hŇ t¡ĎŇ iĘ kĂŇ yJ¿Ă hŇ nĳĎ ozlĘ hĎ b¡ĆŇ SĘ xĘ IČwĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ hĎ ’ăĆ rĘIĂwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ hŇ n¿ĎêĘ nĂ =âlĲ 15

yJĂ ť ëŇ yĂlČŔ ’Ą ’obăŇ ’Ď É’eĎ=hŇ bĎŇ hĲĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ëŇ rĆDĆę hČ =l’Ć hĎ ylĆÁ’Ą TIĄÄwČ : hĎ ynĲĆjĎ 16

: ylĲĎ ’Ą ’ob¡Ň tĎŇ yJ¿Ă yQĂŔ =NêĆêĲĂ =hŇ mČ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ ’whĳĂ ot¡Ň QĎ kČŇ yJ¿Ă ‘dČŔ yĎ âlă
Nob¡Ň rĎ‘ĲĄ Nê¿ĄêĂ =M’Ă rmĆ ’Ň êěŁ wČ N’Ň ~ĳŁ hČ =NmĂ MyE¡Ă‘Ă =ydĲĂŇ GĘ xQ¿Č SČ ’Ğ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ 17

ÉìmĘ tĲĎŇ xŁ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůëQĎ =NêĆ’ĲĆ rSăĆ ’Ğ ÈNobŇ rĎ‘ĲĄhĎ hŇ măĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ìŇ xĲĆ lĘ SĎ dŇ ‘¿Č 18

: olĲ rhČ ê¿Č wČ hĎ yl¡Ć ’Ą ’b¿ŇŁ IĎwČ HQËĎ =NêĆ IĲĂwČ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň FĘ mČ C ìŇ lĆŔ ytĂŇ pĘŇ C
: HtĲĎŇ CnmĘ lĘ ’Č yd¿ĄŇ gĘŇBĂ SB¡Č lĘ êĂ wČ hĎ ylĳĆ‘ĎmĲĄ Hp¡ĎŇ y‘Ă YĘ rsČ ê¿Ď wČ ëŇ lĆ êĄŔ wČ MqĎ êăĎ wČ 19

tŇ xČ q¿ČlĎ ymĂŔ QĎ dĚŇ ‘ĞhĲĎ Ch‘ăĄrĄ ÉdyČBĘ MyEĂę‘Ă hĲĎ ydăĂŇ GĘ =tŇ ’Ć hŇ dĎÁ ChyĘ xlČÄSĘ IĂřwČ 20

ÉHmĎ qŁ mĘ ySąĄ nĘ ’Č =tŇ ’Ć l’ČÂSĘ IĂwČ : H’ĲĎ YĎ mĘ âl¡ wĘ hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ dŇ IăČmĂ Nob¡Ň rĎ‘ĲĄhĎ 21

hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ =âlĲ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ëŇ rĆDĳĎhČ =l‘Č MyĂn¡Čy‘ĄbĲĎŇ ’wh¿Ă hŇ SËĎ dĄŇ uĘ hČ hŇ IÌĄ’Č rmŔŁ ’Ň lĄ
ySąĄ nĘ ’Č MgČÄ wĘ hĎ ytĳĂŇ ’Ň YĎ mĘ âlă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hŇ dĎŔ ChyĘ=l’Ć ÉbSĎ IĎÄwČ : hŇ SĲĎ dĄŇ qĘ hŇ z¡ĆbĎŇ 22

HlĎŔ =xuČ êĲĂ ÉhdĎŇ ChyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ SĲĎ dĄŇ qĘ hŇ z¡ĆbĎŇ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ =âlĲ CrŔ mĘ ’ĲĎ ÉMoqUĎ hČ 23

ű yhăĂ yĘwČ : HtĲĎŇ ’Ň YĎ mĘ âl¿ hŇ ê¡Ď’Č wĘ hŇ EĆŔhČ ydăĂŇ GĘ hČ ÉyêĂ xĘ lČÄSĎ hŇ eąĄhĂ zCbĳŇ lĎ hŇ yăĆhĘ nĲĂ Nj¡Ć 24

MgËČŇ wĘ ìŇ tĆŔ QĎ JČ rmăĎ êĎ ÉhtĎŇ nĘ zĲĎ ÉrmŁ ’Ň lĄ hŇ dąĎŇ ChylĲĂ dŇ GČÄ IĚwČ MySĂę dĎŇ xĽ SŁlă SĘ mĂ JĘ
tŇ ’Ň YĄę Cmř ’whăĂř : PŇ rĲĄvĎ tĂŇ wĘ hĎ C’¡ yYĂ ohĲ hŇ dĎŔ ChyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MynĳĂCnzĘlĂ hŇ r¡ĎhĎ hŇ e¿ĄhĂ 25

yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ oQŔ hŇ QĆ ’ăĄ =rSĆ ’Ğ ÉSy’Ă lĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhĎ ymĂÄ xĎ =l’Ć hŇ xąĎ lĘ SĲĎ ’yhĂÄ wĘ
: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ hŇ F¡Ć UČ hČ wĘ MylËĂ yřtĂŇ jĘ hČ wĘ tŇ mĆ tÌĆŇ xŁ hĲČ ymĂÂlĘ ’nĎŔ =rJĆ hČ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ hŇ rĳĎhĎ
hŇ lăĎ SĄ lĘ hĎ yê¡Ă tČŇ nĘ =âlĲ NJ¿Ą =l‘Č=yJĲĂ yeĂ UĆŔ mĂ hŇ qăĎdĘŇ YĲĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ dĎę ChyĘ rJăĄIČwČ 26

Mym¡Ă o’tĘŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ HêĳĎdĘŇ lĂ tŇ ‘ăĄBĘ yh¡Ă yĘwČ : HêĲĎ ‘Ę dČŇ lĘ dŇ o‘¡ PŇ ¿ČsyĎ=âlĲ wĘ ynĳĂbĘŇ 27

odąŇ yĎ=l‘Č rSÄŁ qĘ êĂ wČ tŇ dĆŇ QĆę yČmĘ hĲČ xuăČêĂ wČ dŇ yĳĎ=NêĆ IĲĂwČ Hê¡Ď dĘŇ lĂ bĘŇ yh¿Ă yĘwČ : HnĲĎTĘ bĂŇ BĘ 28

ynV
Tw‘ymb ,b"d Nk +’ rsx tYĄCm ’"s v.25 .’yhĂ ’"s v.25 .xQČ SČ yĘwČ rybs v.20 .tybĄ BĘ rybs v.11

.rsx MlĂ ytĂ jĘ hČ wĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.25 .yrq t’YĄCm ,bytk tYĄCm y"k
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29 ’YăĎ yĎ ÉheĄhĂ wĘ odę yĎ bŇ ySăĂ mĄ JĘ ű yhăĂ yĘwČ : hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂ ’Y¿Ď yĎ hŇ z¡Ć rmŔŁ ’Ň lĄ ÉynĂ SĎ
30 ÉrxČ ’Č wĘ : ZrĆjĲĎ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ IĂřwČ ZrĆjĳĎ ìŇ ylăĆ ‘Ď êĎYĘ r¡ČjĎ =hŇ mČ rmĆ ’Ň êěŁ wČ wyxĂŔ ’Ď

: xrČzĲĎ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ IĂřwČ ynĳĂèĎ hČ od¡Ň yĎ=l‘Č rS¿Ć ’Ğ wyxĂŔ ’Ď ’YăĎ yĎ
Tl rWąČ hŇ ‘ÁŁ rĘjČ syrĂÄ sĘ žrpČŇ yTĂ ojĲ ChnĄÃqĘ IĂwČ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ dŇ răČCh PŇ ¡ĄsoywĘ sŘ35

: hŇ UĎ SĲĎ Chd¡ĚŇ rĂohĲ rS¿Ć ’Ğ MylĂŔ ’Ň ‘ĄmĘ SĘ IĂhČ ÉdIČmĂ yrĂŔ YĘ mĂ Sy’ăĂ ÉMyxĂ BĎ FČ hČ
2 : yrĲĂYĘ UĂ hČ wyn¡ĎdŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ BĘ yhĂě yĘwČ xČ ylĳĂ YĘ mČ Sy’ăĂ yh¡Ă yĘwČ PŇ sĄŔ oy=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ yhąĂ yĘwČ
3 xČ yl¿Ă YĘ mČ ho¡ĎhyĘ hŇ WĆŔ ‘Ł ’Chă =rSĆ ’Ğ É lkŇŁ wĘ oêĳ’Ă ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă wynĎŔ dŇŁ ’Ğ ’rĘIăČwČ
4 otŔ yBĄ =l‘Č ÉChdĄÄ qĂ pĘŇ IČwČ otĳŇ ’Ł tŇ rĆSăĎ yĘwČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ NxËĄ PŇ ¿Ąsoy ’YĎÄ mĘ IĂwČ : odĲŇ yĎBĘ
5 É l‘Č wĘ otę ybĄŇ BĘ otÁ ’Ł dŇ yqĂÄ pĘŇ hĂ žz’Ď mĄ yhĂÃ yĘwČ : odĲŇ yĎBĘ Nt¿ČŇ nĎ ol¡ =SyĆ=lkĎŇ wĘ

PŇ ĳĄsoy llăČ gĘŇBĂ yr¡ĂYĘ UĂ hČ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ olŔ =SyĆ rSăĆ ’Ğ=lJĎ
6 bŇ zăŁ ‘ĞIĲČwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ bČŇ C tŇ yĂB¡Č BČ olŔ =SyĆ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ BĘ ÉhoĎhyĘ tŇ JąČ rĘBĂ yhĂÂ yĘwČ

MxĆ Q¡Ć hČ =M’Ă yJ¿Ă hŇ mĎ C’Ŕ mĘ Éoê’Ă ‘dąČŇ yĎ=âlĲ wĘ ůPsĄ oy dŇ yăČBĘ Èol=rSĆ ’Ğ=lJĎ
7 ÉrxČ ’Č yhĂę yĘwČ : hŇ ’ĲĆř rĘmČ hŇ p¿ĄŇ ywĂ r’Č t¡ŇŁ =hŇ pĄŇ yĘ PŇ sĄŔ oy yhăĂ yĘwČ lkĳĄŇ o’ ’Chă =rSĆ ’Ğ

rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ PŇ ĳĄsoy=l’Ć hĎ yn¡Ćy‘Ą=tŇ ’Ć wynËĎdŇŁ ’Ğ=tŇ SĆ ’ĲĄ ’vÌĎ êĂ wČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ
8 ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ NhăĄ wynĎŔ dŇŁ ’Ğ tŇ SĆ ’ăĄ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ű N’Ąő mĎ yĘwČ : yUĲĂ ‘Ă hŇ b¿ĎŇ kĘŇ SĂ
9 tŇ yĂBăČ BČ lodÁ gĎŇ CenĆÄ y’Ą : ydĲĂŇ yĎBĘ Nt¿ČŇ nĎ ol¡ =SyĆ=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ tŇ yĂBĳĎBČ =hŇ mČ yê¡Ă ’Ă

=êĘ ’Č rSăĆ ’ĞBĲČ ëŇ t¡ĎŇ o’=M’Ă yJ¿Ă hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ÉyeĂ UĆÄ mĂ ëŇ WąČ xĎ =âlĲ wĘ ůyeĂ UĆ mĂ ÈhEĆhČ
: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ ytĂŇ ’Ň T¡Ď xĎ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhlĎ dŇŁ GĘ hČ hŇ ‘ąĎrĎhĲĎ hŇ WĆÁ ‘Ĺ’ĲĆ ëŇ y’ĄÄ wĘ oêĳSĘ ’Ă

10 Hl¡Ď YĘ ’Ć bŇ J¿Č SĘ lĂ hĎ ylËĆ’Ą ‘m¿Č SĎ =âlĲ wĘ Moyĳ ű Moyă PŇ ¡Ąsoy=l’Ć Hr¿ĎBĘ dČŇ JĘ yhĂě yĘwČ
11 oêĳkĘŇ ’Ň lČ mĘ tŇ oWă ‘ĞlĲČ hŇ tĎŇ yĘB¡Č hČ ’b¿ŇŁ IĎwČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ JĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : HUĲĎ ‘Ă tŇ oy¿hĘ lĲĂ
12 rm¡Ł ’Ň lĄ odËŇ gĘŇbĂŇ BĘ ChWÌĄ jĘ tĘŇ êĂ wČ : tŇ yĂBĲĎ BČ MS¡Ď tŇ yĂBËČhČ yS¿Ą nĘ ’Č mĲĄ Sy’ĂÁ Ny’ĄÄ wĘ
13 ÉyhĂ yĘwĲČ : hŇ YĎ CxĲ hČ ’Y¿Ą IĄwČ snĎ I¡ĎwČ HdĎŔ yĎBĘ ÉodŇ gĘŇBĂ bŇ ząŁ ‘ĞIĲČwČ yUĳĂ ‘Ă hŇ băĎŇ kĘŇ SĂ
14 ySăĄ nĘ ’Č lĘ ’rĎÂ qĘ êĂ wČ : hŇ YĎ CxĲ hČ sř nĎ I¡ĎwČ HdĳĎŇ yĎBĘ od¡Ň gĘŇBĂ bŇ z¿Č‘Ď=yJĲĂ HtĎŔ o’rĘJĂ

qxĆ YăČ lĘ yr¡ĂbĘŇ ‘Ă Sy’¿Ă CnlËĎ ’ybĂŇ h¿Ą C’ę rĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ HtĎę ybĄŇ
15 o‘Ŕ mĘř SĎ kĘŇ yhăĂ yĘwČ : lodĲŇ GĎ loq¿ BĘ ’r¡ĎqĘ ’Ć wĲĎ yUĂŔ ‘Ă bŇ JăČ SĘ lĂ ÉylČ ’Ą ’BąĎ CnBĳĎ

: hŇ YĎ CxĲ hČ ’Y¿Ą IĄwČ snĎ I¡ĎwČ ylĂŔ YĘ ’Ć ÉodŇ gĘŇBĂ bŇ ząŁ ‘ĞIĲČwČ ’rĳĎqĘ ’Ć wĲĎ yl¡Ă oq ytĂŇ m¿Ł yrĂhĞ =yJĲĂ
16, 17 wylĎŔ ’Ą rBăĄ dČŇ êĘ wČ : otĲŇ yBĄ =l’Ć wyn¡ĎdŇŁ ’Ğ ’oB¿ =dŇ ‘Č HlĳĎ YĘ ’Ć od¡Ň gĘŇBĂ xe¿ČêČ wČ

Myrbdk
yllhb v.6 .Tl .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nk ’rĎqĘêĂ wČ ’"s v.30 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nk ’rĎqĘêĂ wČ ’"s v.29

’"yd ,g"d ,b"d Nkw Vgd o‘mĘ SĎ JĘ ’"s v.15 .‘"tw V"x ,g"d Nkw hYwxh ’YĄIĄwČ snyw ’"s v.13 .yrY h’ĄrĘmČ
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CnQ¡Ď tĎŇ ’Ň b¿ĄŇ hĄ =rSĆ ’Ğ yrËĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ dŇ bĆŇ ‘ÌĆhĎ ylČÂ’Ą ’BăĎ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘJČ
sř nĎ I¿ĎwČ yl¡Ă YĘ ’Ć odËŇ gĘŇBĂ bŇ z¿Ł ‘ĞIĲČwČ ’rĳĎqĘ ’Ć wĲĎ yl¡Ă oq ym¿Ă yrĂhĞJĲČ yhĂě yĘwČ : yBĲĂ qxĆ Y¿Č lĘ 18

ÉwylĎ ’Ą hŇ rąĎBĘ DĂ rSĆÄ ’Ğ oêę SĘ ’Ă yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć wynĎÁdŇŁ ’Ğ ‘ČmÄŁ SĘř kĂŇ žyhĂ yĘwČ : hŇ YĎ CxĲ hČ 19

ynĄÄdŇŁ ’Ğ žxuČ IĂwČ : ojĲ ’Č rxČ I¡ĂwČ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č yl¡Ă HWĎ ‘¿Ď hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘJČ rmŔŁ ’Ň lĄ 20

ëŇ lĆ U¡Ć hČ yr¿wsř ’=rSĆ ’Ğ Moqě mĘ rhČ iŔŁ hČ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉChnĄÄêĘ IĂwĲČ otę ’Ł PŇ sĄÁ oy
wyl¡Ď ’Ą TI¿ĄwČ PŇ sĄŔ oy=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ yhąĂ yĘwČ : rhČ iĲŁ hČ tŇ yb¿ĄŇ BĘ MS¡Ď =yhĂ yĘwĲČ MyrĳĂCs’Ğ 21

ÉrhČ iÄŁ hČ =tŇ yBĲĄ rWąČ NêĄÂ IĂwČ : rhČ iĲŁ hČ =tŇ yBĲĄ rW¿Č yn¡Ąy‘ĄBĘ oeŔ xĂ NêăĄ IĂwČ dŇ sĆ xĳĎ 22

rSąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ rhČ iĳŁ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ MrĂŔ ysĂ ’ĞhăĎ =lJĎ tŇ ’Ą ť PŇ sĄŔ oy=dŇ yČBĘ
=lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ ’ąĆ rŁ rhČ ięŁ hČ =tŇ yBĲĄ rWăČ ű Ny’ăĄ : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ y¿ĎhĎ ’Ch¡ MSĎŔ ÉMyWĂ ‘Ł 23

: xČ ylĲĂ YĘ mČ ho¿ĎhyĘ hŇ W¡Ć ‘Ł ’Ch¿ =rSĆ ’Ğ wĲČ oêĳ’Ă ho¡ĎhyĘ rS¿Ć ’ĞBĲČ odŔ yĎBĘ ÉhmĎ C’Ä mĘ

sŘ36 hŇ pĳĆŇ ’Ł hĲĎ wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ q¿ĄSĘ mČ C’Ë TĘ xĲĎ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č yhĂę yĘwČ m
l‘Č ť wysĳĎyrĂsĲĎ ynăĄSĘ l‘¡Č hŇ ‘ŔŁ rĘjČ PŇ YăŁ qĘ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ Mh¡Ć ynĄdĲŇŁ ’ĞlĲČ 2

tŇ yBËĄ rmČę SĘ mĂ BĘ MtĎÁ ’Ł NêĄÄ IĂwČ : MypĲĂŇ o’hĲĎ rW¿Č l‘¡ČwĘ MyqĂŔ SĘ UČ hČ rWăČ 3

: MSĲĎ rCs¿ ’Ď PŇ ¡Ąsoy rS¿Ć ’Ğ Moqě mĘ rhČ iĳŁ hČ tŇ yBăĄ =l’Ć Myx¡Ă BĎ TČ hČ rW¿Č
Mym¡Ă yĎ Cy¿hĘ IĲĂwČ MtĳĎŇ ’Ł tŇ rĆSăĎ yĘwČ Mê¡Ď’Ă PŇ ËĄsoy=tŇ ’Ć MyxÌĂ BĎ FČ hČ rWăČ dŇ qŁ pĘŇ IĂwČţ 4

dŇ xĎŔ ’Ć hŇ lĎ yĘlăČ BĘ ÉomŁlxĞ Sy’ąĂ MhĆÁ ynĄSĘ MolÄxĞ žCmlĘ xČ IĲČwČ : rmĲĎ SĘ mĂ BĘ 5

rS¿Ć ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉrSĆ ’Ğ hŇ pĆę ’Ł hĲĎ wĘ hŇ qăĆSĘ UČ hČ omĳŁlxĞ NorătĘŇ pĂŇ JĘ Sy’¡Ă
MtĎŔ ’Ł ’rĘIăČwČ rqĆBĳŁ BČ PŇ ¡Ąsoy MhËĆ ylĄ ’Ğ ’bÌŇŁ IĎwČ : rhČ iĲŁ hČ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Myr¡ĂCs’Ğ 6

rmËČ SĘ mĂ BĘ oêÌ’Ă rSĆÄ ’Ğ hŇ ‘ęŁ rĘpČŇ ysăĄyrĂsĘ =tŇ ’Ć l’ČÂSĘ IĂwČ : MypĲĂŇ ‘ĞzĲŁ Me¡ĎhĂ wĘ 7

wylĎŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : MoIĲhČ My‘¡ĂrĎ Mk¿ĆŇ ynĄjĘ ‘Č CDËmČ rmĳŁ ’Ň lĄ wyn¡ĎdŇŁ ’Ğ tŇ yB¿Ą 8

ÉMyhĂ Łl’Ň lĲĄ ’olą hĞ PŇ sĄę oy MhĆÁ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ otĳŇ ’Ł Ny’ăĄ rt¡ĄŇ pŇŁ C CnmĘ lČŔ xĎ Molă xĞ
PŇ ĳĄsoylĘ om¡ ŁlxĞ=tŇ ’Ć MyqËĂSĘ UČ hČ =rWĲČ rjÌĄsČ yĘwČ : ylĲĂ ’n¡Ď=CrjĘ sČ MynĂŔ rŁ tĘŇ jĂ 9

’yhąĂ wĘ MgĳĂŇ yřrĂWĲĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ NpĆŇ G¡ĆbČŇ C : ynĲĎpĎŇ lĘ NpĆŇ g¡ĆŇ=hŇ eĄhĂ wĘ ymĂě olxĞBĲČ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 10

hŇ ‘¡Ł rĘjČ sok¿Ň wĘ : MybĲĂŇ nĎ‘Ğ hĎ yt¡ĆŇ ŁlJĘ SĘ ’Č ClyS¿Ă bĘŇ hĂ H~ĎŔ nĂ hŇ tăĎŇ lĘ ‘ĲĎ ÉtxČ rČÄ pŇŁ kĘŇ 11

Nê¿Ą’Ć wĲĎ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ soJă =l’Ć ÉMtĎŇ ’Ł TxąČ WĘ ’Ć wĲĎ MybĂę nĎ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć xuăČ’Ć wĲĎ ydĳĂŇ yĎBĘ
ÉtSĆ ŁlÄSĘ onĳrŁ tĘŇ jĂ hŇ z¡Ć PŇ sĄŔ oy Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ PŇ J¿Č =l‘Č soJ¡ hČ =tŇ ’Ć 12

MygrVh
.yrq yr¿ĄysĂ ’Ğ ,bytk yrĄCs’Ğ v.20 .‘ČmŁ SĘ JĂ n"b v.19 .‘"tw V"x ,g"d Nkw hYwxh ’YĄIĄwČ snyw ’"s v.18

.b"dw b"dx Nkw ’lm MygĂyrĂWĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.10 .m
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13 Éh‘Ł rĘpČŇ ’vąĎ yĂ MymĂę yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ű dŇ o‘ăBĘ : MhĲĄ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MygĂŔ rĂvăĎ hČ
ÉTjĎ SĘ UĂ JČ odŔ yĎBĘ Éh‘Ł rĘjČ =sokĲŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ ìŇ ĳĆeJČ =l‘Č ì¡Ň bĘŇ ySĲĂ hĞ wĲČ ìŇ SĆŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć

14 ÉrSĆ ’ĞJĲČ ìę êĘ ’Ă ynĂ êăČrĘkČŇ zĘ=M’Ă yJÌĂ : ChqĲĄSĘ mČ tĎŇ yy¡ĂhĎ rS¿Ć ’Ğ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ
ynĂ t¡ČŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉynĂ êČÄ rĘJČ zĘhĂ wĘ dŇ sĆ xĳĎ yd¡ĂŇ UĎ ‘Ă ’e¿Ď=tĎŇ yWĲĂ ‘Ď wĘ ëŇ lĎŔ bŇ TČ yyăĂ

15 ÉhjŁ =MgČŇ wĘ MyrĳĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ ZrĆ’¡ĆmĄ yêĂ bĘŇ eČŔ GĚ bŇ eăŁ gĚŇ=yJĲĂ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =NmĂ
16 yřJăĂ Myp¡ĂŇ ’Ł hĲĎ =rWĲČ ’rĘI¿ČwČ : roBĲ BČ yt¡ĂŇ ’Ł Cm¿ WĎ =yJĲĂ hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=âlĲ

yQ¿Ą sČ hŇ SËĎ ŁlSĘ hŇ eĄęhĂ wĘ ymĂŔ olxĞBĲČ ÉynĂ ’Ğ=PŇ ’Č PŇ sĄŔ oy=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ rtĳĎŇ jĎ bŇ oTă
17 hŇ pĳĆŇ ’Ł hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ hŇ ‘¡Ł rĘjČ lk¿ČŇ ’ĞmĲČ lJËŁ mĂ NoyęlĘ ‘ĆhĲĎ liăČ bČŇ C : ySĲĂ ’Ň rŁ =l‘Č yr¡ĂxŁ
18 rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉPsĄ oy N‘Č IąČwČ : ySĲĂ ’Ň rŁ l‘¿ČmĄ li¡Čř hČ =NmĂ MtËĎŇ ’Ł lk¿ĄŇ ’Ł PŇ o‘ę hĎ wĘ
19 tŇ SĆ Łlă SĘ ű dŇ o‘ăBĘ : MhĲĄ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MyQĂŔ iČ hČ ÉtSĆ ŁlÄSĘ onĳrŁ tĘŇ jĂ hŇ z¡Ć

lk¿ČŇ ’Ď wĘ Z‘ĳĄ=l‘Č ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ hŇ l¿Ď tĎŇ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉìSĘ ’Ň rĲŁ =tŇ ’Ć hŇ ‘ąŁ rĘpČŇ ’vĎÄ yĂ MymĂę yĎ
20 tŇ dĆŇ QăĆ hĚ Moyť ySĂę ylĂ èĘ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : ìŇ ylĲĆ ‘ĎmĲĄ ì¡Ň rĘWĲĎ BĘ =tŇ ’Ć PŇ o‘ËhĎ

rWăČ ű S’Ň răŁ =tŇ ’Ć ’vĎÂ IĂwČ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ hŇ ê¡ĆSĘ mĂ W‘Č I¿ČwČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =tŇ ’Ć
21 rW¿Č =tŇ ’Ć bŇ SĆ IËĎwČ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ ëŇ ot¿Ň BĘ Myp¡ĂŇ ’Ł hĲĎ rW¿Č S’Ň rËŁ =tŇ ’Ć wĘ MyqĂę SĘ UČ hČ
22 rW¿Č tŇ ’ËĄ wĘ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ PŇ J¿Č =l‘Č soJ¡ hČ Nê¿Ą IĂwČ ChqĳĄSĘ mČ =l‘Č Myq¡ĂSĘ UČ hČ
23 MyqËĂSĘ UČ hČ =rWĲČ rkÌČŇ zĎ=âlĲ wĘ : PŇ sĲĄ oy Mh¡Ć lĎ rtËČŇ jĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ lĳĎ êĎ Myp¡ĂŇ ’Ł hĲĎ

: ChxĲĄ JĎ SĘ IĂwČ PŇ ¡Ąsoy=tŇ ’Ć
: r’ĲŁ yĘhČ =l‘Č dŇ m¿Ą ‘Ł hŇ e¡ĄhĂ wĘ MlĄŔ xŁ hŇ ‘ăŁ rĘpČŇ C MymĳĂ yĎ MyĂtăČŇ nĎSĘ Zu¡ĄmĂ yhĂě yĘwČ’m +p10, sŘ37

2 rWĳĎ BĎ tŇ ’ăŁ yrĂbĘŇ C hŇ ’¡Ć rĘmČ tŇ op¿Ň yĘ tŇ orŔ jĎ ‘bČŇ SăĆ ÉtŁl‘Ł r’ęŁ yĘhČ =NmĂ hŇ eăĄhĂ wĘ
3 ÉNhĆ yrĄxĞ’ĲČ tŇ olą ‘Ł tŇ orę xĄ ’Ğ tŇ orăjĎ ‘bČŇ SÌĆ hŇ eĄÂhĂ wĘ : Cx’ĲĎ BĎ hŇ nĎ y‘¡ĆrĘêĂ wČ

tŇ or¡jĎ hČ lYĆ’¿Ą hŇ nĎdĘŇ mËŁ ‘ĞêĲČ wČĲ rWĳĎ BĎ tŇ ouă dČŇ wĘ hŇ ’¡Ć rĘmČ tŇ o‘¿rĎ r’ŔŁ yĘhČ =NmĂ
4 tŇ uăŁ dČŇ wĘ Éh’Ć rĘUČ hČ tŇ o‘ąrĎ tŇ orę jĎ hČ hŇ nĎlĘ kăČŇ ’Ň êŁ wČ : r’ĲŁ yĘhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ Zq¡ČyIĂwČ tŇ ’ĳŁ yrĂBĘ hČ wĘ hŇ ’¡Ć rĘUČ hČ tŇ p¿ŇŁ yĘ tŇ orŔ jĎ hČ ‘bČŇ SăĆ tŇ ’Ą ť rWĎŔ BĎ hČ
NVyyw
MV v.23 .d"ydw b"yd ,w"d ,h"dx Nkw Zmq liĎhČ ’"s v.17 .boTă=yJĂ ’"s v.16

,[37:1] bq‘y bVyw ,+d Myrdsw .b"yq Myqwspw .qby Nk ’Ymn w"Tdb ,yqb [37:1—40:23] hVrph
Mylmw .[40:1] w’Tx hl’h Myrbdh rx’ yhyw ,[39:1] hmyrYm drwh Pswyw ,[38:1] ’whh t‘b yhyw
yhyw ,[37:22] Nbw’r Mhyl’ rm’yw +b twqspw .‘Ł qŁ tŁ tŁ w Mypl’ +h twytw’w .xŁ nŁ w tw’m Vmxw Pl’
Nk ’lw ’hĘ h txt ’y‘gb twxtVhĲĂ l ’"b ,[37:10] twŁxĞêĲČSĘ hĂ lĘ +b Mypwlxw .[39:10] Pswy l’ hrbdk
wlkntIĲĂwČ Pwlx ’lbw ,hpĲĄ y txt gtmb n"bw r’t M‘ =hpĄyĘ PTwx ’"b ,[39:6] r’t=hpĄyĘ Pswy yhyw ,n"b
h’ąĆrŁ ,[39:14] wnb qxĆYăČl ,[38:9] ‘rzĳĎh hyĆhĘ yĲĂ ’l yk ,[38:2] ‘wVĳ wmăVw yn¡‘nk Vy’¿ =tb ,[37:18] wt’
+tkw .hnV hrV‘ ‘br’ hytwnV rpsmw .[37:12] Mhyb’ N’Y=tŁ ’Ł tw‘rl dx dwqnw .[39:23] hmw’m=lk=t’ĲĆ

.+’ qwsp +d d‘ w"T qwsp +g +’ Myklmb hmlV Zqyw hrTph v.1 .’m .[39:20] Klmh yrws’=rV’ +’
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dŇ x¡Ď ’Ć hŇ n¿ĆqĎ BĘ tŇ olË ‘Ł MylĂęBĽ SĂ ‘bČŇ SăĆ ű hŇ eăĄhĂ wĘ tŇ ynĳĂSĄ MŁl¡ xĞ IĲČwČĲ NSĎě yIĂwČ 5

MydĳĂŇ qĎ tŇ păŇŁ CdŇ SĘ C tŇ ou¡ DČ MylĂŔ BĽ SĂ ‘bČŇ SăĆ ÉheĄhĂ wĘ : tŇ obĲŇ TŁ wĘ tŇ o’¿ yrĂBĘ 6

‘bČŇ SăĆ tŇ ’Ą ť tŇ ouŔ DČhČ MylăĂ BĽ èĂ hČ ÉhnĎ‘Ę lČÄbĘŇ êĂ wČ : NhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ tŇ ox¡ mĘ YĲŁ 7

yhąĂ yĘwČ : MolĲ xĞ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ ‘¡Ł rĘjČ Zq¿ČyIĂwČ tŇ o’ĳ lĄ UĘ hČ wĘ tŇ o’¡ yrĂBĘ hČ MylĂŔ BĽ èĂ hĲČ 8

MyĂr¡ČYĘ mĂ yU¿Ą TĚ rĘxČ =lJĎ =tŇ ’Ć ’rËĎqĘ IĂwČ xlČęSĘ IĂwČ oxŔ Cr M‘ĆjăĎ êĂ wČ ÉrqĆBÄŁ bČŇ
rt¿ĄŇ oj=Ny’ĲĄ wĘ omŔ ŁlxĞř =tŇ ’Ć ÉMhĆ lĎ hŇ ‘ąŁ rĘjČ rjĄÄ sČ yĘwČ hĎ ymĳĆkĎŇ xĞ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
=tŇ ’Ć rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =tŇ ’Ć MyqĂŔ SĘ UČ hČ rWăČ ÉrBĄ dČŇ yĘwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ Mt¡ĎŇ o’ 9

ytĂÁ ’řŁ NêĄÄ IĂwČ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l‘Č PŇ YăČ qĎ hŇ ‘¡Ł rĘjČ : MoIĲhČ ryJ¿Ă zĘmČ yn¡Ă’Ğ y’Čě TĎ xĞ 10

hŇ m¿Ď lĘ xČ eĲČ wČ : MypĲĂŇ ’Ł hĲĎ rW¿Č tŇ ’¡Ą wĘ ytĂě ’Ł MyxĂŔ BĎ FČ hČ rWăČ tŇ yBĄ ť rmČę SĘ mĂ BĘ 11

MSĎÄ wĘ : CnmĘ lĲĎ xĎ om¡ ŁlxĞ Nor¿tĘŇ pĂŇ JĘ Sy’ËĂ ’Chĳ wĎ ynăĂ’Ğ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ lĎ yĘl¿Č BĘ MolË xĞ 12

Cnl¡Ď =rêĎpĘŇ IĂwČ olŔ =rjĆ sČ eĘ wČÄ MyxĂŔ BĎ FČ hČ rWăČ lĘ dŇ bĆŇ ‘Ćť yrĂę bĘŇ ‘Ă r‘ČnăČ CnêĎÁ ’Ă
hŇ yĳĎhĎ NJăĄ Cnl¡Ď =rtČŇ jĲĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ yhËĂ yĘwČ : rtĲĎŇ jĎ om¡ ŁlxĞJĲČ Sy’¿Ă CnytĳĄŇ mŁ ŁlĲ xĞ=tŇ ’Ć 13

PŇ sĄŔ oy=tŇ ’Ć ’răĎqĘ IĂwČ Éh‘Ł rĘjČ xląČ SĘ IĂwČ : hŇ lĲĎ tĎŇ ot¿Ň ’Ł wĘ ye¡ĂJČ =l‘Č bŇ yS¿Ă hĄ ytËĂŇ ’Ł 14

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ =l’Ć ’b¡ŇŁ IĎwČ wytĎŔ ŁlmĘ WĂ PŇ QăĄ xČ yĘwČ ÉxQČ gČŇ yĘwČ roBĳ hČ =NmĂ ChY¡Ě yrĂyĘwČ
ynĂę ’Ğ wĲČ otĳŇ ’Ł Ny’ăĄ rt¡ĄŇ pŇŁ C yêĂ mĘ lČŔ xĎ Molă xĞ PŇ sĄŔ oy=l’Ć Éh‘Ł rĘjČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 15

=tŇ ’Ć PŇ sÌĄ oy N‘Č IČÄwČ : otĲŇ ’Ł rê¿Ł pĘŇ lĂ Mol¡ xĞ ‘m¿Č SĘ êĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìylĆÄ‘Ď yêĂ ‘Ę mąČ SĎ 16

rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ Mol¿ SĘ =tŇ ’Ć hŇ n¡Ć‘ĞyĲČ MyhĂě Łl’Ĺ ydĳĎŇ ‘ĎlĘ BĂ rm¡Ł ’Ň lĄ hŇ ‘ËŁ rĘjČ 17

hŇ eăĄhĂ wĘ : r’ĲŁ yĘhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č dŇ m¡Ą ‘Ł yn¿ĂnĘ hĂ ymĂě ŁlxĞBĲČ PŇ ĳĄsoy=l’Ć hŇ ‘¡Ł rĘjČ 18

hŇ nĎ y‘¡ĆrĘêĂ wČ r’Č êĳŁ tŇ păŇŁ ywĂ rW¡Ď BĎ tŇ o’¿ yrĂBĘ tŇ orŔ jĎ ‘bČŇ SăĆ ÉtŁl‘Ł r’ęŁ yĘhČ =NmĂ
tŇ o‘¿rĎwĘ tŇ oQÄDČ NhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ tŇ olă ‘Ł ÉtorxĄ ’Ğ tŇ orąjĎ ‘bČŇ SăĆ hŇ eĄÂhĂ wĘ : Cx’ĲĎ BĎ 19

MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ hŇ eĎhËĄ kĎŇ ytĂŇ y’ÌĂ rĎ=âlĲ rWĳĎ BĎ tŇ ouă rČwĘ dŇ ’¡Ł mĘ r’Č êËŁ
tŇ orËjĎ hČ ‘bČŇ SÌĆ tŇ ’ăĄ tŇ o‘ĳrĎhĲĎ wĘ tŇ ou¡ rČhĲĎ tŇ orŔ jĎ hČ ÉhnĎlĘ kČÄ ’Ň êŁ wČ : ‘ČrĲŁ lĎ 20

C’băĎŇ =yJĂ É‘dČŇ on âlą wĘ hŇ nĎBĆę rĘqĂ =l’Ć hŇ nĎ’Ň băŇŁ êĎ wČ : tŇ ’ĲŁ yrĂBĘ hČř tŇ on¡SŁ ’Ň rĲĂhĎ 21

ymĳĂ ŁlxĞBĲČ ’rĆ’¡ĄwĎ : ZqĲĎ y’Ă wĲĎ hŇ QĳĎ xĂ êĘ BČ rS¡Ć ’ĞJĲČ ‘rČŔ NhăĆ y’Ą rĘmČ C hŇ nĎBĆŔ rĘqĂ =l’Ć 22

ÉheĄhĂ wĘ : tŇ obĲŇ TŁ wĘ tŇ ’¿Ł lĄ mĘ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ n¿ĆqĎ BĘ tŇ ŁlË ‘Ł MylĂęBĽ SĂ ‘bČŇ SăĆ ű hŇ eăĄhĂ wĘ 23

: Mř hĲĆ yrĄxĞ’ĲČ tŇ ox¡ mĘ YĲŁ MydĳĂŇ qĎ tŇ opăŇ dĚŇ SĘ tŇ ou¡ DČ tŇ om¿ nĚYĘ MylĂŔ BĽ SĂ ‘bČŇ SăĆ
ÉrmČ ’Ł wĲĎ tŇ obĳŇ FŁ hČ Myl¡Ă BĽ SĂ hĲČ ‘bČŇ S¿Ć tŇ ’ËĄ tŇ uŔŁ DČhČ MylăĂ BĽ SĂ hĎ Éí‘Ę lČÄbĘŇ êĂ wČ 24

MymTrxh=l’
.‘"t Nkw CntĎ’Ł ’"sbw ,+g +m ly‘l Nyy‘ : V"x Nk MtĎ’Ł l"Y v.10 .V"x Nkw wymĎŁlxĞ w’ wytĎmŁ ŁlxĞ l"Y v.8

.V"x Nkw NhĆyrĄxĞ’Č ’"s v.23 .y"tw V"x Nkw t’Ł yrĂBĘ hČ wĘ ’"s v.20
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25 Mol¿ xĞ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉPsĄ oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ylĲĂ dŇ yG¡ĂmČ Ny’¿ĄwĘ MyUĂŔ TĚ rĘxČ hăČ =l’Ć
26 ‘bČŇ SÌĆ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ dŇ yG¿ĂhĂ hŇ W¡Ć ‘Ł MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ rSÌĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ’Chĳ dŇ xăĎ ’Ć hŇ ‘¡Ł rĘjČ

‘bČŇ S¿Ć tŇ bŔŁ FŁ hČ ÉMylĂ BĽ èĂ hĲČ ‘bČŇ SąĆ wĘ hŇ eĎhĄŔ ÉMynĂ SĎ ‘bČŇ SąĆ tŇ bęŁ FŁ hČ tŇ răŁ jĎ
27 tŇ ‘ÁŁ rĎhĲĎ wĘ tŇ ouÄ rČhĲĎ tŇ orjĎ hČ ţ ‘bČŇ SăĆ wĘ : ’ChĲ dŇ x¿Ď ’Ć Mol¡ xĞ hŇ eĎhĳĄ Myn¡ĂSĎ

tŇ oqŔ rĄhĲĎ ÉMylĂ BĽ SĂ hĲČ ‘bČŇ SąĆ wĘ hŇ eĎhĄŔ ÉMynĂ SĎ ‘bČŇ SąĆ NhĆę yrĄxĞ’ĲČ tŇ Łlă ‘Ł hĲĎ
28 yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ ’Chă : bŇ ‘ĲĎrĎ yn¿ĄSĘ ‘bČŇ S¡Ć CyěhĘ yĲĂ MydĳĂŇ uĎ hČ tŇ op¡Ň dĚŇ SĘř
29 ‘bČŇ S¿Ć hŇ eËĄhĂ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ =tŇ ’Ć hŇ ’¿Ď rĘhĆ hŇ W¡Ć ‘Ł MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ rSÌĆ ’Ğř hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć
30 ynąĄSĘ ‘bČŇ SĆÄ CmqĎ wĘţ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ lod¡Ň GĎ ‘b¿ĎŇ WĎ tŇ o’ĳ BĎ Myn¡ĂSĎ

bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ Q¿Ď kĂŇ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ‘b¡ĎŇ vĎ hČ =lJĎ xJ¿Č SĘ nĂ wĘ NhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ Éb‘ĎrĎ
31 =yrĄxĞ’ĲČ ’Ch¡ hČ bŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ ynËĄjĘ mĂ ZrĆ’ĎŔ BĎ É‘bĎŇ vĎ hČ ‘dąČŇ CĎyĂ=âlĲ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć
32 MyĂmĳĎ‘ĞjĲČ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =l’Ć MolË xĞhĲČ tŇ onÌèĎ hĂ l‘ČÄ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ ’Ch¡ dŇ b¿ĄŇ kĎŇ =yJĲĂ NkĳĄŇ
33 ÉhêĎ‘Č wĘ : otĲŇ ŁW‘ĞlĲČ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh¿Ą mČ mĘ C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ M‘ăĂmĄ ÉrbĎŇ DĎhČ NokąŇ nĎ=yJĲĂ
34 hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=l‘Č Cht¡ĄŇ ySĂ ywĲĂ MkĳĎŇ xĎ wĘ NobăŇ nĎ Sy’¡Ă hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ’răĆyĄ

‘bČŇ S¡Ć BĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć ÉSUĄ xĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č Myd¡ĂŇ qĂ jĘ dŇ q¿ĄpĘŇ yČwĘ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ
35 tŇ ’¡Ł BĎ hČ tŇ bŔŁ FŁ hČ MynăĂèĎ hČ É lkĆŇ ’ÄŁ =lJĎ =tŇ ’Ć CYę BĘ qĘ yĂwĘ : ‘bĲĎŇ vĎ hČ yn¿ĄSĘ
36 hŇ yĎÄhĎ wĘ : CrmĲĎ SĎ wĘ Myr¡Ă‘ĎBĲĆ lkĆŇ ’¿Ł hŇ ‘ËŁ rĘjČ =dŇ yČ tŇ xČ êÌČ rbĎÂ =CrBĘ YĘ yĂwĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ

ZrĆ’ăĆBĘ íyy¡ĆhĘ êĲĂ rS¿Ć ’Ğ bŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ ynăĄSĘ É‘bČŇ SĆÄ lĘ ZrĆ’ĎŔ lĎ ÉNodŇ uĎ pĂŇ lĘ lkĆŇ ’ąŁ hĎ
37 hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĄy‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ bŇ T¿Č yIĂwČ : bŇ ‘ĲĎrĎBĲĎ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ r¿ĄJĎ tĂŇ =âlĲ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ
38 Sy’Ăě hŇ zĆŔkĎŇ ’YăĎ mĘ nĂ hĞ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć hŇ ‘¡Ł rĘjČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C sŘ38

39 ‘Č ydÌĂŇ oh yrĄÄ xĞ’ĲČ PŇ sĄŔ oy=l’Ć Éh‘Ł rĘjČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : oBĲ Myh¡Ă Łl’Ĺ xČ Cr¿ rSËĆ ’Ğ
40 hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉhêĎ’Č : ìŇ omĲ JĎ Mk¡ĎŇ xĎ wĘ Nob¿Ň nĎ=Ny’ĲĄ tŇ ’Ň zĳŁ =lJĎ =tŇ ’Ć ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ MyhËĂ Łl’Ĺ
41 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : OĎ UĲĆ mĂ lD¿ČgĘŇ’Ć ’i¡Ą JĂ hČ qr¿Č yUĳĂ ‘Č=lJĎ qèăČ yĂ ìŇ yj¡Ă =l‘Č wĘ ytĂŔ yBĄ =l‘Č
42 rsČ IĎÄwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lJĎ l‘¡Č ìŔ tĘŇ ’ĲŁ yêĂ tăČŇ nĎ Éh’Ą rĘ PŇ ĳĄsoy=l’Ć hŇ ‘¡Ł rĘjČ

SBąĄ lĘ IČwČ PŇ ĳĄsoy dŇ yăČ=l‘Č Ht¡ĎŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ odŔ yĎ l‘ăČmĄ Éoê‘Ę BČ TČ =tŇ ’Ć hŇ ‘ąŁ rĘjČ
43 otę ’Ł bŇ JăĄ rĘIČwČ : orĲ’Ň CĎYČ =l‘Č bŇ h¡Ď EĎhČ dŇ b¿ĂŇ rĘ MWĆ IËĎwČ SSĄŔ =ydĄŇ gĘŇBĂ ÉotŇ ’Ł

l‘¡Č otŔ ’Ł NotăŇ nĎ wĘ ëŇ rĳĄbĘŇ ’Č wyn¡ĎpĎŇ lĘ C’¿ rĘř qĘ IĂwĲČ olŔ =rSĆ ’Ğ ÉhnĆSĘ UĂ hČ tŇ bĆŇ JąĆ rĘmĂ BĘ
44 ìŇ ydĆę ‘ĎlĘ bĂŇ C hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĂ’Ğ PŇ ¡Ąsoy=l’Ć hŇ ‘ËŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lJĎ

Myry=’l
’"s v.43 .V"xw rd"nq y"k +y Nkw rV’ t’Ą ’"s v.28 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +g Nkw topdĚSĘ C ’"s v.27

.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ’rĎqĘIĂwČ
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’rĎÄ qĘ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ ol¡ gĘŇrČ=tŇ ’Ć wĘ odËŇ yĎ=tŇ ’Ć Sy’ÌĂ MyrĂÄ yĎ=âlĲ 45

yřTĂ oj¿ =tŇ BČ tŇ nČę sĘ ’ĲĎ =tŇ ’Ć olă =NêĆ IĂwČ ůxČ nĄ‘Ęř jČ tŇ năČpĘŇ YĲĎ ÈPsĄ oy=MSĲĄ hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ
ÉPsĄ oywĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=l‘Č PŇ ¡Ąsoy ’Y¿Ą IĄwČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ N’¡Ł Nh¿Ą JŁ ‘rČpËĆŇ 46

ÉPsĄ oy ’YąĄ IĄwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ yn¡ĄpĘŇ lĂ odě mĘ ‘ĎBĘ hŇ nĎŔ SĎ MySăĂ ŁlSĘ =NBĆ
‘bČŇ S¡Ć BĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ W‘ČêăČ wČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwČĲ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ 47

rSąĆ ’Ğ Mř ynĂęSĎ ‘bČŇ SăĆ ű lkĆŇ ’ăŁ =lJĎ =tŇ ’Ć ZBÂŁ qĘ IĂwČ : MyYĲĂ mĎ qĘ lĂ ‘bĳĎŇ vĎ hČ ynăĄSĘ 48

rS¿Ć ’Ğ ry‘ËĂhĎ =hŇ dĲĄŇ WĘ lkĆŇ ’ÌŁ MyrĳĂ‘ĎBĲĆ lkĆŇ ’¡Ł =NêĆ IĲĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCyhĎ
hŇ BăĄ rĘhČ MI¡ĎhČ lox¿ JĘ rBËĎ PŇ ¿Ąsoy rBÄŁ YĘ IĂwČ : HkĲĎŇ otŇ BĘ Nt¿ČŇ nĎ hĎ yt¡ĆŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ 49

MynĂŔ bĎŇ ynăĄSĘ ÉdQČř yĚ PŇ ąĄsoylĘ C : rjĲĎ sĘ mĂ Ny’¿Ą=yJĂ rj¡Ł sĘ lĂ ld¿ČŇ xĎ =yJĲĂ dŇ ‘ËČ dŇ ’ĳŁ mĘ 50

‘rČp¡ĆŇ yřTĂ oj¿ =tŇ BČ tŇ nČŔ sĘ ’ĲĎ ÉoQ=hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ rSąĆ ’Ğ bŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ tŇ năČSĘ ’ob¡Ň êĎ MrĆT¿ĆBĘ
ÉMyhĂ Łl’Ĺ ynĂ èąČ nČ=yJĲĂ hŇ èĳĆ nČmĘ rok¡Ň BĘ hČ MS¿Ą =tŇ ’Ć PŇ ËĄsoy ’r¿ĎqĘ IĂwČ : No’Ĳ Nh¿Ą JŁ 51

MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć ’răĎqĎ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą tŇ ’ËĄ wĘ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ ylĂŔ mĎ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć 52

‘bĳĎŇ vĎ hČ ynăĄSĘ ‘bČŇ S¡Ć hŇ nĎ ylĆěkĘŇ êĂ wČ : yyĲĂnĘ ‘Ď ZrĆ’¿ĆBĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ynĂ r¿ČpĘŇ hĂ =yJĲĂ 53

’obŔ lĎ Éb‘ĎrĎhĲĎ ynąĄSĘ ‘bČŇ SăĆ hŇ nĎ yQĆÁxĂ êĘ wČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ y¡ĎřhĎ rS¿Ć ’Ğ 54

MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ bĘŇ C tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =lkĎŇ BĘ Éb‘ĎrĎ yhąĂ yĘwČ PŇ ĳĄsoy rmăČ ’Ď rS¡Ć ’ĞJĲČ
hŇ ‘¡Ł rĘjČ =l’Ć M‘ËĎhĎ q‘¿ČYĘ IĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lJĎ Éb‘ČrĘêĂ wČ : MxĆ lĲĎ hŇ yĎh¿Ď 55

rm¿Č ’Ň yŁ =rSĆ ’Ğ PŇ sĄŔ oy=l’Ć CkăŇ lĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =lkĎŇ lĘ hŇ ‘ąŁ rĘjČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MxĆ QĳĎlČ
PŇ sĄÁ oy xêČÄ pĘŇ IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ ynăĄjĘ =lJĎ l‘¡Č hŇ yĎŔhĎ bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ wĘ : CWĲ ‘ĞêĲČ Mk¡ĆŇ lĎ 56

ZrĆ’¿ĆBĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ qz¿ČxĹIĲĆwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ lĘ rBăŁ SĘ IĂwČ ÉMhĆ BĎ rSąĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ
qz¿ČxĎ =yJĲĂ PŇ ĳĄsoy=l’Ć rB¡Ł SĘ lĂ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ C’BăĎ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 57

rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ rbĆŇ S¡Ć =SyĆ yJ¿Ă bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ’rĘIăČwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ bm
rbĆŇ S¡Ć =SyĆ yJ¿Ă yêĂ ‘Ę mČŔ SĎ hŇ eăĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : C’Ĳ rĎtĘŇ êĂ hŇ UĎ l¡Ď wynĎŔ bĎŇ lĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ 2

Cd¿Ň rĘIĲĄwČ : tŇ CmĲ nĎ âl¿ wĘ hŇ y¡ĆxĘ nĲĂ wĘ MèĎŔ mĂ CnlăĎ =CrbĘŇ SĂ wĘ ÉhUĎ SĎÄ =CdŇ rĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ 3

PŇ sĄŔ oy yxăĂ ’Ğ ÉNymĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂř rB¡Ď rB¿Ł SĘ lĂ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ PŇ ¡Ąsoy=yxĲĄ ’Ğ 4

ÉC’bÄŁ IĎwČ : NosĲ ’Ď Ce’¡Ć rĎqĘ yĂ=NjĆ rmČŔ ’Ď yJăĂ wyxĳĎ’Ć =tŇ ’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ xl¿Č SĎ =âlĲ 5

ynb
,hlm ’dx yrqw Nylm Nyrt bytk y’br‘ml v.45 .d"ydw w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw xČnĄ‘ĞjČ ’"s v.45

V"x Nk +wgw Zr’b ‘bĎ vĎ hČ hyĎhĎ rV’ MynĂèĎ hČ ‘bV l"Y v.48 .yrqw bytk hlm ’dx ‘rČpĆyTĂ oj y’xndml
y’xndml ,hlm ’dx yrqw Nylm Nyrt bytk y’br‘ml v.50 .n"b Nkw Zmq dQĎ yĚ yllhb v.50 .‘"tw
.x"m qwsp ly‘l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw yrqw bytk CyhĎ ’"s ,CyhĎ rybs v.53 .yrqw bytk hlm ’dx ‘rČpĆyTĂ oj

.b"dw ’"d Nkw MyĂrĎYĘ mĂ BĘ ’"s v.3 .bm
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: N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ y¿ĎhĎ =yJĲĂ My’ĳĂ BĎ hČ ëŇ otăŇ BĘ rB¡Ł SĘ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
6 ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=lkĎŇ lĘ ryB¡Ă SĘ UČ hČ ’Ch¿ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č TyQăĂ èČ hČ ’Chť PŇ sĄę oywĘ
7 wyx¡Ď ’Ć =tŇ ’Ć PŇ ËĄsoy ’rĘI¿ČwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ MyĂj¡Č’Č ol¿ =CwxĞêĲČSĘ IĂwČ PŇ sĄŔ oy yxăĄ ’Ğ ÉC’bÄŁ IĎwČ

NyĂ’ăČmĄ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ tŇ oSę qĎ MêăĎ’Ă rBÌĄdČŇ yĘwČ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rJĄÄ nČtĘŇ IĂwČ MrĳĄJĂ IČwČ
8 wyxĳĎ’Ć =tŇ ’Ć PŇ ¡Ąsoy rJ¿ĄIČwČ : lkĆŇ ’ĲŁ =rBĎ SĘ lĂ N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿ĆmĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MtĆŔ ’Ň BĎ
9 MhĳĆ lĎ Ml¡Č xĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ omŔ ŁlxĞhĲČ tŇ ’Ą ť PŇ sĄŔ oy rJăŁ zĘIĂwČ : ChrĲĚJĂ hĂ âl¿ Mh¡Ą wĘ

: MtĲĆŇ ’Ň BĎ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ w¿ČrĘ‘Ć=tŇ ’Ć tŇ o’Ë rĘlĂ MêĆŔ ’Č MylăĂ GĘ rČmĘ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
10, 11 yn¿ĄBĘ CnQĎěJĚ : lkĆŇ ’ĲŁ =rBĎ SĘ lĂ C’B¡Ď ìŇ yd¿ĆŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ynĳĂdŇŁ ’Ğ âlă wyl¡Ď ’Ą Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ

12 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : MylĲĂ GĘ rČmĘ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ Cy¿hĎ =âlĲ CnxĘ nČŔ ’Ğ MynăĂJĄ CnxĘ nĳĎ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ
13 MynăĄSĘ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ o’Ĳ rĘlĂ Mt¿ĆŇ ’Ň BĎ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ w¿ČrĘ‘Ć=yJĲĂ âlě MhĳĆ lĄ ’Ğ

hŇ eĄÄhĂ wĘ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ yn¿ĄBĘ CnxĘ nËČ’Ğ ű MyxÌĂ ’Č ìŇ ydĆÄ bĎŇ ‘Ğ žrWĎ ‘Ď
14 ’Chę PŇ ĳĄsoy Mh¡Ć lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : CenĲĆ y’Ą dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ wĘ MoIŔhČ ÉCnybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć NTąŁ uĎ hČ
15 yxąĄ CnxĳĄ BĎ êĂ tŇ ’Ň z¡Ł BĘ : MêĲĆ’Č Myl¿Ă GĘ rČmĘ rm¡Ł ’Ň lĄ MkËĆŇ lĄ ’Ğ yêĂ rĘBÌČDĂ rSĆÄ ’Ğ
16 CxÄ lĘ SĂ : hŇ eĎhĲĄ NT¡Ł uĎ hČ Mk¿ĆŇ yxĂ ’Ğ ’obËŇ BĘ =M’Ă yJÌĂ hŇ EĆŔmĂ C’ă YĘ êĲĄ=M’Ă Éh‘Ł rĘpČŇ

MkĆŔ yrĄbĘŇ DĂ ÉCnxĞBĲĎ yĲĂwĘ CrŔ sĘ ’ăĎ hĄ ÉMêĆ’Č wĘ ůMkĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć xuăČyĂwĘ ÈdxĎ ’Ć MJăĆ mĂ
17 PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ : MêĲĆ’Č Myl¡Ă GĘ rČmĘ yJ¿Ă hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ yxăĄ âlě=M’Ă wĘ MkĳĆŇ êĘ ’Ă tŇ m¡Ć ’ĹhĲČ
18 MoIăBČ ÉPsĄ oy MhąĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MymĲĂ yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ rm¡Ď SĘ mĂ =l’Ć MtËĎŇ ’Ł sŘ39

19 MêĆŔ ’Č MynăĂJĄ =M’Ă : ’rĲĄyĎ yn¿Ă’Ğ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć CyĳxĘ wĲĂ CW¡ ‘Ğ tŇ ’Ň z¿Ł ySĂŔ ylĂ èĘ hČ
rbĆŇ S¡Ć C’ybĂŔ hĎ CkăŇ lĘ ÉMêĆ’Č wĘ MkĳĆŇ rĘmČ SĘ mĂ tŇ ybăĄŇ BĘ rs¡Ą ’Ď yĲĄ dŇ xĎŔ ’Ć MkăĆŇ yxĂ ’Ğ

20 Mk¡ĆŇ yrĄbĘŇ dĂŇ Cn¿mĘ ’ĲĎ yĄwĘ ylČŔ ’Ą C’ybăĂŇ êĎ ÉNTŁ uĎ hČ MkąĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ : MkĲĆŇ yêĄBĲĎ Nob¿Ň ‘ĞrĲČ
21 ű MymăĂ SĄ ’Ğ È lbĎŇ ’Ğ wyxĂę ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : NkĲĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ CtŇ Cmĳ tĎŇ âlă wĘ

Cnyl¡Ą ’Ą on¿ nĘ xĲČ tĘŇ hĂ BĘ oSË pĘŇ nČ tŇ r¿ČYĎ Cny’ĂÁ rĎ rSĆÄ ’Ğ ůCnyxĂ ’Ď =l‘Č ÈCnxĘ nČ’Ğ
22 NbĄÄ C’rĘ žN‘Č IČwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¡Ď~Ď hČ CnylĄŔ ’Ą hŇ ’Ď BăĎ ÉNJĄ =l‘Č Cn‘Ę mĳĎ SĎ âlă wĘ

dŇ lĆ I¡ĆbČŇ C’¿ TĘ xĆ êĲĆ=l’Č rmËŁ ’Ň lĄ ű MkÌĆŇ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘmČÄ ’Ď ž’olhĞ rmęŁ ’Ň lĄ MtĎÁ ’Ł
23 ‘Čm¡Ą SŁ yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ âlă ÉMhĄ wĘ : SrĲĎdĘŇ nĂ hŇ e¿ĄhĂ om¡ DĎ=MgČŇ wĘ MêĳĆ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ
24 ÉMhĆ lĄ ’Ğ bŇ SĎ IąĎwČ OĘ bĘŇ IĳĄwČ Mh¡Ć ylĄ ‘ĞmĲĄ bŇ i¿Ł IĂwČ : MtĲĎŇ nŁ yBĲĄ Zyl¡Ă UĄ hČ yJ¿Ă PŇ ĳĄsoy

: MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ ot¡Ň ’Ł rs¿Ł ’ĹIĲĆwČ No‘Ŕ mĘ SĂ =tŇ ’Ć ÉMêĎ’Ă mĲĄ xuąČIĂwČ MhĆŔ lĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ
25 Sy’ăĂ ÉMhĆ yjĄ sĘ JČ bŇ ySąĂ hĎ lĘ C ůrBĎ ÈMhĆ ylĄ JĘ =tŇ ’Ć C’ă lĘ mČ yĘwČ PŇ sĄę oy wYăČ yĘwČ
26 C’¿ WĘ IĂwČ : NJĲĄ Mh¡Ć lĎ W‘Č I¿ČwČ ëŇ rĆDĳĎlČ hŇ d¡ĎŇ YĄ MhËĆ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ wĘ ouŔ WČ =l’Ć
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ouę WČ =tŇ ’Ć dŇ xĎÁ ’Ć hĲĎ xêČÄ pĘŇ IĂwČ : MèĲĎ mĂ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MhĳĆ yrĄmĲŁ xĞ=l‘Č Mr¡ĎbĘŇ SĂ =tŇ ’Ć 27

yp¿ĂŇ BĘ ’Ch¡ =hŇ eĄhĂ wĘ ojŔ sĘ JČ =tŇ ’Ć É’rĘIČwČ Nolĳ UĎ BČ or¡mŁ xĞlĲČ ’ojË sĘ mĂ tŇ t¿ĄŇ lĎ
yêĳĂ xĘ êČmĘ ’Č bĘŇ hŇ eăĄhĂ Mg¡ČŇ wĘ yjĂŔ sĘ JČ bŇ SăČ Ch ÉwyxĎ ’Ć =l’Ć rmĆ ’Ň IąŁ wČ : oêĲ xĘ êČmĘ ’Č 28

Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ W¿Ď ‘Ď tŇ ’Ň EËŁ =hŇ mČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwyxĂ ’Ď =l’Ć Sy’ąĂ CdÂrĘxĆ IĲĆwČ MBĎę lĂ ’YăĄ IĄwČ
tŇ ’ËĄ olŔ CdŇ yGăĂIČwČ N‘ČnĳĎJĘ hŇ YĎ rĘ’ăČ Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆř C’bËŇŁ IĎwČ : CnlĲĎ 29

tŇ oSĳ qĎ Cnê¡Ď’Ă ZrĆ’ËĎhĎ yn¿ĄdŇŁ ’Ğ Sy’ĂÄ hĎ rBĆ DĂţ : rmĲŁ ’Ň lĄ Mt¡ĎŇ ’Ł tŇ r¿Ł uŁ hČ =lJĎ 30

âl¿ CnxĘ nĳĎ’Ğ MynăĂJĄ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň e¿Ł wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Myl¡Ă GĘ rČmĘ JĲĂ CntĎŔ ’Ł NêăĄ IĂwČ 31

CenĆŔ y’Ą dŇ xăĎ ’Ć hĲĎř CnybĳĂŇ ’Ď ynăĄBĘ Myx¡Ă ’Č CnxĘ nËČ’Ğ rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ : MylĲĂ GĘ rČmĘ Cnyy¡ĂhĎ 32

ynăĄdŇŁ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ CnylĄę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Cnyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć MoIËhČ NT¿Ł uĎ hČ wĘ 33

yêĂŔ ’Ă CxyeăĂhČ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ MkąĆŇ yxĂ ’Ğ MêĳĆ’Č Myn¡ĂkĄŇ yJ¿Ă ‘dČŔ ’Ą tŇ ’Ň zăŁ BĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
ůylČ ’Ą ÈNTŁ uĎ hČ MkăĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć C’ybĂŇ hĎ wĘţ : CkŇ lĲĄ wĎ Cx¿ qĘ Mk¡ĆŇ yêĄBĲĎ Nob¿Ň ‘ĞrĲČÍtŇ ’Ć wĘ 34

NêăĄ’Ć ÉMkĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ćř MêĳĆ’Č Myn¡ĂkĄŇ yJ¿Ă MêĆŔ ’Č ÉMylĂ GĘ rČmĘ âlą yJăĂ hŇ ‘Ďę dĘŇ ’ĲĄ wĘ
Sy’¿Ă =hŇ eĄhĂ wĘ MhĆŔ yuĄWČ MyqăĂ yrĂmĘ MhĄ ť yhĂę yĘwČ : CrxĲĎ sĘ êĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MkĆŔ lĎ 35

Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ wĲČ hŇ UĎ h¿Ą MhËĆ yjĄ sĘ JČ tŇ orÌrŁ YĘ =tŇ ’Ć C’ÂrĘIĂwČ ouĳWČ BĘ oj¡ sĘ JČ =rorĲYĘ
PŇ ąĄsoy MêĳĆlĘ JČ SĂ yt¡ĂŇ ’Ł MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : C’rĲĎyIĂwČ 36

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ nĎQĲĎ kĚŇ Cy¿hĎ yl¡Č ‘Ď CxuĎŔ êĂ NmăĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ CenĆŔ y’Ą No‘ămĘ SĂ wĘ ÉCenĆÄ y’Ą 37

Ce’¡Ć ybĂŇ ’Ğ âl¿ =M’Ă tŇ ymĂŔ êĎ ÉynČbĎŇ ynąĄSĘ =tŇ ’Ć rmŔŁ ’Ň lĄ wybăĂŇ ’Ď =l’Ć ÉNbĄŇ C’rĘ
dŇ r¿ĄyĄ=âlĲ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Ceb¿ĆŇ ySĂ ’Ğ yn¡Ă’Ğ wĲČ ydĂŔ yĎ=l‘Č ÉotŇ ’Ł hŇ nąĎêĘ ìŇ ylĳĆ’Ą 38

ÉNos’Ď Ch’ąĎ rĎqĘ C r’Ďę SĘ nĂ oDăbČŇ lĘ ’ChÌ wĘ tŇ mĄÁ wyxĂÄ ’Ď =yJĲĂ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă yn¡ĂBĘ
: hŇ lĎ o’Ĳ SĘ Nog¡Ň yĎBĘ ytËĂŇ bĎŇ yWĲĄ =tŇ ’Ć MêÌĆdĘŇ rČohĲ wĘ HbĎŔ =CkŇ lĘ êĲĄ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ BČ
rbĆŇ èĆŔ hČ =tŇ ’Ć lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ÉCQJĂ rSąĆ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ dŇ b¿ĄŇ JĎ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ wĘ gm, 2

Cnl¿Ď =CrbĘŇ SĂ CbŇ S¡Ě MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ C’yb¡ĂŇ hĄ rS¿Ć ’Ğ
Sy’ąĂ hĎ CnBĎÄ žd‘Ă hĄ dŇ ‘ăĄhĎ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ wylËĎ ’Ą rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : lkĆŇ ’ĲŁ =T‘ČmĘ 3

xČ Q¿Ą SČ mĘ ìËŇ SĘ yĆ=M’Ă : MkĲĆŇ êĘ ’Ă Mk¿ĆŇ yxĂ ’Ğ yê¡Ă lĘ BĂ ynČŔ pĎŇ C’ă rĘtĂŇ =âlĲ ÉrmŁ ’Ň lĄ 4

xČ Q¡Ą SČ mĘ ì¿Ň nĘ y’ĲĄ =M’Ă wĘ : lkĆŇ ’ĲŁ ì¡Ň lĘ hŇ r¿ĎBĘ SĘ nĂ wĘ hŇ dĎě rĘnĲĄ CnêĳĎ’Ă Cnyx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć 5

Mk¿ĆŇ yxĂ ’Ğ yê¡Ă lĘ BĂ ynČŔ pĎŇ C’ă rĘtĂŇ =âlĲ ÉCnylĄÄ’Ą rmąČ ’Ď Sy’ĂÂhĎ =yJĲĂ dŇ rĳĄnĄ âlă
dŇ o‘¿hČ Sy’ĂŔ lĎ dŇ yGăĂhČ lĘ ylĳĂ Mt¡ĆŇ ‘Ł rĲĄhĞ hŇ m¿Ď lĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă 6

Mkl
l"Y v.33 .’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw V"x Nkw dxĎ’ĆhĎ wĘ ’"s v.32 .gtm ’lb bqŁ ‘ĞyĲČ=l’Ć ’"sb v.29

.r"tw s"t ,‘"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.34 .T"y qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,’"t Nkw Nwb‘r rbĆ SĆ
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7 rmęŁ ’Ň lĄ CnêĄÁ dĘŇ lČ omĲ lĘ C CnlăĎ Sy’Ă hĎ ţ=l’Č SĲĎ lo’ă SĎ CrÃ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : x’ĲĎ Mk¡ĆŇ lĎ
MyrăĂbĎŇ DĘhČ yj¡Ă =l‘Č olŔ =dŇ GĆnČÄ wČ x’ĎŔ MkăĆŇ lĎ SyăĄhĞ ÉyxČ Mk¿ĆŇ ybĂŇ ’Ğ dŇ o‘Ä hČ

8 hŇ dĎÁ ChyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć CdŇ yr¡Ăoh rmČŔ ’Ň yŁ yJăĂ ‘dČŔ nĄ ‘Č odăŇ yĎhĞ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ
ÉhyĆxĘ nĲĂ wĘ hŇ kĎŇ ĳĄlnĄwĘ hŇ mĎ Cqă nĎ wĘ yê¡Ă ’Ă r‘ČeËČhČ hŇ x¿Ď lĘ SĂ wybĂę ’Ď l’ăĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć

9 yd¡ĂŇ IĎmĂ CebĆŔ rĘ‘Ć’ĲĆ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ : CnjĲĄř TČ =MGČ hŇ ê¡Ď’Č =MgČŇ CnxĘ n¿Č’Ğ=MGČ tŇ CmŔ nĎ âlă wĘ
ì¡Ň lĘ ytĲĂŇ ’Ň T¿Ď xĎ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ wyêăĂ gĘŇ~Č hĂ wĘ ÉìylĆÄ’Ą wytąĂŇ ’Ł ybĲĂŇ hĞ âlÄ=M’Ă CeSĳĆ qĘ bČŇ êĘ

10 : MyĂmĲĎ ‘ĞpĲČŇ hŇ z¿Ć CnbĘŇ S¡Č hŇ ê¿Ď ‘Č=yJĲĂ CnhĘ mĳĎ hĘ mČ tĘŇ hĲĂ ’lăĄ Cl yJ¡Ă : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ
11 CxÂqĘ ůCW‘Ğ tŇ ’Ň zăŁ È’opŇ ’Ą ű NJăĄ =M’Ă MhĆę ybĂŇ ’Ğ l’ăĄ rĎWĘ yĂ MhĆÁ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

T‘ăČmĘ C ÉyrĂYĽ T‘ąČmĘ hŇ xĳĎ nĘ mĂ Sy’¡Ă lĎ CdŇ yr¿ĂohwĘ MkĆŔ ylĄ kĘŇ BĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ rąČmĘ EĂmĂ
12 MkĳĆŇ dĘŇ yĆbĘŇ Cxă qĘ hŇ n¡ĆSĘ mĂ PŇ sĆ k¿ĆŇ wĘ : MydĲĂŇ qĄSĘ C Myn¡ĂTĘ BĎ TŁlŔ wĎ tŇ ’Ň kăŇŁ nĘř SbČŔ DĘ

yl¿Č C’ MkĆŔ dĘŇ yĆbĘŇ CbŇ ySăĂ êĎ ÉMkĆŇ ytĄŇ xĲŁ êĘ mĘ ’Č ypąĂŇ BĘ bŇ SĎÄ CUhČ PŇ sĆ JĆÁ hČ =tŇ ’Ć wĘ
13, 14 l’ăĄ wĘ : Sy’ĲĂ hĎ =l’Ć CbŇ CřS¿ CmCq¡ wĘ CxqĳĎ Mk¡ĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ : ’ChĲ hŇ G¡ĆSĘ mĂ sŘ40

Mk¿ĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć MkËĆŇ lĎ xQ¿Č SĂ wĘ Sy’ĂŔ hĎ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMymĂ xĞrĲČ MkąĆŇ lĎ NêĄÄ yĂ yDČę SČ
15 ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ Cxą qĘ IĂwČ : yêĂ lĘ kĲĎŇ SĎ yêĂ lĘ k¡ŇŁ SĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ynĂě’Ğ wĲČ NymĳĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ rx¡Ą ’Č

ÉCmqĚÄ IĎwČ NmĳĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ Md¡ĎŇ yĎbĘŇ Cx¿ qĘ lĲĎ PŇ sĆ JËĆ =hŇ nĆSĘ mĂ C tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ xăĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć
16 ůNymĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć ÈMêĎ’Ă PŇ ăĄsoy ’rĘIČÄwČ : PŇ sĲĄ oy yn¿ĄpĘŇ lĂ Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ Mř yĂrČŔ YĘ mĂ CdăŇ rĘIĲĄwČ

ÉxbČŇ TĆÄ xČ bąŇŁ TĘ C hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ hĎ otŔ yBĄ =l‘Č rSăĆ ’ĞlĲČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
17 rS¡Ć ’ĞJĲČ Sy’ĂŔ hĎ W‘Č IăČwČ : MyĂrĲĎhĽ~ĲĎ BČ Ĳ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ yêËĂ ’Ă yJ¿Ă NkĄŔ hĎ wĘ
18 C’ă rĘyIĲĂwČ : PŇ sĲĄ oy hŇ tĎŇ yB¿Ą MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Sy’ËĂ hĎ ’b¿ĄŇ IĎwČ PŇ ĳĄsoy rmăČ ’Ď

bŇ èąĎ hČ ÉPsĆ JĆÄ hČ rbąČŇ DĘ=l‘Č Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ůPsĄ oy tŇ yBăĄ ÈC’bĘŇ ChĲ yJăĂ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ
ljăĄ nČtĘŇ hĂ lĘ C ÉCnylĄÄ‘Ď lląĄ GŁ tĘŇ hĂ lĘ My’ĳĂ bĎŇ CmĲ CnxĘ n¡Č’Ğ hŇ QĎŔ xĂ êĘ BČ ÉCnytĄÄ xŁ êĘ mĘ ’Č BĘ

19 Sy’ĂŔ hĎ =l’Ć ÉCSGĘ IĂwĲČ : CnyrĲĄmŁ xĞ=tŇ ’Ć wĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ CntËĎŇ ’Ł tŇ xČ qÌČlĎ wĘ CnylĄŔ ‘Ď
20 yBăĂ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ yĂBĲĎ hČ xtČŇ j¿Ć wyl¡Ď ’Ą Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ PŇ ĳĄsoy tŇ yBăĄ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ
21 =l’Ć Cn’Ň băĎŇ =yJĂ yhĂÂ yĘwĲČ : lkĆŇ ’ĲŁ =rBĎ SĘ lĂ hŇ Q¡Ď xĂ êĘ BČ CndĘŇ rËČyĎ dŇ r¿Ł yĎ ynĳĂdŇŁ ’Ğ

oêŔ xĘ êČmĘ ’Č ypăĂŇ BĘ ÉSy’Ă =PŇ sĆ kĲĆŇ hŇ eąĄhĂ wĘ CnytĄŔ xŁ êĘ mĘ ’Č =tŇ ’Ć ÉhxĎ êĘ pĘŇ eĂ wĲČ NolęUĎ hČ
22 Cnřd¡ĄŇ yĎbĘŇ CndĘŇ r¿Čoh rxËĄ’Č PŇ sĆ kÌĆŇ wĘ : CnřdĲĄŇ yĎBĘ ot¡Ň ’Ł bŇ SĆ e¿Ď wČ olĳ qĎ SĘ mĂ BĘ Cnj¡Ą sĘ JČ
23 žrmĆ ’Ň IŁ wČ : CnytĲĄŇ xŁ êĘ mĘ ’Č BĘ Cnj¡Ą sĘ JČ MW¿Ď =ymĂ Cn‘Ę dČŔ yĎ âlă lkĆŇ ’ĳŁ =rBĎ SĘ lĂ

MwlV
.s"tw V"x Nkw CbCSwĘ ’"s v.13 .yrq tkŁ nĘ v.11 .V"xw b"d Nkw ’lm CnyjĄTČ ’"s v.8 .gm
CnydĄyĎBĘ ’"s v.22 .‘"t Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.21 .V"xw rd"nq y"k z"T yrqw bytk Nkw hmĎyĘrČYĘ mĂ rybs v.15
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ÉNomTĘ mČ MkąĆŇ lĎ NtČÄ nĎ ÉMkĆŇ ybĂŇ ’Ğ yhąĄŁl’Ň wĲĄ MkĆÁ yhĄŁlÄ’Ĺ C’rĎę yêĂ =l’Č MkĆÁ lĎ MolÄSĎ
’b¿ĄŇ IĎwČ : No‘Ĳ mĘ SĂ =tŇ ’Ć Mh¡Ć lĄ ’Ğ ’Y¿Ą oIwČ ylĳĎ’Ą ’BăĎ Mk¡ĆŇ jĘ sĘ JČ MkĆŔ ytĄŇ xăŁ êĘ mĘ ’Č BĘ 24

Nê¿Ą IĂwČ MhĆŔ ylĄ gĘŇrČ CYă xĞrĘIĂwČ ÉMyĂmČÄ =NêĆ IĂwČ PŇ ĳĄsoy hŇ tĎŇ yBăĄ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Sy’ËĂ hĎ
MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ BČ Ĳ PŇ ¡Ąsoy ’oB¿ =dŇ ‘Č hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉCnykĂÄ IĎwČ : MhĲĆ yrĄmĲŁ xĞlĲČ ’oj¡ sĘ mĂ 25

olË Cîř yb¿ĂŇ IĎwČ hŇ tĎŇ yĘBČŔ hČ ÉPsĄ oy ’bąŇŁ IĎwČ : MxĆ lĲĎ ClkĘŇ ’Ň y¿Ł MS¡Ď =yJĂ C‘Ŕ mĘ SĲĎ yJăĂ 26

l’ąČ SĘ IĂwČ : hŇ YĎř rĘ’ĲĎ ol¡ =CwxĞêĲČSĘ IĂwČ hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ Md¡ĎŇ yĎBĘ =rSĆ ’Ğ hŇ x¿Ď nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć 27

Ced¡ĆŇ o‘hĲČ MêĳĆrĘmČ ’Ğ rSăĆ ’Ğ Nq¡ĄEĎhČ Mk¿ĆŇ ybĂŇ ’Ğ MolË SĎ hĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ MolŔ SĎ lĘ ÉMhĆ lĎ
: wĲxtř Vyw Cd¡Ň uĘ IĂwĲČ yxĳĎ CedăĆŇ o‘ Cnyb¡ĂŇ ’Ď lĘ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘ČlĘ MolË SĎ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : yxĲĎ 28

MkăĆŇ yxĂ ’Ğ ÉhzĆhĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ůoU’Ă =NBĆ ÈwyxĂ ’Ď NymăĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć ’rĘIČÂwČ wynĎę y‘Ą ’văĎ IĂwČ 29

rhăĄ mČ yĘwČ : ynĲĂ BĘ ì¡Ň nĘ xĘ yĎ Myh¿Ă Łl’Ĺ rmČě ’Ň IŁ wČ ylĳĎ’Ą Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ rS¿Ć ’Ğ NTŔŁ uĎ hČ 30

hŇ rĎdĘŇ x¡Č hČ ’b¿ŇŁ IĎwČ tŇ oJĳ bĘŇ lĂ Su¡ĄbČŇ yĘwČ wyxĂŔ ’Ď =l’Ć ÉwymĎ xĞrĲČ CrąmĘ kĘŇ nĂ =yJĲĂ PŇ sĄę oy
: MxĆ lĲĎ CmyW¿Ă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ qjČŔ ’Č tĘŇ IĂÄwČ ’YĳĄ IĄwČ wyn¡ĎjĎ Zx¿Č rĘIĂwČ : hŇ UĎ SĲĎ OĘ bĘŇ I¿ĄwČ 31

MDĎŔ bČŇ lĘ Éoê’Ă MyląĂ kĘŇ ’ĲŁ hĎ MyrĂÂYĘ UĂ lČ wĘ MDĳĎbČŇ lĘ MhăĆ lĎ wĘ oD¡bČŇ lĘ olË CmyW¿Ă IĎwČ 32

hŇ b¿ĎŇ ‘ĄotĲŇ =yJĂ MxĆ lĆŔ ÉMyrĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ =tŇ ’Ć lkąŇŁ ’ĹlĲĆ MyrĂę YĘ UĂ hČ NClÁkĘŇ CyĲ âlÄ žyJĂ
otĳŇ rĎ‘ĲĂYĘ JĂ ry‘¡Ă~Ď hČ wĘ otŔ rĎkăŇŁ bĘŇ JĂ ÉrkŇŁ BĘ hČ wynĎŔ pĎŇ lĘ CbăŇ SĘ IĲĄwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ lĘ ’wh¡Ă 33

ÈwynĎjĎ tŇ ’ăĄ mĄ tŇ ’ÁŁ WĘ mČ ’vĎÄ IĂwČ : Ch‘ĲĄrĄ=l’Ć Sy’¿Ă MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Ch¿ mĘ tĘŇ IĂwČ 34

Cê¿SĘ IĂwČ tŇ odĳŇ yĎ SmăĄ xĎ MQ¡Ď JĚ tŇ ’¿Ł WĘ UČ mĂ NmËĂ yĎnĘ BĂ tŇ ’ÌČ WĘ mČ bŇ rĆêĄÁ wČ ůMhĆ lĄ ’Ğ
=tŇ ’Ć ’QĄÂmČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈotŇ yBĄ =l‘Č rSăĆ ’Ğ=tŇ ’Ć wYČÂyĘwČ : oUĲ ‘Ă Cr¡JĘ SĘ IĂwĲČ dm
Sy’¡Ă =PŇ sĆ JĲĆ MyW¿Ă wĘ tŇ ’ĳĄ WĘ NCl¡ kĘŇ CyĲ rS¿Ć ’ĞJĲČ lkĆŇ ’ŔŁ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇ xąŁ êĘ mĘ ’Č
tŇ xČ êăČmĘ ’Č ÉypĂŇ BĘ ÉMyWĂ êĎ PŇ sĆ JĆę hČ ‘Č ybăĂŇ GĘ y‘ĂÂybĂŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ : oêĲ xĘ êČmĘ ’Č yp¿ĂŇ BĘ 2

rqĆB¡Ł hČ : rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ PŇ ¡Ąsoy rb¿ČŇ dĘŇ JĂ W‘Č IČěwČ orĳbĘŇ SĂ PŇ sĆ JăĆ tŇ ’¡Ą wĘ NTŔŁ uĎ hČ 3

Èry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć C’ă YĘ yĲĎ MhĄ ţ : MhĲĆ yrĄmĲŁ xĞ wĲČ hŇ UĎ h¡Ą CxŔ QĘ SĚ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ ro’ĳ 4

yrăĄxĞ’ĲČ PŇ d¡ŇŁ rĘ MCq¿ otŔ yBĄ =l‘Č rSăĆ ’ĞlĲČ ÉrmČ ’Ď PŇ ąĄsoywĘ ůCqyxĂ rĘhĂ âlă
tŇ xČ ê¿Č hŇ ‘¡ĎrĎ Mê¿ĆmĘ QČ SĂ hŇ UĎ lËĎ MhĆŔ lĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ÉMêĎ gĘŇvČ hĂ wĘ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ
oBĳ Sx¡Ą nČ yĘ Sx¿Ą nČ ’Chě wĘ oBŔ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ hŇ êąĆSĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ zĆę ’olă hĞ : hŇ bĲĎŇ oT 5

Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć MhĆŔ lĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ MgĳĄŇvĂ IČwČ : MtĲĆŇ yWĂ ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ Mt¡ĆŇ ‘Ł rĲĄhĞ 6

ÉhlĎ ylĂÄxĎ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘJČ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘ hŇ UĎ lĎ ť wylĎŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ 7

Kydb‘l
.yrq CwxĞêČSĘ IĂwČ ,bytk CxêČSĘ IĂwČ v.28 .r"tw ‘"t Nkw hYr’ MyĂjČ ’Č ’"s v.26 .Vgdb +’ v.26

.+wgw ’wlh PsĆJĆhČ ‘ČybĂ GĘ=t’Ć MêĆbĘ nČgĘ hUĎlĎ wĘ N’k ’Ymn s"tw ‘"tb v.5 .dm
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8 ypăĂŇ BĘ ÉCn’Ň YĎÄ mĎ rSąĆ ’Ğ PŇ sĆř JĆę NhăĄ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ tŇ oW¡ ‘ĞmĲĄ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ
ìŇ ynĆŔ dŇŁ ’Ğ tŇ yBăĄmĂ ÉbnŁ gĘŇ nĂ ëŇ y’Ąę wĘ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇ yl¡Ć ’Ą Cnb¿ŇŁ ySĂ hĹ CnytĄŔ xŁ êĘ mĘ ’Č

9 CnxĘ nČě’Ğ=MgČŇ wĘ tŇ mĳĄ wĎ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘ĞmĲĄ oêË’Ă ’Y¿ĄUĎ yĂ rSĆÄ ’Ğ : bŇ hĲĎ zĎ o’¿ PŇ sĆ J¡Ć
10 ’Chĳ =NJĆ Mk¡ĆŇ yrĄbĘŇ dĂŇ kĘŇ hŇ ê¿Ď ‘Č=MGČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ yn¡ĂdŇŁ ’Ň lĲČ hŇ y¿ĆhĘ nĲĂ
11 Crę hĞmĲČ yĘwČĲ : MIĲĂqĂ nĘ Cy¿hĘ êĲĂ Mê¡Ć’Č wĘ dŇ bĆŇ ‘ĎŔ yQăĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ Éoê’Ă ’YąĄUĎ yĂ rSĆÄ ’Ğ
12 WjĄě xČ yĘwČ : oêĲ xĘ êČmĘ ’Č Sy’¿Ă Cx¡ êĘ pĘŇ IĂwĲČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ oê¡xĘ êČmĘ ’Č =tŇ ’Ć Sy’¿Ă CdŇ rËĂoIwČ

: NmĲĂ yĎnĘ BĂ tŇ xČ ê¡ČmĘ ’Č BĘ ‘Č ybĂŔ GĎhČ É’YĄUĎ IĂwČ hŇ QĳĎ JĂ NT¡Ł uĎ bČŇ C lxĄŔ hĄ lodăŇ GĎBČ
13, 14 ’bÄŁ IĎwČ : hŇ rĎy‘ĲĂhĎ CbŇ S¡Ě IĎwČ orŔ mŁ xĞ=l‘Č Sy’ăĂ ÉsmŁ ‘ĞIĲČwČĲ MtĳĎŇ ŁlmĘ WĂ C‘¡rĘqĘ IĂwĲČ

: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyn¡ĎpĎŇ lĘ Cl¿ jĘ IĂwČ MSĳĎ CedăĆŇ o‘ ’Ch¡ wĘ PŇ sĄŔ oy hŇ tĎŇ yBăĄ ÉwyxĎ ’Ć wĘ hŇ dąĎŇ ChyĘ
15 MêĆŔ ‘Ę dČŇ yĘ ’olă hĞ MtĳĆŇ yWĂ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ hŇ W¿Ć ‘ĞUĲČ hČ =hŇ mĲĎ PŇ sĄŔ oy ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
16 ÉrmČ ’Ň eŁ =hŇ mČ hŇ dĎę ChyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ynĂ mĲŁ JĎ rS¿Ć ’Ğ Sy’¡Ă SxËĄ nČ yĘ SxÌĄ nČ=yJĲĂ

ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć É’YĎ mĎ MyhĂę Łl’ĹhĲĎř qDĳĎTČ YĘ eĲĂ =hŇ mČ C rB¡Ą dČŇ eĘ =hŇ mČ ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ
: odĲŇ yĎBĘ ‘Č yb¡ĂŇ GĎhČ ’Y¿Ď mĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MGËČ CnxĘ nČě’Ğ=MGČ ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉMydĂŇ bĎŇ ‘Ğ CeąeĆhĂ

17 ‘Č ybĂÁ GĎhČ ’YĎÄ mĘ nĂ žrSĆ ’Ğ Sy’ĂÃ hĎ tŇ ’Ň zĳŁ tŇ oW¡ ‘ĞmĲĄ yQĂŔ hŇ lĎ ylăĂ xĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ
: MkĲĆŇ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć Mol¡ SĎ lĘ Cl¿ ‘Ğ MêĆě ’Č wĘ dŇ bĆŇ ‘ĎŔ yQăĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ’Chť odę yĎBĘ
ìąŇ DĘbĘŇ ‘Č ’nĎÄ=rBĆ dČŇ yĘ ůynĂ dŇŁ ’Ğ yBăĂ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ hŇ dĎę ChyĘ wylĎÁ’Ą SGČÄ IĂwČ18 +p11, sŘ41

: hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ JĘ ìŇ om¡ kĎŇ yJ¿Ă ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČBĘ ì¡Ň jĘ ’Č rxČ y¿Ă=l’Č wĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉrbĎŇ dĎŇ
19, 20 ÉrmĆ ’Ň ŁeÄ wČ : x’ĲĎ =o’ bŇ ’¡Ď Mk¿ĆŇ lĎ =SyĄhĞ rmĳŁ ’Ň lĄ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć l’ČŔ SĎ ynăĂdŇŁ ’Ğ

’ChÌ rtĄÄ CĎIĂwČ tŇ mĄŔ wyxĂÄ ’Ď wĘ NTĳĎ qĎ Myn¡ĂqĚzĘ dŇ lĆ y¿ĆwĘ NqĄŔ zĎ bŇ ’ăĎ ÉCnlĎÄ=SyĆ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć
21 ylĳĎ’Ą Chd¡ĚŇ rĂohĲ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : obĲŇ hĄ ’Ğ wyb¿ĂŇ ’Ď wĘ oU¡ ’Ă lĘ oDËbČŇ lĘ
22 bŇ zăŁ ‘ĞlĲČ r‘Če¡ČhČ lk¿ČŇ Cy=âlĲ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁeÄ wČ : wylĲĎ ‘Ď yn¡Ăy‘Ą hŇ mĎ yW¿Ă ’Ď wĘ
23 âl¿ =M’Ă ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : tŇ mĲĄ wĎ wyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć bŇ z¿Č‘Ď wĘ wybĳĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć
24 yJăĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : ynĲĎjĎ tŇ o’¿ rĘlĂ NCp¡Ň sĂ tĲŇŁ âl¿ MkĳĆŇ êĘ ’Ă NT¡Ł uĎ hČ Mk¿ĆŇ yxĂ ’Ğ dŇ rËĄyĄ

wnyl‘
MV v.17 .‘"tw V"x Nk MyhĂŁl’ĹhĎ wĘ l"n v.16 .‘"tw V"x Nk PsĆJĆhČ l"Y v.8

Myqwspw .db‘ yl hyhy ,hyYm’ Nk ’Ymn w"Tdb ,whyqzxy [41:1—44:17] hVrph
.[43:14] ydV l’w ,[42:18] wyxw wV‘ t’z ,[41:38] hzk ’Ymnh ,[41:1] Zqm yhyw ,+d Myrdsw .w"mq
,[42:21] MymV’ ,[42:13] Myx’ +d twqspw .dŁ yŁw tw’m ‘Vtw Mypl’ t‘bV twytw’w .bŁ kw Mypl’ Mylmw
,gtmb n"bw h‘¿rp rpwVb ’"b ,[41:45] Pswy MV h‘rp ’rqyw +d Mypwlxw .[43:11] ’wp’ ,[42:22] Mkyl’
wnnxthĲĂ b ’"b ,[42:21] wnyl’ wnnxthb ,Zmqb n"bw dmlh txt xtpb dQČ y ’rwq ’"b ,[41:50] dly Pswylw
Pwlx ’lbw .n"b Nk ’lw ww¡xtVyw ’rwq ’"b ,[43:26] hYr’ wl wwxtVyw ,n"b Nk ’lw ’"hh txt ’y‘gb
,[43:11] t’kn +wtk ynVw .MynV ‘Vt hytwnV rpsmw .[41:56] Mhb rV’=lk=t’ĲĆ ,[41:45] Pswy=MVĲĄ

.x"k qwsp d‘ w"T qwsp z"l l’qzxyb yl’ +h =rbd yhyw hrTph v.18 .[43:28] wxtVyw
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CnybĳĂŇ ’Ď rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą olŔ =dŇ GĆeČÄ wČ ybĳĂŇ ’Ď ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=l’ĲĆ CnylĂŔ ‘Ď 25

žSyĄ=M’Ă tŇ dĆŇ rĳĆlĎ lk¡ČŇ Cn âl¿ rmĆ ’Ň Łeě wČ : lkĆŇ ’ĲŁ =T‘ČmĘ Cnl¿Ď =CrbĘŇ SĂ CbŇ S¡Ě 26

Cnyx¿Ă ’Ď wĘ Sy’ĂŔ hĎ ynăĄjĘ Éto’rĘlĂ lkČę Cn âlă =yJĂ CndĘŇ rČŔ yĎwĘ ÉCnêĎÄ ’Ă NTąŁ uĎ hČ CnyxĂÄ ’Ď
yJ¿Ă MêĆŔ ‘Ę dČŇ yĘ MêăĆ’Č CnylĳĄ’Ą yb¡ĂŇ ’Ď ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č rmĆ ’Ň IËŁ wČ : CnêĲĎ ’Ă Cen¿Ć y’Ą NT¡Ł uĎ hČ 27

PŇ răŁ TĎ ëŇ ’¡Č rmČě ’Ł wĲĎ yêĂŔ ’Ă mĲĄ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ ’YąĄ IĄwČ : yêĲĂ SĘ ’Ă yQ¿Ă =hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ MyĂn¡ČSĘ 28

yn¡ČjĎ M‘¿ĂmĄ hŇ zËĆ=tŇ ’Ć =MGČ MêÌĆxĘ qČ lĘ C : hŇ eĎhĲĄ =dŇ ‘Č wyt¡ĂŇ y’Ă rĘ âl¿ wĘ PŇ rĳĎTŁ 29

Éy’Ă bŇŁ JĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ lĎ ’ĲŁ SĘ hŇ ‘¡ĎrĎBĘ ytËĂŇ bĎŇ yWĲĄ =tŇ ’Ć MêÌĆdĘŇ rČohĲ wĘ Nosĳ ’Ď ChrăĎqĎ wĘ 30

hŇ yĎęhĎ wĘ : oSĲ pĘŇ nČbĘŇ hŇ r¿ĎCSqĘ oS¡ pĘŇ nČ wĘ CnêĳĎ’Ă Ceă nĆy’Ą r‘Če¡ČhČ wĘ ybĂŔ ’Ď ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č=l’Ć 31

ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č tŇ bČÄ yWĄ =tŇ ’Ć ìŇ ydĆÁ bĎŇ ‘Ğ CdŇ yrĂÄ ohwĘ tŇ mĳĄ wĎ rř ‘Če¡ČhČ Ny’¿Ą=yJĂ otËŇ o’rĘJĂ
yb¡ĂŇ ’Ď M‘¿ĂmĄ r‘ČeČŔ hČ =tŇ ’Ć bŇ răČ‘Ď ÉìDĘbĘŇ ‘Č yJąĂ : hŇ lĎ ’ĲŁ SĘ Nog¡Ň yĎBĘ CnybËĂŇ ’Ď 32

hŇ êĎę ‘Č wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ yb¡ĂŇ ’Ď lĘ ytĂŇ ’Ň T¿Ď xĎ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉCe’ĆÄ ybĂŇ ’Ğ âlą =M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ 33

: wyxĲĎ ’Ć =M‘Ă l‘Č y¿Č r‘Če¡ČhČ wĘ ynĳĂdŇŁ ’Ň lĲČ dŇ bĆŇ ‘¡Ć r‘ČeČŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉìDĘbĘŇ ‘Č ’nąĎ=bŇ SĆ yĲĄ
rS¿Ć ’Ğ ‘rĎŔ bĎŇ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć NjĆ ť yêĳĂ ’Ă Ceă nĆy’Ą r‘Če¡ČhČ wĘ ybĂŔ ’Ď =l’Ć hŇ lăĆ ‘Ĺ’ĲĆ Éëy’Ą =yJĂ 34

wylĎŔ ‘Ď ÉMybĂŇ ~Ď eĂ hČ lkąŇŁ lĘ qjĄę ’Č tĘŇ hĲĂ lĘ PŇ sĄÁ oy lkÄŁ yĎ=âlĲ wĘ : ybĲĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć ’Y¡Ď mĘ yĂř hm
‘D¿ČwČtĘŇ hĂ BĘ oêŔ ’Ă ÉSy’Ă dŇ mČ ‘ąĎ=âlwĘ ylĳĎ ‘ĎmĲĄ Sy’¡Ă =lkĎŇ C’yY¿Ă oh ’rĎě qĘ IĂwČ
‘m¡Č SĘ IĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ C‘ămĘ SĘ IĂwČ ykĳĂŇ bĘŇ BĂ ol¡ qŁ =tŇ ’Ć Nê¿Ą IĂwČ : wyxĲĎ ’Ć =l’Ć PŇ ¡Ąsoy 2

yxĳĎ yb¡ĂŇ ’Ď dŇ o‘¿hČ PŇ sĄŔ oy ynăĂ’Ğ ÉwyxĎ ’Ć =l’Ć PŇ ąĄsoy rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ tŇ yB¿Ą 3

PŇ sÌĄ oy rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : wynĲĎjĎ mĂ Cl¡ hĞbĘŇ nĂ yJ¿Ă otŔ ’Ł tŇ onă‘ĞlĲČ ÉwyxĎ ’Ć Clą kĘŇ yĲĎ=âlwĘ 4

=rSĆ ’Ğ MkĆŔ yxĂ ’Ğ PŇ ăĄsoy ÉynĂ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIęwČ CSGĳĎ IĂwČ yl¡Č ’Ą ’n¿Ď=CSGĘ wyxËĎ ’Ć =l’Ć
MkĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ ÉrxČ yĂÄ=l’Č wĘ Cbę YĘ ‘ăĎêĄ=l’Č ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ yt¡ĂŇ ’Ł Mê¿ĆrĘkČŇ mĘ 5

hŇ zËĆ=yJĂ : MkĲĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ynĂ x¿Č lĎ SĘ hŇ yĎŔxĘ mĲĂ lĘ yJăĂ hŇ eĎhĳĄ yt¡ĂŇ ’Ł Mê¿ĆrĘkČŇ mĘ =yJĲĂ 6

Syr¡ĂxĎ =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ MynĂŔ SĎ SmăĄ xĎ Édo‘wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ rĆqăĆBĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ MyĂt¿ČŇ nĎSĘ
ZrĆ’ĳĎBĎ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ MkËĆŇ lĎ MCW¿ lĎ MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ynĂ xąĄ lĎ SĘ IĂwČ : ry~ĲĂ qĎ wĘ 7

ÉytĂŇ ’Ł MêąĆxĘ lČ SĘ MêĆÂ’Č =âlĲ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ lĲĎ dŇŁ GĘ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ lĂ MkĆŔ lĎ tŇ oyăxĞhĲČ lĘ C 8

otŔ yBĄ =lkĎŇ lĘ ÉNodŇ ’Ď lĘ C hŇ ‘ęŁ rĘpČŇ lĘ bŇ ’ĎÁ lĘ ynĂ mĄÄ yWĂ yĘwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ yJ¡Ă hŇ eĎhĄŔ
wylĎę ’Ą MêăĆrĘmČ ’Ğ wĲČ ůybĂŇ ’Ď =l’Ć Clă ‘ĞwĲČ ÈCrhĞmĲČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ lS¡Ą mŁ C 9

hŇ d¿ĎŇ rĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ =lkĎŇ lĘ Nod¡Ň ’Ď lĘ MyhËĂ Łl’Ĺ ynĂ mÌČ WĎ PŇ sĄŔ oy ìăŇ nĘ BĂ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
yl’

.+w +x rts’ Nyy‘w : ’YĎmĘ êĂ rybs v.34 .s"tw ‘"t ,V"x Nk CnêĎ’Ă r‘nh l"Y v.31
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10 hŇ êĎě ’Č ylČŔ ’Ą ÉborqĎ tĎŇ yyąĂhĎ wĘ NSĆ GęŁ =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ êăĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ : dŇ mĲŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ yl¡Č ’Ą
11 yêąĂ lĘ JČ lĘ kĂŇ wĘ : ëŇ lĲĎ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ì¡Ň rĘqĲĎbĘŇ C ì¿Ň nĘ ’Ň YĲŁ wĘ ìŇ ynĳĆbĎŇ ynăĄbĘŇ C ìŇ yn¡ĆbĎŇ C

ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ C hŇ ê¿Ď’Č SrËĄCĎêĂ =NjĆ bŇ ‘ĳĎrĎ Myn¡ĂSĎ Sm¿Ą xĎ dŇ o‘Ë=yJĂ MSĎŔ ÉìtĘŇ ’ĲŁ
12 yp¡ĂŇ =yJĂ NymĳĂ yĎnĘ bĂŇ yxăĂ ’Ď yn¡Ąy‘ĄwĘ tŇ o’Ŕ rŁ ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄ hŇ eąĄhĂ wĘ : ëŇ lĲĎ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ
13 tŇ ’¡Ą wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉydĂŇ obŇ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć ybĂę ’Ď lĘ MêăĆdĘŇ GČhĂ wĘ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ rB¿Ą dČŇ mĘ hĲČ
14 ljËŁ IĂwČ : hŇ eĎhĲĄ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć Mê¿ĆdĘŇ rČohĲ wĘ MêËĆrĘhČ mĲĂ C MtĳĆŇ y’Ă rĘ rSăĆ ’Ğ=lJĎ
15 qè¿Ą nČ yĘwČ : wyrĲĎ’Ň CĎYČ =l‘Č hŇ k¡ĎŇ BĎ NmĂŔ yĎnĘ bĂÄ C OĘ bĘŇ IĳĄwČ wyx¡Ă ’Ď =NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ yr¿Ą’Ň CĘYČ =l‘Č
16 luăŁ hČ wĘ : oêĲ ’Ă wyx¡Ď ’Ć Cr¿BĘ DĂ NkĄŔ yrĄxĞ’ăČ wĘ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ OĘ bĘŇ IăĄwČ wyx¡Ď ’Ć =lkĎŇ lĘ

hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄy‘ĄBĘ ÉbTČ yIĂwČ PŇ ĳĄsoy yxăĄ ’Ğ C’B¡Ď rmŔŁ ’Ň lĄ Éh‘Ł rĘjČ tŇ yBąĄ ‘mČę SĘ nĂ
17 CWĳ ‘Ğ tŇ ’Ň zăŁ ìŇ yx¡Ć ’Č =l’Ć rm¿Ł ’Ĺ PŇ sĄŔ oy=l’Ć Éh‘Ł rĘjČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C
18 MkËĆŇ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć CxÌ qĘ C : N‘ČnĲĎJĘ hŇ YĎ rĘ’¿Č C’b¡ŇŁ =CkŇ lĘ C MkĆŔ rĘy‘ăĂBĘ =tŇ ’Ć ÉCn‘ĞTĲČ

MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ ÉbCT=tŇ ’Ć MkĆę lĎ hŇ năĎêĘ ’Ć wĘ ylĳĎ’Ą C’băŇŁ C Mk¡ĆŇ yêĄBĲĎ =tŇ ’Ć wĘ
19 žMkĆŇ lĎ =CxĲ qĘ CWĳ ‘Ğ tŇ ’Ň zăŁ hŇ tĎŇ yC¡ĄYĚř hŇ ê¿Ď’Č wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ lĆ x¿Ą =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’Ă wĘ

Mk¡ĆŇ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ ’Ň WĎ nĘ C MkĆŔ ySĄ nĘ lĂ wĘ ÉMkĆŇ jĘ TČ lĘ tŇ olę gĎŇ‘Ğ MyĂrČÁ YĘ mĂ ZrĆ’ĆÄ mĄ
20 MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lJĎ bŇ CTË =yJĂ MkĳĆŇ ylĄ JĘ =l‘Č sx¡Ł êĎ =l’Č MkĆŔ nĘ y‘ăĄwĘ : MtĲĆŇ ’Ň bĎŇ C
21 yjăĂ =l‘Č tŇ ol¡ gĎŇ‘Ğ PŇ ËĄsoy Mh¿Ć lĎ NêĄÄ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉNkĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : ’ChĲ Mk¿ĆŇ lĎ
22 tŇŁlĳ mĎ WĘ tŇ opăŇ lĂ xĞ Sy’¡Ă lĎ NtËČŇ nĎ MQ¿Ď kĚŇ lĘ : ëŇ rĆDĲĎlČ hŇ d¡ĎŇ YĄ MhËĆ lĎ Nê¿Ą IĂwČ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ
23 wybĂÂ ’Ď lĘ C : tŇ ŁlĲ mĎ WĘ tŇ p¿ŇŁ lĂ xĞ Sm¡Ą xĎ wĘ PŇ sĆ JĆŔ tŇ o’ă mĄ SŁlă SĘ ÉNtČŇ nĎ NmąĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ C

tŇ ŁnÃtŇŁ ’Ğ rWĆ ‘ăĆwĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ bŇ CFă mĂ My’¡Ă WĘ nĲŁ MyrĂŔ mŁ xĞ hŇ răĎWĎ ‘Ğ Ét’Ň zŁ JĘ xląČ SĎ
24 CkŇ lĳĄ IĄwČ wyx¡Ď ’Ć =tŇ ’Ć xQ¿Č SČ yĘwČ : ëŇ rĆDĲĎlČ wyb¡ĂŇ ’Ď lĘ NozËmĎ C MxĆ lÌĆ wĎ rBăĎ tŇ ’Ł WĘ nĲŁ ţ
25 ZrĆ’ăĆř ÉC’bÄŁ IĎwČ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ Cl¡ ‘ĞIĲČwČĲ : ëŇ rĆDĲĎBČ Cz¡GĘ rĘêĂ =l’ĲČ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
26 ’Ch¿ =ykĂŇ wĘ yxČŔ PŇ ăĄsoy dŇ o‘ť rmęŁ ’Ň lĄ olÁ CdŇ GĂÄ IČwČ : MhĲĆ ybĂŇ ’Ğ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ N‘ČnČŔ JĘ
27 CrăBĘ dČŇ yĘwČ : MhĲĆ lĎ Nym¡Ă ’ĹhĲĆ =âl yJ¿Ă oBŔ lĂ gŇpĎŇ IăĎwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ lS¡Ą mŁ

tŇ olŔ gĎŇ‘ĞhăĎ=tŇ ’Ć É’rĘIČwČ MhĆŔ lĄ ’Ğ rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉPsĄ oy yrąĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’ăĄ wylĎę ’Ą
28 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MhĲĆ ybĂŇ ’Ğ bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ xČ Cr¡ yxĂě êĘ wČ otĳŇ ’Ł tŇ ’Ň WăĄ lĎ PŇ ¡Ąsoy xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ

: tŇ CmĲ ’Ď MrĆT¿ĆBĘ Ce’¡Ć rĘ’Ć wĘ hŇ k¿ĎŇ lĘ ’ĲĄ yxĳĎ yn¡ĂBĘ PŇ ¿Ąsoy=dŇ o‘Ĳ bŇ rËČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
wm MyxĂŔ bĎŇ zĘ xBăČ zĘIĂwČ ‘bČŇ èĳĎ hŇ rĎ’ăĄBĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ olŔ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ‘iąČ IĂwČ

l’l
.V"xb Nkw yrqw bytk hYĎrĘ’Č ’"sb ,hYĎrĘ’Č rybs v.25 .r"tw ‘"t Nk MtĎ’Ł hCĄYČ l"Y v.19 .hm
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hŇ lĎ yĘQČŔ hČ tŇ ’ăŁ rĘmČ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂřlĘ ű MyhąĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : qxĲĎ YĘ yĂ wyb¿ĂŇ ’Ď yh¡ĄŁl’Ň lĲĄ 2

yhăĄŁl’Ĺ l’¡Ą hĎ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ ű bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ 3

: MSĲĎ ì¿Ň mĘ yWĲĂ ’Ğ lod¡Ň GĎ yog¿ŇlĘ =yJĲĂ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ hŇ dăĎŇ rĘmĲĄ É’rĎyêĂ =l’Č ìŇ ybĳĂŇ ’Ď
tŇ yS¿Ă yĎ PŇ sĄě oywĘ hŇ Łlĳ ‘Ď=MgČŇ ìăŇ lĘ ‘Č’ĲČ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ ÉìUĘ ‘Ă dŇ rąĄ’Ą ykĂę nŁ ’ĲĎ 4

l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’Ä WĘ IĂwČ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ mĂ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ MqĎ I¿ĎwČ : ìŇ ynĲĆy‘Ą=l‘Č od¡Ň yĎ 5

xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ tŇ olěgĎŇ‘ĞBĲĎ MhĆŔ ySĄ nĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉMjĎ TČ =tŇ ’Ć wĘ MhĆę ybĂŇ ’Ğ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆř
rSąĆ ’Ğ ÉMSĎ CkŇ rĘ=tŇ ’Ć wĘ MhĆę ynĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć Cxă qĘ IĂwČ : otĲŇ ’Ł tŇ ’Ň W¿Ą lĎ hŇ ‘¡Ł rĘjČ 6

: oêĲ ’Ă o‘¿rĘzČ=lkĎŇ wĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ C’b¡ŇŁ IĎwČ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCSkĘŇ rĲĎ
’yb¿ĂŇ hĄ o‘ĳrĘzČ=lkĎŇ wĘ wyn¡ĎBĎ tŇ on¿bĘŇ C wytËĎŇ nŁ BĘ oêŔ ’Ă ÉwynĎbĎŇ ynąĄbĘŇ C wynĎÂBĎ 7

My’¿Ă BĎ hČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ omÌ SĘ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ oê¡’Ă 8

ëŇ on¿xĞ NbĳĄŇ C’rĘ yn¡ĄbĘŇ C : NbĲĄŇ C’rĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ rk¿ŇŁ BĘ wynĳĎbĎŇ C bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ hŇ mĎ yĘr¡ČYĘ mĂ 9

NykăĂŇ yĎwĘ dŇ hČ ’¡Ł wĘ NymËĂ yĎwĘ l’ÌĄ CmyĘ No‘ę mĘ SĂ ynăĄbĘŇ C : ymĲĂ rĘkČŇ wĘ Nr¿Ł YĘ xĆ wĘř ’CQ¡ pČŇ C 10

ynăĄbĘŇ C : yrĲĂrĎmĘ C tŇ h¡Ď qĘř NoSě rĘGĲĄ ywĳĂlĄ yn¡ĄbĘŇ C : tŇ ynĲĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =NBĆ lC’¡ SĎ wĘ rxČ YĳŁ wĘ 11, 12

ZrĆ’ăĆBĘ ÉNnĎ o’wĘ r‘ąĄ tŇ mĎ IĎÄwČ xrČ zĳĎwĎ ZrĆpăĆŇ wĎ hŇ l¡Ď SĄ wĘ NËĎno’wĘ r‘ÌĄ hŇ dĎę ChyĘ
hŇ C¡ĎpĚŇ C ‘l¿Ď oê rkĳĎŇ Vř vĎ yĂ yn¡ĄbĘŇ C : lCmĲ xĎ wĘ Nr¿Ł YĘ xĆ ZrĆp¡ĆŇ =ynĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ N‘ČnČŔ JĘ 13

hŇ ’Ďę lĄ ynăĄBĘ ű hŇ QĆ ’ăĄ : l’ĲĄ lĘ xĘ yČwĘ Nol¡ ’Ą wĘ dŇ rĆs¿Ć NClĳ bĚŇ zĘ yn¡ĄbĘŇ C : NorĲmĘ SĂ wĘ bŇ oy¿wĘ 14, 15

wynËĎBĎ SpĆŇ nÌĆ=lJĎ oêĳbĂŇ hŇ năĎ yDĂ tŇ ’¡Ą wĘ MrĎŔ ’Ğ NDăČpČŇ BĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ hŇ dąĎŇ lĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ
yr¿Ă‘Ą NBĳŁ YĘ ’Ć wĘ ynăĂCřS yG¡ĂxČ wĘ Noy¿pĘŇ YĂř dŇ gĎŔ ynăĄbĘŇ C : SŁlĲ SĎ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ wyt¡ĎŇ onbĘŇ C 16

xrČWăĆ wĘ hŇ ‘¡ĎyrĂbĘŇ C yw¿ĂSĘ yĂwĘ hŇ wËĎSĘ yĂwĘ hŇ nÌĎmĘ yĂ rSĄę ’Ď ynăĄbĘŇ C : ylĲĂ ’Ą rĘ’Č wĘ yd¡ĂŇ or’Ğ wĲČ 17

Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ jĎŔ lĘ zĂ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť : l’ĲĄ yJĂ lĘ mČ C rbĆŇ x¡Ć hŇ ‘ĎŔ yrĂbĘŇ ynăĄbĘŇ C MtĳĎŇ xŁ ’Ğ 18

ynąĄBĘ : SpĆŇ nĲĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SS¿Ą bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ÉhQĆ ’ĄÄ =tŇ ’Ć dŇ lĆ êąĄ wČ oêĳbĂŇ hŇ ’ăĎ lĄ lĘ Nb¡ĎŇ lĎ 19

ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÈPsĄ oylĘ dŇ lăĄ CĎIĂwČ : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ C PŇ ¡Ąsoy bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ SĆ ’ăĄ É lxĄ rĎ 20

hŇ è¡Ć nČmĘ =tŇ ’Ć N’ĳŁ NhăĄ JŁ ‘rČp¡ĆŇ yřTĂ oj¿ =tŇ BČ tŇ nČŔ sĘ ’ĲĎ ÉoQ=hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ rSąĆ ’Ğ
yxăĂ ’Ą Nm¡Ď ‘ĞnĲČwĘ ’r¿ĎGĄ lBĄŔ SĘ ’Č wĘ ÉrkĆŇ bĆÄ wĎ ‘lČ BąĆ NmĂę yĎnĘ bĂŇ ynăĄbĘŇ C : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ 21

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ dŇ Q¡Č yĚř rS¿Ć ’Ğ lxĄŔ rĎ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť : DĘrĘ’ĲĎ wĎ Myj¡Ă xĚ wĘ Myj¿Ă mĚ S’Ň rĳŁ wĎ 22

l’¿Ą YĘ xĘ yČ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ yn¡ĄbĘŇ C : MySĲĂ xĚ Nd¡ĎŇ =ynĄřbĘŇ C : rWĲĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č SpĆŇ n¡Ć=lJĎ 23

ynwgw
.V"xw b"d Nk NorYĘ xĆ ’"s v.9 .+’h txt gtm ’lb bqŁ ‘ĞyĲČ=t’Ć ’"sb v.5 .l’ĄrĎWĘ ylĂ n"b v.2 .wm
w"k rbdmb Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk NopYĘ w’ NopYĎ l"Y v.16 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.13 .thĎqĘC ’"s v.11

y’xndml ,hlm ’dx yrqw Nylm Nyrt bytk y’br‘ml v.20 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ynĂ CSwĘ ’"s v.16 .w"T
.s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw hdĎlĘ yĎ ’"s v.22 .yrqw bytk hlm ’dxwww.bibleist.ru
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24

25 oêĳBĂ lxăĄ rĎlĘ Nb¡ĎŇ lĎ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ hĎŔ lĘ bĂŇ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť : MQĲĄ SĂ wĘ rYĆ y¿ĄřwĘ yn¡ĂCgŇ wĘ
26 hŇ ’ĎÄ BĎ hČ SpĆŇ eĆhČ ţ=lJĎ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ SpĆŇ n¿Ć=lJĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ hŇ QĆ ’ËĄ =tŇ ’Ć dŇ lĆ êÌĄ wČ

SpĆŇ n¡Ć=lJĎ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=ynĲĄbĘŇ ySăĄ nĘ dŇ b¡ČŇ QĘ mĂ okŔ rĄyĘ y’ăĄYĘ yĲŁ ÉhmĎ yĘrČÄ YĘ mĂ bŇ qąŁ ‘ĞyĲČlĘ
27 MyĂnĳĎSĘ SpĆŇ năĆ MyĂr¡ČYĘ mĂ bĘŇ ol¿ =dŇ QČ yĚř =rSĆ ’Ğ PŇ ËĄsoy yn¿ĄbĘŇ C : SSĲĄ wĎ Myè¿Ă SĂ

: My‘ĲĂbĘŇ SĂ hŇ mĎ yĘr¡ČYĘ mĂ hŇ ’Ď B¿Ď hČ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ybĲĄŇ lĘ SpĆŇ eÌĆhČ =lJĎ
28 C’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ nĎSĘ GĳŁ wyn¡ĎpĎŇ lĘ tŇ r¿Ł ohlĘ PŇ sĄŔ oy=l’Ć ÉwynĎpĎŇ lĘ xląČ SĎ hŇ dĎÂChyĘ=tŇ ’Ć wĘ sŘ42

29 wyb¡ĂŇ ’Ď l’¿Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ň rĲČqĘ lĂ l‘Č IËČwČ oêŔ bĘŇ JČ rĘmĆ ÉPsĄ oy rsąŁ ’Ę IĆwČ : NSĆ GĲŁ hŇ YĎ rĘ’¿Č
30 rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : dŇ o‘Ĳ wyr¡Ď’Ň CĎYČ =l‘Č OĘ bĘŇ I¿ĄwČ wyrĎŔ ’Ň CĎYČ =l‘Č É ljŁ IĂwČ wylĎę ’Ą ’răĎIĄwČ hŇ nĎSĘ GĳŁ

yJ¿Ă ìŇ ynĆŔ jĎ =tŇ ’Ć ytăĂŇ o’rĘ ÉyrĄxĞ’ĲČ M‘ČjĳĎhČ hŇ tĎŇ Cmă ’Ď PŇ ¡Ąsoy=l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ
31 hŇ dĎŇ yGăĂ’Č wĘ hŇ l¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ wybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =l’Ć wĘ ÉwyxĎ ’Ć =l’Ć PŇ ąĄsoy rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : yxĲĎ ì¡Ň dĘŇ o‘Ĳ

C’B¿Ď N‘Čn¡ČJĘ =ZrĆ’ĲĆ BĘ rS¿Ć ’Ğ ybËĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C yxÌČ’Č wylĎŔ ’Ą hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ lĘ
32 MrËĎqĎ bĘŇ C MnÌĎ’Ň YŁ wĘ CyhĳĎ hŇ n¡ĆqĘ mĂ yS¿Ą nĘ ’Č =yJĲĂ N’Ň YŔŁ y‘ĄrăŁ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ : ylĲĎ ’Ą
33 rm¡Č ’Ď wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ Mk¡ĆŇ lĎ ’r¿ĎqĘ yĂ=yJĲĂ hŇ yĎěhĎ wĘ : C’ybĲĂŇ hĄ Mh¡Ć lĎ rS¿Ć ’Ğ=lkĎŇ wĘ
34 CnyrăĄC‘eĘ mĂ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ CyąhĎ hŇ nĆÁqĘ mĂ ySĄÄ nĘ ’Č MêĆę rĘmČ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ yWĄ ‘ĞUĲČ =hŇ mČ

NSĆ GŔŁ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCbŇ SĘ êĲĄ rCbę ‘ĞBĲČ CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ=MGČ CnxĘ n¡Č’Ğ=MGČ hŇ êĎ‘ČŔ =dŇ ‘Č wĘ
zm ůh‘Ł rĘpČŇ lĘ dŇ GăĄIČwČ ÈPsĄ oy ’băŇŁ IĎwČ : N’Ň YĲŁ hŇ ‘Ąę r¿řŁ =lJĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ tŇ b¿ČŇ ‘ĞotĲŇ =yJĂ

ZrĆ’ăĆmĄ C’B¡Ď MhĆŔ lĎ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉMrĎqĎ bĘŇ C MnąĎ’Ň YŁ wĘ yxČÁ ’Č wĘ ybĂÄ ’Ď rmĆ ’Ň ŁIęwČ
2 MySĳĂ nĎ’Ğ hŇ èăĎ mĂ xĞ xř q¡ČlĎ wyxĎŔ ’Ć hŇ YăĄqĘ mĂ C : NSĆ GĲŁ ZrĆ’¿ĆBĘ Me¡ĎhĂ wĘ N‘ČnĳĎJĘ
3 MkĳĆŇ yWĄ ‘ĞUĲČ =hŇ mČ wyřx¡Ď ’Ć =l’Ć hŇ ‘ËŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mg¡ĄŇ~Ă IČwČ

: CnytĲĄŇ obŇ ’Ğ=MGČ CnxĘ n¡Č’Ğ=MGČ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ ÉN’Ň YŁ hŇ ‘¿ĄrřŁ hŇ ‘ęŁ rĘjČ =l’Ć CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ
4 ÉN’Ň ~Ł lČ hŇ ‘Ćę rĘmĂ Ny’ăĄ=yJĂ ůCn’Ň BĎ ÈZrĆ’Ď BĎ rCgăŇlĎ hŇ ‘ęŁ rĘjČ =l’Ć CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ

’n¿Ď=CbŇ SĘ yĲĄ hŇ êËĎ ‘Č wĘ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ dŇ b¿ĄŇ kĎŇ =yJĲĂ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ rSăĆ ’Ğ
5 ìŇ yx¡Ć ’Č wĘ ìŇ yb¿ĂŇ ’Ď rmĳŁ ’Ň lĄ PŇ ¡Ąsoy=l’Ć hŇ ‘ŔŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : NSĆ GĲŁ ZrĆ’¿ĆBĘ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ
6 bŇ S¿Ą oh ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ TăČ ymĄ BĘ ’whĂŔ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆ : ìŇ ylĲĆ ’Ą C’B¿Ď

Kyb’=t’
.n"b Nkw Pqm ’lb Nd yn¿bw ’"s .ry’m +r lV wtrwtb Nkw yrqw bytk =NbĆ C ’"sb ,=NbĆ C rybs v.23
.‘"tw V"x ,rd"nq y"k +w Nkw CdQĘ yĚ ’"s v.27 .lwgs dwyh rYĆyĆwĘ y"k Myrpsh Pwrbw ’"sb ,w"Tdb Nk v.24

.‘"tw y"t ,V"x Nkw oU‘Ă xql l"Y v.2 .zm .s"tw y"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k d"k Nkw y‘ĄrŁ ’"s v.34

,rd"nq y"k +m Nm rtwy Nkw y‘ĄrŁ ’"s v.3 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nk PsĄoy yxĄ’Ğ = wy"x’ = wyx’ l"Y v.3

.g"dxw s"t ,y"t ,‘"t ,V"x
www.bibleist.ru
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ÉMBĎ =SyĆwĘ êĎ‘Ę dČę yĎ=M’Ă wĘ NSĆ GŔŁ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCbŇ SĘ yĲĄ ìŇ yxĳĆ’Č =tŇ ’Ć wĘ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć
ÉPsĄ oy ’bąĄŇ IĎwČ : ylĲĂ =rSĆ ’Ğ=l‘Č hŇ n¡ĆqĘ mĂ yr¿ĄWĎ MêËĎmĘ WČ wĘ lyĂxČŔ =ySĄ nĘ ’Č 7

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ =tŇ ’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ Chd¡ĄŇ mĂ ‘ĞIĲČwČ wybĂŔ ’Ď bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆř
ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ yIĲĆxČ yn¿ĄSĘ ym¡Ą yĘ hŇ UĎě JČ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ hŇ ‘¡Ł rĘjČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 8, 9

ÉCyhĎ My‘Ăę rĎwĘ T‘ăČmĘ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ yrČŔ CgŇmĘ ynăĄSĘ ÉymĄ yĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć
: MhĲĆ yrĄCgĲŇmĘ ym¡Ą yBĂ ytČŔ bŇŁ ’Ğ yIăĄxČ ÉynĄSĘ ÉymĄ yĘ=tŇ ’Ć CgŇ yvĂę hĂ âlă wĘ yIČŔxČ ynăĄSĘ ÉymĄ yĘ
ÈPsĄ oy bŇ SăĄ oIwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ ’Y¡Ą IĄwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =tŇ ’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ 10, 11

bŇ T¿Č ymĄ BĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhEĎxĚ’Ğ MhąĆ lĎ NêĄÄ IĂwČ ůwyxĎ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ wybăĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć
ÉPsĄ oy lJąĄ lĘ kČŇ yĘwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ hŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ssĳĄ mĘ ‘Ę rČ ZrĆ’ăĆBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ 12

MxĆ ląĆ wĘ : PŇ FĲĎ hČ yp¿ĂŇ lĘ MxĆ l¡Ć wybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ wyxĎŔ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ wybăĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć 13

ZrĆ’ăĆwĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆ HlČ êĄÁ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ dŇ b¿ĄŇ kĎŇ =yJĲĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎŇ BĘ ÉNy’Ą
=ZrĆ’ĲĆ bĘŇ ’YąĎ mĘ eĂ hČ ÉPsĆ JĆÄ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć PŇ sĄę oy TuăĄlČ yĘwČ : bŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ yn¡ĄjĘ mĂ N‘ČnČŔ JĘ 14

PŇ ËĄsoy ’b¿ĄŇ IĎwČ MyrĳĂbĘŇ SĲŁ MhăĄ =rSĆ ’Ğ rbĆŇ è¡Ć BČ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆbĘŇ C ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ
ZrĆ’ăĆmĄ C ÈMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ PŇ sĆ JĆę hČ MêăŁ IĂwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ hŇ tĎŇ yB¿Ą PŇ sĆ J¡Ć hČ =tŇ ’Ć 15

hŇ UĎ l¿Ď wĘ MxĆ lĆŔ CnQăĎ =hŇ bĎŇ hĲĎ ÉrmŁ ’Ň lĄ PŇ ąĄsoy=l’Ć MyĂrČÄ YĘ mĂ =lkĎŇ žC’bŇŁ IĎwČ ůN‘ČnČJĘ
hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĘ MkĆŔ ynĄqĘ mĂ CbăŇ hĎ ÉPsĄ oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ : PŇ sĆ JĲĎ sp¡ĄŇ ’Ď yJ¿Ă ìŇ DĳĆgĘŇ nĆ tŇ Cm¡ nĎ 16

ůPsĄ oy=l’Ć ÈMhĆ ynĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć C’ybăĂŇ IĎwČ : PŇ sĆ JĲĎ sp¡ĄŇ ’Ď =M’Ă MkĳĆŇ ynĄqĘ mĂ BĘ Mř k¡ĆŇ lĎ 17

rq¡ĎBĎ hČ hŇ n¿ĄqĘ mĂ bĘŇ C N’Ň ~ËŁ hČ hŇ n¿ĄqĘ mĂ bĘŇ C MysĂę CiBČ MxĆ lĆÁ PŇ sĄÄ oy žMhĆ lĎ NêăĄ IĂwČ
ÈMêŁ êĂ wČ : ’whĲĂ hČ hŇ n¡ĎèĎ BČ MhĆŔ nĄqĘ mĂ =lkĎŇ BĘ ÉMxĆ QĆÄBČ MląĄ hĞ nĲČ yĘwČ MyrĳĂmŁ xĞbĲČŇ C 18

dŇ xăĄ kČŇ nĘ =âlĲ Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ tŇ ynĂęèĄ hČ hŇ năĎèĎ BČ wylĎÁ’Ą C’bÄŁ IĎwČ ů’whĂ hČ hŇ năĎèĎ hČ
Ér’Č SĘ nĂ âlą ynĳĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ hŇ n¿ĄqĘ mĂ C PŇ sĆ JĆŔ hČ MêăČ =M’Ă yJĂ ť ynĂŔ dŇŁ ’ĞmĲĄ
=MGČ ìŇ ynĆę y‘ĄlĘ tŇ Cmă nĎ hŇ UĎ lÌĎ : CntĲĄŇ mĎ dĘŇ ’Č wĘ Cnt¡ĄŇ IĎwĂGĘ =M’Ă yê¿Ă lĘ BĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynăĄpĘŇ lĂ 19

CnxĘ nąČ’Ğ hŇ yĆÂhĘ nĲĂ wĘ MxĆ QĳĎBČ Cnt¡ĄŇ mĎ dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ Cnt¿ĎŇ ’Ł =hŇ nĲĄqĘ CntĄŔ mĎ dĘŇ ’Č MGăČ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ
hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ wĘ tŇ CmŔ nĎ âlă wĘ ÉhyĆxĘ nĲĂ wĘ ‘rČzĆę=NtĆŇ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ lĘ MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ ÉCntĄÄ mĎ dĘŇ ’Č wĘ
CrąkĘŇ mĲĎ =yJĂ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ lĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ tŇ mąČ dĘŇ ’Č =lJĎ =tŇ ’Ć PŇ sĄÁ oy NqĆ IĂÄwČ : MSĲĎ tĄŇ âl¿ 20

: hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yh¿Ă êĘ wČ bŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ Mh¡Ć lĄ ‘Ğ qz¿ČxĎ =yJĲĂ ChdĄŔ WĎ Sy’ăĂ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ
: ChYĲĄ qĎ =dŇ ‘Č wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =lCbĲŇ gĘŇ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ MyrĳĂ‘ĎlĲĆř ot¡Ň ’Ł ryb¿ĂŇ ‘ĹhĲĆ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ 21

qr
.z"y qwsp Nmql Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw MxĆlĆ Mkl l"n v.16 .+’h txt gtm ’lb bqŁ ‘ĞyĲČ=t’Ć ’"sb v.7

.r"tw ‘"t ,V"x Nkw MydĂbĎ ‘ĞlČ wt’ ryb‘h l"Y v.21
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22 Clą kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ ‘ęŁ rĘjČ tŇ ’ăĄ mĄ MynĂÁhĞJĲŁ lČ qxÄŁ žyJĂ hŇ nĳĎqĎ âlă Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č qrËČ
: MtĲĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć Cr¡kĘŇ mĲĎ âl¿ NJĄě =l‘Č hŇ ‘ŔŁ rĘjČ ÉMhĆ lĎ NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ ÉMuĎ xĚ=tŇ ’Ć

23 Mk¡ĆŇ tĘŇ mČ dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ MoIËhČ Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ynĂÄqĎ žNhĄ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉPsĄ oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ
24 tŇ ’ŔŁ CbŇ êĘ BČ ÉhyĎhĎ wĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Mê¡Ć‘Ę rČzĘC ‘rČzĆŔ MkăĆŇ lĎ =’hĲĄ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ lĘ

hŇ dÌĆŇ vĎ hČ ‘rČzĆÄlĘ žMkĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ tŇ dÃŁ IĎhČ ‘BăČ rĘ’Č wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ lĘ tŇ yS¡Ă ymĂ xĞ Mê¿ĆtČŇ nĘ C
25 CntĳĎŇ yĂxĹhĲĆ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ jĘ TČ lĘ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ wĘ Mk¡ĆŇ yêĄbĲĎŇ BĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ MkËĆŇ lĘ kĘŇ ’Ď lĘ CĲ
26 PŇ sĄÃ oy HtăĎŇ ’Ł MWĆ IăĎwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ Cnyy¿ĂhĎ wĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynăĄy‘ĄBĘ ÉNxĄ =’YĎ mĘ nĂ

qrČÂ SmĆ xĳŁ lČ hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ lĘ MyĂrËČYĘ mĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l‘Č hŇ EĆÁhČ MoIÄhČ =dŇ ‘Č žqxŁ lĘ
27 ZrĆ’¿ĆBĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ bŇ SĆ IÌĄwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ âl¿ MDĎŔ bČŇ lĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ tŇ mąČ dĘŇ ’Č

ÉbqŁ ‘ĞyĲČ yxąĂ yĘwČ: dŇ ’ĲŁ mĘ CB¡ rĘIĂwČ Cr¿pĘŇ IĂwČ HbĎŔ CzăxĞ’ĲĎ IĄwČ NSĆ GĳŁ ZrĆ’ăĆBĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ28 +p12

wyIĎŔxČ ynăĄSĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ=ymĄ yĘ yhąĂř yĘwČ hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć ‘b¿ČŇ SĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ
29 ůtCmlĎ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ymĲĄ yĘ CbăŇ rĘqĘ IĂwĲČ : hŇ nĲĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ

=MyWĲĂ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ ’nĎÄ=M’Ă Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ PŇ sĄę oylĘ onăbĘŇ lĂ ű ’răĎqĘ IĂwČ
ynĂ r¡ĄBĘ qĘ tĂŇ ’n¿Ď=l’Č tŇ mĆŔ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ xăĆ ÉydĂŇ UĎ ‘Ă tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ ykĳĂŇ rĄyĘ tŇ xČ êăČ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ ’n¿Ď

30 ynĂ ê¡ČrĘbČŇ qĘ C MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉynĂ tČÄ ’Ň WĎ nĘ C ytČŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉyêĂ bĘŇ kČŇ SĲĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ
31 ylĂŔ Éh‘ĎbĘŇ èĲĎ hĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ìŇ rĲĆř bĎŇ dĘŇ kĂŇ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rmČě ’Ň IŁ wČ MtĳĎŇ rĎbĲĚŇ qĘ BĂ

: hŇ FĲĎ UĂ hČ S’Ň r¿Ł =l‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ Cxê¿ČSĘ IĂwČ olĳ ‘b¡ČŇ èĎ IĂwČ

xm xuČÂ IĂwČ hŇ lĳĆ xŁ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď hŇ e¿ĄhĂ PŇ sĄŔ oylĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ sŘ43

2 rmĆ ’Ň ŁIěwČ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ dŇ GăĄIČwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ hŇ è¡Ć nČmĘ =tŇ ’Ć oUŔ ‘Ă ÉwynĎbĎŇ ynąĄSĘ =tŇ ’Ć
: hŇ FĲĎ UĂ hČ =l‘Č bŇ SĆ I¡ĄwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉqEĄxČ tĘŇ IĂwČ ìŇ ylĳĆ’Ą ’BăĎ PŇ ¡Ąsoy ì¿Ň nĘ BĂ hŇ eËĄhĂ

3 N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ zCl¡ BĘ yl¿Č ’Ą =hŇ ’ĲĎ rĘnĂ yDËČSČ l’¿Ą PŇ sĄŔ oy=l’Ć ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
4 lhăČ qĘ lĂ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ C ìŇ tĂŔ yBĂ rĘhĂ wĘ ÉìrĘpĘŇ mČ ynąĂnĘ hĂ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ytĲĂŇ ’Ł ëŇ rĆb¡ĎŇ yĘwČ

Mym‘

Vgyw Myqwsp +d rsx Myrds ynVw .w"q Myqwspw .l’llhy [44:18—47:27] hVrph MV v.27
tw’m VVw Mypl’ tVmx twytw’w .MynwmVw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[46:28] hdwhy t’w ,[44:18] wyl’
Mkl M‘ =Vyh PTwx ’"b ,[44:19] Mkl Vyh +h Mypwlxw .[46:2] +wb +b ,[46:2] tw’rmb +b twqspw .MynwmVw
hnmy ,l‘Č txt gtmb n"bw yr’wY M‘ =l‘Č PTwx ’"b ,[45:14] wyx’ Nmynb yr’wY=l‘ ,VyĲĄh txt ’y‘g n"bw
gtmb n"bw Nd M‘ =ynĄbĘ C PTwx ’"b ,[46:23] Nd ynbw ,Kyr’mb n"bw ’grdb hnÌmy ’rwq ’"b ,[46:17] hwWyw
MynV yJ¿Ă Pwlx ’lbw ,rSĆ ’Ğ txt gtmb n"bw dly M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[46:27] dly rV’ Pswy ynbw ,ynĄbĘ C txt
.MynV Vmx hytwnV rpsmw .[47:17] ’y‘g ’lb MlhnyĘwČ ,[46:27] bqËŁ ‘ĞyĲČ=tybl SpĆ eÌĆhČ=lk ,[44:27] hdlyĲĎ
.hmwts ’lw hxwtp ’qsp N’k Ny’ .b"y qwsp d‘ +’ qwsp +b +’ Myklmb dwd ymy wbrqyw hrTph v.28

.V"xw b"d Nkw ìyrĆbĎ dĘkĂ ’"s v.30 .V"xw rd"nq y"k +w Nkw yrqw bytk CyhĘ IĂwČ ’"sb ,CyhĘ IĂwČ rybs v.28
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: MlĲĎ o‘ tŇ E¿ČxĚ’Ğ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ ì¿Ň ‘ĞrĘzČlĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć yêĂÁ tČŇ nĎÄ wĘ MyUĳĂ ‘Č
ìŇ ylËĆ’Ą y’¿Ă BŁ =dŇ ‘Č MyĂrČę YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ìÁ lĘ MydĂÄ lĎ oeĲ hČ žìynĆbĎŇ =ynĲĄSĘ hŇ êĎÃ ‘Č wĘř 5

: ylĲĂ =CyhĘ yĲĂ No‘¡mĘ SĂ wĘ Nb¿ĄŇ C’rĘJĂ hŇ èĆŔ nČmĘ C ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć MhĳĄ =ylĂ hŇ mĎ yĘr¡ČYĘ mĂ
C’¡ rĘuĲĎ yĂ MhËĆ yxĄ ’Ğ MSÌĄ l‘ăČ CyĳhĘ yĲĂ ìăŇ lĘ Mh¡Ć yrĄxĞ’ĲČ êĎdĘŇ l¿Č oh=rSĆ ’Ğ ìËŇ êĘ dĘŇ lČ omĲ C 6

ÉN‘ČnČÄJĘ ZrĆ’ąĆBĘ lxĄÁ rĎ ylČÄ‘Ď žhtĎŇ mĄ NDĎę jČ mĂ y’ăĂ bŇŁ BĘ ű ynăĂ’Ğ wĲČ : MtĲĎŇ lĎ xĞ nĲČBĘ 7

ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉMèĎ hĎ rąĆBĘ qĘ ’Ć wĲĎ hŇ tĎŇ rĳĎpĘŇ ’Ć ’băŇŁ lĎ ZrĆ’¡Ć=tŇ rČbĘŇ JĲĂ dŇ o‘¿BĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ
rmĆ ’Ň I¡Ł wČ PŇ ĳĄsoy ynăĄBĘ =tŇ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ ’rĘI¿ČwČ : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿Ą ’wh¡Ă tŇ rĎŔ pĘŇ ’Ć 8

Myh¡Ă Łl’Ĺ yl¿Ă =NtČŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ MhĄŔ ynăČBĎ wybĂŔ ’Ď =l’Ć ÉPsĄ oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ =ymĂ 9

NqĆŁEŔmĂ CdăŇ bĘŇ JĲĎ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄy‘ĄwĘ : MkĲĆŇ rĞbĲĎŇ ’Ğ wĲČ yl¡Č ’Ą ’n¿Ď=MxĆ qĲĎ rmČě ’Ň IŁ wČ hŇ zĳĆBĎ 10

: MhĲĆ lĎ qB¿Ą xČ yĘwČ Mh¡Ć lĎ qè¿Č IĂwČ wylĎŔ ’Ą ÉMtĎŇ ’Ł SGąĄIČwČ tŇ o’ĳ rĘlĂ lk¡ČŇ Cy âl¿ř
hŇ ’¿Ď rĘhĆ hŇ eĄÄhĂ wĘ yêĂ lĘ QĳĎ pĂŇ âlă ìŇ yn¡ĆpĎŇ hŇ ’¿Ł rĘř PŇ sĄŔ oy=l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 11

wyJĳĎrĘBĂ M‘ăĂmĄ Mt¡ĎŇ ’Ł PŇ ËĄsoy ’Y¿Ą oIwČ : ìŇ ‘ĲĆrĘzČ=tŇ ’Ć MG¿Č Myh¡Ă Łl’Ĺ ytËĂŇ ’Ł 12

MyĂrąČpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć ůMhĆ ynĄSĘ =tŇ ’Ć ÈPsĄ oy xuăČIĂwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyj¡Ď’Č lĘ Cxê¿ČSĘ IĂwČ 13

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ NymăĂ ymĂ ol¡ ’Ň mŁ WĘ bĂŇ hŇ è¿Ć nČmĘ =tŇ ’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ l’Ň măŁ vĘ mĂ ÉonymĂ yBĲĂ
ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć S’Ň rąŁ =l‘Č tŇ SĆ IĎÄwČ onÁ ymĂ yĘ=tŇ ’Ć l’ĄÄ rĎWĘ yĂ žxlČ SĘ IĂwČ : wylĲĎ ’Ą SG¡ĄIČwČ 14

wydĎŔ yĎ=tŇ ’Ć É lJĄ WĂ hŇ èĳĆ nČmĘ S’Ň răŁ =l‘Č ol¡ ’Ň mŁ WĘ =tŇ ’Ć wĘ ry‘ĂŔ ~Ď hČ ’Chă wĘ
žrSĆ ’Ğ MyhĂÃ Łl’ĹhĲĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ PŇ ¡Ąsoy=tŇ ’Ć ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ : rokĲŇ BĘ hČ hŇ è¡Ć nČmĘ yJ¿Ă 15

ytĂŔ ’Ł hŇ ‘ăĆrŁ hĲĎ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ qxĎŔ YĘ yĂwĘ MhăĎ rĎbĘŇ ’Č ÉwynĎpĎŇ lĘ ytąČŇ bŇŁ ’Ğ CkÄ QĘ hČ tĘŇ hĂ
ÈërĄbĎŇ yĘ ‘rĎę =lJĎ mĂ ytĂÁ ’Ł l’ĄÄ GŁ hČ žë’Ď lĘ UČ hČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č yd¡ĂŇ o‘mĲĄ 16

qxĳĎ YĘ yĂwĘ MhăĎ rĎbĘŇ ’Č yt¡ČŇ bŇŁ ’Ğ MS¿Ą wĘ ymĂŔ SĘ ÉMhĆ bĎŇ ’rąĄuĎ yĂwĘ ůMyrĂ‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć
onË ymĂ yĘ=dŇ yČ wybÌĂŇ ’Ď tŇ ySĂÄ yĎ=yJĲĂ PŇ sĄę oy ’rĘIăČwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ bŇ r¡Ł lĎ CG¿dĘŇ yĂwĘ 17

HtËĎŇ ’Ł rys¿Ă hĎ lĘ wybĂę ’Ď =dŇ yČ ëŇ măŁ tĘŇ IĂwČ wynĳĎy‘ĄBĘ ‘rČIăĄwČ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć S’Ň r¿Ł =l‘Č
wyb¡ĂŇ ’Ď =l’Ć PŇ ËĄsoy rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ èĲĆ nČmĘ S’Ň r¿Ł =l‘Č MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =S’Ň rĲŁ l‘¿ČmĄ 18

wybĂę ’Ď N’ăĄ mĎ yĘwČ : oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č ì¡Ň nĘ ymĲĂ yĘ MyW¿Ă rkŔŁ BĘ hČ hŇ zăĆ=yJĂ ybĳĂŇ ’Ď NkăĄŇ =âl 19

lDĳĎgĘŇ yĂ ’Chă =MgČŇ wĘ M‘¡ĎlĘ =hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ’Ch¿ =MGČ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ ÉynĂ bĘŇ yêĂ ‘Ę dąČŇ yĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
MkĄÁ rĞbĎÄ yĘwČĲ : MyĲĂoGhČ =âlĲ mĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ o‘¡rĘzČwĘ CeUĆŔ mĂ lDăČgĘŇ yĂ ÉNTŁ uĎ hČ wyxąĂ ’Ď MlĎę C’wĘ 20

MyhĂŔ Łl’Ĺ ìăŇ mĘ WĲĂ yĘ rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ rąĄbĎŇ yĘ ìę BĘ ůrom’Ň lĄ È’ChhČ MoIăBČ
Myrp’k
.yrq o’rĘ ’"s ,yrq to’rĘ v.11 .s"tw ‘"t ,y"t Nkw âlwĘ ’"s v.10 .hrwt lV NwV’r ‘ybw v.5 .xm
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21 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ èĲĆ nČmĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ hŇ èĳĆ nČmĘ kĂŇ wĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć JĘ
bŇ ySăĂ hĄ wĘ MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉMyhĂ Łl’Ĺ hŇ yąĎhĎ wĘ tŇ mĳĄ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ e¿ĄhĂ PŇ sĄŔ oy=l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ

22 ìŇ yxĳĆ’Č =l‘Č dŇ x¡Č ’Č Mk¿ĆŇ SĘ ìËŇ lĘ yêĂ tÌČŇ nĎ ynĂÂ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ ZrĆ’¡Ć=l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć
: yêĲĂ SĘ qČ bĘŇ C yB¡Ă rĘxČ BĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ dŇ IăČmĂ ÉyêĂ xĘ qČÄ lĎ rSąĆ ’Ğ

Tm =rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ MkĆŔ lĎ hŇ dĎŇ yGăĂ’Č wĘ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ hĄ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wynĳĎBĎ =l’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ’r¿ĎqĘ IĂwČ sŘ44

2 C‘¡mĘ SĂ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ ynăĄBĘ C‘¡mĘ SĂ wĘ CY¿ bĘŇ uĲĎhĂ : MymĲĂ IĎhČ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ yĂ
3 rtĆŇ y¿Ć ynĳĂo’ tŇ ySăĂ ’Ň rĄwĘ yx¡Ă JŁ hŇ êĎ’ČŔ yrĂkăŇŁ BĘ ÉNbĄŇ C’rĘ : MkĲĆŇ ybĂŇ ’Ğ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=l’Ć
4 z’¿Ď ìŇ ybĳĂŇ ’Ď ybăĄŇ JĘ SĘ mĂ tĎŇ yl¡Ă ‘Ď yJ¿Ă rtČŔ oê=l’Č ÉMyĂUČÄ JČ zxČ jąČ : z‘ĲĎ rtĆŇ y¿ĆwĘ tŇ ’¡Ą WĘ

: hŇ lĲĎ ‘Ď y‘¿ĂCYyĘ êĎlĘ Q¡Č xĂ
5, 6 ’băŇŁ êĎ =l’Č ÉMdĎŇ sŁ BĘ : MhĲĆ ytĄŇ rĲŁ kĄŇ mĘ sm¡Ď xĎ yl¿Ą JĘ MyxĳĂ ’Č yw¡ĂlĄ wĘ No‘¿mĘ SĂ

Mn¡ĎYŁ rĘbĂŇ C Sy’ĂŔ CgŇrĘhăĎ ÉMjĎ ’Č bĘŇ yJąĂ ydĳĂŇ bŇŁ JĘ dŇ xăČ êĄ=l’Č Ml¡Ď hĎ qĘ BĂř ySĂŔ pĘŇ nČ
7 MqăĄQĘ xČ ’Ğ hŇ tĎŇ SĳĎ qĎ yJăĂ Mt¡ĎŇ rĎbĘŇ ‘ĆwĘ z‘ĎŔ yJăĂ ÉMjĎ ’Č rCrą’Ď : roSĲ =CruĘ ‘Ă

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ MY¡Ą ypĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČBĘ
8 yn¿ĄBĘ ì¡Ň lĘ Cw¿xĞêĲČSĘ yĂ ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ PŇ rĆ‘ăŁ BĘ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ ìŇ yxĆŔ ’Č ìŇ CdăŇ oy ÉhêĎ’Č hŇ dĎę Chř yĘ
9 hŇ yËĄrĘ’Č JĘ ZbÌČŇ rĎ ‘rČÄ JĎ tĎŇ ylĳĂ ‘Ď ynăĂBĘ PŇ rĆF¡ĆmĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ÉhyĄrĘ’Č rCGą : ìŇ ybĲĂŇ ’Ď

10 NyBăĄmĂ qq¡ĄxŁ mĘ C hŇ dĎŔ ChymĲĂ ÉTbĆŇ SĄÄ rCs¿ yĎ=âlĲ : CemĲĆ yqĂ yĘ ym¿Ă ’yb¡ĂŇ lĎ kĘŇ C
11 hŇ rŁ yř‘Ă ÉNpĆŇ GĆÄlČ yrąĂsĘ ’ĲŁ : MyUĲĂ ‘Č tŇ h¿Č uĘ yĂ ol¡ wĘ hŇ ŁlyřSĂ ’băŇŁ yĎ=yJĲĂ dŇ ‘Č ť wylĳĎ gĘŇrČ

: hŇ tĲŇŁ Csř Myb¡ĂŇ nĎ‘Ğ=MdČŇ bĘŇ C oSŔ bĚŇ lĘ ÉNyĂIČÄBČ sBąĄ JĂ onĳtŇŁ ’Ğ ynăĂBĘ hŇ q¡ĎrĄŁvĲ lČ wĘ
12 : bŇ lĲĎ xĎ mĲĄ MyĂe¡ČSĂ =NbĆŇ lĘ C NyĂIĳĎmĂ MyĂn¡Čy‘Ą yl¿Ă ylĂ kĘŇ xČř
13 : NdĲŇŁ yYĂ =lř‘Č ot¡Ň kĎŇ rĘyČwĘ tŇ oIŔnĂ ’Ľ PŇ oxă lĘ É’ChwĘ NJĳŁ SĘ yĂ MyU¡Ă yČ PŇ ox¿ lĘ NlĚě CbŇ zĘ

14, 15 yJăĂ ÉhxĎ nĚmĘ ’rĘIąČwČ : MyĂtĲĎŇ jĘ SĘ UĂ hĲČ NyB¿Ą Zb¡ĄŇ rŁ MrĆř GĳĎ rmăŁ xĞ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ
: dŇ bĲĄŇ ‘Ł =smČ lĘ yh¡Ă yĘwČ lBŔŁ sĘ lĂ ÉomkĘŇ SĂ TIąĄwČ hŇ mĎ ‘ĳĄnĎ yJăĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ oTŔ

16, 17 ÉNdĎŇ =yhĂ yĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ dŇ x¡Č ’Č JĘ oUĳ ‘Č NydăĂŇ yĎ ND¡Ď
ob¡Ň kĘŇ rĲŁ lj¿Ł IĂwČ sCsŔ =ybĄŇ uĘ ‘Ă ÉëSĄ eŁ hČ xrČ’ĳŁ =ylĄ ‘Ğ Np¡ŇŁ ypĂŇ SĘ ëŇ rĆdĆŔ =ylĄ ‘Ğ SxăĎ nĎ
rwx’

.yrq olySĂ v.10 .węmęVę hę yębę dwm‘ V’rb hdĎChyĘ v.8 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw MlĎ hĎqĘbĂ C ’"s v.6 .Tm
+x v.12 ..yrq otws ,bytk htŁ ws yllhb ,yrq ’lb htŁ ws hgwmb ,yrq otCs v.11 .yrq ory‘Ă v.11
Nyy‘ v.14 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,y"k Myrps bwrb Nkw =d‘Č rybs v.13 .§ 225 +’ hrsm Nyy‘ : ytbr

.V"tw V"x Nkw MyrĂGĄ = MrĆGĎ l"n v.14 .x"y +l tyV’rb
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CedĳĆŇ CgŇ yĘ dŇ CdăŇ GĘ dŇ G¡Ď : hoĲĎhyĘ ytĂŇ yC¿ĂqĂ ì¡Ň tĘŇ ‘ĲĎCSylĲĂ : roxĲ ’Ď 18, 19

Nê¡Ą yĂ ’Ch¿ wĘ omĳ xĘ lČ hŇ năĎmĄ SĘ rS¡Ą ’Ď mĲĄ : śbŇ qĲĄ‘Ď dŇ g¿ĚŇ yĎ ’Ch¡ wĘ 20

=yrĄmĘ ’Ă Nt¡ĄŇ eŁ hČ hŇ xĳĎ lĚ SĘ hŇ lăĎ IĎ’Č yl¡Ă êĎpĘŇ nČ : ëŇ lĆ mĲĆ =yeĄdČŇ ‘ĞmĲČ 21

tŇ oněBĎ NyĂ‘ĳĎ=ylĄ ‘Ğ tŇ r¡ĎjŁ NB¿Ą PŇ sĄŔ oy ÉtrĎjŁ NBąĄ : rpĆŇ SĲĎ 22

bŇ SĆ êąĄ wČ : My~ĲĂ xĂ yl¿Ą ‘ĞBĲČ Chm¡Ě TĘ WĘ IĂwĲČ CBrĳŁ wĎ Chr¡ĚrĘř mĲĎ yĘwĲČ : rCSĲ =ylĄ ‘Ğ hŇ d¡ĎŇ ‘ĞYĲĎ 23, 24

NbĆŇ ’¿Ć hŇ ‘¡ĆrŁ Mè¿Ď mĂ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ rybăĂŇ ’Ğ ÉydĄŇ ymĂ wydĳĎŇ yĎ y‘ăĄrŁ zĘ CEp¡ŇŁ IĎwČ oêŔ SĘ qČ ÉNtĎŇ y’Ą BĘ
ÉMyĂmČÄ SĎ tŇ kąŇŁ rĘBĂ OĎ kĆŔ rĞbăĎŇ ywĂ ÉyDČSČ tŇ ’ąĄř wĘ OĎ rĆę zĘ‘Ę yČwĘ ìŇ ybĂÁ ’Ď l’ĄÄ mĄ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 25

tŇ kăŇŁ rĘBĂ : MxČ rĲĎwĎ MyĂd¡ČŇ SĎ tŇ k¿ŇŁ rĘBĂ tŇ xČ êĳĎ tŇ YĆbăĆŇ rŁ Moh¡ êĘ tŇ k¿ŇŁ rĘBĂ l‘ĎŔ mĄ 26

ÉíyyĆÄhĘ êĲĂ MlĳĎ o‘ tŇ ‘ăŁ bĘŇ GĂ tŇ w¡Č’ĞêĲČ =dŇ ‘ĲČ yrČŔ ohř tŇ kăŇŁ rĘBĂ =l‘Č ÉCrbĘŇ GĲĎ ìŇ ybĂę ’Ď
: wyxĲĎ ’Ć ryz¿ĂnĘ dŇ q¡Ł dĘŇ qĎ lĘ C PŇ sĄŔ oy S’Ň răŁ lĘ

śsŘ45 : llĲĎ SĎ qQ¿Ą xČ yĘ bŇ rĆ‘¡ĆlĎ wĘ dŇ ‘ĳČ lkČŇ ’Ň yăŁ rqĆB¡Ł BČ PŇ rĎŔ TĘ yĂ bŇ ’ăĄ zĘ ÉNymĂ yĎnĘ BĂ 27

MhąĆ lĎ rBĆÄ DĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň zŁ wĘţ rWĳĎ ‘Ď MynăĄSĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ hŇ QĆ ’ËĄ =lJĎ 28

wYăČ yĘwČ : MtĲĎŇ ’Ł ëŇ r¿ČBĄ ot¡Ň kĎŇ rĘbĂŇ JĘ rS¿Ć ’Ğř Sy’ËĂ MtĎŔ o’ ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ ÉMhĆ ybĂŇ ’Ğ 29

ytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=l’Ć yt¡ĂŇ ’Ł Cr¿bĘŇ qĂ yUĂŔ ‘Č=l’Ć PŇ ăĎs’ĹnĲĆ ÉynĂ ’Ğ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MtĎę o’
hŇ dÌĄŇ WĘ BĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ rĎÂ ‘ĎUĘ BČ : yêĲĂ xĂ hĲČ Nor¿ř pĘŇ ‘Ć hŇ d¡ĄŇ WĘ BĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ hČÄ =l’Ć 30

MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č hŇ nĎÄqĎ žrSĆ ’Ğ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ ’r¡ĄmĘ mČ yn¿ĄjĘ =l‘Č=rSĆ ’Ğ hŇ lËĎ jĄ kĘŇ UČ hČ
CrÂbĘŇ qĲĎ hŇ UĎ SăĎ : rbĆŇ qĲĎ =tŇ EČxĚ’ĞlĲČ yê¡Ă xĂ hĲČ Nr¿Ł pĘŇ ‘Ć tŇ ’ËĄ mĄ hŇ dĆę vĎ hČ =tŇ ’Ć 31

tŇ ’¡Ą wĘ qxĎŔ YĘ yĂ=tŇ ’Ć CrăbĘŇ qĲĎ hŇ UĎ SĎ ť oêŔ SĘ ’Ă hŇ răĎWĎ Ét’Ą wĘ MhĎę rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć
hŇ r¿Ď‘ĎUĘ hČ wĘ hŇ dËĆŇ vĎ hČ hŇ nÌĄqĘ mĂ : hŇ ’ĲĎ lĄ =tŇ ’Ć yêĂ rĘb¡ČŇ qĎ hŇ UĎ S¿Ď wĘ oêĳSĘ ’Ă hŇ qăĎbĘŇ rĂ 32

PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć tŇ CăŁ YČ lĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ lkąČŇ yĘwČ : tŇ xĲĄ =ynĄBĘ tŇ ’¿Ą mĄ oB¡ =rSĆ ’Ğ 33

ynăĄjĘ =l‘Č PŇ ¡Ąsoy lj¿Ł IĂwČ : wyUĲĎ ‘Č=l’Ć PŇ sĆ ’¿Ď IĄwČ ‘w¡ČgĘŇ IĂwČ hŇ FĳĎ UĂ hČ =l’Ć wyl¡Ď gĘŇrČ n
My’ĂŔ pĘŇ răŁ hĎ =tŇ ’Ć ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć PŇ ąĄsoy wYČÄ yĘwČ : olĲ =qèČ IĲĂwČ wyl¡Ď ‘Ď OĘ bĘŇ I¿ĄwČ wybĳĂŇ ’Ď 2

Éol=C’lĘ mĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć My’¡Ă pĘŇ rĲŁ hĎ CT¿ nĘ xČ IĲČwČ wybĳĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć Tn¡Ł xĞlĲČ 3

MyĂr¡ČYĘ mĂ otËŇ ’Ł CJ¿ bĘŇ IĂwČ MyTĳĂ nĚxĞhĲČ ymăĄ yĘ C’¡ lĘ mĘ yĂ NJ¿Ą yJËĂ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č
hŇ ‘¡Ł rĘjČ tŇ yB¿Ą =l’Ć PŇ sĄŔ oy rBăĄ dČŇ yĘwČ otŔ ykĂŇ bĘŇ ymăĄ yĘ ÉCrbĘŇ ‘Č IĲČwČ : MoyĲ My‘¿ĂbĘŇ SĂ 4

hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ yn¿ĄzĘ’Ď BĘ ’nĎě=CrBĘ DČ MkĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ ÉNxĄ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ ’nĎÄ=M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ
rm’l
,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb dbl ’wVb Nk v.23 .r"tw s"t ,‘"t Nkw rSĄ ’Ď MbĎ qĄ‘Ğ = rV’mbq‘ l"n v.19

’"s v.25 .w"dxw h"dx ,b"yd ,’"yd ,w"d Nkw xtp PTx whrrĞmyw ’"sb ,w"Tdw d"yd ,d"dx ,b"dx ,g"d
.rds N’k Ny’ ’"sb v.27 .‘"t Nkw d‘ yrĄrĘhČ l"Y v.26 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw l’ĄwĘ

.rsx NrŁ pĘ ‘Ć ’"s v.29 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw rSĆ ’Ğ ’lb wtkrbk Sy’Ă ’"s v.28
www.bibleist.ru



50:5—23 yxyw 83

5 rSĆÄ ’Ğ yrĂę bĘŇ qĂ BĘ ůtmĄ ÈykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ rmęŁ ’Ň lĄ ynĂ ‘ăČyBĂ SĘ hĂ ybĂÂ ’Ď : rmĲŁ ’Ň lĄ
hŇ r¿ĎBĘ qĘ ’Ć wĘ ’eËĎ=hŇ lĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ êĎę ‘Č wĘ ynĂ rĳĄBĘ qĘ êĂ hŇ UĎ S¡Ď N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉylĂ ytĂŇ yrąĂJĎ

6 rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć rb¿ŇŁ qĘ C hŇ lËĄ ‘Ğ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ bĎŇ CSĲ ’Ď wĘ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć
7 ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ oêÁ ’Ă ClÄ‘ĞIĲČwČ wybĳĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć rBăŁ qĘ lĂ PŇ ¡Ąsoy l‘Č I¿ČwČ : ìŇ ‘ĲĆyBĂ SĘ hĂ
8 PŇ sĄŔ oy tŇ yBăĄ É lkŇŁ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ yn¿ĄqĘ zĂ lk¡ŇŁ wĘ otŔ ybĄŇ ynăĄqĘ zĂ Éh‘Ł rĘpČŇ

: NSĆ GĲŁ ZrĆ’¿ĆBĘ Cb¡Ň zĘ‘ĲĎ MrĎŔ qĎ bĘŇ C MnăĎ’Ň YŁ wĘ ÉMjĎ TČ qrČę wybĳĂŇ ’Ď tŇ ybăĄŇ C wyx¡Ď ’Ć wĘ
9, 10 C’bÁŁ IĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ dŇ b¿ĄŇ JĎ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hĲČ yh¿Ă yĘwČ MySĳĂ rĎjĲĎ =MGČ bŇ kĆŇ r¡Ć=MGČ oUŔ ‘Ă l‘Č IăČwČ

lod¿Ň GĎ dŇ jËĄsĘ mĂ MSĎŔ =CdŇ jĘ sĘ IĂÄwČ NDĄŔ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ ÉrSĆ ’Ğ dŇ TĎę ’Ď hĲĎ NrĆGăŁ =dŇ ‘Č
11 ZrĆ’ĎÄ hĎ žbSĄ oy ’rĘIČÃwČ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ lbĆŇ ’¡Ą wybËĂŇ ’Ď lĘ W‘Č IÌČwČ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ b¡ĄŇ kĎŇ wĘ

MyĂrĳĎYĘ mĂ lĘ hŇ z¡Ć dŇ b¿ĄŇ JĎ =lbĆŇ ’ĲĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ dŇ TĎŔ ’Ď hĲĎ ÉNrĆgÄŁ BĘ lbĆŇ ’Ąę hĎ =tŇ ’Ć ynĂÁ‘ĞnĲČJĘ hĲČ
12 śCW¿ ‘ĞIĲČwČ : NDĲĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¿ĄBĘ rS¡Ć ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ lbăĄŇ ’Ď ÉHmĎ SĘ ’rąĎqĎ NJĄÂ =l‘Č
13 CrăBĘ qĘ IĂwČ N‘ČnČŔ JĘ hŇ YĎ rĘ’ăČ ÉwynĎbĎŇ otąŇ ’Ł C’Ä WĘ IĂwČ : MCĲĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ NJ¡Ą olĳ wyn¡ĎbĎŇ

hŇ dĆÁ vĎ hČ =tŇ ’Ć MhĎÄ rĎbĘŇ ’Č žhnĎqĎ rSăĆ ’Ğ hŇ lĳĎ jĄ kĘŇ UČ hČ hŇ dăĄŇ WĘ tŇ r¡Č‘ĎmĘ BĂ otŔ ’Ł
14 PŇ ąĄsoy bŇ SĎ IĎÄwČ : ’rĲĄmĘ mČ yn¿ĄjĘ =l‘Č yê¡Ă xĂ hĲČ Nr¿Ł pĘŇ ‘Ć tŇ ’ËĄ mĄ rbĆŇ qĆę =tŇ EČxĚ’ĞlĲČ

yr¡ĄxĞ’ĲČ wybĳĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć rBăŁ qĘ lĂ oê¡’Ă Myl¿Ă ‘Ł hĲĎ =lkĎŇ wĘ wyxĎŔ ’Ć wĘ ’Chă ÉhmĎ yĘrČÄ YĘ mĂ
15 Cl¿ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ tŇ măĄ =yJĂ ÉPsĄ oy=yxĲĄ ’Ğ C’ą rĘIĂwČ : wybĲĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć or¿bĘŇ qĎ

CnlĘ m¡Č GĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=lJĎ tŇ ’Ą ť CnlĎŔ ÉbySĂ yĎ bŇ SąĄ hĎ wĘ PŇ ĳĄsoy Cnm¡Ą TĘ WĘ yĂ
16 : rmĲŁ ’Ň lĄ ot¡Ň om yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ CĎŔYĂ ìŇ ybăĂŇ ’Ď rmĳŁ ’Ň lĄ PŇ ¡Ąsoy=l’Ć CCěYČ yĘwČ : otĲŇ ’Ł
17 hŇ ‘ăĎrĎ=yJĲĂ ÉMtĎŇ ’Ň FĎ xČ wĘ ìŇ yxąĆ’Č ‘SČ jăĆ ’nĎ ţ ’WăĎ ’eĎÃ’ăĎ PŇ sĄę oylĘ CrămĘ ’Ň tĲŇŁ =hŇ JŁ

PŇ ¡Ąsoy OĘ bĘŇ I¿ĄwČ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď yhăĄŁl’Ĺ yd¡ĄŇ bĘŇ ‘Č ‘SČ p¿ĆŇ lĘ ’nĎŔ ’WăĎ ÉhêĎ‘Č wĘ ìŇ ClŔ mĎ gĘŇ
18 ì¡Ň lĘ Cee¿ĆhĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ wynĳĎpĎŇ lĘ Cl¡ jĘ IĂwĲČ wyxĎŔ ’Ć =MGČ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : wylĲĎ ’Ą Mr¿ĎBĘ dČŇ BĘ
19 : ynĂ ’ĲĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ xČ t¿ČŇ hĞ yJËĂ C’rĳĎyêĂ =l’Č PŇ ¡Ąsoy MhËĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ
20 hŇŁWË ‘Ğř N‘ČmČę lĘ hŇ bĎŔ TŁ lĘ HbăĎŇ SĎ xĞ ÉMyhĂ Łl’Ĺ hŇ ‘ĳĎrĎ yl¡Č ‘Ď Mê¿ĆbĘŇ SČ xĞ MêĆě ’Č wĘ
21 lJ¿Ą lĘ kČŇ ’Ğ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ C’rĎŔ yêĂ =l’Č ÉhêĎ‘Č wĘ : bŇ rĲĎ=M‘Č tŇ y¿Ł xĞhĲČ lĘ hŇ E¡ĆhČ MoI¿JČ
22 ÉPsĄ oy bŇ SĆ IąĄwČ : MBĲĎ lĂ =l‘Č rB¡Ą dČŇ yĘwČ MtĎŔ o’ MxăĄ nČ yĘwČ MkĳĆŇ jĘ TČ =tŇ ’ĲĆ wĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć
23 ’rĘIąČwČ : MynĲĂ SĎ rWĆ ‘¡ĆwĎ hŇ ’¿Ď mĄ PŇ sĄŔ oy yxăĂ yĘwČ wybĳĂŇ ’Ď tŇ ybăĄŇ C ’Ch¡ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ

Cd¡Ň QĘ yĚ hŇ èĆŔ nČmĘ =NBĆ ÉrykĂŇ mĎ ynąĄBĘ MGČę Mř ySĳĂ QĄ SĂ yn¡ĄBĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć lĘ ÉPsĄ oy
ykrb=l‘

.ytbr +M v.23 .yrq oW‘Ğ v.20 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq +g Nkw wynĎbĎ ol CW‘ĞIČwČ ’"s v.12 .n
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dŇ qÌŁ jĎ MyhĂÂŁl’Ň wĲĄ tŇ mĳĄ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wyxĎŔ ’Ć =l’Ć ÉPsĄ oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ : PŇ sĲĄ oy yJ¿ĄrĘBĂ =l‘Č 24

rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =NmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ ląĎ ‘ĹhĲĆ wĘ MkĆę tĘŇ ’Ć dŇ qăŁ pĘŇ yĂ
l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć PŇ sĄŔ oy ‘BăČ SĘ IČwČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ ‘BËČ SĘ nĂ 25

: hŇ EĲĆmĂř yt¡ČŇ mŁ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ lĂ ‘ĞhĲČ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ dŇ qąŁ pĘŇ yĂ dŇ qÄŁ jĎ rmĳŁ ’Ň lĄ
Nor¡’Ď BĲĎ MWĆ yI¿ĂwČ otŔ ’Ł CTă nĘ xČ IĲČwČ MynĳĂSĎ rWĆ ‘¡ĆwĎ hŇ ’¿Ď mĄ =NBĆ PŇ sĄŔ oy tŇ mĎ IăĎwČ 26

: MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ

G

wyYxw .d"l K"âŁ Nmyshw ,h‘br’w MyVlVw tw’m Vmxw Pl’ tyV’rb rpsd yqwsp Mwks
hnmV twytw’w .rV‘ MynVw tw’m VVw Pl’ MyrV‘ Mylmw .]+m z"k tyV’rb[ hyxt Kbrx=l‘w
MytV wytwyVrpw .hydydy Nmysw g"m ’"n ,hVmxw My‘br’ wyrdsw .h‘br’w MyVVw Pl’ My‘bVw
My‘Vt lkh .My‘br’w hnmV twmwtshw ,My‘br’w hVlV twxwtph Nyynm .b’x’ Nmysw hrV‘
VlVw Mypl’ rpsh twnV .]+x ’"y twmV[ Kylgrb=rV’ M‘h=lkw ht’ ’Y Nmysw twyVrp tx’w

.qydYh Pswy tmV d‘ Mlw‘h ’rbnVm MynV ‘Vtw tw’m

The number of the verses of the book of Genesis is 1534; and the sign is K"âŁ
d"l (âŁ = 1000, K = 500, l = 30, d = 4). Note that the actual number is 1533
because [Gen 35:22] is two verses according to y’xndm. Hence the number given
at the end of the eighth Parashah [Gen 32:4–36:43] is according to the Eastern
recension, i.e. 154, whereas the actual number of the verses in the text of that
Parashah is according to the Western recension, i.e. 153 (30+20+31+29+43).
Hence also the double accents in this verse, one representing the Oriental and the
other the Occidental verse-division. And its middle point is, And by thy sword
shalt thou live [Gen 27:40]. And the words are 20612. And the letters are 78064.
And its sedarim are 45; in other editions, 43; and the sign is hyĎdĘydĂyĘ (y = 10, d = 4,
h = 5, 10+4+10+4+10+5=43). And its parashiyot are 12, and the sign is b’Ď xĘ ’Č .
The open sections are 43, and the closed 48; the total is 91 sections; and the sign
is ’Y, GO thou and all the people that are at thy feet [Exo 11:8]. The years of
the book are 2309 years from the creation of the world to the death of Joseph the
righteous.

MV v.26 .T"y ,g"y twmV Nyy‘ : r"tw s"t ,V"x ,b"d ,rd"nq y"k d"y Nkw MkĆêĘ ’Ă hzm ’"s v.25

yrx’ yhyw Myqwsp +dw ,+g Myrdsw .MynwmVw hVmx Myqwspw .hlmy [47:28—50:26] hVrph
.xŁ mŁ tŁ w Mypl’ t‘br’ twytw’w .xŁ nŁqŁ w Pl’ Mylmw .[49:27] Nmynb ,[49:1] bq‘y ’rqyw ,[48:1] Myrbdh
’y‘gb wwxtSĘ yĲĂ ’"b ,[49:8] Kl wwxtVy ,yprb n"bw ,Vgdb M‘Q ’rwq ’"b ,[48:19] M‘ĎlĘ hyhy +b Mypwlxw
rpsmw .[49:11] htws ,[49:11] hry‘ ,[49:10] hlyV ,[48:11] Kynp h’r +d +wtkw .n"b Nk ’lw dwyh txt

.hVVw MyVV hytwnV
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twmV hl’w
’ Sy’¿Ă bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ ’ăĄ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ My’¡Ă BĎ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtomSĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ sŘ1

2, 3 : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ C N¡ĚlCbŇ zĘ rk¿ĎŇ Vř vĎ yĂ : hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ yw¡ĂlĄ No‘Ŕ mĘ SĂ NbăĄŇ C’rĘ : C’BĲĎ ot¡Ň ybĄŇ C
4, 5 My‘ăĂbĘŇ SĂ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=ëŇ rĆyĲĆ y’¿ĄYĘ yĲŁ SpĆŇ nËĆ=lJĎ yhĂę yĘwČ : rSĲĄ ’Ď wĘ dŇ G¿Ď yl¡Ă êĎpĘŇ nČ wĘ ND¿Ď

6 roD¿hČ lk¡ŇŁ wĘ wyxĎŔ ’Ć =lkĎŇ wĘ ÉPsĄ oy tŇ mĎ IąĎwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ PŇ ¡ĄsoywĘ SpĆŇ nĳĎ
7 dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ BĂ Cm¡ YĘ ‘Č IĲČwČ CB¿ rĘIĂwČ CYË rĘSĘ IĂwĲČ CrÌjĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C : ’ChĲ hČ

: MtĲĎŇ ’Ł ZrĆ’¡ĎhĎ ’l¿Ą UĎ êĂ wČ
8, 9 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : PŇ sĲĄ oy=tŇ ’Ć ‘d¡ČŇ yĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ =l‘Č Sd¡ĎŇ xĎ =ëŇ lĆ mĲĆ MqĎ I¿ĎwČ

10 hŇ bĎŇ h¿Ď : CeUĲĆ mĂ MCY¡ ‘Ď wĘ bŇ r¿Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ M‘Č ť hŇ eĄęhĂ oUĳ ‘Č=l’Ć
PŇ ąČsonwĘ ÉhmĎ xĎ lĘ mĂ hŇ nĎř’Ň rąĆqĘ tĂŇ =yJĲĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ hŇ BĆę rĘyĂ=NjĆ olĳ hŇ m¡Ď JĘ xČ tĘŇ nĲĂ

11 CmyWąĂ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ hŇ l¿Ď ‘Ď wĘ CnB¡Ď =MxČ lĘ nĂ wĘ Cny’ĄŔ nĘŁWă =l‘Č É’Ch=MGČ
ÉtonJĘ sĘ mĂ yrąĄ‘Ď NbĆŇ IĂÁwČ MtĳĎŇ ŁlbĘŇ sĂ BĘ ot¡Ň eŁ ‘Č N‘Čm¿Č lĘ MyiĂŔ mĂ yrăĄWĎ ÉwylĎ ‘Ď

12 hŇ B¡Ć rĘyĂ NJ¿Ą otŔ ’Ł Ceă‘Č yĘ ÉrSĆ ’ĞkĲČŇ wĘ : ssĲĄ mĘ ‘ČrĲČ=tŇ ’Ć wĘ Mt¡ŇŁ jĂ =tŇ ’Ć hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ lĘ
13 yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć MyĂrËČYĘ mĂ CdŇ bÌĂŇ ‘ĞIĲČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ CYqĚě IĎwČ ZrĳŁ pĘŇ yĂ NkăĄŇ wĘ
14 ÉrmĆ xÄŁ BĘ hŇ SĎę qĎ hŇ dăĎŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ MhĆÁ yIĄxČ =tŇ ’Ć CrÄ rĘř mĲĎ yĘwČ : ëŇ rĆpĲĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

Cd¿Ň bĘŇ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ MtĎŔ dĎŇ băŇŁ ‘Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ dĳĆŇ vĎ BČ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ=lkĎŇ bĘŇ C MynĂŔ bĄŇ lĘ bĂŇ C
15 rSĆÄ ’Ğ tŇ IĳŁ rĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ tŇ d¡ŇŁ QĘ yČmĘ lĲČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ rĆpĲĎŇ BĘ Mh¡Ć bĎŇ
16 ÉNkĆŇ dĘŇ QĆ yČBĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ ‘ĲĎCj tŇ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ hŇ rĎŔ pĘŇ SĂ ÉtxČ ’Č hĲĎ MSąĄ

otŔ ’Ł NêăĆmĂ hĞ wĲČ É’Ch NB¿Ą =M’Ă MyĂnĳĎbĘŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č Nt¡ĆŇ y’Ă rĘC tŇ oIŔrĂbĘŇ ‘Ă hăĎ =tŇ ’Ć
17 CWŔ ‘Ď âlă wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉtdŇŁ QĘ yČmĘ hĲČ í’Ň rąĆyêĂ wČ : hŇ yĎxĲĎ wĎ ’yh¡Ă tŇ B¿Č =M’Ă wĘ
18 ’rąĎqĘ IĂwČ : MydĲĂŇ lĎ yĘhČ =tŇ ’Ć íyI¡ĆxČ êĘ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ Nh¡Ć ylĄ ’Ğ rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ

hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ Nt¡ĆŇ yWĂ ‘Ğ ‘Č CD¿mČ NhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ dŔŁ QĘ yČmĘ lĲČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ
19 âlÌ yJăĂ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉtdŇŁ QĘ yČmĘ hĲČ írĘmąČ’Ň êŁ wČ : MydĲĂŇ lĎ yĘhČ =tŇ ’Ć íyI¡ĆxČ êĘ wČ

MyVnk
.MyznkV’h ghnmk z"k hy‘Vyb VrVy My’bh ,Mydrpsh ghnmk +’ ymryb hymry yrbd hrTph v.1 .’
+rt ,V"x Nkw Cn’ĄrĎqĘtĂ l"Y v.10 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.3

tyV’rb Nyy‘ : xtp PTx wrrĞmĎ yw ’"sb ,swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.14 .‘"tw
.g"k T"m
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86 twmV 1:20—2:15

NhËĆ lĄ ’Ğ ’obÌŇ êĎ MrĆTĆÄ BĘ hŇ eĎhĄŔ tŇ oyăxĎř =yJĲĂ tŇ IĳŁ rĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ tŇ I¡Ł rĂYĘ UĂ hČ MySËĂ eĎkČŇ
Cm¡ YĘ ‘Č IĲČwČ M‘ËĎhĎ bŇ rĆIÌĂwČ tŇ dĳŇŁ QĘ yČmĘ lĲČ Myh¡Ă Łl’Ĺ bŇ TĆ yI¿ĄwČ : CdŇ lĲĎ yĎwĘ tŇ dĆŇ Q¡Ć yČmĘ hĲČ 20

: MyêĲĂ BĎ Mh¡Ć lĎ W‘Č I¿ČwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ d¡ŇŁ QĘ yČmĘ hĲČ C’¿ rĘyĲĎ=yJĂ yhĂě yĘwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ 21

ChkĚŔ ylĂřSĘ êČ ÉhrĎ’ÄŁ yĘhČ dŇ oQę IĂhČř NBăĄ hČ =lJĎ rmĳŁ ’Ň lĄ oU¡ ‘Č=lkĎŇ lĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ wYăČ yĘwČ 22

: NCIĲxČ êĘ tŇ B¡Č hČ =lkĎŇ wĘ
śsŘ2 NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ rhČ ê¿Č wČ : ywĲĂlĄ =tŇ BČ =tŇ ’Ć xu¡ČIĂwČ ywĳĂlĄ tŇ yBăĄmĂ Sy’¡Ă ëŇ lĆ I¿ĄwČ b, 2

hŇ lăĎ kĘŇ yĲĎ=âlwĘ : MyxĲĂ rĎyĘ hŇ S¿Ď ŁlSĘ Chn¡ĄjĘ YĘ êĂ wĲČ ’ChŔ bŇ oTăř =yJĂ ÉotŇ ’Ł ’rĆêąĄwČ 3

tŇ pĆŇ EĳĎbČŇ C rm¡Ď xĄ bĲČŇ hŇ r¿ĎmĘ xĘ êČ wČ ’mĆ GŔŁ tŇ bČŇ êăĄ Éol=xuČ êĲĂ wČ ůonypĂŇ ~Ę hČ Èdo‘
bŇ ~¿Č tČŇ êĲĄ wČ : r’ĲŁ yĘhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č PŇ Ci¡ BČ MWĆ ê¿Ď wČ dŇ lĆ IĆŔhČ =tŇ ’Ć ÉHBĎ MWĆ êąĎ wČ 4

ZxăŁ rĘlĂ Éh‘Ł rĘjČ =tŇ BČ dŇ rĆêąĄwČ : olĲ hŇ W¡Ć ‘Ď IĲĄ=hŇ mČ hŇ ‘Ďě dĄŇ lĘ qxĳŁ rĎmĲĄ ot¡Ň xŁ ’Ğ 5

ÉhbĎŇ êĄhČ =tŇ ’Ć ’rĆêąĄwČ r’ĳŁ yĘhČ dŇ yăČ=l‘Č tŇ k¡ŇŁ lĘ hĲŁ hĎ yt¿ĆŇ rŁ ‘ĞnĲČwĘ r’ŔŁ yĘhČ =l‘Č
Ch’ăĄ rĘêĂ wČ ÉxêČpĘŇ êĂ wČ : hĎ xĲĆ uĎ êĂ wČ Ht¡ĎŇ mĎ ’Ğ=tŇ ’Ć xl¿Č SĘ êĂ wČ PŇ CiŔ hČ ëŇ otăŇ BĘ 6

Myr¡ĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ yd¿ĄŇ lĘ IČmĂ rmĆ ’Ň êěŁ wČ wylĎŔ ‘Ď lmăŁ xĘ êČ wČ hŇ kĳĆŇ BŁ r‘Čn¡Č=hŇ eĄhĂ wĘ dŇ lĆ IĆŔhČ =tŇ ’Ć
hŇ èăĎ ’Ă ÉëlĎ ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ wĘ ëŇ lĄę ’Ą hĲČ ůh‘Ł rĘjČ =tŇ BČ =l’Ć ÈotŇ xŁ ’Ğ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : hŇ zĲĆ 7

=tŇ BČ Hl¿Ď =rmĆ ’Ň êĲŁ wČ : dŇ lĆ IĲĎhČ =tŇ ’Ć ëŇ ¡Ďl qn¿Ă ytĄŇ wĘ tŇ IĳŁ rĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ Nm¡Ă tŇ qĆ nĆŔ ymĄ 8

rmĆ ’Ň êÌŁ wČ : dŇ lĆ IĲĎhČ M’¿Ą =tŇ ’Ć ’r¡ĎqĘ êĂ wČ hŇ mĎŔ lĘ ‘ČhĲĎ ÉëlĆ êĄÄ wČ ykĂŇ lĳĄ hŇ ‘¡Ł rĘjČ 9

NêăĄ’Ć yn¡Ă’Ğ wĲČ ylĂŔ ChqăĂnĂ yhĲĄ wĘ ÉhEĆhČ dŇ lĆ IąĆhČ =tŇ ’Ć ykĂŇ yřlĂÁ yhĄ hŇ ‘ęŁ rĘjČ =tŇ BČ HlăĎ
ÉCh’ĄÄ bĂŇ êĘ wČ dŇ lĆ IĆęhČ lDăČgĘŇ yĂwČ : ChqĲĄynĂ êĘ wČ dŇ lĆ I¡ĆhČ hŇ èËĎ ’Ă hĲĎ xuÌČêĂ wČ ëŇ rĳĄkĎŇ WĘ =tŇ ’Ć 10

=NmĂ yJ¿Ă rmĆ ’Ň êěŁ wČ hŇ SĆŔ mŁ ÉomSĘ ’rąĎqĘ êĂ wČ NbĳĄŇ lĘ Hl¡Ď =yhĂ yĘwĲČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =tŇ bČŇ lĘ
wyxĎŔ ’Ć =l’Ć ’YăĄ IĄwČ ÉhSĆ mŁ lDąČgĘŇ IĂwČ MhĄę hĎ MymăĂ IĎBČ ű yhăĂ yĘwČ : ChtĲĂŇ ySĂ mĘ MyĂU¡ČhČ 11

: wyxĲĎ ’Ć mĲĄ yr¡ĂbĘŇ ‘Ă =Sy’ĲĂ hŇ J¿Ć mČ yrĂŔ YĘ mĂ Sy’ăĂ É’rĘIČwČ MtĳĎŇ ŁlbĘŇ sĂ BĘ ’rĘI¡ČwČ
Chn¡ĄmĘ TĘ IĂwĲČ yrĂŔ YĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉëIČwČ Sy’ĳĂ Ny’ăĄ yJăĂ ’rĘI¡ČwČ hŇ kŔŁ wĎ ÉhJŁ NpĆŇ IąĂwČ 12

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ My~ĳĂnĂ Myr¡ĂbĘŇ ‘Ă MyS¿Ă nĎ’Ğ=ynĲĄSĘ hŇ eËĄhĂ wĘ ynĂŔ èĄ hČ MoIăBČ É’YĄ IĄwČ : loxĲ BČ 13

ÉTpĄŇ SŁ wĘ rWąČ Sy’ĂÄ lĘ ìÂmĘ WĲĎ ymăĂ rmĆ ’Ň IŁ wČţ : ìŇ ‘ĲĆrĄ hŇ J¡Ć tČŇ hŇ UĎ l¿Ď ‘SĎŔ rĎlĲĎ 14

’rąĎyIĂwČ yrĳĂYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć êĎ gĘŇr¡ČhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ rmĄŔ ’Ł hŇ êăĎ’Č ÉynĂ gĄÄrĘhĎ lĘ hĲČ CnylĄŔ ‘Ď
rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć Éh‘Ł rĘjČ ‘mąČ SĘ IĂwČ : rbĲĎŇ DĎhČ ‘d¿ČŇ on Nk¡ĄŇ ’Ď rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhSĆ mŁ 15

bŇ SĆ I¿ĄwČ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄjĘ mĂ ÉhSĆ mŁ xrąČbĘŇ IĂwČ hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć gŇrăŁ hĞlĲČ Su¡ĄbČŇ yĘwČ hŇ EĆŔhČ
Nydm=Zr’b
yllhb ,ymlVwry Nk v.22 .r"tw y"t ,‘"t ,V"x Nkw MyrĂbĘ ‘ĂlĎ dwlyh l"Y v.22 .xtp toIxČ ’"s v.19

ykĂ lĂ yhĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.9 .ytbr +T v.2 rds N’k Ny’ Myrps tYqmb v.1 .b .rsx ChkĚlĂ SĘ êČ
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16 hŇ nĎ’Ň băŇŁ êĎ wČ tŇ onĳBĎ ‘bČŇ SăĆ Ny¡ĎdĘŇ mĂ Nh¿Ą kŇŁ lĘ C : r’ĲĄ BĘ hČ =l‘Č bŇ SĆ I¿ĄwČ Ny¡ĎdĘŇ mĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ
17 C’b¿ŇŁ IĎwČ : NhĲĆ ybĂŇ ’Ğ N’Ň Y¿Ł tŇ oq¡ SĘ hČ lĘ MyTĂŔ hĎ rĘhăĎ=tŇ ’Ć ÉhnĎ’Ň QĆÄmČ êĘ wČ hŇ nĎlĆę dĘŇ êĂ wČ
18 hŇ nĎ’Ň běŁ êĎ wČ : MnĲĎ’Ň YŁ =tŇ ’Ć qĘ SĘ I¡ČwČ N‘ĎŔ SĂ oIăwČ ÉhSĆ mŁ MqĎ IąĎwČ MCSĳ rĘgĲĎŇ yĘwČ My‘¡ĂrŁ hĲĎ
19 Sy’ăĂ írĘmČě ’Ň êŁ wČ : MoIĲhČ ’B¡Ł Nê¿ĆrĘhČ mĲĂ ‘Č CDËmČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ NhĳĆ ybĂŇ ’Ğ l’¡Ą C‘rĘ=l’Ć

: N’Ň ~ĲŁ hČ =tŇ ’Ć qĘ SĘ I¡ČwČ CnlĎŔ ÉhlĎ dĎŇ hŇŁlą DĎ=MgČŇ wĘ My‘ĳĂrŁ hĲĎ dŇ IăČmĂ Cnl¡Ď y~Ă hĂ yrĂŔ YĘ mĂ
20 ol¡ N’¿Ć rĘqĂ Sy’ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć NêăĆbĘŇ zČ‘Ğ ÉhEĆ hŇ UĎ ląĎ oIĳ’Č wĘ wyt¡ĎŇ nŁ BĘ =l’Ć rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
21 hŇ r¿ĎjŁ YĂ =tŇ ’Ć NêËĄ IĂwČ Sy’ĳĂ hĎ =tŇ ’Ć tŇ bĆŇ SăĆ lĎ hŇ S¡Ć mŁ l’Ć oI¿wČ : MxĆ lĲĎ lkČŇ ’Ň y¿Ł wĘ
22 rGăĄ rmČŔ ’Ď yJăĂ MSĳŁ rĘGĲĄ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂřwČ NBĄŔ dŇ lĆ êăĄ wČ : hŇ SĲĆ mŁ lĘ oê¡bĂŇ

: hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ ZrĆ’¡ĆBĘ ytĂŇ yyĂŔhĎ
23 =ynĲĄbĘŇ CxÌ nĘ ’ĲĎ IĄwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ ÉtmĎ IĎÄwČ MhĄę hĎ MyBĂÁ rČhĲĎ MymĂÄ IĎbČŇ žyhĂ yĘwČ

=NmĂ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =l’Ć MtËĎŇ ‘Ď wĘSČ l‘ČêÌČ wČ Cq‘ĳĎzĘIĂwČ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =NmĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ
24 otŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rJąŁ zĘIĂwČ MtĳĎŇ qĎ ’ĞnĲČ=tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ
25 ynăĄBĘ =tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ wĘ qx¿Ď YĘ yĂ=tŇ ’Ćř Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć
g N’Ň YËŁ =tŇ ’Ć hŇ ‘ËĆrŁ hŇ y¿ĎhĎ hŇ SĆę mŁ C : MyhĲĂ Łl’Ĺ ‘dČŇ I¡ĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ sŘ3

’bËŇŁ IĎwČ rBĎŔ dĘŇ UĂ hČ rxăČ ’Č ÉN’Ň ~Ł hČ =tŇ ’Ć gŇhąČ nĘ IĂwČ NyĳĎdĘŇ mĂ NhăĄ JŁ on¡tĘŇ xĲŁ or¿tĘŇ yĂ
2 S’¡Ą =tŇ BČ lČ BĘ wylËĎ ’Ą ho¿ĎhyĘ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ ’rĎIĄwČţ : hŇ bĎŇ rĲĄxŁ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh¿Č =l’Ć

: lJĲĎ ’Ě Cen¿Ć y’Ą hŇ n¡ĆiĘ hČ wĘ S’ĄŔ BĎ r‘ăĄBŁ ÉhnĆiĘ hČ hŇ eąĄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ hŇ nĳĆiĘ hČ ëŇ oêămĂ
3 ‘Č CD¡mČ hŇ EĳĆhČ ld¡ŇŁ GĎhČ hŇ ’¿Ć rĘUČ hČ =tŇ ’Ć hŇ ’ĆŔ rĘ’Ć wĘ ’eăĎ=hŇ rĎsĲĚ’Ď hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
4 wylĎÄ’Ą ž’rĎqĘ IĂwČ tŇ o’ĳ rĘlĂ rsăĎ yJăĂ ho¡ĎhyĘ ’rĘI¿ČwČ : hŇ nĲĆiĘ hČ r‘¿ČbĘŇ yĂ=âlĲ
5 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ S¡Ć mŁ hŇ S¿Ć mŁ rmĆ ’Ň IËŁ wČ hŇ nĆę iĘ hČ ëŇ oêămĂ MyhĂÁ Łl’Ĺ

ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ Moqę UĎ hČ yJăĂ ìŇ yřlĆŔ gĘŇrČ l‘ăČmĄ ÉìyřlĆÄ‘ĎnĘ lSąČ MŁlĳ hĞ bŇ răČqĘ êĂ =l’Č
6 yhÌĄŁl’Ĺ ìŇ ybĂŔ ’Ď yhăĄŁl’Ĺ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ’ChĲ SdĆŇ q¡Ł =tŇ mČ dĘŇ ’Č wylĎŔ ‘Ď dŇ măĄ o‘

’rĄŔ yĎ yJăĂ wynĎŔ jĎ ÉhSĆ mŁ rêąĄsĘ IČwČ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ yhăĄŁl’Ň wĲĄ qx¡Ď YĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č
7 yU¡Ă ‘Č yn¿Ă‘Ľ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’ËĂ rĎ hŇ ’¿Ł rĎř hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć TyB¡Ă hČ mĲĄ

yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ yJ¿Ă wyWĎŔ gĘŇ nĲŁ ynăĄjĘ mĂ ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ MtąĎŇ qĎ ‘ĞYĲČ =tŇ ’Ć wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ rSăĆ ’Ğ
8 ZrĆ’ăĎhĎ =NmĂ ÈotŇ Łl‘ĞhĲČ lĘ CĲ MyĂrČę YĘ mĂ dŇ IăČmĂ ű olă y~Ă hČ lĘ dŇ rĄÂ’Ą wĲĎ : wybĲĎŇ ’Ł kĘŇ mČ =tŇ ’Ć

SbĳĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ=l’Ć hŇ bĎŔ xĎ rĘC ÉhbĎŇ oT ZrĆ’ąĆ=l’Ć ů’whĂ hČ
Mwqm=l’
.s"tw y"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.24 .y"k ’"tw y"k Myrps tYqmb Nkw ’rĎqĘêĂ wČ rybs v.22

.yrq o’rĎ v.7 .V"x Nkw ìlĆgĘrČ ’"s v.5 .y"tw ’"t ,V"x ,b"d Nkw ìlĘ ‘ČnČ ’"s v.5 .g
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88 twmV 3:9—22

: ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ wĘ yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêĂŔ xĂ hăČ wĘř ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ MoqąmĘ =l’Ć
=tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ=MgČŇ wĘ ylĳĎ’Ą hŇ ’Ď BăĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ q¿Č‘ĞYĲČ hŇ eËĄhĂ hŇ êĎě ‘Č wĘ 9

ì¡Ň xĞlĲĎřSĘ ’ĲĆ wĘ hŇ kĎŔ lĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : MtĲĎŇ ’Ł MyY¿Ă xĞŁlĲ MyĂr¡ČYĘ mĂ rS¿Ć ’Ğ ZxČ QČŔ hČ 10

ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂř l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yU¿Ă ‘Č=tŇ ’Ć ’YËĄ ohwĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć 11

yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć ’yYËĂ o’ yk¿ĂŇ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć ëŇ ¡Ąl’Ą yJ¿Ă ykĂŇ nŔŁ ’Ď ymăĂ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć
yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ yJ¿Ă tŇ o’Ŕ hĎ ìăŇ QĘ =hŇ zĆwĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ =yJĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 12

MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉNCdŇ bĘŇ ‘ČêĲČ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć ìąŇ ’Ğ yYĲĂ ohBĘ ìŇ yêĳĂ xĘ lČ SĘ
È’bĎŇ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =l’Ć hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ EĲĆhČ rh¿Ď hĎ l‘¡Č 13

MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ynĂ xăČ lĎ SĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ MhĆŔ lĎ yêăĂ rĘmČ ’ĲĎ wĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć
hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MhĲĆ lĄ ’Ğ rm¡Č ’Ł hŇ m¿Ď omŔ èĘ =hŇ mČ ylăĂ =CrmĘ ’ĲĎ wĘ 14

hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂř ÉrmČ ’Ň tŇŁ hŇ JąŁ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ yĳĆhĘ ’ĲĆ rSăĆ ’Ğ hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ
ÈrmČ ’Ň tŇŁ hŇ JăŁ hŇ SĆę mŁ =l’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ dŇ o‘Ä žrmĆ ’Ň IŁ wČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ ynĂ x¿Č lĎ SĘ 15

yh¿ĄŁl’Ĺř MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č yhĄÄ Łl’Ĺ MkĆę ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć
yr¡ĂkĘŇ zĂ hŇ z¿ĆwĘ MlĎŔ ‘Ł lĘ ymăĂ èĘ =hŇ zĆ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ynĂ xăČ lĎ SĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ň wĲĄ qxËĎ YĘ yĂ
hoĎÂhyĘ ÉMhĆ lĄ ’Ğ êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ=tŇ ’Ć êĎÂpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ ëŇ ăĄl : rř DĲŁ rd¿ŇŁ lĘ 16

rmĳŁ ’Ň lĄ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČwĘ qx¿Ď YĘ yĂ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č yhÌĄŁl’Ĺ ylČŔ ’Ą hŇ ’ăĎ rĘnĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yhąĄŁl’Ĺ
hŇ lăĆ ‘Ğ’ĲČ rmČę ’Ł wĲĎ : MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ Mk¡ĆŇ lĎ yCW¿ ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ÉyêĂ dĘŇ qČÄ jĎ dŇ qąŁ jĎ 17

yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêĂŔ xĂ hăČ wĘ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ZrĆ’ąĆ=l’Ć ůMyĂrČYĘ mĂ ynăĂ‘ĽmĲĄ ÈMkĆŇ tĘŇ ’Ć
tĎÃ ’Ň bĎŇ C ìŇ ĳĆlqŁ lĘ C‘¡mĘ SĲĎ wĘ : SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ=l’Ć ysĳĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ wĘ 18

yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ ÉwylĎ ’Ą MêąĆrĘmČ ’Ğ wĲČ MyĂrČę YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄqĘ zĂwĘ žhêĎ’Č
ÉMymĂ yĎ tŇ SĆ Łlą SĘ ëŇ rĆDăĆ ’eĎÂ=hŇ kĎŇ lĘř nĲĄ hŇ êĎę ‘Č wĘ CnylĄŔ ‘Ď hŇ răĎqĘ nĂ ÉMyIĂrĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ
MkËĆŇ tĘŇ ’Ć Nê¿Ą yĂ=âlĲ yJĂ ţ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ ynăĂ’Ğ wĲČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ hŇ x¡Ď BĘ zĘnĂ wĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ 19

ytăĂŇ yJĄ hĂ wĘ ÉydĂŇ yĎ=tŇ ’Ć yêąĂ xĘ lČ SĲĎ wĘ : hŇ qĲĎ zĎxĞ dŇ y¿ĎBĘ âl¡ wĘ ëŇŁlĳ hĞlĲČ MyĂr¡ČYĘ mĂ ëŇ lĆ m¿Ć 20

Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ oBĳ rĘqĂ BĘ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ rS¿Ć ’Ğ ytČŔ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ É lkŇŁ BĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =tŇ ’Ć
yJăĂ ÉhyĎhĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ynăĄy‘ĄBĘ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĎhĲĎř Nx¿Ą =tŇ ’Ć yêËĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć xQ¿Č SČ yĘ 21

HtĎŔ yBĄ tŇ răČGĎmĂ C ÉHêĎ nĘ kĆŇ èĘ mĂ hŇ èąĎ ’Ă hŇ lĎÄ’ĞSĲĎ wĘ : MqĲĎ yrĄ Ck¡Ň lĘ tĲĄŇ âl¿ NCkŔ lĄ tĲĄŇ 22

Psk=ylk
’"s v.14 .‘"t Nkw MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’ĆmĄ ’"s v.10 .wxyryb gwtm Nk v.10 .V"x Nkw yêĂ xĂ hČ ’"s v.8

tYqmb v.18 .y"tw V"x Nkw rdŁ wĎ ’"s v.15 .‘"tw V"x Nkw yhĄŁl’wĄ ’"s v.15 .V"xw b"d Nkw ynĄB=l’Ć
,w"dx ,h"dx ,w"d ,g"d Nkw hgwtm Ny‘ =M‘ĲĎhĎ ’"s ,d"dxw y"k Myrps bwrb =M‘ĎhĲĎ Nk v.21 .hklĞn y"k Myrps

.d"ydw ’"d Nkw gtm ’lb =M‘ĎhĎ Tw‘ymb ,w"Tdw b"yd
www.bibleist.ru
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MkĆŔ ytĄŇ năŁ BĘ =l‘Č wĘ ÉMkĆŇ ynĄBĘ =l‘Č MêĆę mĘ WČ wĘ tŇ Łlĳ mĎ WĘ C bŇ h¡Ď zĎ yl¿Ą kĘŇ C PŇ sĆ kËĆŇ =ylĄ JĘ
d ylĂŔ CnymăĂ ’Ğ yĲČ=âlĲ ÉNhĄ wĘ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉhSĆ mŁ N‘Č IąČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =tŇ ’Ć Mê¡ĆlĘ ~Č nĂ wĘ
2 rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hoĲĎhyĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą hŇ ’¿Ď rĘnĂ =âlĲ CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ yJăĂ ylĳĂ qŁ BĘ C‘¡mĘ SĘ yĂ âl¿ wĘ
3 hŇ YĎ rĘ’ČŔ ChkăĄŇ ylĂ SĘ hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ FĲĆ mČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ dĳĆŇ yĎbĘŇ hŇ EăĆmČř ho¡ĎhyĘ wylËĎ ’Ą
4 ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wynĲĎjĎ mĂ hŇ S¡Ć mŁ snĎ I¿ĎwČ SxĳĎ nĎlĘ yhăĂ yĘwČ hŇ YĎ rĘ’¡Č Chk¿ĄŇ ylĂ SĘ IČwČ

yh¿Ă yĘwČ oBŔ qzĆxĞ IăČwČ ÉodŇ yĎ xląČ SĘ IĂwČ obĳŇ nĎ zĘBĂ zx¡Ł ’ĹwĲĆ ìŔ dĘŇ yĲĎ ÉxlČ SĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć
5 MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ìŇ ylËĆ’Ą hŇ ’¿Ď rĘnĂ =yJĲĂ CnymĂŔ ’Ğ yĲČ N‘ČmăČ lĘ : ojĲ kČŇ BĘ hŇ F¡Ć mČ lĘ
6 dŇ o‘ę olÁ hoĎÄhyĘ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ň wĲĄ qx¡Ď YĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺř MhËĎ rĎbĘŇ ’Č yhÌĄŁl’Ĺ

tŇ ‘Čr¿ČYŁ mĘ od¡Ň yĎ hŇ e¿ĄhĂ wĘ Hř ’ĎŔ YĂ oIăwČ oqĳ yxĄ BĘ od¡Ň yĎ ’b¿ĄŇ IĎwČ ìŇ qĆŔ yxĄ BĘ ÉìdĘŇ yĲĎ ’nąĎ=’bĄŇ hĲĎ
7 ÉH’Ď YĂ oIĲwČ oqĳ yxĄ =l’Ć od¡Ň yĎ bŇ SĆ I¿ĎwČ ìŇ qĆŔ yxĄ =l’Ć ÉìdĘŇ yĲĎ bŇ SąĄ hĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : gŇlĆ èĲĎ JČ
8 âlă wĘ ëŇ lĎŔ CnymăĂ ’Ğ yĲČ âlă =M’Ă ÉhyĎhĎ wĘ : orĲWĎ bĘŇ JĂ hŇ bĎŇ S¡Ď =hŇ eĄhĂ wĘ oqŔ yxĄ mĲĄ
9 hŇ yĎÃhĎ wĘ : NorĲxĞ’ĲČ hĎ tŇ ’¿Ł hĎ lq¡Ł lĘ CnymĂŔ ’ĹhĲĆ wĘ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ tŇ ’ăŁ hĎ lq¡Ł lĘ C‘Ŕ mĘ SĘ yĂ

ìŇ lĆŔ qŁ lĘ ÉNC‘mĘ SĘ yĂ âlą wĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ tŇ otÁ ’Ł hĲĎ ynĄÄSĘ lĂ žMGČ CnymĂÃ ’Ğ yĲČ âlă =M’Ă
xuăČêĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂUČÄ hČ CyąhĎ wĘ hŇ SĳĎ BĎ IČhČ ê¡ĎkĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ r’ŔŁ yĘhČ ymăĄ yUĄ mĂ ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ

10 ůynĎdŇŁ ’Ğ yBăĂ ÈhoĎhyĘ=l’Ć hŇ SăĆ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ SĆ BĲĎ IČBČ Md¡ĎŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ r’ŔŁ yĘhČ =NmĂ
ì¡Ň rĘBĆ DČ z’¿Ď mĄ MGËČ MSŔŁ lĘ èĂ mĂ MGăČ É lomêĘ mĂ MGąČ ykĂŇ nęŁ ’Ď MyrĂÁ bĎŇ DĘ Sy’ĂÄ žâl

11 ymăĂ wylĎę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď NoS¡ lĎ dŇ b¿ČŇ kĘŇ C hŇ jËĆ =dŇ bČŇ kĘŇ yJÌĂ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=l’Ć
rCĳĄ‘Ă o’ă xČ u¡ĄpĂŇ o’¿ SrĄŔ xĄ o’ă MQĄŔ ’Ă MCWă yĎ=ymĲĂ o’ť ůMdĎŇ ’Ď lĲĎ ÈhjĆ MWăĎ

12 ìŇ yt¡ĂŇ yrĄohĲ wĘ ìŇ yjĂŔ =M‘Ă hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ëŇ ĳĄl hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : hoĲĎhyĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ âl¿ hĞ
13, 14 PŇ ’ČÄ =rxČ IĲĂwČ : xlĲĎ SĘ êĂ =dŇ yČBĘ ’n¡Ď=xlČ SĲĘ ynĳĎdŇŁ ’Ğ yBăĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : rBĲĄ dČŇ êĘ rS¿Ć ’Ğ

rB¿Ą dČŇ =yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČě yĎ ywĂŔQĄ hČ ÉìyxĂÄ ’Ď NrąŁ hĞ’ĲČ âlÄhĞ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ SĆę mŁ BĘ hoĎÁhyĘ
: oBĲ lĂ BĘ xm¿Č WĎ wĘ ì¡Ň ’ĞrĲĎwĘ ìŇ tĆŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ’YăĄ yŁ É’Ch=hŇ eĄhĂ MgąČŇ wĘ ’Chĳ rB¡Ą dČŇ yĘ

15 ÉìyjĂÄ =M‘Ă hŇ yąĆhĘ ’ĲĆ ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ wypĳĂŇ BĘ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ê¿ĎmĘ WČ wĘ wylĎŔ ’Ą êăĎrĘBČ dĂŇ wĘ
16 ì¡Ň lĘ ’Ch¿ =rBĆ dĂŇ wĘ : NCWĲ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’¡Ą MkĆŔ tĘŇ ’Ć ytăĂŇ yrĄohĲ wĘ ChyjĂŔ =M‘Ă wĘ

: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ oQ¿ =hŇ yĆhĘ êĲĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ hŇ pĆŔ lĘ ìăŇ QĘ =hŇ yĆhĘ yĲĂ É’Ch hŇ yĎhąĎwĘ M‘ĳĎhĎ =l’Ć
17 : tŇ tĲŇŁ ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć oB¡ř =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ xuăČêĂ hŇ E¡ĆhČ hŇ F¿Ć UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ

Klyw
V"x Nkw oqyxĄmĄ h’Ywyw ’"s v.6 .‘"tw V"x Nkw yhĄŁl’wĄ ’"s v.5 .yrq hEĆ=hmČ ,bytk hEĆmČ v.2 .d

.HBĎ rybs v.17 .+z qwsp Nyy‘ : ‘"tw
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sŘ4 ’eĎę hŇ kĎŇ lĘ ’ăĄ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ onętĘŇ xĲŁ rtĆŇ yăĆ=l’Ć ű bŇ SĎ IăĎwČ hŇ SĆÁ mŁ ëŇ lĆ IĄÄwČ 18

rmĆ ’Ň IÌŁ wČ MyIĳĂxČ MdăĎŇ o‘hĲČ hŇ ’¡Ć rĘ’Ć wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ =rSĆ ’Ğ yxăČ ’Č =l’Ć ÉhbĎŇ CSÄ ’Ď wĘ
NyĎŔdĘŇ mĂ BĘ ÉhSĆ mŁ =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MolĲ SĎ lĘ ëŇ ¿Ąl hŇ S¡Ć mŁ lĘ orËtĘŇ yĂ 19

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć MyS¡Ă qĘ bČŇ mĘ hĲČ MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ =lJĎ ÉCtŇ mĄÄ =yJĂ Mř yĂrĳĎYĘ mĂ bŇ SăĚ ëŇ ¡Ąl
bŇ SĎ I¡ĎwČ rmŔŁ xĞhĲČ =l‘ĲČ ÉMbĄŇ JĂ rĘIČwČ wynĎęBĎ =tŇ ’Ć wĘ oêăSĘ ’Ă =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ xuČÄ IĂwČ 20

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : odĲŇ yĎBĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ F¿Ą mČ =tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ xu¿ČIĂwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ hŇ YĎ rĘ’ăČ 21

ÉMytĂŇ pĘŇ UĲŁ hČ =lJĎ hŇ ’Ąę rĘ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ bŇ CSă lĎ ÉìêĘ kĘŇ lĆ BĘ ůhSĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ
oBŔ lĂ =tŇ ’Ć qEăĄxČ ’Ğ ÉynĂ ’Ğ wĲČ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ Mt¡ĎŇ yWĂ ‘ĞwĲČ ìŇ dĆŔ yĎbĘŇ yêĂ mĘ WăČ =rSĆ ’Ğ
yn¿ĂBĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć xQ¡Č SČ yĘ âl¿ wĘ 22

N’¡Ą mĎ êĘ wČ ynĂ dĄŔ bĘŇ ‘Č yăČwĘ ÉynĂ BĘ =tŇ ’Ć xQąČ SČ ìŇ ylĆę ’Ą rmăČ ’Ł wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¡ĂkŇŁ bĘŇ 23

Nolĳ UĎ BČ ëŇ rĆD¡ĆbČŇ yh¿Ă yĘwČ : ìŇ rĲĆkŇŁ BĘ ì¡Ň nĘ BĂ =tŇ ’Ć gŇrĄŔ hŁ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉheĄhĂ oxĳ QĘ SČ lĘ 24

ÉtrŁ kĘŇ êĂ wČ rYęŁ hŇ rĎÁ jŁ YĂ xuČÄ êĂ wČ : otĲŇ ymĂ hĞ Su¡ĄbČŇ yĘwČ hoĎŔhyĘ ChSăĄ GĘ pĘŇ IĂwČ 25

hŇ ê¡Ď’Č MymËĂ DĎ=NtČŇ xĞ yJÌĂ rmĆ ’Ň êěŁ wČ wylĳĎ gĘŇrČlĘ ‘G¡ČêČ wČ HnĎŔ BĘ tŇ lăČ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć
: tŇ ŁlĲ CUlČ Mym¡Ă DĎ Nt¿ČŇ xĞ hŇ rĎŔ mĘ ’ăĎ z’Ď ť CeUĳĆ mĂ PŇ rĆI¡ĂwČ : ylĲĂ 26

ëŇ lĆ IĄęwČ hŇ rĎBĳĎř dĘŇ UĂ hČ hŇ S¡Ć mŁ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ ëŇ ËĄl NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 27

=lJĎ tŇ ’ËĄ NrŔŁ hĞ’ăČ lĘ ÉhSĆ mŁ dŇ GąĄIČwČ : olĲ =qèČ IĲĂwČ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh¿Č BĘ ChSËĄ GĘ pĘŇ IĂwĲČ 28

hŇ S¡Ć mŁ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : ChCĲĎYĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ t¡ŇŁ ’Ł hĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ oxĳ lĎ SĘ rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ 29

tŇ ’Ą ť NrŔŁ hĞ’ĲČ rBăĄ dČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄqĘ zĂ=lJĎ =tŇ ’Ć CpŔ sĘ ’Č IăČwČ NrĳŁ hĞ’ĲČ wĘ 30

yn¿Ąy‘ĄlĘ tŇ t¡ŇŁ ’Ł hĲĎ W‘Č I¿ČwČ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lJĎ
ykąĂŇ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ dŇ qČÄ pĎŇ =yJĲĂ C‘Ã mĘ SĘ IĂwČĲ M‘ĳĎhĎ Nm¡Ą ’Ğ IĲČwČĲ : M‘ĲĎhĎ 31

Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SăĆ mŁ C’BĎ ť rxČę ’Č wĘ : CwĲxĞêĲČSĘ IĲĂwČ Cd¡Ň uĘ IĂwĲČ MyĎŔnĘ ‘Ď=tŇ ’Ć Éh’Ď rĎ h
CGx¿Ł yĎwĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉxQČ SČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć
xQ¡Č SČ lĘ olŔ qŁ BĘ ‘măČ SĘ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ ymąĂ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ yl¡Ă 2

: xČ QĲĄ SČ ’Ğ âl¿ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Mg¿ČŇ wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ âlą l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
tŇ SĆ ŁlÄSĘ žërĆDĆ ’eĎÃ hŇ kĎŇ lĘ năĄř CnylĳĄ‘Ď ’răĎqĘ nĂ Myr¡ĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ yh¿ĄŁl’Ĺ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ 3

o’¿ rbĆŇ D¡ĆBČ Cn‘ĄŔ GĎpĘŇ yĂ=NjĆÄ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ ÉhxĎ BĘ zĘnĂ wĘ rBĎę dĘŇ UĂ BČ MymĂÁ yĎ
brxb
xtp hrbČ dmh wxyryb v.27 .V"xw rd"nq y"k +z Nkw yrqw bytk hmĎyĘrĎYĘ mĂ ’"s ,hmĎ yĘrĎYĘ mĂ rybs v.19

.hklĞn ’"s v.3 .h .t"ybh
www.bibleist.ru
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4 C‘yr¿ĂpĘŇ êČ NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SăĆ mŁ hŇ UĎ lĎ ť MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ rĆxĲĎ bĆŇ
5 MyB¿Ă rČ=NhĄ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MkĲĆŇ ytĄŇ ŁlĲ bĘŇ sĂ lĘ Ck¡Ň lĘ wyWĳĎ ‘ĞUĲČ mĲĂ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć
6 MoIăBČ hŇ ‘¡Ł rĘjČ wY¿Č yĘwČ : MtĲĎŇ ŁlbĘŇ iĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł Mê¿ĆBČ SĘ hĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČř hŇ ê¡Ď ‘Č
7 tŇ tĄÄ lĎ NCpÂsĂř ’Ň tĲŇŁ âlă : rmĲŁ ’Ň lĄ wyr¡ĎTĘ SĲŁ =tŇ ’Ć wĘ M‘ĎŔ BĎ MyWăĂ gĘŇ eĲŁ hČ =tŇ ’Ć ’Chĳ hČ

CS¿ SĘ qĲŁ wĘ CkŔ lĘ yăĄ MhĄ ť MSĳŁ lĘ SĂ lomă tĘŇ JĂ Myn¡ĂbĄŇ QĘ hČ NB¿Ł lĘ lĂ M‘ËĎlĎ NbĆŇ êÌĆ
8 lomą êĘ MyWĂÄ ‘Ł žMhĄ rSăĆ ’Ğ MynĂÁbĄŇ QĘ hČ tŇ nĆJÄŁ tĘŇ mČ =tŇ ’Ć wĘ : NbĆŇ êĲĆ Mh¡Ć lĎ

NJĄę =l‘Č MhĄŔ MyjăĂ rĘnĂ =yJĲĂ CeUĳĆ mĂ C‘¡rĘgĘŇtĂŇ âl¿ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ CmyWăĂ êĎ ÉMSŁ lĘ SĂ
9 hŇ dËĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ dŇ BÌČ kĘŇ êĂ : CnyhĲĄŁl’Ň lĲĄ hŇ x¿Ď BĘ zĘnĂř hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyqĂ ‘ĞYĲŁ MhąĄ

10 yWąĄ gĘŇ nĲŁ C’Á YĘ IĄÄwČ : rqĆSĲĎ =yrĄbĘŇ dĂŇ BĘ C‘¡SĘ yĂ=l’Č wĘ HbĳĎŇ =CW‘ĞyĲČwĘ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =l‘Č
yeĂ nËĆy’Ą hŇ ‘ŔŁ rĘjČ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmĳŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ =l’Ć Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ wyrĎŔ TĘ SăŁ wĘ ÉM‘ĎhĎ

11 C’YĳĎ mĘ êĂ rS¡Ć ’ĞmĲĄ NbĆŇ êĆŔ ÉMkĆŇ lĎ Cxą qĘ CkÄ lĘ MêĆę ’Č : NbĆŇ êĲĆ Mk¡ĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ
12 MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ M‘¡ĎhĎ ZpĆŇ I¿ĎwČ : rbĲĎŇ DĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ dČŇ bĲŇŁ ‘ĞmĲĄ ‘rËĎgĘŇ nĂ Ny’¿Ą yJăĂ
13 ÉMkĆŇ yWĄ ‘ĞmĲČ CQą JČ rmĳŁ ’Ň lĄ MyYăĂ ’Ď MyW¡Ă gĘŇ eĲŁ hČ wĘ : NbĆŇ êĲĆlČ Sq¡Č SS¿Ą qŁ lĘ
14 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉyrĄTĘ SĲŁ CJę IĚwČ : NbĆŇ êĲĆhČ tŇ oy¿hĘ BĲĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ omŔ oyBĘ Moyă=rbČŇ DĘ

MkąĆŇ qĘ xĎ MtĆÄ yQĂ kĂŇ žâl ‘Č CDÃ mČ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ yW¿Ą gĘŇ nĲŁ MhĆŔ lĄ ‘Ğ CmWăĎ =rSĆ ’Ğ
15 ynăĄBĘ ÉyrĄTĘ SĲŁ C’bęŁ IĎwČ : MoIĲhČ =MGČ lom¡ êĘ =MGČ MSŔŁ lĘ SĂ lomă tĘŇ JĂ ÉNBŁ lĘ lĂ

: ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ hŇ k¡ŇŁ hŇ W£Ć ‘ĞtĲČŇ hŇ UĎ lÌĎ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =l’Ć Cq¿ ‘ĞYĘ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
16 ìŇ ydËĆŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ eÌĄhĂ wĘ CWĳ ‘Ğ Cnl¡Ď Myr¿ĂmĘ ’ĲŁ MynËĂbĄŇ lĘ C ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ ÉNêĎ nĂ Ny’ąĄ NbĆŇ êĆę
17 MêăĆ’Č ÉNJĄ =l‘Č MyjĳĂrĘnĂ Mê¡Ć’Č Myj¿Ă rĘnĂ rmĆ ’Ň IËŁ wČ : ìŇ UĲĆ ‘Č śtŇ ’Ň T¿Ď xĎ wĘ MyJ¡Ă mĚ
18 NtăĄŇ eĎ yĂ=âlĲ NbĆŇ t¡ĆŇ wĘ CdŔ bĘŇ ‘Ă CkăŇ lĘ ÉhêĎ‘Č wĘ : hoĲĎhylĲČ hŇ x¿Ď BĘ zĘnĂ hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ
19 ‘răĎBĘ Mt¡ĎŇ ’Ł l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yrÌĄTĘ SĲŁ C’ÂrĘIĂwČ : CeêĲĄêĂ Myn¡ĂbĄŇ lĘ NkĆŇ t¿ŇŁ wĘ MkĳĆŇ lĎ
20 hŇ SăĆ mŁ =tŇ ’Ć ÉC‘GĘ pĘŇ IĂwĲČ : omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ QĂ mĂ C‘¿rĘgĘŇtĂŇ =âlĲ rmĳŁ ’Ň lĄ
21 CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ tŇ ’¿Ą mĄ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ MtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ Myb¡ĂŇ ~Ď nĂ NrŔŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ

CnxĄę yrĄ=tŇ ’Ć MêăĆSĘ ’Č bĘŇ hĂ rSÌĆ ’Ğ TjĳŁ SĘ yĂwĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ ’rĆyÌĄ MhĆŔ lĄ ’Ğ
22 bŇ SĎ IÌĎwČ : CngĲĄŇrĘhĎ lĘ Md¡ĎŇ yĎBĘ bŇ rĆx¿Ć=tŇ tĆŇ lĲĎ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ ynăĄy‘ĄbĘŇ C Éh‘Ł rĘpČŇ ynąĄy‘ĄBĘ

hŇ E¡Ć hŇ UĎ l¿Ďř hŇ EĆŔhČ M‘ăĎlĎ ÉhtĎŇ ‘ÄŁ rĄhĞ hŇ mąĎ lĎ ynĎę dŇŁ ’Ğř rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ SËĆ mŁ
23 hŇ EĳĆhČ M‘ăĎlĎ ‘r¡ČhĄ ìŇ mĆŔ SĘ BĂ rBăĄ dČŇ lĘ Éh‘Ł rĘjČ =l’Ć ytĂŇ ’Ň BąĎ z’ĎÂmĄ C : ynĂ êĲĎxĘ lČ SĘ

lYhw
l"Y v.16 .‘"tw y"k ’"t ,b"d Nkw hxĎBĘ zĘnĂ wĘ ’"s v.8 .yrq NCpsĂ tŁ v.7 .V"tw V"x Nkw M‘ČmĄ ’"s v.5

,w"d ,h"dx ,b"d Nkw hUĎlĎ wĘ ’"s v.22 .w"dw h"dx ,b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.22 .s"tw ‘"t Nk ìUĆ‘ČlĘ tĎ’TĎxĎ wĘ
.s"tw ‘"t ,’"t ,V"xwww.bibleist.ru
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hŇ ’ĆŔ rĘtĂŇ hŇ êăĎ ‘Č hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ UĲĆ ‘Č=tŇ ’Ć êĎlĘ ~¡Č hĂ =âlĲ l~¿ĄhČ wĘ w
MS¡Ą rĘgĲĎŇ yĘ hŇ qĎŔ zĎxĞ dŇ yăĎbĘŇ C MxĄŔ QĘ SČ yĘ ÉhqĎ zĎxĞ dŇ yąĎbĘŇ yJăĂ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ lĘ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ rS¿Ć ’Ğ
yn¿Ă’Ğ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺř rB¿Ą dČŇ yĘwČ : oYĲ rĘ’Č mĲĄ+p2, sŘ5 2

ymăĂ SĘ C yDĳĎSČ l’ăĄ BĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ wĘ qx¿Ď YĘ yĂ=l’Ć MhËĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ’rĎę ’Ą wĲĎ : hoĲĎhyĘ 3

tŇ t¿ĄŇ lĎ MêĎŔ ’Ă ÉytĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ytĂŇ mąŁ qĂ hĞ MgČÄ wĘ : MhĲĆ lĎ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ onř âl¿ hoĎŔhyĘ 4

ű MgăČŇ wĘ : HbĲĎŇ CrG¿Ď=rSĆ ’Ğ Mh¡Ć yrĄgĲĚŇmĘ ZrĆ’¿Ć tŇ ’ËĄ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć Mh¡Ć lĎ 5

MtĳĎŇ ’Ł MydăĂŇ bĂŇ ‘ĞmĲČ MyĂr¡ČYĘ mĂ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtqČ ’ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ yêĂ ‘Ę mČę SĎ ynăĂ’Ğ
ytăĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ ůhoĎhyĘ ynăĂ’Ğ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ lĂ rm¿Ł ’Ĺ NkĄÂ lĎ : ytĲĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć rJ¡Ł zĘ’Ć wĲĎ 6

yêąĂ lĘ ’Č gĲĎŇ wĘ MtĳĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘ĞmĲĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă lĘ ~Č hĂ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ tŇ Łlă bĘŇ sĂ ÉtxČ êČÄ mĂ MkĆę tĘŇ ’Ć
M‘ĎŔ lĘ ÉylĂ Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂÄ xĘ qČ lĲĎ wĘ : MylĲĂ dŇŁ GĘ MyT¡Ă pĎŇ SĘ bĂŇ C hŇ yĎŔCTnĘ ‘Č orăzĘBĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć 7

’yYăĂ oUhČ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ MêĆę ‘Ę dČŇ ywĲĂ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytąĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ tŇ ol¿ bĘŇ sĂ tŇ xČ ê¡ČmĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć 8

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ HtĎŔ ’Ł tŇ tăĄŇ lĎ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’Ğ
ynăĄBĘ =l’Ć NJ¡Ą hŇ SËĆ mŁ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ hŇ S¡Ď rĎomĲ MkËĆŇ lĎ Ht¿ĎŇ ’Ł yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ 9

: hŇ SĲĎ qĎ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞmĲĄ C xČ CrŔ rYĆuăŁ mĂ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉC‘mĘ SĲĎ âlą wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

ëŇ lĆ măĆ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =l’Ć rBĄŔ dČŇ ’BăŁ : rmĲŁ ’Ň QĄř hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 10, 11

yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ SĆŔ mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : oYĲ rĘ’Č mĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć xQ¿Č SČ ywĲĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ 12

ynĂ ‘ăĄmĎ SĘ yĂ Éëy’Ą wĘ ylČŔ ’Ą C‘ămĘ SĲĎ =âl É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ NhąĄ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ
: MyĂtĲĎŇ pĎŇ WĘ lr¿Č‘Ğ yn¡Ă’Ğ wĲČ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ

=l’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉMCĄYČ yĘwČ ůNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ 13

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć ’yY¿Ă ohlĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ hŇ ‘¡Ł rĘjČ
rkăŇŁ BĘ NbĄÁ C’rĘ ynĄÄBĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ ySăĄ ’Ň rĎ hŇ QĆ ’¡Ą 14

ynăĄbĘŇ C : NbĲĄŇ C’rĘ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą ymĂŔ rĘkČŇ wĘ NrăŁ YĘ xĆ É’CQpČŇ C ëŇ onąxĞ l’Ąę rĎWĘ yĂ 15

Nw‘mV

V’r ,+d Myrdsw .d"kq Myqwspw .xqyw Nk ’Ymn w"Tdb , yd‘m [1:1—6:1] hVrph MV v.1 .w
twytw’w .gŁsŁ w tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[4:18] hVm Klyw ,[3:1] hyh hVmw ,[2:1] Vy’ Klyw ,[1:1] hVrph
Pwlx ’lbw .Pqmb =lSĲČ n"bw ,Pqm ’lb lSČ ’"b ,[3:5] Kyl‘n=lV +’ Pwlxw .bŁ sŁ w tw’m ‘bVw Mypl’ tVV
tmVm hytwnV rpsmw .[5:7] Nwps’t ,[2:2] hzm +b +tkw .[3:8] wlyYhl dr’wĲĎ ,[2:17] ’y‘g ’lb MwVrgywĲČ
l’qzxyb ,yYbqb +h ynd’ rm’ hk hrTph v.2 .MynV ‘br’w MyrV‘w h’m hVml hnV MynmV d‘ Pswy
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k lkb Nkw hoĎhyĘ ’"s v.2 .’"k qwsp T"k d‘ h"k qwsp x"k
Vgdb dmlh hSĆ mŁ rx’ rmŁ ’lĄ lk hyl‘ rsmn hrsmb v.10 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t Nkw yêĂ ‘ĘdČoh ’"s v.3

.w"Tdw g"d ,d"dx Vgd Nkw ,wxyryb
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hŇ QĆ ’¡Ą tŇ ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =NBĆ lC’¡ SĎ wĘ rxČ YŔŁ wĘ NykăĂŇ yĎwĘ ÉdhČ ’ÄŁ wĘ NymąĂ yĎwĘ l’ĄÄ CmyĘ No‘ę mĘ SĂ
16 tŇ h¡Ď qĘ C NoSě rĘGĲĄ MtĎŔ dŇŁ lĘ tăŇŁ lĘ ÉywĂlĄ =ynĲĄBĘ tŇ omą SĘ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : No‘Ĳ mĘ SĂ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ
17 NoSË rĘgĲĄŇ yn¿ĄBĘ : hŇ nĲĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C MySËĂ ŁlSĘ C ‘bČŇ SÌĆ ywĂŔlĄ yIăĄxČ ÉynĄSĘ C yrĳĂrĎmĘ C
18 Nor¡bĘŇ xĆ wĘ rhĎŔ YĘ yĂwĘ MrăĎmĘ ‘Č tŇ hĎŔ qĘ ynăĄbĘŇ C : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ y‘¡ĂmĘ SĂ wĘ yn¿ĂbĘŇ lĂ
19 yn¿ĄbĘŇ C : hŇ nĲĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C MySËĂ ŁlSĘ C SŁlÌ SĎ tŇ hĎŔ qĘ yIăĄxČ ÉynĄSĘ C l’ĳĄ yEĂ‘ĚwĘ
20 MrĎÁ mĘ ‘Č xuČÄ IĂwČ : MtĲĎŇ dŇŁ lĘ tĲŇŁ lĘ yw¡ĂQĄ hČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ ySĳĂ CmC ylăĂ xĘ mČ yr¡ĂrĎmĘ

hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ olŔ dŇ lĆ êăĄ wČ hŇ èĎŔ ’Ă lĘ olă ÉotŇ dĎŇ DĲŁ dŇ bĆŇ kąĆŇ oy=tŇ ’Ć
21 xrČq¿Ł rhĳĎYĘ yĂ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ nĲĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C MySËĂ ŁlSĘ C ‘bČŇ SÌĆ MrĎŔ mĘ ‘Č yIăĄxČ ÉynĄSĘ C

22, 23 NrÁŁ hĞ’ĲČ xuČÄ IĂwČ : yrĲĂtĘŇ sĂ wĘ Np¡ĎŇ YĎ lĘ ’Ć wĘ l’¿Ą SĎ ymĲĂ l’ĳĄ yEĂ‘Ě yn¡ĄbĘŇ C : yrĲĂkĘŇ zĂwĘ gŇpĆŇ n¡ĆwĎ
olę dŇ lĆ êăĄ wČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ olă NoS¡ xĘ nČ tŇ ox¿ ’Ğ bŇ dËĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ ‘bČŇ SÌĆ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć

24 xrČqŔŁ ynăĄbĘŇ C : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ =tŇ ’Ć wĘ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ćř ’ChŔ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ÉbdĎŇ nĎ=tŇ ’Ć
25 rzĎÄ‘ĎlĘ ’Ć wĘ : yxĲĂ rĘuĎ hČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą PŇ ĳĎs’Ď ybĲĂŇ ’Ğ wĲČ hŇ n¡ĎqĎ lĘ ’Ć wĘ ryi¿Ă ’Č

=tŇ ’Ć ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ èĎŔ ’Ă lĘ olă É l’Ą yTĂ CjĲ tŇ onąBĘ mĂ olÄ=xqČ lĲĎ NrÁŁ hĞ’ĲČ =NBĲĆ
26 Nr¡Ł hĞ’ĲČ ’Ch¿ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ tŇ ob¿Ň ’Ğ ySËĄ ’Ň rĎ hŇ QĆ ’Ąę sxĳĎ nĘ yjĲĂ

ZrĆ’¿ĆmĄ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ =tŇ ’Ć C’yYĂÁ oh MhĆŔ lĎ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ hŇ SĳĆ mŁ C
27 MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ =l’Ć ÉMyrĂBĘ dČŇ mĘ hĲČ MhĄę : MtĲĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ =l‘Č MyĂr¡ČYĘ mĂ
28 yhĂę yĘwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¡Ć mŁ ’Ch¿ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂř l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć ’yY¿Ă ohlĘ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ MoyÄBĘ
29 Éh‘Ł rĘjČ =l’Ć rBĄę DČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ rm¡Ł ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ
30 hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą rb¿ĄŇ DŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ yl¡Č ’Ą ‘m¿Č SĘ yĂ ëŇ y’Ąě wĘ MyĂtČŔ pĎŇ WĘ lrăČ‘Ğ ÉynĂ ’Ğ NhąĄ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ

z Nr¿Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ lĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ìŇ yê¿Ă tČŇ nĘ hŇ ’ËĄ rĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
2 NrąŁ hĞ’ĲČ wĘ OĎ CĳĆYČ ’Ğ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą rBĄŔ dČŇ tĘŇ hŇ êăĎ’Č : ìŇ ’ĲĆ ybĂŇ nĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ìŇ yx¡Ă ’Ď
3 yn¿Ă’Ğ wĲČ : oYĲ rĘ’Č mĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć xQ¿Č SĂ wĘř hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć rBăĄ dČŇ yĘ ÉìyxĂÄ ’Ď

ZrĆ’¿ĆBĘ yt¡ČŇ pĘŇ omĲ =tŇ ’Ć wĘ ytËČŇ tŇŁ ’ĲŁ =tŇ ’Ć ytÌĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć hŇ S¡Ć qĘ ’Č
4 MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ yd¡ĂŇ yĎ=tŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ ÉMkĆŇ lĄ ’Ğ ‘mąČ SĘ yĂ=âlĲ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ

yt’Ywhw
‘"t ,V"x Nkw yrqw bytk MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’ĆmĄ ’"sb ,MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’ĆmĄ rybs v.27 .s"tw ‘"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.23

.’"y +w ly‘l Nyy‘ : xQČ SČ ywĂ l"n v.2 .z .s"tw
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MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yUąĂ ‘Č=tŇ ’Ć ytČÁ ’Ł bĘŇ YĂ =tŇ ’Ć ytĂÄ ’Ň YĄ ohĲ wĘ
yd¡ĂŇ yĎ=tŇ ’Ć yt¿ĂŇ TŁ nĘ BĂ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ C‘ądĘŇ yĲĎwĘ : MylĲĂ dŇŁ GĘ MyT¡Ă pĎŇ SĘ BĂ 5

hŇ S¡Ć mŁ W‘Č I¿ČwČ : MkĲĎŇ oêmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ =l‘Č 6

MynăĂmŁ SĘ =NBĆ ÉhSĆ mŁ C : CWĲ ‘Ď NJ¿Ą Mt¡ĎŇ ’Ł hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ NrĳŁ hĞ’ĲČ wĘ 7

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ =l’Ć Mr¡ĎBĘ dČŇ BĘ hŇ nĳĎSĎ Myn¡ĂmŁ SĘ C SŁl¿ SĎ =NBĆ NrŔŁ hĞ’ăČ wĘ hŇ nĎŔ SĎ

sŘ6 MkąĆŇ lĄ ’Ğ rBĄÄ dČŇ yĘ žyJĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 8, 9

ìËŇ FĘ mČ =tŇ ’ĲĆ xqÌČ NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ tŇ pĳĄŇ om Mk¡ĆŇ lĎ Cn¿êĘ rmŔŁ ’Ň lĄ Éh‘Ł rĘjČ
hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SąĆ mŁ ’bÄŁ IĎwČ : NyeĲĂ tČŇ lĘ yh¿Ă yĘ hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ =ynĲĄpĘŇ lĂ ëŇ ¿ĄlSĘ hČ wĘ 10

yn¿ĄpĘŇ lĂ ChFĄę mČ =tŇ ’Ć NrÁŁ hĞ’ĲČ ëŇ lĄÄSĘ IČwČ hoĳĎhyĘ hŇ CăĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ NkĄŔ CW‘Č IăČwČ
Mym¡Ă kĎŇ xĞlĲČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =MGČ É’rĎqĘ IĂwČ : NyeĲĂ tČŇ lĘ yh¿Ă yĘwČ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ hŇ ‘ËŁ rĘpČŇ 11

: NJĲĄ Mh¡Ć yTĄ hĞlĲČ BĘ MyĂrËČYĘ mĂ yU¿Ą TĚ rĘxČ MhĄÁ =MgČŇ CWÄ ‘ĞIĲČwČ MypĳĂŇ èĘ kČŇ mĘ lĲČ wĘ
=tŇ ’Ć Nr¡Ł hĞ’ĲČ =hŇ FĲĄ mČ ‘l¿Č bĘŇ IĂwČ MnĳĂ yeĂ tČŇ lĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ ChFĄŔ mČ Sy’ăĂ ÉCkŇ ylĂÄSĘ IČwČ 12

: hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MhĳĆ lĄ ’Ğ ‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ lăĄ ÉqzČxĹIĲĆwČ : MtĲĎŇ FŁ mČ 13

N’¡Ą mĄ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ bŇ lăĄ dŇ b¡ĄŇ JĎ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 14

ê¿ĎbĘŇ ~Č nĂ wĘ hŇ mĎ yĘUČŔ hČ ’YăĄ yŁ ÉheĄhĂ rqĆBęŁ BČ hŇ ‘ÂŁ rĘjČ =l’Ć ëŇ ăĄl : M‘ĲĎhĎř xQ¿Č SČ lĘ 15

xu¿ČêĂ Sx¡Ď nĎlĘ ëŇ j¿Č hĘ nĆ=rSĆ ’Ğ hŇ FËĆ UČ hČ wĘ r’ĳŁ yĘhČ tŇ păČŇ WĘ =l‘Č ot¡Ň ’Ň rĎqĘ lĂ
rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìylĆÄ’Ą ynĂ xąČ lĎ SĘ ÉMyrĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ wylĎę ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ 16

hŇ JŁ ť : hŇ JĲŁ =dŇ ‘Č êĎ‘Ę m¡Č SĎ =âlĲ hŇ e¿ĄhĂ wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ ynĂ d¡ĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉxQČ SČ 17

hŇ FăĆ UČ BČ ű hŇ JăĆ mČ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ yJ¡Ă ‘dČŔ êĄ tŇ ’Ň zăŁ BĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď
=rSĆ ’Ğ hŇ gÌĎŇDĎhČ wĘ : MdĲĎŇ lĘ Ck¿Ň pĘŇ hĆ nĲĆ wĘ r’¡Ł yĘBČ rS¿Ć ’Ğ MyĂUËČhČ =l‘Č ydĂę yĎBĘ =rSĆ ’Ğ 18

: r’ĲŁ yĘhČ =NmĂ MyĂm¡Č tŇ oê¿SĘ lĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ C’ă lĘ nĂ wĘ r’ĳŁ yĘhČ S’ăČ bĎŇ C tŇ Cm¡ êĎ r’ËŁ yĘBČ
ìăŇ FĘ mČř xqăČ NrÃŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rmăŁ ’Ĺ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 19

=l‘Č wĘ MhăĆ yrĄ’ĲŁ yĘ=l‘Čř ű MtăĎŇ rŁ hĞ nĲČ=l‘ĲČ MyĂrČÁ YĘ mĂ ymĄÄ ymĄ =l‘Č žìdĘŇ yĲĎ=hŇ TĲĄ nĘ C
ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ ÉMdĎŇ hŇ yĎhąĎwĘ MdĳĎŇ =CyhĘ yĲĂwĘ Mh¡Ć ymĄ ymĲĄ hŇ w¿ĄqĘ mĂ =lJĎ l‘ËČwĘ MhĆę ymĄ gĘŇ’Č
hŇ CăĎYĂ ű rSăĆ ’ĞJĲČ NrÁŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SĆÄ mŁ žNkĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MynĲĂ bĎŇ ’ĞbĲĎŇ C MyY¡Ă ‘ĄbĲĎŇ C MyĂrČŔ YĘ mĂ 20

hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄy‘ĄlĘ r’ŔŁ yĘBČ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂUČÄ hČ =tŇ ’Ć ëŇ IąČwČ ÉhFĆ UČ BČ MrĆIąĎwČ hoĎęhyĘ
yny‘lw
,V"x Nkw Mhyr’y=l‘ČwĘ ’"s v.19 .V"x Nkw KTm=t’Ć ’"s v.19 .y"tw V"x Nkw M‘h=t’Ć rybs v.14

.s"tw ‘"t
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21 hŇ gĎÄDĎhČ wĘ : MdĲĎŇ lĘ r’¡Ł yĘBČ =rSĆ ’Ğ MyĂU¿ČhČ =lJĎ CkËŇ pĘŇ hĲĎ IĄwČ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ yn¡Ąy‘ĄlĘ C
tŇ oê¿SĘ lĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ Clă kĘŇ yĲĎ=âlwĘ r’ŔŁ yĘhČ S’ăČ bĘŇ IĂwČ ÉhtĎŇ mĄÄ r’¿Ł yĘBČ =rSĆ ’Ğ

22 yU¿Ą TĚ rĘxČ NkËĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ MD¡ĎhČ yh¿Ă yĘwČ r’ĳŁ yĘhČ =NmĂ MyĂm¡Č
rS¡Ć ’ĞJĲČ MhĆŔ lĄ ’Ğ ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ Éh‘Ł rĘjČ =bŇ lĲĄ qząČxĹIĲĆwČ MhĳĆ yTĄř lĲĎ BĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ

23 =MGČ oB¡ lĂ tŇ S¿Ď =âlwĘ otĳŇ yBĄ =l’Ć ’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ NpĆŇ IăĂwČ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ
24 yJăĂ tŇ oêĳSĘ lĂ MyĂmăČ r’¡Ł yĘhČ tŇ b¿ŇŁ ybĂŇ sĘ MyĂrËČYĘ mĂ =lkĎŇ CrÌjĘ xĘ IČwČ : tŇ ’Ň zĲŁ lĎ
25 yr¿ĄxĞ’ĲČ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ’l¡Ą UĎ IĂwČ : r’ĲŁ yĘhČ ym¡Ą yUĄ mĂ tŇ êŔŁ SĘ lĂ ÉClkĘŇ yĲĎ âlą

: r’ĲŁ yĘhČ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ=tŇ oJĲ hČ
26 rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć ’B¡Ł hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
27 hŇ eăĄhĂ xČ QĳĄSČ lĘ hŇ ê¡Ď’Č N’¿Ą mĎ =M’Ă wĘ : ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć xQ¿Č SČ hoĎŔhyĘ
28 ůMy‘Ă DĘrĘpČŇ YĘ Èr’Ł yĘhČ ZrăČSĎ wĘ : My‘ĲĂDĘrĘpČŇ YĘř BĲČ ì¡Ň lĘ CbĲŇ GĘ =lJĎ =tŇ ’Ć PŇ gËĄŇ nŁ ykĂę nŁ ’ĲĎ

ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ tŇ ybąĄŇ bĘŇ C ìŇ tĳĆŇ FĎř mĂ =l‘Č wĘ ì¡Ň bĘŇ JĲĎ SĘ mĂ rd¿ČŇ xĞbĲČŇ C ìŇ tĆŔ yřbĄŇ BĘ C’băĎŇ C ÉCl‘Ď wĘ
29 ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň UĘ ‘ČbĘŇ CĲ hŇ k¿ĎŇ bĘŇ C : ìŇ ytĲĆŇ or’ĞSĘ mĂ bĘŇ C ìŇ yr¡ĆCetČŇ bĘŇ C ìŇ UĆŔ ‘ČbĘŇ C
x NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rmăŁ ’Ĺ ůhSĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : My‘ĲĂDĘrĘpČŇ YĘ hĲČ Cl¡ ‘ĞyĲČ

MyUĳĂ gČŇ’ĞhĲĎ =l‘Č wĘ Myr¡Ă’Ł yĘhČ =l‘Č tŇ rŔŁ hĎ eĘ hČÄ =l‘Č ìŇ FĆŔ mČ BĘ ÉìdĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć hŇ TąĄ nĘ
2 odŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ TIąĄwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=l‘Č My‘¡ĂDĘrĘpČŇ YĘ hĲČ =tŇ ’Ć l‘Čh¿Č wĘ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć sk¡ČŇ êĘ wČ ‘ČDĄŔ rĘpČŇ ~Ę hČ É l‘ČêČÄ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ymăĄ ymĄ l‘¡Č
3 ZrĆ’¿Ć=l‘Č My‘¡ĂDĘrĘpČŇ YĘ hĲČ =tŇ ’Ć Cl¿ ‘ĞIĲČwČ MhĳĆ yTĄř lĲĎ BĘ MyU¡Ă TĚ rĘxČ hĲČ Nk¿ĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ
4 =l’Ć CryêăĂ ‘Ę hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ NręŁ hĞ’ĲČ lĘ CĲ hŇ SăĆ mŁ lĘ hŇ ‘ÁŁ rĘpČŇ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ

Cx¡ BĘ zĘyĂwĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉhxĎ QĘ SČ ’Ğ wĲČ yUĳĂ ‘ČmĲĄ C yeĂ U¡Ć mĂ My‘ĂŔ DĘrĘpČŇ YĘ hĲČ ÉrsĄ yĎwĘ hoĎŔhyĘ
5 ryêăĂ ‘Ę ’Č ű ytăČŇ mĎ lĘ ůylČ ‘Ď r’ăĄ jĎ tĘŇ hĂ Èh‘Ł rĘpČŇ lĘ hŇ SăĆ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhylĲČ

ìŇ yêĳĆBĎ mĂ C ì¡Ň UĘ mĂ My‘ĂŔ DĘrĘpČŇ YĘ hĲČ ÉtyrĂkĘŇ hČ lĘ ìŔ UĘ ‘ČlĘ CĲ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘ĞlĲČ wĘ ìę lĘ
6 N‘ČmăČ lĘ ìŔ rĘbăĎŇ dĘŇ JĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ rxĳĎmĎ lĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ nĎrĘ’ĲČ èĎ êĂ r’¡Ł yĘBČ qr¿Č
7 ìŇ yêĆŔ BăĎ mĂ C ÉìUĘ mĂ My‘Ăę DĘrĘpČŇ YĘ hĲČ CrăsĎ wĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyJĲČ Ny’¡Ą=yJĂ ‘dČŔ êĄ
8 M‘ăĂmĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ SËĆ mŁ ’Y¿Ą IĄwČ : hŇ nĎrĘ’ĲČ èĎ êĂ r’¡Ł yĘBČ qr¿Č ìŇ UĳĆ ‘ČmĲĄ C ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘ĞmĲĄ C

MW¿Ď =rSĆ ’Ğ My‘¡ĂDĘrĘpČŇ YĘ hĲČ rb¿ČŇ DĘ=l‘Č hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉhSĆ mŁ q‘ąČYĘ IĂwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ
h‘rpl
ydY ypr Nwhlk My‘ĂDĘrĘpČ YĘ BĲČ v.27 .’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : W"xw rd"nq y"k x"y Nkw MhĆyTĄhĞlĲĎBĘ ’"s v.22

.‘"tw V"x Nkw ìytĆFĎmĂ ’"s v.28 .‘"tw V"x Nkw ìyêĆbĎ BĘ ’"s v.28 .swpdh tw’xswnbw y"k lkb
rd"nq y"k ’wh Nkw MhĆyTĄhĞlĲĎBĘ ’"s v.3 .x .swpdh tw’xswnbw y"k lkb ydY ypr Nwhlk My‘ĂDĘrĘpČ YĘ HĲČ v.29

.’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : W"xw
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Myê¿Ă BĎ hČ =NmĂ My‘ĂŔ DĘrĘpČŇ YĘ hĲČ ÉCtŇ mĚÄ IĎwČ hŇ SĳĆ mŁ rbăČŇ dĘŇ JĂ ho¡ĎhyĘ W‘Č I¿ČwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ 9

S’¡Č bĘŇ êĂ wČ MrĳĂmĎ xĽ MrăĂmĎ xĽ Mt¡ĎŇ ’Ł Cr¿BĘ YĘ IĂwČ : tŇ dĲŇŁ vĎ hČ =NmĂ C tŇ r¡Ł YĄxĞhĲČ =NmĂř 10

âl¿ wĘ oBŔ lĂ =tŇ ’Ć ÉdBĄ kĘŇ hČ wĘ hŇ xĎŔ wĎrĘhĲĎ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ yJąĂ hŇ ‘ęŁ rĘjČ ’rĘIăČwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 11

ÈhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MhĳĆ lĄ ’Ğ ‘m¡Č SĎ 12

ZrĆ’ĳĎhĎ rpăČŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ëŇ h¡Č wĘ ìŔ FĘ mČ =tŇ ’ĲĆ hŇ TăĄ nĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉrmŁ ’Ĺ ůhSĆ mŁ =l’Ć
odąŇ yĎ=tŇ ’Ć NrÄŁ hĞ’ĲČ žTIĄwČ NkĄę =CW‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ Me¡Ă kĂŇ lĘ hŇ y¿ĎhĎ wĘ 13

hŇ mĳĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ MeĎŔ JĂ hČ ÉyhĂ êĘ wČ ZrĆ’ĎŔ hĎ rpăČŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉëIČwČ ÉChFĄÄ mČ bĘŇ
NkĄÄ =CW‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ Mye¡ĂkĂŇ hŇ y¿ĎhĎ ZrĆ’ËĎhĎ rp¿ČŇ ‘Ğ=lJĎř 14

MeĎŔ JĂ hČ ÉyhĂ êĘ wČ ClkĳŇŁ yĎ âlă wĘ Mye¡ĂJĂ hČ =tŇ ’Ć ’yY¿Ă ohlĘ MhËĆ yTĄ lĲĎ BĘ MyUÌĂ TĚ rĘxČ hĲČ
Myh¡Ă Łl’Ĺ ‘B¿Č YĘ ’Ć hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉMUĂ TĚ rĘxČ hĲČ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ 15

: hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MhĆŔ lĄ ’Ğ ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ Éh‘Ł rĘjČ =bŇ lĲĄ qząČxĹIĲĆwČ ’whĳĂ
sŘ7 Éb~Ą yČtĘŇ hĂ wĘ ÉrqĆBÄŁ BČ MJąĄ SĘ hČ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 16

hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ mĎ yĘUĳĎhČ ’YăĄ oy hŇ e¡ĄhĂ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ
xČ ylĂÄSĘ mČ žynĂ nĘ hĂ ůyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć xČ QăĄ SČ mĘ ÈìnĘ y’ĲĄ =M’Ă yJăĂ : ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yU¡Ă ‘Č xQ¿Č SČ 17

ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ yêąĄBĎ C’Á lĘ mĎÄ C bŇ rĳŁ ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć ìŇ yê¡ĆbĎŇ bĘŇ C ìËŇ UĘ ‘ČbĘŇ CĲ ìŇ ydÌĆŇ bĎŇ ‘ĞbĲČŇ C ìÁ BĘ
’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žytĂŇ ylĄ pĘŇ hĂ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Mh¿Ą =rSĆ ’Ğ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ Mg¿ČŇ wĘ bŇ rŔŁ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć 18

bŇ rĳŁ ‘Ď MS¡Ď =tŇ oyĲhĹ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď dŇ măĄ ‘Ł ÉyUĂ ‘Č rSąĆ ’Ğ NSĆ GęŁ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć
NyB¿Ą tŇ dĚŔ pĘŇ yêăĂ mĘ WČ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ ‘dČŔ êĄ N‘ČmăČ lĘ 19

É’bŇŁ IĎwČ NJĄŔ ÉhoĎhyĘ W‘Č IąČwČ : hŇ EĲĆhČ tŇ ’¿Ł hĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rx¿Ď mĎ lĘ ìŇ UĳĆ ‘Č NybăĄŇ C yU¡Ă ‘Č 20

tŇ x¿Ą èĎ êĂř MyĂrËČYĘ mĂ ZrĆ’ÌĆ=lkĎŇ bĘŇ Cř wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yřbăĄŇ C hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ hŇ tĎŇ yB¿Ą dŇ bĄŔ JĎ bŇ răŁ ‘Ď
rmĆ ’Ň ŁIęwČ NrĳŁ hĞ’ĲČ lĘ CĲ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ’răĎqĘ IĂwČ : bŇ rĲŁ ‘ĎhĲĆ yn¿ĄjĘ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ 21

NJĄŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ ÉNokŇ nĎ âlą hŇ SĆę mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ň lĲĄ Cx¿ bĘŇ zĂ CkËŇ lĘ 22

tŇ b¿ČŇ ‘ĞoêĲ =tŇ ’Ć xBČÂ zĘnĂ NhăĄ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhylĲČ xB¡Č zĘnĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ yJĂ ť
rBĳĎdĘŇ UĂ BČ ëŇ ¡ĄlnĄ MymĂŔ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ëŇ rĆDĆť : CnlĲĚ qĘ sĘ yĂ âl¿ wĘ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ MyĂrËČYĘ mĂ 23

ykĂÂ nŁ ’ĲĎ hŇ ‘ęŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnylĲĄ ’Ą rm¿Čř ’Ň yŁ rS¡Ć ’ĞJĲČ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ ÉCnxĘ bČÄ zĎwĘ 24

qx¿Ą rĘhČ qrËČ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhylĲČ MêĆÂxĘ bČŇ zĘC ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć xQąČ SČ ’Ğ
wqyxrt=’l
=lkĎ bĘ C ’"sbw ,s"t Nkw yrqw bytk =lkĎ wĘ ’"sb ,=lkĎ wĘ rybs v.13 .s"tw ‘"t ,V"x ,g"dx Nkw NmĂ C ’"s v.9

Nkw yrqw bytk =lkĎ B ’"sb ,=lkĎ B rybs v.20 .yrqw bytk tybĄ bĘ C ’"sb ,tybĄ bĘ C rybs v.20 .‘"t Nkw
.‘"t Nk rmČ’Ď hoĎhyĘ = rm’ +y = rm’y l"Y v.23 .‘"tw V"x Nk txĄèĎ êĂ wČ l"Y v.20 .V"x
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25 ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ hŇ SĆę mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ydĲĂŇ ‘ĞBĲČ Cryê¡Ă ‘Ę hČ tŇ kĆŇ lĳĆlĎ Cqyx¡Ă rĘtČŇ =âlĲ
wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘ĞmĲĄř hŇ ‘ËŁ rĘjČ mĂ bŇ ręŁ ‘ĎhĲĆ rsăĎ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć yêăĂ rĘêČ‘Ę hČ wĘ ÉëUĎ ‘Ă mĲĄ ’YąĄ oy
M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć xQăČ SČ ÉyêĂ lĘ bĂŇ lĘ ltĄŔ hĎ Éh‘Ł rĘjČ PŇ ąĄsyŁ =l’Č qrČę rxĳĎmĎ oU¡ ‘ČmĲĄ C

26, 27 W‘ČIąČwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć rê¡Č‘Ę IĆwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ M‘ăĂmĄ hŇ S¡Ć mŁ ’Y¿Ą IĄwČ : hoĲĎhylĲČ xČ B¡Ł zĘlĂ
âl¿ oUĳ ‘ČmĲĄ C wydăĎŇ bĎŇ ‘ĞmĲĄř hŇ ‘¡Ł rĘjČ mĂ bŇ rŔŁ ‘ĎhĲĆ ÉrsČ IĎÄwČ hŇ SĆŔ mŁ rbăČŇ dĘŇ JĂ ÉhoĎhyĘ

28 xQ¡Č SĂ âl¿ wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ M‘ČjăČ BČ MG¡Č oBŔ lĂ =tŇ ’Ć Éh‘Ł rĘjČ dŇ BąĄ kĘŇ IČwČ : dŇ xĲĎ ’Ć r’¡Č SĘ nĂ
: M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć

T rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎę ’Ą êăĎrĘBČř dĂŇ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć ’B¡Ł hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
2 hŇ ê¡Ď’Č N’¿Ą mĎ =M’Ă yJËĂ : ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć xQ¿Č SČ MyrĂŔ bĘŇ ‘Ă hĲĎ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
3 rSăĆ ’Ğ ÉìnĘ qĘ mĂ BĘ hŇ yĎęoh hoĎÁhyĘ=dŇ yČ hŇ eĄÄhĂ : MBĲĎ qyz¿ĂxĞmĲČ ì¡Ň dĘŇ o‘Ĳ wĘ xČ QĳĄSČ lĘ

dŇ b¿ĄŇ JĎ rbĆŇ D¡Ć N’Ň ~ĳŁ bČŇ C rq¡ĎBĎ BČ MyQĂŔ mČ GĘ BČ ÉMyrĂmŁ xĞBĲČř MysąĂ CiBČ hŇ dĆŔ vĎ BČ
4 âl¿ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ hŇ năĄqĘ mĂ Nyb¡ĄŇ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ năĄqĘ mĂ NyBĄ ť hoĎŔhyĘ hŇ lăĎ pĘŇ hĂ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ
5 rxĎę mĎ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ ‘ăĄom ho¡ĎhyĘ MWĆ I¿ĎwČ : rbĲĎŇ DĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ =lJĎ mĂ tŇ CmË yĎ
6 ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ W‘Č IČÄwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ hoËĎhyĘ hŇ WÌĆ ‘ĞyĲČ

tŇ m¿Ą =âl l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ hŇ n¿ĄqĘ UĂ mĂ C MyĂrĳĎYĘ mĂ hŇ năĄqĘ mĂ lJ¡Ł tŇ mĎ IĎěwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ
7 dŇ xĳĎ ’Ć =dŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂř hŇ n¿ĄqĘ UĂ mĂ tŇ mËĄ =âl hŇ eĄęhĂ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ xlăČ SĘ IĂwČ : dŇ xĲĎ ’Ć

: M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć xQ¡Č SĂ âl¿ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ lăĄ ÉdBČ kĘŇ IĂwČ
8 MkĆŔ ynĄpĘŇ xĎ âlă mĘ ÉMkĆŇ lĎ Cxą qĘ ůNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
9 qbĎŔ ’Ď lĘ hŇ yăĎhĎ wĘ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ yn¿Ąy‘ĄlĘ hŇ mĎ yĘm¡ČèĎ hČ hŇ SËĆ mŁ oq¿ rĎzĘC NSĳĎ bĘŇ JĂ xČ yj¡Ă

xČ rËĄjŁ Nyx¿Ă SĘ lĂ hŇ mĎę hĄ BĘ hČ =l‘Č wĘ MdĎÁ ’Ď hĲĎ =l‘Č hŇ yĎÄhĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lJĎ l‘¡Č
10 ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ NSĎę bĘŇ JĂ hČ xČ yjăĂ =tŇ ’Ć CxÂqĘ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ tŇ ‘¡Ł BĚ ‘Ę bČŇ ’Ğ

tŇ ‘ŔŁ BĚ ‘Ę bČŇ ’Ğ ÉNyxĂ SĘ yhĂę yĘwČ hŇ mĎ yĘmĳĎèĎ hČ hŇ S¡Ć mŁ otËŇ ’Ł qr¿Ł zĘIĂwČ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ
11 yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ mËŁ ‘ĞlĲČ MyUĂę TĚ rĘxČ hĲČ Clă kĘŇ yĲĎ=âlwĘ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ xČ rĄě jŁ

: MyĂrĲĎYĘ mĂř =lkĎŇ bĘŇ C MU¡Ă TĚ rĘxČ BĲČ NyxĂŔ èĘ hČ hŇ yăĎhĎ =yJĲĂ NyxĳĂ èĘ hČ ynăĄjĘ mĂ hŇ S¡Ć mŁ
12 rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MhĳĆ lĄ ’Ğ ‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ qEąĄxČ yĘwČ
13 MJăĄ SĘ hČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ SĲĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ

rqbb
êĎrĘmČ’Ď wĘ ’"s v.1 .T .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wydĎbĎ ‘ĞmĄC ’"s v.27 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wydĎbĎ ‘ĞmĄC ’"s v.25

,b"d Nkw l’rVy=ynĄbĘ ’"s v.7 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw MyQĂ mČGĘbČ C MyrĂmŁ xĞbČ C ’"s v.3 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw
.d"k qwsp Nmql Nyy‘ : r"t ,s"t ,‘"t ,rd"nq y"k lkb Nkw MyrYm ZrĆ’Ć ’"s v.11 .‘"tw y"t ,V"x
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yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎę ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ wĘ rqĆBŔŁ BČ
xČ lĄÁSŁ ynĂÄ’Ğ tŇ ’Ň ŁEęhČ M‘ČjăČ BČ ű yJăĂ : ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć xQ¿Č SČ MyrĂŔ bĘŇ ‘Ă hĲĎ 14

Ny’¿Ą yJËĂ ‘dČŔ êĄ rCbăŇ ‘ĞBĲČ ìŇ UĳĆ ‘ČbĘŇ C ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘ĞbĲČŇ C ìŔ BĘ lĂ =l’ĲĆ ÉytČŇ pŇŁ GĲĄmČ =lJĎ =tŇ ’Ć
=tŇ ’ĲĆ wĘ ìËŇ tĘŇ o’Ĳ ëŇ ’¿Č wĎ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć yêĂ xĘ lăČ SĎ ÉhêĎ‘Č yJąĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ ynĂ m¡Ł JĎ 15

ìŇ yêĂŔ dĘŇ mČ ‘ĹhĲĆ Ét’Ň zŁ rCb¿Ň ‘ĞBĲČ MlĎę C’wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ dŇ x¡Ą JĎ êĂ wČ rbĆŇ DĳĎBČ ì¡Ň UĘ ‘Č 16

ì¡Ň dĘŇ o‘Ĳ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ ym¡Ă SĘ rj¿ĄsČ N‘ČmËČ lĘ C yxĳĂ JŁ =tŇ ’Ć ìăŇ tĘŇ ’ĲŁ rĘhČ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ 17

dŇ r¡ĎBĎ rxĎŔ mĎ tŇ ‘ăĄJĎ ÉryTĂ mĘ mČ ynąĂnĘ hĂ : MxĲĎ QĘ SČ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ yUĳĂ ‘ČBĘ llăĄ oêsĘ mĂ 18

hŇ d¡ĎŇ sĘ CĲĎhĂ MoI¿hČ =NmĂ lĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉChmÄŁ kĎŇ hŇ yąĎhĎ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ băĄŇ JĎ
ì¡Ň lĘ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ ìŔ nĘ qĘ mĂ =tŇ ’ĲĆ Éz‘ĄhĎ xląČ SĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ êĎ‘ĲĎ=dŇ ‘Č wĘ 19

ÉPsĄ ’Ď yĲĄ âlą wĘ hŇ dĆę vĎ bČŇ ’YăĄUĎ yĂ=rSĲĆ ’Ğ hŇ mĎÁ hĄ BĘ hČ wĘ MdĎÄ ’Ď hĲĎ =lJĎ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ
yd¡ĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć É’rĄIĎhČ : CtŇ mĲĄ wĎ dŇ r¡ĎBĎ hČ MhËĆ lĄ ‘Ğ dŇ rÌČyĎwĘ hŇ tĎŇ yĘBČŔ hČ 20

=âl rS¿Ć ’Ğ wĲČ : MyêĲĂ BĎ hČ =l’Ć Chn¡ĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć synËĂhĄ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ 21

: hŇ dĲĆŇ vĎ BČ Chn¡ĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć bŇ zËŁ ‘ĞIĲČwĲČ hoĳĎhyĘ rbăČŇ DĘ=l’Ć oB¡ lĂ MWËĎ

dŇ r¡ĎbĎŇ yh¿Ă ywĂ MyĂmČŔ èĎ hČ =l‘Č ÉìdĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć hŇ TąĄ nĘ hŇ SĆ mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 22

bŇ WĆ ‘¿Ą=lJĎ l‘ËČwĘ hŇ mĎę hĄ BĘ hČ =l‘Č wĘ MdăĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ
hoĎęhywĲČ ůMyĂmČ èĎ hČ =l‘Č ÈChFĄ mČ =tŇ ’Ć hŇ SăĆ mŁ TIĄÄwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ 23

ZrĆ’¿Ć=l‘Č dŇ r¡ĎBĎ hoËĎhyĘ rTÌĄmĘ IČwČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ S’¡Ą =ëŇ lČ hĞêĲĂ wČ dŇ rĎŔ bĎŇ C ÉtŁlqŁ NtąČŇ nĎ
dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ băĄŇ JĎ dŇ rĳĎBĎ hČ ëŇ otăŇ BĘ tŇ xČ u¡ČlČ tĘŇ mĂ S’Ąě wĘ dŇ rĎŔ bĎŇ yhăĂ yĘwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 24

: yogĲŇlĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ z’¡Ď mĄ MyĂrČŔ YĘ mĂ śZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ ÉChmÄŁ kĎŇ hŇ yąĎhĎ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ
Md¡ĎŇ ’Ď mĲĄ hŇ dĆŔ vĎ BČ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť MyĂrČę YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ dŇ rĎÁ BĎ hČ ëŇ IČÄwČ 25

Z‘¿Ą=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ rĎŔ BĎ hČ hŇ JăĎ hĂ ÉhdĆŇ vĎ hČ bŇ WĆ ‘ąĄ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ
hŇ y¡ĎhĎ âl¿ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ MS¡Ď =rSĆ ’Ğ NSĆ GŔŁ ZrĆ’ăĆBĘ qrČť : rBĲĄ SĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ 26

Mh¡Ć lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ NrŔŁ hĞ’ĲČ lĘ CĲ hŇ SăĆ mŁ lĘ É’rĎqĘ IĂwČ hŇ ‘ęŁ rĘjČ xlăČ SĘ IĂwČ : dŇ rĲĎBĎ 27

ÉCryêĂÄ ‘Ę hČ : My‘ĲĂSĎ rĘhĲĎ yU¡Ă ‘Č wĘ yn¿Ă’Ğ wĲČ qyDĂŔ ~Č hČ ÉhoĎhyĘ M‘ČjĳĎhČ ytĂŇ ’Ň TăĎ xĎ 28

âl¿ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ xăĎ QĘ SČ ’Ğ wĲČ dŇ rĳĎbĎŇ C Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ Łl¿ qŁ tŇ yËŁ hĘ mĲĂ bŇ rČě wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć
Wr¿Ł pĘŇ ’Ć ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň YĄJĘ hŇ SĆŔ mŁ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : dŇ mĲŁ ‘ĞlĲČ NCp¡Ň sĂ tĲŇŁ 29

N‘ČmăČ lĘ dŇ o‘Ŕ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âlă ÉdrĎBĎ hČ wĘ NClę DĎxĘ yĆ tŇ olă uŁ hČ hoĳĎhyĘ=l’Ć yj¡ČJČ =tŇ ’Ć
‘dt
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30 NC’Ŕ rĘyêĲĂ MrĆTăĆ yJĂ ť yêĂ ‘Ę dČě yĎ ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ hŇ ê¡Ď’Č wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ ho¡ĎhylĲČ yJ¿Ă ‘dČŔ êĄ
31 ÉhrĎř ‘Ł vĘ hČ yJąĂ hŇ tĎŇ JĳĎ nĚ hŇ r¡Ď‘Ł vĘ hČ wĘ hŇ ê¿ĎSĘ jĂ hČ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄjĘ mĂ
32 tŇŁl¡ ypĂŇ ’Ğ yJ¿Ă CJĳ nĚ âlă tŇ mĆ i¡Ć JĚ hČ wĘ hŇ F¿Ď xĂ hĲČ wĘ : l‘ĲŁ bĘŇ GĂ hŇ ê¡ĎSĘ jĂ hČ wĘ bŇ ybĂŔ ’Ď
33 hoĳĎhyĘ=l’Ć wyj¡ĎJČ Wr¿Ł pĘŇ IĂwČ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć Éh‘Ł rĘjČ M‘ąĂmĄ hŇ SĆÁ mŁ ’YĄÄ IĄwČ : hŇ eĎhĲĄ
34 hŇ ‘ęŁ rĘjČ ’rĘIăČwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ ëŇ ê¿Č nĂ =âlĲ rT¡Ď mĎ C dŇ rĎŔ BĎ hČ wĘ ÉtoluŁ hČ Clą DĘxĘ IČwĲČ

’Ch¿ oB¡ lĂ dŇ B¿Ą kĘŇ IČwČ ’TĳŁ xĞlĲČ PŇ sĆ IăŁ wČ tŇ Łl¡ uŁ hČ wĘ dŇ rËĎBĎ hČ wĘ rTÌĎ UĎ hČ ldČÄ xĎ =yJĲĂ
35 rSËĆ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć xQ¡Č SĂ âl¿ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ lăĄ ÉqzČxĹIĲĆwČĲ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ

: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ
=tŇ ’Ć yêĂ dĘŇ BąČkĘŇ hĂ ynĂÂ’Ğ=yJĲĂ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć ’B¡Ł hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČy +p3, sŘ8

2 N‘ČmČÃ lĘ C : oBĲ rĘqĂ BĘ hŇ QĆ ’¡Ą yt¿ČŇ tŇŁ ’ĲŁ ytËĂŇ SĂ N‘ČmČę lĘ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć wĘ ÉoBlĂ
MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉyêĂ lĘ QČÄ‘ČtĘŇ hĂ rSąĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ìę nĘ BĂ =NbĆŇ C ìÁ nĘ bĂŇ ynĄÄ zĘ’Ď BĘ žrjĄ sČ êĘ

3 ’bÄŁ IĎwČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ MbĳĎŇ yêĂ mĘ WăČ =rSĆ ’Ğ yt¡ČŇ tŇŁ ’ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ
yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ůh‘Ł rĘjČ =l’Ć ÈNrŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SăĆ mŁ
: ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yU¡Ă ‘Č xQ¿Č SČ ynĳĎjĎ mĂ tŇ n¡Ł ‘ĎlĲĄ êĎ nĘ ’ČŔ mĄ ytăČŇ mĎ =dŇ ‘Č MyrĂŔ bĘŇ ‘Ă hĲĎ

4 hŇ B¡Ć rĘ’Č rxËĎ mĎ ’yb¿ĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ yUĳĂ ‘Č=tŇ ’Ć xČ QăĄ SČ lĘ hŇ ê¡Ď’Č N’¿Ą mĎ =M’Ă yJËĂ
5 ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć tŇ ’ăŁ rĘlĂ lk¡ČŇ Cy âl¿ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ Ny‘ăĄ=tŇ ’Ć ÉhiĎ kĂŇ wĘ : ìŇ lĲĆ bĚŇ gĘŇBĂ

É lkČŇ ’Ď wĘ dŇ rĎŔ BĎ hČ =NmĂ ÉMkĆŇ lĎ tŇ rĆ’ąĆSĘ eĂ hČ hŇ TĎę lĄ jĘ hČ rtĆŇ yăĆ=tŇ ’Ć ű lkăČŇ ’Ď wĘ
6 yêăĄbĎŇ C ìŇ yêĆÁ bĎŇ C’Ä lĘ mĲĎ C : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ =NmĂ Mk¡ĆŇ lĎ xČ m¿Ą ~Ł hČ Z‘ĄŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć

tŇ oăbŇ ’Ğ wĲČ ÉìytĆÄ bŇŁ ’Ğ C’ą rĎ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ ůMyĂrČYĘ mĂ =lkĎŇ yêăĄbĎŇ C ÈìydĆŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ
M‘¿ĂmĄ ’Y¡Ą IĄwČ NpĆŇ I¿ĂwČ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMtĎŇ oyhĹ MoIęmĂ ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’Ğ

7 ÉCnlĎÄ hŇ z¿Ć hŇ yĆÄhĘ yĲĂ ÉytČŇ mĎ =dŇ ‘Č wylĎę ’Ą hŇ ‘ÁŁ rĘpČŇ ydĄÄ bĘŇ ‘Č žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ
MrĆTăĆhĞ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Č yĲČwĘ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ÉxQČ SČ SqĄŔ omlĘ

8 hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hŇ SąĆ mŁ =tŇ ’Ć bŇ SČÂ CIwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ hŇ d¡ĎŇ bĘŇ ’ĲĎ yJ¿Ă ‘dČŔ êĄ
: MykĲĂŇ lĘ hĲŁ hČ ym¡Ă wĎ ym¿Ă MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Ă Ck¿Ň lĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
rm’yw

: Nyy‘( lw‘byg Nk ’Ymn w"Tdb , l’y‘y [6:2—9:35] hVrph MV v.35 .Éhr‘ÄVh n"b ’"n v.31
‘bVw Pl’ Mylmw .[8:16] br‘d Mkwh ,[7:8] rbdy yk ,[6:2] ’r’w ,+g Myrdsw .’"kq Myqwspw .)’"l +T twmV
n"bw ’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[6:27] MyrbdmĘ hČ +h Mypwlxw .tx’w tw’m ‘bVw Mypl’ tVV twytw’w .xŁ mŁ w tw’m
n"bw ’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[7:28] KbkVĘ mĂ ,’y‘gb n"bw ’y‘g ’lb ’"b ,[7:22] wrbxw ,[7:13] qzxywČ ,’y‘gb
n"bw ’y‘gb ’rwq ’"b ,[9:33] wldxywĲČ ,Pqmb =M’ĲĂ n"bw ìnĘ y’Ą M‘ M’Ă PTwx ’"b ,[8:17] Kny’=M’Ă KĂ ’y‘gb
.bŁ VŁ dŁ ‘Ł KŁ YŁ dŁ Nmys twkm +z hymy rpsmw .[9:31] byb’ hr‘Vh OĲĂ ,[9:19] ’Ymy rVĲĆ ’ Pwlx ’lbw ,’y‘g ’lb

.x"k qwsp d‘ g"y qwsp w"m hymryb +h rbd rV’ rbdh hrTph v.1 .y
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CnnąĄ’Ň YŁ BĘ CntĄÁ onbĘŇ bĂŇ C CnynĄÄbĎŇ BĘ ëŇ ĳĄlnĄ Cnyn¡ĄqĄ zĘbĂŇ C Cnyr¿Ą‘ĎnĘ BĂ hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 9

ÉhoĎhyĘ NkąĄŇ yhĂÄ yĘ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnlĲĎ ho¡ĎhyĘ=gŇxČ yJ¿Ă ëŇ lĄŔ nĄ ÉCnrĄÄ qĎ bĘŇ bĂŇ C 10

dŇ gĆŇ n¿Ć hŇ ‘¡ĎrĎ yJ¿Ă C’ě rĘ MkĳĆŇ jĘ TČ =tŇ ’ĲĆ wĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć xQ¿Č SČ ’Ğ rSËĆ ’ĞJĲČ MkĆŔ UĎ ‘Ă
MêăĆ’Č Ht¡ĎŇ ’Ł yJ¿Ă hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć CdăŇ bĘŇ ‘Ă wĘ ÉMyrĂbĎŇ GĘ hČ ’nąĎ=CkĲŇ lĘ NkĄę âlă : MkĲĆŇ ynĄjĘ 11

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ yn¿ĄjĘ tŇ ’¡Ą mĄ MtĎŔ ’Ł SrĆgăĎŇ yĘwČ MySĳĂ qĘ bČŇ mĘ 12

l‘Č y¡ČwĘ hŇ BĆŔ rĘ’Č BĲĎ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆ=l‘Č ìÁ dĘŇ yĲĎř hŇ TĄÄ nĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ
rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄř ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ WĆ ‘ăĄ=lJĎ =tŇ ’Ć É lkČŇ ’Ň yŁ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č
hoĎęhywĲČ ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č ÈChFĄ mČ =tŇ ’Ć hŇ SăĆ mŁ TIĄÄwČ : dŇ rĲĎBĎ hČ ry’¡Ă SĘ hĂ 13

hŇ yĎŔhĎ rqĆBăŁ hČ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ =lkĎŇ wĘ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ =lJĎ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉMydĂŇ qĎ =xČ CrĲ gŇhąČ nĂ
ZrĆ’ăĆ=lJĎ l‘Č ť hŇ BĆę rĘ’Č hĲĎ l‘Č IăČwČ : hŇ BĲĆ rĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć ’W¡Ď nĎ MydĂŔ uĎ hČ ÉxČ CrÄ wĘ 14

NkąĄŇ hŇ yĎhĎÄ =âl wynĎpĎŇ lĘ ţ dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ băĄŇ JĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ lCbăŇ GĘ lk¡ŇŁ BĘ xnČ IĎěwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ
ÈZrĆ’Ď hĎ =lJĎ Ny‘ăĄ=tŇ ’Ć skČÂ yĘwČ : NJĲĄ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ wyr¡ĎxĞ’ĲČ wĘ ChmŔŁ JĎ ÉhBĆ rĘ’Č 15

Z‘ĄŔ hĎ yrăĂjĘ =lJĎ Ét’Ą wĘ ZrĆ’Ďę hĎ bŇ WĆ ‘ăĄ=lJĎ =tŇ ’Ć lkČŇ ’Ň ŁIÁwČ ůZrĆ’Ď hĎ ëŇ SăČ xĘ êĆ wČ
hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ bŇ WĆ ‘¿ĄbĘŇ C Z‘ËĄBĎ qrĆyÌĆ=lJĎ rtČÄ on=âlĲ wĘ dŇ rĳĎBĎ hČ ryt¡ĂŇ oh rS¿Ć ’Ğ
rmĆ ’Ň ŁIęwČ NrĳŁ hĞ’ĲČ lĘ CĲ hŇ SăĆ mŁ lĘ ’r¡Ł qĘ lĂ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ rhăĄ mČ yĘwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ 16

M‘ČjČŔ hČ ëŇ ’ăČ ÉytĂŇ ’Ň FĎ xČ ’nąĎ ’WăĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MkĲĆŇ lĎ wĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhylĲČ ytĂŇ ’Ň TËĎ xĎ 17

ś’Y¡Ą IĄwČ : hŇ EĲĆhČ tŇ wĆU¿ĎhČ =tŇ ’Ć qr¡Č ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉrsĄ yĎwĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ Cryê¡Ă ‘Ę hČ wĘ 18

dŇ ’ŔŁ mĘ qzăĎxĎ ÉMyĎ=xČ CrĲ hoąĎhyĘ ëŇ pÄŁ hĞ IĲČwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć rê¡Č ‘Ę IĆwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ M‘ăĂmĄ 19

dŇ xĎŔ ’Ć hŇ BăĆ rĘ’Č Ér’Č SĘ nĂ âlą PŇ Ciĳ hŇ UĎ yăĎ Ch‘¡ĄqĎ tĘŇ IĂwČ hŇ BĆŔ rĘ’Č hăĎ =tŇ ’Ć É’vĎ IĂwČ
xQ¡Č SĂ âl¿ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ qE¿ĄxČ yĘwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ lCb¿Ň GĘ lk¡ŇŁ BĘ 20

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć
=l‘Č ëŇ SĆ x¡Ł yhĂ yw¿Ă MyĂmČŔ èĎ hČ =l‘Č ÉìdĘŇ yĲĎ hŇ TąĄ nĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 21

MyĂmĳĎèĎ hČ =l‘Č od¡Ň yĎ=tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ TI¿ĄwČ : ëŇ SĆ xĲŁ Sm¡Ą yĎwĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ 22

C’ÂrĎ=âlĲ : MymĲĂ yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ hŇ lËĎ pĄŇ ’Ğ=ëŇ SĆ xĲŁ yhÌĂ yĘwČ 23

ynÌĄBĘ =lkĎŇ lĘ C MymĳĂ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ wyê¡ĎxĘ êČmĂ Sy’¿Ă CmqËĎ=âlwĘ wyxĂę ’Ď =tŇ ’Ć Sy’ăĂ
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hŇ ‘ÁŁ rĘpČŇ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : MtĲĎŇ bŇŁ SĘ omĲ BĘ ro’¡ hŇ yĎh¿Ď l’ËĄ rĎWĘ yĂ 24

Mk¡ĆŇ jĘ TČ =MGĲČ gŇ~ĳĎ yĚ Mk¡ĆŇ rĘqČ bĘŇ C Mk¿ĆŇ nĘ ’Ň YĲŁ qrËČ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć CdăŇ bĘŇ ‘Ă ÉCkŇ lĘ
ly
Nkw hSĆ mŁ ’Yyw ’"s v.18 .s"tw ‘"t ,V"x ,b"d Nkw t’ĄwĘ ’"s v.12 .y"tw V"x Nkw Kdy=t’Ć ’"s v.12

.s"tw ‘"t ,V"x
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25 tŇŁlĳ ‘Ł wĘ MyxăĂ bĎŇ zĘ Cnd¡ĄŇ yĎBĘ Nê¿ĄêĂ hŇ êËĎ’Č =MGČ hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă ëŇ ¿ĄlyĄ
26 Ér’Ą èĎ tĂŇ âlą CnUĎę ‘Ă ëŇ ăĄlyĄ CnnĄÁqĘ mĂ =MgČŇ wĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ CnyW¡Ă ‘Ď wĘ

‘dČę nĄ=âlĲ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ xuČŔ nĂ CeUăĆ mĂ yJĂ ť hŇ sĎŔ rĘjČ
27 bŇ lăĄ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ qE¿ĄxČ yĘwČ : hŇ UĎ SĲĎ Cn’¡Ą BŁ =dŇ ‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞeĲČ=hŇ mĲČ
28 rmĆ èăĎ hĂ ylĳĎ ‘ĎmĲĄ ëŇ ăĄl hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ : MxĲĎ QĘ SČ lĘ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ
29 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : tŇ CmĲ êĎ yn¡ČpĎŇ ì¿Ň tĘŇ ’ĲŁ rĘ MoyËBĘ yJĂę ynČŔ jĎ tŇ o’ă rĘ ÉPsĆ êÄŁ =l’Ć ìę lĘ

: ìŇ ynĲĆjĎ tŇ o’¿ rĘ dŇ o‘¡ PŇ s¿Ă ’Ł =âlĲ êĎrĘBĳČDĂ NJăĄ hŇ S¡Ć mŁ

’y Éh‘Ł rĘjČ =l‘Č ’ybąĂŇ ’Ď ÉdxĎ ’Ć ‘gČŇ nąĆ dŇ o‘ă hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ sŘ9

SrËĄGĎ hŇ lĎěJĎ oxŔ QĘ SČÄ JĘ hŇ EĳĆmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć xQ¿Č SČ yĘ NkĄě =yrĄxĞ’ĲČř MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č wĘ
2 tŇ ’ăĄ mĄ ű Sy’ăĂ ClÂ’ĞSĘ yĂwĘ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ ’n¡Ď=rBĆ DČ : hŇ EĲĆmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Sr¿ĄgĎŇ yĘ
3 hoËĎhyĘ NêÌĄ IĂwČ : bŇ hĲĎ zĎ yl¿Ą kĘŇ C PŇ sĆ k¡ĆŇ =ylĄ JĘ HtĎŔ C‘rĘ tŇ ’ăĄ mĄ ÉhèĎ ’Ă wĘ Ch‘Ąę rĄ

Éd’Ł mĘ lodąŇ GĎ hŇ SĆę mŁ Sy’ăĂ hĎ ű MGăČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ynăĄy‘ĄBĘ M‘¡ĎhĎ Nx¿Ą =tŇ ’Ć
: M‘ĲĎhĎ yn¿Ąy‘ĄbĘŇ C hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ =ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č yn¿Ąy‘ĄBĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ

4 ëŇ ot¿Ň BĘ ’Y¡Ą oy yn¿Ă’Ğ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ tŇ YăŁ xĞJĲČ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
5 bŇ SăĄ IŁ hČ Éh‘Ł rĘjČ rokąŇ BĘ mĂ ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÈrokŇ BĘ =lJĎ tŇ măĄ C : MyĂrĲĎYĘ mĂ

rok¿Ň BĘ lk¡ŇŁ wĘ MyĂxĳĎrĄhĲĎ rxăČ ’Č rS¡Ć ’Ğ hŇ xĎŔ pĘŇ èĂ hČ rokăŇ BĘ dŇ ‘Č ť o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č
6 âlă ÉChmÄŁ JĎř rSąĆ ’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ hŇ l¡Ď dŇŁ gĘŇ hŇ q¿Ď‘ĎYĘ hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ wĘ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ
7 ÉblĆ JĆÄ =ZrČxĹyĲĆ âlą l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ű lkăŇŁ lĘ C : PŇ sĲĂ tŇŁ âl¿ Chm¡Ł kĎŇ wĘ hŇ tĎŇ yĎŔhĘ nĲĂ

NyB¿Ą hoĎŔhyĘ hŇ lăĆ pĘŇ yČ ÉrSĆ ’Ğ NC‘Ŕ dĘŇ êăĄ ÉN‘ČmČÄ lĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ Sy’¡Ă mĄ lĘ onŔ SŁ lĘ
8 ylăĂ =CwxĞêĲČSĘ hĂ wĘ ylČÁ’Ą hŇ QĆ ’ĄÄ žìydĆŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ CdăŇ rĘyĲĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Nyb¿ĄŇ C MyĂr¡ČYĘ mĂ

’Y¿Ą IĄwČ ’YĳĄ’Ą Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ ìŇ ylĆŔ gĘŇrČBĘ =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č ’YąĄř rmęŁ ’Ň lĄ
9 hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : PŇ ’ĲĎ =yrĂxĽBĲĎ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =M‘Ă mĲĄ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ yt¡ČŇ pĘŇ omĲ tŇ ob¿Ň rĘ N‘ČmËČ lĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ ‘m¿Č SĘ yĂ=âlĲ
10 qEąĄxČ yĘwČ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myt¿ĂŇ pĘŇ UĲŁ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć CWË ‘Ď NręŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SăĆ mŁ C

: oYĲ rĘ’Č mĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć xQ¿Č SĂ =âlĲ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ
by MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

rm’l
.V"x Nkw hĎ omkĎ wĘ . . . hĎ omJĎ rybs v.6 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k x"y Nkw yrĄxĞ’Č wĘ ’"s v.1 .’y

.ytbr +Y v.8
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MkĆŔ lĎ É’Ch NoS¿ ’Ň rĂ MySĳĂ dĎŇ xĽ S’Ň răŁ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ EËĆhČ SdĆŇ xÌŁ hČ : rmĲŁ ’Ň lĄ 2

rŁW¡ ‘ĎBĲĆ rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎř WĘ yĂ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’ĲĆ Crę BĘ DČ : hŇ nĲĎèĎ hČ yS¡Ą dĘŇ xĎ lĘ 3

=M’Ă wĘ : tŇ yĂBĲĎ lČ hŇ W¿Ć tŇ b¡ŇŁ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ lĘ hŇ W¿Ć Sy’ËĂ Mř hĆę lĎ Cxă qĘ yĂwĘ hŇ EĳĆhČ SdĆŇ xăŁ lČ 4

ot¡Ň yBĄ =l’Ć bŇ r¿Ł uĎ hČ onËkĄŇ SĘ C ’Chę xqăČlĎ wĘ ůhvĆ mĂ tŇ yăŁ hĘ mĲĂ ÈtyĂBČ hČ T‘ăČmĘ yĂ
MymËĂ tĎŇ hŇ W¿Ć : hŇ vĲĆ hČ =l‘Č Cik¡ŇŁ êĎ olŔ kĘŇ ’Ď ypăĂŇ lĘ Sy’Ă ť tŇ SĳŁ pĎŇ nĘ tŇ săČ kĘŇ mĂ BĘ 5

hŇ yąĎhĎ wĘ : CxuĲĎêĂ MyE¡Ă‘Ă hĲĎ =NmĂ C MyW¿Ă bĎŇ JĘř hČ =NmĂ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĎSĎ =NBĆ rk¿ĎŇ zĎ 6

CTă xĞSĲĎ wĘ hŇ EĳĆhČ SdĆŇ xăŁ lČ Moy¡ rWËĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č dŇ ‘ăČ tŇ rĆmĆŔ SĘ mĂ lĘ ÉMkĆŇ lĎ
MDĎŔ hČ =NmĂ ÉCxqĘ lĲĎ wĘ : MyĂBĲĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB¿Ą l’¡Ą rĎř WĘ yĂ=tŇ dĲČŇ ‘Ğ lh¿Č qĘ lJËŁ otę ’Ł 7

Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ =rSĆ ’Ğ MyêĂŔ BăĎ hČ l‘Č ť PŇ oqĳSĘ UČ hČ =l‘Č wĘ tŇ z¡Ł CzUĘ hČ yê¿ĄSĘ =l‘Č CnËtĘŇ nĲĎ wĘ
tŇ o~Ŕ mČ C S’ăĄ =ylĂ YĘ hŇ EĳĆhČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ rW¡Ď BĎ hČ =tŇ ’Ć Cl¿ kĘŇ ’ĲĎ wĘ : MhĲĆ BĎ ot¡Ň ’Ł 8

MyĂUĳĎBČ lè¡Ď bĚŇ mĘ lS¿Ą bĎŇ C ’nĎŔ ÉCeUĆÄ mĂ Clą kĘŇ ’Ň êĲŁ =l’Č : ChlĲĚ kĘŇ ’Ň yĲŁ Myr¡ĂrŁ mĘ =l‘Č 9

Cryt¿ĂŇ otŇ =âlĲ wĘ : oBĲ rĘqĂ =l‘Č wĘ wy‘¡ĎrĎJĘ =l‘Č oS¿ ’Ň rŁ S’ĄŔ =ylĂ YĘ =M’Ă yJăĂ 10

ÈhkĎŇ kĎŇ wĘ : CpŇ rĲŁ WĘ êĂ S’¿Ą BĎ rqĆB¡Ł =dŇ ‘Č CeUËĆ mĂ rt¿ĎŇ eŁ hČ wĘ rqĆBĳŁ =dŇ ‘Č CeU¡Ć mĂ 11

Mk¡ĆŇ lĘ uĆmČ C MkĆŔ ylĄ gĘŇrČBĘ ÉMkĆŇ ylĄ ‘ĞnĲČ MyrĂŔ gĚŇxĞ MkăĆŇ ynĄtĘŇ mĎ ůotŇ ’Ł Clă kĘŇ ’Ň êĲŁ
yêăĂ rĘbČŇ ‘ĲĎwĘ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ xsČ j¿Ć NozŔjĎ xĂ BĘ ÉotŇ ’Ł MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ dĘŇ yĆBĘ 12

MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrokŇ BĘ =lkĎŇ ytąĂŇ yJĄ hĂ wĘ ůhEĆhČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ ÈMyĂrČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ
yn¿Ă’Ğ MyT¡Ă pĎŇ SĘ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ MyĂrËČYĘ mĂ yh¿ĄŁl’Ĺ=lkĎŇ bĘŇ C hŇ mĳĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ Md¡ĎŇ ’Ď mĲĄ
MSĎŔ MêăĆ’Č rSăĆ ’Ğ ÉMyêĂ BĲĎ hČ l‘ąČ tŇ ’ęŁ lĘ MkĆÁ lĎ MDĎÄ hČ žhyĎhĎ wĘ : hoĲĎhyĘ 13

tŇ yxĂŔ SĘ mČ lĘ ÉPgĆŇ nĆÄ Mk¿ĆŇ bĎŇ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âlwĘ MkĳĆŇ lĄ ‘Ğ yê¡Ă xĘ sČ pĲĎŇ C MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎwĘ
Mt¿ĆŇ GŁ xČ wĘ NorŔ JĎ zĂlĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ EąĆhČ MoIÄhČ žhyĎhĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ yt¡ĂŇ JŁ hČ BĘ 14

ÉMymĂ yĎ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ : ChGĲĚxĎ êĘ Ml¡Ď o‘ tŇ u¿ČxĚ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ hoĳĎhylĲČ gŇxăČ ot¡Ň ’Ł 15

ű yJăĂ MkĳĆŇ yêĄBĲĎ mĂ r’¡Ł vĘ CtŇ yB¿Ă SĘ êČ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ MoIăBČ ëŇ ’Č ť ClkĄŔ ’Ň êŁ tŇ o~ă mČ
NS¡Ł ’Ň rĂhĲĎ MoI¿mĂ l’ĄŔ rĎWĘ IĂmĂ É’whĂ hČ SpĆŇ eąĆhČ hŇ tĎÂrĘkĘŇ nĂ wĘ ZmĄę xĎ lkăĄŇ ’Ł =lJĎ
y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIbČŇ C SdĆŇ qŔŁ =’rĎqĘ mĂ ÉNoS’Ň rĂhĲĎ MoIąbČŇ Cř : y‘ĲĂbĂŇ èĘ hČ Moy¿=dŇ ‘Čř 16

ëŇ ’Č ť MhĆŔ bĎŇ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ=âl ÉhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł =’rĎqĘ mĂ
ÈMêĆrĘmČ SĘ C : MkĲĆŇ lĎ hŇ W¿Ć ‘Ď yĲĄ oD¡bČŇ lĘ ’Ch¿ SpĆŇ nĆŔ =lkĎŇ lĘ lkăĄŇ ’Ď yĲĄ rSăĆ ’Ğ 17

Mk¡ĆŇ ytĄŇ o’Ĳ bĘŇ YĂ =tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ĆÄ BĘ yJĂę ůto~UČ hČ =tŇ ’Ć
Zr’m
MybĂ WĎ JĘ hČ ’"s ,MybĂ WĎ JĘ hČ rybs v.5 .MkĆlĎ rybs v.3 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw l’ĄrĎWĘ yĂ=ynĄBĘ ’"s v.3 .by
.y"tw V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.15 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw l’ĄrĎWĘ yĂ=ynĄBĘ ’"s v.6 .V"x Nkw yrqw bytk

.s"tw V"x Nkw MoIBČ ’"s v.16www.bibleist.ru
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: MlĲĎ o‘ tŇ u¿ČxĚ Mk¡ĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ hŇ EËĆhČ MoI¿hČ =tŇ ’Ć MêĆÂrĘmČ SĘ C MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
18 dŇ ‘Č ţ tŇ ~ĳŁ mČ Cl¡ kĘŇ ’Ň êĲŁ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ ÉSdĆŇ xÄŁ lČ Moyą rWĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎ rĘ’Č BĘ NSÃŁ ’Ň rĂBĲĎ
19 ’Y¡ĄUĎ yĂ âl¿ r’ěŁ WĘ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : bŇ rĆ‘ĲĎBĎ SdĆŇ x¡Ł lČ MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ dŇ xÌĎ ’Ć hĲĎ Moyă

tŇ dăČŇ ‘ĞmĲĄ É’whĂ hČ SpĆŇ eąĆhČ hŇ tĎÂrĘkĘŇ nĂ wĘ tŇ YĆmĆę xĘ mČ lkăĄŇ ’Ł =lJĎ ű yJăĂ MkĳĆŇ yêĄbĲĎŇ BĘ
20 É lkŇŁ BĘ ClkĳĄŇ ’Ň tŇŁ âlă tŇ YĆm¡Ć xĘ mČ =lJĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ xr¿ČzĘ’Ć bĘŇ C rG¡ĄBČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

: tŇ o~Ĳ mČ Cl¡ kĘŇ ’Ň êĲŁ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ SĘ omĲ
21 CxÄ qĘ C Ckę SĘ mĲĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂ=lkĎŇ lĘ hŇ SËĆ mŁ ’r¿ĎqĘ IĂwČ
22 bŇ ozę’Ą tŇ DăČgĚŇ’Ğ MêĆÂxĘ qČ lĘ C : xsČ jĲĎ hČ CT¿ xĞSĲČ wĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ xĲŁ jĘ SĘ mĂ lĘ N’Ň YËŁ Mk¿ĆŇ lĎ

yêăĄSĘ =l’Ć wĘ ÉPoqSĘ UČ hČ =l’Ć MêąĆ‘Ę GČhĂ wĘ ůPiČ BČ =rSĆ ’Ğ MDăĎBČ ÈMêĆlĘ bČŇ TĘ C
ot¡Ň yBĄ =xtČŇ jĲĆ mĂ Sy’¿Ă C’Ë YĘ tĲĄŇ âl¿ MêĆę ’Č wĘ PŇ iĳĎ BČ rSăĆ ’Ğ MD¡ĎhČ =NmĂ tŇ ŁzŔCzUĘ hČ

23 ÉMDĎhČ =tŇ ’Ć hŇ ’ąĎ rĎwĘ ůMyĂrČYĘ mĂ =tŇ ’Ć PŇ GăŁ nĘ lĂ ÈhoĎhyĘ rbăČŇ ‘Ď wĘ : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č
âlą wĘ xtČŇ jĆŔ hČ =l‘Č ÉhoĎhyĘ xsąČ pĎŇ C tŇ zĳŁ CzUĘ hČ yêăĄSĘ l‘¡ČwĘ PŇ oqŔ SĘ UČ hČ =l‘Č

24 rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć Mê¡ĆrĘmČ SĘ C : PŇ GĲŁ nĘ lĂ Mk¡ĆŇ yêĄBĲĎ =l’Ć ’b¿ŇŁ lĎ tŇ yxĂŔ SĘ UČ hČ ÉNêĄ yĂ
25 ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć C’băŇŁ tĎŇ =yJĲĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ìŇ yn¡ĆbĎŇ lĘ C ì¿Ň lĘ =qxĎ lĘ hŇ EĳĆhČ

hŇ d¿ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Mê¡ĆrĘmČ SĘ C rBĳĄDĂ rSăĆ ’ĞJĲČ Mk¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ NêÌĄ yĂ rSĆÄ ’Ğ
26 tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ d¿ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ hŇ mËĎ MkĳĆŇ ynĄBĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ =yJĂ hŇ yĎěhĎ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ
27 yêąĄBĎ =l‘Č xsČ jĎ ţ rSăĆ ’Ğ hoĎęhylĲČ ’ChÁ xsČ jĆÄ =xbČŇ zĲĆ MêĆÃ rĘmČ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ lĎ

ly~ĳĂhĂ CnyêăĄBĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć oj¿ gĘŇ nĎBĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
28 hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ CW¡ ‘ĞIĲČwČ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČĲ : CwĲxĞêĲČSĘ IĲĂwČ M‘¡ĎhĎ dŇ u¿Ł IĂwČ
29 hŇ lĎ yĘQČęhČ yYăĂ xĞBĲČ ű yhăĂ yĘwČ : CWĲ ‘Ď NJ¿Ą Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘř hŇ S¿Ć mŁ =tŇ ’Ć sŘ10

bŇ SăĄ IŁ hČ Éh‘Ł rĘjČ rkąŇŁ BĘ mĂ ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÈrokŇ BĘ =lkĎŇ hŇ JăĎ hĂ ÈhoĎhywĲČ
rok¿Ň BĘ lk¡ŇŁ wĘ roBĳ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ ybĂŔ èĘ hČ rokăŇ BĘ dŇ ‘Č ť o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č

30 yhËĂ êĘ wČ MyĂrČŔ YĘ mĂ =lkĎŇ wĘ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ ’Chą hŇ lĎ yĘlČę hŇ ‘ÁŁ rĘjČ MqĎ IĎÄwČ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ
31 ž’rĎqĘ IĂwČ : tŇ mĲĄ MS¡Ď =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ tŇ yĂBČŔ Ny’ăĄ=yJĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ hŇ l¡Ď dŇŁ gĘŇ hŇ q¿Ď‘ĎYĘ

Mê¡Ć’Č =MGČ yUĂŔ ‘Č ëŇ oêămĂ ÉC’~Ę CmCqą ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ lĎ yĘlČę NrÁŁ hĞ’ĲČ lĘ CĲ hŇ SĆÄ mŁ lĘ
32 MkĆÄ nĘ ’Ň YĲŁ =MGČ : MkĲĆŇ rĘBĆ dČŇ JĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Ă CkËŇ lĘ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =MGČ

: ytĲĂŇ ’Ł =MGČ Mê¡ĆkĘŇ rČbĲĄŇ C CkŇ lĳĄ wĎ Mê¡ĆrĘBČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ CxË qĘ Mk¿ĆŇ rĘqČ BĘ =MGČ
33 Cr¡mĘ ’ĲĎ yJ¿Ă ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ MxăĎ QĘ SČ lĘ rh¡Ą mČ lĘ M‘ĎŔ hĎ =l‘Č ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ qząČxĹêĲĆ wČ

wnlk
.+n qwsp Nmql Nyy‘ : y"tw V"x Nkw NrŁ hĞ’Č=t’ĆwĘ ’"s v.28
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MtËĎŇ rŁ ’ĞSĘ mĂ ZmĳĎ xĘ yĆ MrĆTăĆ oq¡ YĄBĘ =tŇ ’Ć M‘ËĎhĎ ’v¿Ď IĂwČ : MytĲĂŇ mĄ CnQ¿Ď JĚ 34

hŇ SĳĆ mŁ rbăČŇ dĘŇ JĂ CW¡ ‘Ď l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C : MmĲĎ kĘŇ SĂ =l‘Č Mt¡ĎŇ ŁlmĘ WĂ BĘ tŇ r¿Ł rĚYĘ 35

NtČÄ nĎ hoĎÂhywĲČ : tŇ ŁlĲ mĎ WĘ C bŇ h¡Ď zĎ yl¿Ą kĘŇ C PŇ sĆ kËĆŇ =ylĄ JĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉCl’ĞSĘ IĂwĲČ 36

: MyĂrĲĎYĘ mĂ =tŇ ’Ć Cl¡ ~Ę nČ yĘwĲČ MClĳ ’Ă SĘ IČwČ MyĂr¡ČYĘ mĂ yn¿Ąy‘ĄBĘ M‘ËĎhĎ Nx¿Ą =tŇ ’Ć

ylËĂ gĘŇrČ PŇ lĆ ’ÌĆ tŇ o’Ä mĄ =SSĲĄ JĘ hŇ tĎŇ JĳŁ sĚ ss¡Ą mĘ ‘Ę rČmĲĄ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘ÌsĘ IĂwČ 37

rqĎŔ bĎŇ C N’Ň YăŁ wĘ MêĳĎ’Ă hŇ lăĎ ‘Ď bŇ r¡Č bŇ rĆ‘¿Ą=MgČŇ wĘ : PŇ FĲĎ mĂ dŇ b¿ČŇ lĘ Myr¡ĂbĎŇ GĘ hČ 38

tŇ g¿ŇŁ ‘Ě MyĂrËČYĘ UĂ mĂ C’yYÌĂoh rSĆÄ ’Ğ qYĄÁ BĎ hČ =tŇ ’Ć CpÄ ’Ň IŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ dŇ b¿ĄŇ JĎ hŇ n¡ĆqĘ mĂř 39

HČ mĄŔ hĘ mČ tĘŇ hĂ lĘ ÉClkĘŇ yĲĎ âlą wĘ MyĂrČę YĘ UĂ mĂ CSă rĘgĲŇŁ =yJĂ ZmĳĄ xĎ âlă yJăĂ tŇ o~¡ mČ
Cb¡Ň SĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉbSČ omC : MhĲĆ lĎ CW¿ ‘Ď=âlĲ hŇ d¡ĎŇ YĄ =MgČŇ wĘ 40

MySăĂ ŁlSĘ ÉZuĄmĂ yhĂę yĘwČ : hŇ nĲĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ hŇ nĎŔ SĎ MySăĂ ŁlSĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ 41

=lJĎ C’Ë YĘ yĲĎ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ĆÄ BĘ yhĂę yĘwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ hŇ nĎŔ SĎ
M’¡Ď yYĂ ohĲ lĘ hoĎŔhylĲČ É’Ch Myr¿ĂUĚ SĂ lylăĄ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ho¡ĎhyĘ tŇ o’¿ bĘŇ YĂ 42

yn¿ĄBĘ =lkĎŇ lĘ MyrËĂUĚ SĂ hoĎŔhylĲČ ÉhEĆhČ hŇ lĎ yĘQąČ hČ =’ChĲ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
: MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

rk¡ĎŇ nĄ=NBĆ =lJĎ xsČ jĳĎ hČ tŇ uăČxĚ tŇ ’Ň z¡Ł NrŔŁ hĞ’ĲČř wĘ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 43

z’¡Ď otŔ ’Ł hŇ êăĎlĘ mČ C PŇ sĆ JĳĎ =tŇ nČqĘ mĂ Sy’¡Ă dŇ bĆŇ ‘¿Ć=lkĎŇ wĘř : oBĲ lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl 44

lkĄŔ ’Ď yĲĄ ÉdxĎ ’Ć tŇ yĂbąČŇ BĘ : oBĲ =lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl ryk¡ĂŇ WĎ wĘ bŇ S¿Ď oê : oBĲ lkČŇ ’Ň y¿Ł 45, 46

: obĲŇ =CrBĘ SĘ tĂŇ =âlĲ MYĆ‘¡ĆwĘ hŇ YĎ Cxĳ rW¡Ď BĎ hČ =NmĂ tŇ yĂBËČhČ =NmĂ ’yYÌĂotŇ =âlĲ
ÈxsČ pĆŇ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ rGĄę ìÁ êĘř ’Ă rCgÄ yĎ=ykĲĂŇ wĘ : otĲŇ ’Ł CW¿ ‘ĞyĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ 47, 48

xrăČzĘ’Ć JĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ otŔ ŁW‘ĞlĲČ bŇ răČqĘ yĂ Éz’Ď wĘ rkĎę zĎ=lkĎŇ olă loUÌ hĂ ůhoĎhylĲČ
xrĳĎzĘ’Ć lĲĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ tŇ xČŔ ’Č hŇ răĎoê : oBĲ lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl lr¡Ą‘Ď=lkĎŇ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ 49

hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ CW¡ ‘ĞIĲČwĲČ : MkĲĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ rG¿ĎhČ rG¡ĄlČ wĘ 50

MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ yhĂě yĘwČ : CWĲ ‘Ď NJ¿Ą Nr¡Ł hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =tŇ ’Ć 51

: MtĲĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ =l‘Č MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ ’yYĂÄ oh hŇ EĳĆhČ

sŘ11 rTĆ jąĆ rokÁ BĘ =lkĎŇ ylĂÄ=SDĆqČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ gy, 2

Mxr=lk
V"x Nkw =lJĎ ’"s v.44 .s"tw V"x Nkw NrŁ hĞ‘Č=l’ĆwĘ ’"s v.43 .s"tw ‘"t ,y"t Nkw hnĆqĘmĂ C ’"s v.38

.s"tw ‘"t ,y"k y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw MkĆêĘ ’Ă ’"s v.48 .’"‘ x"m Pd twmbybw
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3 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ’ChĲ yl¡Ă hŇ mĳĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ ÉMxĆ rĆÄ =lJĎ
ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ MtąĆŇ ’Ň YĎ yĘ rSĆÄ ’Ğ ÉhEĆhČ MoIąhČ =tŇ ’Ć rokÂ zĎ M‘Ďę hĎ =l’Ć hŇ SĆÁ mŁ
lk¡ĄŇ ’Ď yĲĄ âl¿ wĘ hŇ EĳĆmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hoËĎhyĘ ’yYÌĂoh dŇ yĎŔ qzĆxăŁ BĘ yJĂ ť MydĂŔ bĎŇ ‘Ğ tŇ yBăĄmĂ

4, 5 śhoĎÃhyĘ ìăŇ ’Ğ ybĲĂŇ yĘ=ykĲĂŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : bŇ ybĲĂŇ ’Ď hĲĎ SdĆŇ x¡Ł BĘ My’ĳĂ YĘ yĲŁ MêăĆ’Č MoI¡hČ : ZmĲĄ xĎ
‘BąČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğř ysĂę CbŇ yĘhČ wĘ yCăĂxĂ hĲČ wĘ yrĂÁ mŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêĂÄ xĂ hĲČ wĘř ynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ţ ZrĆ’ăĆ=l’Ć
hŇ d¿ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć êËĎ dĘŇ bČŇ ‘ĲĎwĘ SbĳĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ ëŇ lĎŔ tŇ tĆŇ lăĎ ÉìytĆÄ bŇŁ ’ĞlĲČ

6 y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIbČŇ C tŇ ~ĳŁ mČ lkăČŇ ’Ň êŁ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ : hŇ EĲĆhČ SdĆŇ x¿Ł BČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ
7 ZmĄę xĎ ìÁ lĘ hŇ ’ĆÄ rĎyĲĄ=âlwĘř MymĳĂ IĎhČ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ tŇ ’¡Ą lkĄŔ ’Ď yĲĄ Éto~mČ : hoĲĎhylĲČ gŇx¡Č
8 ’Ch¡ hČ MoI¿BČ ìŔ nĘ bĂŇ lĘ êăĎ dĘŇ GČhĂ wĘ : ìŇ lĲĆ bĚŇ GĘ =lkĎŇ BĘ r’¡Ł WĘ ìËŇ lĘ hŇ ’¿Ć rĎyĲĄ=âlwĘ
9 ÉìlĘ žhyĎhĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ yt¡ĂŇ ’Ň YĄBĘ ylĂŔ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď hŇ zĆę rCbăŇ ‘ĞBĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ

ìŇ ypĳĂŇ BĘ ho¡ĎhyĘ tŇ r¿Čoê hŇ yËĆhĘ êĲĂ N‘ČmČę lĘ ìŇ ynĆŔ y‘Ą NyBăĄ ÉNorJĎ zĂlĘ C ìę dĘŇ yĲĎ=l‘Č tŇ o’Á lĘ
10 tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ u¿ĎxĚhĲČ =tŇ ’Ć êËĎrĘmČ SĲĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň ’ĞYĲĂ oh hŇ qĎŔ zĎxĞ dŇ yăĎBĘ yJĂ ť

: hŇ mĎ ymĲĂ yĎ Mym¡Ă IĎmĂ HdĳĎŇ ‘ĞomĲ lĘ
11 ì¡Ň lĘ ‘B¿Č SĘ nĂ rSËĆ ’ĞJĲČ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉhoĎhř yĘ ìąŇ ’Ğř bĲĂŇ yĘ=yJĲĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ
12 =lkĎŇ wĘ hoĳĎhylĲČ MxĆ r¡Ć=rTĆ jĲĆ =lkĎŇ ê¿ĎrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ : ëŇ lĲĎ Hn¡ĎtĎŇ nĘ C ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ wĘ
13 rTĆ jąĆ =lkĎŇ wĘ : hoĲĎhylĲČ Myr¡ĂkĎŇ EĘhČ ìËŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎę hĄ BĘ rgĆŇSăĆ ű rTĆ jăĆ

MdËĎŇ ’Ď rok¿Ň BĘ lkÄŁ wĘ oêĳpĘŇ rČ‘ĞwĲČ hŇ D¡ĆpĘŇ tĂŇ âl¿ =M’Ă wĘ hŇ WĆŔ bĘŇ hŇ DăĆpĘŇ êĂ ÉrmŁ xĞ
14 tŇ ’Ň EĳŁ =hŇ mČ rmăŁ ’Ň lĄ rx¡Ď mĎ ìËŇ nĘ bĂŇ ì¿Ň lĘ ’ĲĎ SĘ yĂ=yJĲĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : hŇ DĲĆpĘŇ êĂ ìŇ yn¡ĆbĎŇ BĘ

: MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ hoËĎhyĘ Cn’ÌĎ yYĂ ohĲ dŇ yĎę qzĆxăŁ BĘ wylĎŔ ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
15 ZrĆ’ăĆBĘ ÉrokŇ BĘ =lJĎ hoąĎhyĘ gŇrÄŁ hĞ IĲČwČ ůCnxĄ QĘ SČ lĘ Èh‘Ł rĘpČŇ hŇ SăĎ qĘ hĂ =yJĲĂ yhĂę yĘwČ

hoĎęhylĲČ xČ bĄÁ zŁ ynĂÄ’Ğ žNJĄ =l‘Č hŇ mĳĎ hĄ BĘ rokăŇ BĘ =dŇ ‘Č wĘ Md¡ĎŇ ’Ďř rk¿ŇŁ BĘ mĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ
16 Éto’lĘ hŇ yąĎhĎ wĘ : hŇ DĲĆpĘŇ ’Ć yn¡ČBĎ rok¿Ň BĘ =lkĎŇ wĘ MyrĂŔ kĎŇ EĘhČ ÉMxĆ rĆÄ rTĆ jąĆ =lJĎ

ho¡ĎhyĘ Cn’¿Ď yYĂ ohĲ dŇ yĎŔ qzĆxăŁ BĘ yJĂ ť ìŇ ynĳĆy‘Ą NyBăĄ tŇ p¡ŇŁ TĎ oTĲ lĘ C hŇ kĎŔ dĘŇ yăĎ=l‘Č
MxăĎ nĎ=âlĲ wĘ ůM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć Èh‘Ł rĘjČ xQăČ SČ BĘ yhĂę yĘwČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ17 +p4

l’
.V"xw w"d ,b"d Nkw yêĂ xĂ hČ ’"s v.5 .‘"tw y"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.5 .gy
’"s ,yrq ì’ĞybĂ yĘ v.11 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +z Nkw =âl ’"s v.7 .’tyrw’b +b g’t +’ Nwhl ty’d v.5

.‘"tw V"x ,rd"nq y"k +b Nkw ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.11 .d"ydw ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw yrqw bytk ’lm ì’ĞybĂ yĘ
’Ymn w"Tdb l’llhy [10:1—13:16] hVrph MV v.16 .’tyrw’b +b g’t +’ Nwhl ty’d v.15

,yYxw ,[12:29] yYxb yhyw ,[11:1] ‘gn dw‘ ,[10:1] ytdbkh ,yYxw ,+g Myrdsw .w"q Myqwspw .hnmy Nk
,’y‘gb =l’ĲĆ ’rwq ’"b ,[12:3] td‘ lk=l’Ć tx’ hlm Pwlxw .hŁ gŁw tw’m VVw Pl’ Mylmw .[13:1] yl=Vdq

.Pqmb M’ KĂ ’lz’b Ntw’ Nyrwq Ny’w ,[10:11] ’nąĎ=wkl Pwlx ’lbw ,n"b Nk ’lw
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MyhĂę Łl’Ĺ rmăČ ’Ď ű yJăĂ ’Chĳ bŇ or¡qĎ yJ¿Ă MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆ ëŇ rĆDĆ ť MyhĂę Łl’Ĺ
ű MyhÌĂ Łl’Ĺ bŇ iĄÄ IČwČ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ CbŇ S¿Ď wĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ Mt¿ĎŇ ’Ł rĘBĂ M‘ËĎhĎ Mx¿Ą eĎ yĂ=NjĆ 18

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cl¿ ‘Ď MySËĂ mĚ xĞ wĲČ PŇ Csĳ =MyČ rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ ëŇ rĆD¿Ć M‘ËĎhĎ =tŇ ’Ć
‘ČBĄÄ SĘ hČ žyJĂ oUĳ ‘Ă PŇ ¡Ąsoy tŇ om¿ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ xu¿ČIĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 19

MkĆŔ tĘŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ dŇ qąŁ pĘŇ yĂ dŇ qÄŁ jĎ rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć ‘Č yBĂÁ SĘ hĂ
MtĎŔ ’Ą bĘŇ CnăxĞ IĲČwČ tŇ JĳŁ iĚmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă hŇ E¡ĆmĂ ytËČŇ mŁ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć MtÌĆŇ ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ 20

MtăĎŇ xŁ nĘ lČ ÉNnĎ‘Ď dŇ CUą ‘ČBĘ MmĎÁ oy MhĆÄ ynĄpĘŇ lĂ žëlĄ hŁ hoĎÃhywĲČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ hŇ Y¡ĄqĘ BĂ 21

: hŇ lĎ yĘlĲĎ wĎ Mm¿Ď oy tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ MhĳĆ lĎ ry’ăĂ hĎ lĘ S’¡Ą dŇ CU¿ ‘ČBĘ hŇ lĎ yĘlËČ wĘ ëŇ rĆDĆŔ hČ
: M‘ĲĎhĎ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ lĎ yĘlĳĎ S’¡Ą hĎ dŇ CU¿ ‘Č wĘ MmĎŔ oy ÉNnĎ‘ĎhĲĆ dŇ CUą ‘Č SymĂÂ yĎ=âlĲ 22

CbŇ SĚę yĎwĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÈrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄř hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ dy, 2

NpŔŁ YĘ l‘ČBăČ ÉynĄpĘŇ lĂ MIĳĎhČ NybăĄŇ C lD¡Ł gĘŇmĂ NyB¿Ą tŇ rŔŁ yxĂ hĲČ yjăĂ ÉynĄpĘŇ lĂ ÉCnxĞ yĲČwĘ
Mh¡Ą Myk¿ĂŇ bĚŇ nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ Éh‘Ł rĘjČ rmąČ ’Ď wĘ : MIĲĎhČ =l‘Č Cn¡xĞtĲČŇ ox¿ kĘŇ nĂ 3

PŇ dăČŇ rĎwĘ Èh‘Ł rĘjČ =bŇ lĄ =tŇ ’Ć yêăĂ qĘ EČxĂ wĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ rg¿ČŇsĎ ZrĆ’ĳĎBĎ 4

ynăĂ’Ğ=yJĲĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ C‘¿dĘŇ yĲĎwĘ olŔ yxĄ =lkĎŇ bĘŇ C Éh‘Ł rĘpČŇ BĘ hŇ dąĎŇ bĘŇ JĲĎ ’Ă wĘ ůMhĆ yrĄxĞ’ĲČ
bŇ bČÄ lĘ ëŇ pĄŇ hĎ IĲĄwČţ M‘ĳĎhĎ xr¡ČbĎŇ yJ¿Ă MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉdGČ IĚwČ : NkĲĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ 5

CnxĘ Q¿Č SĂ =yJĲĂ CnyWĂŔ ‘Ď tŇ ’Ň EăŁ =hŇ mČ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉwydĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ hŇ ‘ąŁ rĘjČ
: oUĲ ‘Ă xq¿ČlĎ oU¡ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ oBĳ kĘŇ rĂ=tŇ ’Ć rs¡Ł ’Ę IĆwČ : CndĲĄŇ bĘŇ ‘ĎmĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 6

=l‘Č MS¡Ă lĂřSĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ bŇ kĆŇ răĆ lk¡ŇŁ wĘ rCxŔ BĎ ÉbkĆŇ rĆÄ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ xuČę IĂwČ 7

yr¡ĄxĞ’ĲČ PŇ DěŁ rĘIĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ Éh‘Ł rĘjČ bŇ ląĄ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ qEăĄxČ yĘwČ : oQĲ JĚ 8

MyĂrČÁ YĘ mĂ CpÄ DĘrĘIĂwČ : hŇ mĲĎ rĎ dŇ y¿ĎBĘ My’¡Ă YĘ yĲŁ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ 9

hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ kĆŇ răĆ ÉsCs=lJĎ MIĎŔhČ =l‘Č MynăĂxŁ ÉMtĎŇ o’ CgŇ yvąĂ IČwČ MhĆę yrĄxĞ’ĲČ
bŇ yrĳĂqĘ hĂ hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ C : NpĲŇŁ YĘ l‘ČB¿Č yn¡ĄpĘŇ lĂ tŇ rŔŁ yxĂ hĲČ ÉyjĂ =l‘Č olĳ yxĄ wĘ wyS¡Ď rĎpĲĎŇ C 10

MhĆę yrĄxĞ’ĲČ ‘ČsăĄ nŁ ű MyĂrăČYĘ mĂ hŇ e¿ĄhĂ wĘ MhĆÁ ynĄy‘ĲĄ=tŇ ’Ć l’ĄÄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ žC’WĘ IĂwČ
ůhSĆ mŁ =l’Ć ÈCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cq¿ ‘ĞYĘ IĂwČ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉC’rĘyIĲĂwČ 11

Ét’Ň EŁ =hŇ mČ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ tŇ Cmă lĎ Cnê¡ĎxĘ qČ lĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉMyrĂbĎŇ qĘ =Ny’ĲĄ yląĂ BĘ mĂ hĲĞ
CnrĘBČÄ DĂ žrSĆ ’Ğ rbĎę DĎhČ hŇ zăĆ=âlhĞ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Cn’¡Ď yYĂ ohĲ lĘ CnQĎŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď 12

Kyl’
+h MyTpwVb : MyznkV’h ghnmk ’"l qwsp +h d‘ +d qwsp +d MyTpwVb h’ybn hV’ grwbdw hrTph v.17
,ymlVwry Nk v.7 .+y +w ly‘l Nyy‘ : ypr rmŁ ’lĄ ’"s v.1 .dy .Mydrpsh ghnmk ’"l qwsp +h d‘ +’ qwsp

.’lm MySĂ lĂ SĎ wĘ yllhbwww.bibleist.ru
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bŇ oT¿ yJăĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ =tŇ ’Ć hŇ dăĎŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ CeřU¡Ć mĂ ld¿ČŇ xĞ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ bĘŇ ìŇ yląĆ’Ą
13 ÈM‘ĎhĎ =l’Ć hŇ SăĆ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ Cnt¡ĄŇ UĚ mĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ =tŇ ’Ć dŇ băŇŁ ‘Ğ ÉCnlĎÄ

Mk¡ĆŇ lĎ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ ‘ăČCSyĘ=tŇ ’Ć ÉC’rĘC Cbę YĘ yČtĘŇ hĲĂ ůC’rĎyêĂ =l’Č
dŇ o‘¡ Mt¿ĎŇ ’Ł rĘlĂ CpŇ ysËĂ tŇŁ âl¿ MoIŔhČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =tŇ ’Ć MtąĆŇ y’Ă rĘ rSĆÄ ’Ğř yJĂę MoIĳhČ

14 : NCSĲ yrĂxĞêĲČ Mê¡Ć’Č wĘ MkĳĆŇ lĎ MxăĄ QĎ yĂ ho¡ĎhyĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č

15 l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =l’Ć rB¿Ą DČ ylĳĎ’Ą q‘¡ČYĘ êĂ =hŇ mČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ sŘ12

16 Ch‘ĳĄqĎ bĘŇ C MI¡ĎhČ =l‘Č ìËŇ dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć hŇ TÌĄ nĘ C ìę FĘ mČ =tŇ ’ĲĆ MrăĄhĎ hŇ êĎÂ’Č wĘ : C‘iĲĎ yĂwĘ
17 ÉqEĄxČ mĘ ynąĂnĘ hĂ ynĂę ’Ğ wĲČ : hŇ SĲĎ BĎ IČBČ MI¡ĎhČ ëŇ ot¿Ň BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’bÌŇŁ yĎwĘ

olŔ yxĄ =lkĎŇ bĘŇ C Éh‘Ł rĘpČŇ BĘ hŇ dąĎŇ bĘŇ JĲĎ ’Ă wĘ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ C’b¡ŇŁ yĎwĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć
18 hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ BĘ ydăĂŇ bĘŇ JĲĎ hĂ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ C‘¿dĘŇ yĲĎwĘ : wySĲĎ rĎpĲĎŇ bĘŇ C oB¡ kĘŇ rĂBĘ
19 hŇ năĄxĞmĲČ ÉynĄpĘŇ lĂ ÉëlĄ hŁ hĲČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ‘iČÂ IĂwČ : wySĲĎ rĎpĲĎŇ bĘŇ C oB¡ kĘŇ rĂBĘ

dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ dŇ CUą ‘Č ‘iČÂ IĂwČ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ mĄ ëŇ lĆ I¡ĄwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
20 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ năĄxĞmĲČ ÉNybĄŇ C MyĂrČę YĘ mĂ hŇ năĄxĞmĲČ ű NyBăĄ ’bÂŁ IĎwČ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ mĄ

hŇ z¡Ć=l’Ć hŇ zËĆ bŇ r¿ČqĎ =âlĲ wĘ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ =tŇ ’Ć r’Ć I¡ĎwČ ëŇ SĆ xŔŁ hČ wĘ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ yhąĂ yĘwČ
21 MIĎhČ ţ=tŇ ’Ć ű hoăĎhyĘ ëŇ lĆ oIăwČ ůMIĎhČ =l‘Č ÈodŇ yĎ=tŇ ’Ć hŇ SăĆ mŁ TIĄÄwČ : hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ =lJĎ

C‘¡qĘ BĲĎ IĂwČ hŇ bĳĎŇ rĎxĲĎ lĆ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ =lJĎ ÉhEĎ‘Č MydąĂŇ qĎ xČ CrÄ BĘ
22 ÉMhĆ lĎ MyĂUąČhČ wĘ hŇ SĳĎ BĎ IČBČ MI¡ĎhČ ëŇ ot¿Ň BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’bÌŇŁ IĎwČ : MyĂUĲĎ hČ
23 MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ C’băŇŁ IĎwČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ CpąŇ DĘrĘIĂwČ : MlĲĎ ’Ň mŁ vĘ mĂ C Mn¡Ď ymĂ ymĲĂ hŇ mĎŔ ox
24 tŇ rĆmăŁ SĘ ’Č BĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : MIĲĎhČ ëŇ oê¡ =l’Ć wySĳĎ rĎpĲĎŇ C oB¡ kĘŇ rĂ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ sCsă lJŁ ť

MhĎ IĎěwČ NnĳĎ‘Ď wĘ S’¡Ą dŇ CU¿ ‘ČBĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ qąĄSĘ IČwČ rqĆBŔŁ hČ
25 tŇ dĳĚŇ bĄŇ kĘŇ BĂř Chg¡ĄŇhĞ nĲČ yĘwĲČ wytĎŔ bŇŁ JĘ rĘmČ NpăČŇ ’Ł tŇ ’Ą ť rsČ IĎęwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ hŇ n¿ĄxĞmĲČ tŇ ’¡Ą

Mh¡Ć lĎ Mx¿Ď lĘ nĂ hoĎŔhyĘ yJăĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄjĘ mĂ ÉhsĎ CnÄ’Ď MyĂrČę YĘ mĂ rř mĆ ’Ň IăŁ wČ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ

26 ÉMyĂUČÄ hČ CbŇ SąĚ yĎwĘ MIĳĎhČ =l‘Č ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć hŇ T¿Ą nĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
27 MIĎęhČ =l‘Č odÁ yĎ=tŇ ’Ć hŇ SĆÄ mŁ žTIĄwČ : wySĲĎ rĎjĲĎ =l‘Č wĘ oB¡ kĘŇ rĂ=l‘Č MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č

r‘ÌĄnČ yĘwČ otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ MysăĂ nĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ C onŔ tĎŇ y’ăĄlĘ ÉrqĆBÄŁ tŇ on¿pĘŇ lĂ MIĎÁhČ bŇ SĎ IĎÄwČ
hwhy
,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk rSĆ ’ĞJČ ’"sb ,rSĆ ’ĞJČ rybs v.13 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.12

V"x Nkw yrqw bytk CrmĘ ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.25 .b"d Nkw ’lm tCdbĄ kĘ BĂ yllhb v.25 .s"tw ‘"t
.y"twwww.bibleist.ru
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ÉbkĆŇ rĆÄ hĎ =tŇ ’Ć Cią kČŇ yĘwČ MyĂUČę hČ CbŇ SăĚ IĎwČ : MIĲĎhČ ëŇ ot¿Ň BĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ 28

=âlĲ MIĳĎBČ Mh¡Ć yrĄxĞ’ĲČ My’¿Ăř BĎ hČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ lyxăĄ É lkŇŁ lĘ MySĂŔ rĎjăĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
ëŇ otăŇ BĘ hŇ S¡Ď BĎ IČbČŇ Ck¿Ň lĘ hĲĎ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ C : dŇ xĲĎ ’Ć =dŇ ‘Č Mh¡Ć BĎ r’¿Č SĘ nĂ 29

MoI¿BČ hoĎÁhyĘ ‘SČ oIÄwČ : MlĲĎ ’Ň mŁ vĘ mĂ C Mn¡Ď ymĂ ymĲĂ hŇ mĎŔ xŁ ÉMhĆ lĎ MyĂUąČhČ wĘ MIĳĎhČ 30

tŇ m¡Ą MyĂrČŔ YĘ mĂ =tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ ’rĘIąČwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ dŇ IăČmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’ChË hČ
ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ hŇ lĎę dŇŁ GĘ hČ dŇ IăĎhČ =tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ’rĘIČÄwČ : MIĲĎhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č 31

: oDĲbĘŇ ‘Č hŇ S¡Ć mŁ bĘŇ C hoĎŔhyBĲČ ÉCnymĂÄ ’Ğ IĲČwĲČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć M‘¡ĎhĎ C’¿ rĘyIĲĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ

Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ hoĎŔhylĲČ Ét’Ň EŁ hČ hŇ rąĎyèĂ hČ =tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ C žhSĆ mŁ =rySĲĂ yĎ z’ăĎ wT
ob¡Ň kĘŇ rĲŁ wĘ sCs¿ hŇ ’ĎŔ GĎ hŇ ’ăřŁ gĎŇ=yJĲĂ ÉhoĎhylĲČř hŇ rĎySąĂ ’Ď rmĳŁ ’Ň lĄ
hŇ ząĆ hŇ ‘ĳĎCSylĲĂ yl¡Ă =yhĂ yĘwĲČ HyĎŔ ÉtrĎř mĘ zĂwĘ yEąĂ‘Ď : MIĲĎbČŇ hŇ m¿Ď rĎ 2

Sy’ăĂ ho¡ĎhyĘ : ChnĘ mĲĆ mĘř rŁ ’Ğ wĲČ yb¡ĂŇ ’Ď yh¿ĄŁl’Ĺ ChwĄŔnĘ ’Č wĲĘř ÉylĂ ’Ą 3

hŇ răĎyĎ ol¡ yxĄ wĘ hŇ ‘ËŁ rĘjČ tŇ b¿ŇŁ JĘ rĘmČ : omĲ SĘ ho¡ĎhyĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ 4

CmyĳĚsĘ kČŇ yĘ tŇ m¡Ł hŁ êĘ : PŇ CsĲ =MyČbĘŇ C‘¿BĘ TĚ wyS¡Ď lĂ SĲĎ rx¿Č bĘŇ mĂ C MIĳĎbČŇ 5

xČ JĳŁ BČ yr¡ĂDĎ’Ę nĆ hoĎŔhyĘ ìăŇ nĘ ymĲĂ yĘ : NbĆŇ ’ĲĎ =omJĘ tŇ Łl¡ oYř mĘ bĂŇ Cd¿Ň rĘyĲĎ 6

ìŇ ymĳĆqĎ srăŁ hĞêĲČ ì¡Ň nĘ o’Ĳ GĘ bŇ r¿Ł bĘŇ C : bŇ yĲĄo’ Z‘¿ČrĘêĂ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň nĘ ymĲĂ yĘ 7

CmrĘ‘ĆnăĆ ÉìyjĆÄ ’Č xČ CrąbĘŇ C : SuĲČJČ oml¡Ą kĘŇ ’Ň yĲŁ ìŔ nĘ răŁ xĞ ÉxQČ SČ êĘ 8

: MyĲĎ=bŇ lĆ BĘ tŇ m¡Ł hŁ tĘŇ C’¿ pĘŇ qĲĎ MylĳĂ zĘnĲŁ dŇ n¡Ą=omkĘŇ Cb¿Ň ~Ę nĂ MyĂmČŔ
ySĂŔ pĘŇ nČ om’ăĄ lĎ mĘ êĂ llĳĎ SĎ qQăĄ xČ ’Ğ gŇ yv¡Ă ’Č PŇ D¿Ł rĘ’Ć bŇ yËĄo’ rm¿Č ’Ď 9

omiăĎ JĂ ì¡Ň xĞ CrĲbĘŇ êĎpĘŇ S¿Č nĎ : ydĲĂŇ yĎ omS¡Ą yrĂoêĲ yBĂŔ rĘxČ qyrăĂ’Ď 10

hŇ kĎŇ mąŁ kĎŇ =ymĲĂ : MyrĲĂyDĂ’Č MyĂm¡ČBĘ tŇ rĆpĆŔ o‘JĲČ ÉCllĘřYĲĎ MyĳĎ 11

tŇŁQ¡ hĂ tĘŇ ’r¿Ďon SdĆŇ uĳŁ BČ rDăĎ’Ę nĆ hŇ kĎŇ m¡Ł JĎ ym¿Ă hoĎŔhyĘ ÉMlĂ ’Ą BĲĎ
tĎŇ yx¿Ă nĎ : ZrĆ’ĲĎ om‘¡ĄlĎ bĘŇ êĂ ìŔ nĘ ymăĂ yĘ ÉtĎ yTĂÄ nĎ : ’lĆ pĲĆŇ =hŇ WĄ ‘ĲŁ 12, 13

: ìŇ SĲĆ dĘŇ qĎ hŇ w¿ĄnĘ =l’Ć ì¡Ň EĘ‘ĎbĘŇ êĎlĘ h¿Č nĄ êĎlĘ ’ĳĎ GĎř Cză=M‘Č ì¡Ň DĘsĘ xČ bĘŇ
z’ąĎ : tŇ SĆ lĲĎ jĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ zxČŔ ’Ď lyxăĂ NCzĳGĎrĘyĂ MyU¡Ă ‘Č C‘¿mĘ SĲĎ 14, 15

wlhbn
y"k hbrhb Nkw hywpr dmlh wxyryb v.1 .wT .wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ ,’rz‘ Nwqt Pdh V’rb My’bh v.28
Nkw xtp trČmĘ zĂwĘ ’"s v.2 .yrq o’GĎ v.1 .b"ydw w"dx Nkw Vgdb dml hoĎhyQČ Tw‘ymb ,swpdh tw’xswnbw
,whwn’wĘ ’"b ’"n ,’y‘g ’lb whwn’wĘ wxyryb v.2 .’"tw y"k V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ytĂ rĎmĘ zĂwĘ ’"sw ,d"ydw ’"yd
tŁlYŁ mĘ bĂ ymlVwry ,Nynt wyw ’lm tolYŁ mĘ bĂ yllhb v.5 .xtp PTx ChnĘmĆmĞrŁ ’ĞwČ ’"s v.2 .’y‘gb whwn’wĲĘ n"b
,h"dxw b"d ,’"d ,y"k Myrps Pwrb dbl ’wVb Nk v.10 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw rsxd rsx

.ypr tl’gČŇ n"b v.13 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,g"d ,d"dx ,b"dx Nkw xtp PTx wllĞY ’"s
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CgŇměŁ nĎ dŇ ‘ČrĳĎ omz¡ĄxĞ’Ň yĲŁ bŇ ’ĎŔ om ylăĄ y’Ą ModŔ ’Ĺ ypăĄŇ CQ’Č ÉClhĞbĘŇ nĂ
16 ld¿ŇŁ gĘŇBĂ dŇ xČ pČŔ wĎ ÉhtĎŇ mĎÄ y’Ą śMhąĆ ylĄ ‘Ğ ljÄŁ êĂ : N‘ČnĲĎkĘŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ lJ¡Ł

=dŇ ‘ĲČ hoĎŔhyĘ ÉìUĘ ‘Č rbąŇŁ ‘ĞyĲČ=dŇ ‘Č NbĆŇ ’ĳĎ JĎ Cmă DĘyĂ ì¡Ň ‘ĞorĲř zĘ
17 ìŔ tĘŇ lĲĎ xĞ nĲČ rhăČ BĘ Éom‘ĄÄ FĎ tĂŇ wĘ om’Ąę bĂŇ êĘ : tĎŇ ynĲĂ qĎ Cz¿=M‘Č rb¡ŇŁ ‘ĞyĲČ

: ìŇ ydĲĆŇ yĎ Cn¿ nĘ oJĲ yn¡ĎdŇŁ ’Ğř SdĎě uĘ mĂ hoĳĎhyĘ êĎlĘ ‘¡ČjĎ ìËŇ êĘ bĘŇ SĂ lĘ NokÌŇ mĎ
18, 19 oBą kĘŇ rĂBĘ hŇ ‘ÁŁ rĘjČ sCsÄ ž’bĎŇ yJăĂ : dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď ‘Ł lĘ ëŇŁl¡ mĘ yĂ ű ho¿ĎhyĘ

l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ C MIĳĎhČ ymăĄ =tŇ ’Ć Mh¡Ć lĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ bŇ SĆ IÌĎwČ MIĎŔBČ ÉwySĎ rĎpĲĎŇ bĘŇ C
: MIĲĎhČ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ S¡Ď BĎ IČbČŇ Ck¿Ň lĘ hĲĎ

20 í’Ň YąĆř êĄ wČ HdĳĎŇ yĎBĘ PŇ ê¡Ł hČ =tŇ ’Ć NrËŁ hĞ’ĲČ tŇ oxÌ ’Ğ hŇ ’ĎÁ ybĂŇ eĘ hČ MyĎÄrĘmĂ žxuČ êĂ wČ
21 CrySąĂ MyĳĎrĘmĂ Mh¡Ć lĎ N‘Čê¿Č wČ : tŇ ŁlĲ xŁ mĘ bĂŇ C Myj¡Ă tĚŇ BĘ hĎ yrĆŔ xĞ’ĲČ ÉMySĂ eĎhČ =lkĲĎŇ

: MIĲĎbČŇ hŇ m¿Ď rĎ ob¡Ň kĘŇ rĲŁ wĘ sCs¿ hŇ ’ĎŔ GĎ hŇ ’ăřŁ gĎŇ=yJĲĂ ÉhoĎhylĲČ
22 rCSĳ =rBČ dĘŇ mĂ =l’Ć C’¡ YĘ IĲĄwČ PŇ CsŔ =MIČmĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ SąĆ mŁ ‘iČÄ IČwČ
23 hŇ tĎŇ rĎŔ mĎ C’băŇŁ IĎwČ : MyĂmĲĎ C’YĘ m¿Ď =âlwĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ MymËĂ yĎ=tŇ SĆ ŁlĲ SĘ CkÌŇ lĘ IĲĄwČ

Hm¡Ď SĘ =’rĎqĲĎ NJ¿Ą =l‘Č MhĳĄ Myr¡ĂmĎ yJ¿Ă hŇ rĎŔ UĎ mĂ ÉMyĂmČÄ tŇ ê¿Ł SĘ lĂ ClękĘŇ yĲĎ âlă wĘ
24, 25 hoĎęhyĘ=l’Ć q‘ăČYĘ IĂwČ : hŇ êĲĆSĘ eĂ =hŇ mČ rm¡Ł ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l‘Č M‘ËĎhĎ CnŁQÌ IĂwČ : hŇ rĲĎmĎ

MW¿Ď MSăĎ MyĂUĳĎhČ Cq¡ êĘ mĘ IĂwĲČ MyĂUČŔ hČ =l’Ć ÉëlĄ SĘ IČwČ Z‘ĄŔ ÉhoĎhyĘ ChrąĄř oIwČ
26 ű loqă lĘ ‘mČÁ SĘ êĂ ‘Čř omÄ SĎ =M’Ă žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ChiĲĎ nĂ MS¿Ď wĘ Tj¡Ď SĘ mĂ C qx¿Ł olË

ê¡ĎrĘmČ SĲĎ wĘ wytĎŔ wŁ YĘ mĂ lĘ ÉêĎ nĘ zČ’ĞhĲČ wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ ÉwynĎ y‘ĄBĘ rSąĎ IĎhČ wĘ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
ìŇ ylĆŔ ‘Ď MyWăĂ ’Ď =âlĲ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ bĘŇ yêĂ mĘ WąČ =rSĆ ’Ğ hŇ lĎÂxĞUĲČ hĲČ =lJĲĎř wyuĳĎxĚ =lJĎ

27 Myê¿ĄSĘ MSĎę wĘ hŇ mĎ lĂŔ y’Ą C’băŇŁ IĎwČ : ìŇ ’ĲĆ pĘŇ rĲŁ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ
zT ÉC‘sĘ IĂwČ : MyĂUĲĎ hČ =l‘Č MS¡Ď =CnxĞ IĲČwČ MyrĳĂmĎ êĘ My‘ăĂbĘŇ SĂ wĘ MyĂm¡Č tŇ n¿Ł y‘Ą hŇ rËĄWĘ ‘Ć

=NyBĲĄ rS¿Ć ’Ğ NysĂŔ =rBČ dĘŇ mĂ =l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lJĎ C’bÁŁ IĎwČ MlĂŔ y’Ą mĲĄ
Mt¡ĎŇ ’Ň YĄlĘ ynĂŔ èĄ hČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉMoy rW¿Ď ‘Ď hŇ èĎÄ mĂ xĞBĲČ ynĳĎysĂ NybăĄŇ C Ml¡Ă y’Ą

2 =l‘ĲČwĘ hŇ S¿Ć mŁ =l‘Č l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dÌČŇ ‘Ğ=lJĎ wnyřlÁ yw : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ
3 CntąĄŇ Cm NêĄÄ yĂ=ymĲĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ MhĆÁ lĄ ’Ğ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ

Cnl¿Ą kĘŇ ’Ď BĘ rWĎŔ BĎ hČ rysăĂ =l‘Č ÉCnêĄÄ bĘŇ SĂ BĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhoĎhyĘ=dŇ yČbĘŇ
Mxl
ymlVwry ,yllhb Nk v.16 .d"ydw b"yd ,w"dx ,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"d Nkw qsp ű MhĆylĄ‘Ğ ’"s v.16

hgwmb hyl‘ rsmnw í’YĄêĄwČ ’"s v.20 .V"xw w"d ,h"dx ,b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.17 .rsx ì‘ĞrŁ zĘ
.’y‘g ’lb =lJĎ n"b ’"n v.26 .rsx ‘ČmŁ SĎ yllhb v.26 .ytbr +w v.25 .yrq o’GĎ v.21 .í’YĆêĄwČ

.yrq CnoQIĂwČ bytk CnyQĂ IČwČ v.2 .zT
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=tŇ ’Ć tŇ ymËĂ hĎ lĘ hŇ EĆŔhČ rBăĎ dĘŇ UĂ hČ =l’Ć ÉCntĎÄ ’Ł MtąĆŇ ’Ň YĄ ohĲ =yJĂ ‘bČŇ ŁWĳ lĎ MxĆ l¡Ć
sŘ13 hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ ‘ĲĎrĎBĲĎ hŇ E¡ĆhČ lh¿Ď uĎ hČ =lJĎ 4

Moyă=rbČŇ DĘ ÉCTqĘ lĲĎ wĘ M‘ąĎhĎ ’YĎÄ yĎwĘ MyĂmĳĎèĎ hČ =NmĂ MxĆ l¡Ć MkËĆŇ lĎ ryT¿Ă mĘ mČ ynĂÄ nĘ hĂ
yèĂŔ èĂ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : âlĲ =M’Ă yt¡ĂŇ rĎotĲŇ BĘ ëŇ ¿ĄlyĄhĞ CeiËĆ nČ’Ğ N‘ČmÌČ lĘ omŔ oyBĘ 5

ű Moy¿ CT¡ qĘ lĘ yĂ=rSĲĆ ’Ğ l‘¿Č hŇ nĆŔ SĘ mĂ hŇ yăĎhĎ wĘ C’ybĳĂŇ yĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ Cnyk¡ĂŇ hĄ wĘ
yJÌĂ MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ bŇ rĆ‘Ćě l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MoyĲ 6

dŇ obăŇ JĘ =tŇ ’Ć ÉMtĆŇ y’Ă rĘC rqĆbęŁ C : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’yY¿Ă oh hoËĎhyĘ 7

wnwl¿řt yJ¿Ă hŇ mĎŔ CnxĘ năČ wĘ hoĳĎhyĘ=l‘Č Mk¡ĆŇ ytĄŇ eĲŁ lĚ êĘ =tŇ ’Ć o‘¿mĘ SĎ BĘ hoĎŔhyĘ
lkęŁ ’ĹlĲĆ rWăĎ BĎ bŇ rĆ‘ĆÁ BĎ MkĆÄ lĎ žhoĎhyĘ tŇ tăĄŇ BĘ hŇ SĆę mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnylĲĄ ‘Ď 8

Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ MkĆŔ ytĄŇ eăŁ lĚ êĘ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘ČmąŁ SĘ BĂ ‘ČBŔŁ WĘ lĂ ÉrqĆBÄŁ BČ MxĆ ląĆ wĘ
rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ=l‘Č yJ¿Ă Mk¡ĆŇ ytĄŇ eĲŁ lĚ tĘŇ Cnyl¿Ą ‘Ď=âlĲ hŇ mĎŔ CnxĘ năČ wĘ wylĳĎ ‘Ď Mn¡Ă yQĂ mČ 9

ynăĄpĘŇ lĂ Cb¡Ň rĘqĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtdČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’ĲĆ rmęŁ ’Ĺ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉhSĆ mŁ
tŇ dăČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ćř ÉNrŁ hĞ’ĲČ rBąĄdČŇ JĘ yhĂę yĘwČ : MkĲĆŇ ytĄŇ eĲŁ lĚ êĘ tŇ ’¡Ą ‘mČŔ SĎ yJăĂ hoĳĎhyĘ 10

: NnĲĎ‘ĎBĲĆ hŇ ’¡Ď rĘnĂ hoĎŔhyĘ dŇ obăŇ JĘ ÉheĄhĂ wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ hČ =l’Ć Cn¡pĘŇ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ

ynăĄBĘ ÈteŁ ClêĘ =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę mČę SĎ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 11, 12

rqĆB¡Ł bČŇ C rWĎŔ bĎŇ Clă kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉMyĂBČÄ rĘ‘ČhĲĎ NyBąĄ rmęŁ ’Ň lĄ MhĆÁ lĄ ’Ğ rBĄÄ DČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ
bŇ rĆ‘ĆŔ bĎŇ yhăĂ yĘwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ MxĆ lĳĎ =C‘BĘ WĘ êĂ 13

lFČŔ hČ tŇ băČŇ kĘŇ SĂ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ rqĆBęŁ bČŇ C hŇ nĳĆxĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć sk¡ČŇ êĘ wČ wřlĎŔ vĘ hČ l‘ČêăČ wČ
qDăČ ÉrBĎ dĘŇ UĂ hČ ynąĄjĘ =l‘Č hŇ eĄÂhĂ wĘ lFĳĎ hČ tŇ băČŇ kĘŇ SĂ l‘Čê¡Č wČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ bŇ yb¡ĂŇ sĎ 14

Sy’ąĂ CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ă rĘIĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č rp¡ŇŁ JĘ JČ qD¿Č sjĎŔ sĘ xĚmĘ 15

MhĆŔ lĄ ’Ğ ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’Chĳ =hŇ mČ C‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ yJËĂ ’ChŔ NmăĎ ÉwyxĂ ’Ď =l’Ć
rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ hŇ ząĆ : hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Mk¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ MxĆ QĆŔ hČ ’Chă 16

ÉrjČ sĘ mĂ tŇ lĆ GęŁ lĘ GĚlČ rmĆ ‘ăŁ olĳ kĘŇ ’Ď ypăĂŇ lĘ Sy’¡Ă CeUĆŔ mĂ CTă qĘ lĂ hoĎŔhyĘ hŇ CăĎYĂ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Nk¡ĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : CxuĲĎêĂ ol¡ hĽ’ĲĎ BĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ Sy’ËĂ MkĆŔ ytĄŇ SăŁ pĘŇ nČ 17

hŇ BĆŔ rĘUČ hČ ÉPyDĂ‘Ę hĆ âlą wĘ rmĆ ‘ŔŁ bĎŇ CDmăŁ IĎwČ : Ty‘ĲĂmĘ UČ hČ wĘ hŇ B¡Ć rĘUČ hČ CTŔ qĘ lĘ IĂwĲČ 18

hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : CTqĲĎlĎ ol¡ kĘŇ ’Ď =ypĲĂŇ lĘ Sy’¿Ă rysĳĂ xĘ hĆ âlă Ty‘¡ĂmĘ UČ hČ wĘ 19

Mhl’
wylĎ vĘ hČ ’"sb ,yllhb Nkw yrq wylĎ vĘ hČ v.13 .’y‘gb =l’ĲĆ n"b ’"n v.10 .yrq CnyQĂ tČ ,bytk CnoQtĂ v.7

.Nk +tk +b hyl‘ rsmnw yrqw bytk
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20 hŇ SĆę mŁ =l’Ć C‘ămĘ SĲĎ =âlwĘ : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č CeU¡Ć mĂ rt¿ĄŇ oy=l’Č Sy’Ăě MhĳĆ lĄ ’Ğ
PŇ Y¿Ł qĘ IĂwČ S’ĳČ bĘŇ IĂwČ My‘¡ĂlĎ oêĲ MrĚI¿ĎwČ rqĆBŔŁ =dŇ ‘Č ÉCeUĆÄ mĂ MySąĂ nĎ’Ğ CrtĂÄ oIwČ

21 olĳ kĘŇ ’Ď ypăĂŇ JĘ Sy’¡Ă rqĆBŔŁ BČ rqĆBăŁ BČ ÉotŇ ’Ł CTą qĘ lĘ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ Mh¡Ć lĄ ‘Ğ
22 yn¿ĄSĘ hŇ nĆŔ SĘ mĂ ÉMxĆ lĆÄ CT¿ qĘ lĲĎ yèĂę èĂ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : smĲĎř nĎ wĘ SmĆ è¡Ć hČ Mx¿Č wĘ
23 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ SĲĆ mŁ lĘ CdŇ yG¡ĂIČwČ hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ y’ăĄyWĂ nĘ =lJĎ ÉC’bÄŁ IĎwČ dŇ xĳĎ ’Ć lĲĎ rmĆ ‘¡Ł hĎ

rxĳĎmĎ ho¡ĎhylĲČ SdĆŇ qËŁ =tŇ BČ SČ NotÌŇ BĎ SČ hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ’Chť MhĆę lĄ ’Ğ
PŇ dĄŔ ‘Ł hăĎ =lJĎ Ét’Ą wĘ ClèĄŔ BČ ÉClèĘ bČŇ êĘ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ wĘ Cpę ’Ą CpÂ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ

24 rqĆBŔŁ hČ =dŇ ‘Č ÉotŇ ’Ł CxyeąĂIČwČ : rqĆBĲŁ hČ =dŇ ‘Č tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ lĘ MkËĆŇ lĎ CxyeÌĂhČ
25 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : oBĲ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ =âl hŇ U¡Ď rĂwĘ Sy’ĂŔ bĘŇ hĂ âlă wĘ hŇ SĳĆ mŁ hŇ CăĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ

Ch’¡ĚYĎ mĘ tĂŇ âl¿ MoIěhČ hoĳĎhylĲČ MoI¡hČ tŇ B¿Ď SČ =yJĲĂ MoIŔhČ ChlăĚ kĘŇ ’Ă ÉhSĆ mŁ
26 âl¿ tŇ B¡Ď SČ y‘ËĂybĂŇ èĘ hČ MoIÌbČŇ C ChTĳĚ qĘ lĘ êĂ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ S¿Ą : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ
27 : C’YĲĎ mĎ âl¡ wĘ TqĳŁ lĘ lĂ M‘¡ĎhĎ =NmĂ C’¿ YĘ yĲĎ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ÉyhĂ yĘwČĲ : oBĲ =hŇ yĆhĘ yĲĂ
28 rm¿Ł SĘ lĂ MêĆŔ nĘ ’Č măĄ ÉhnĎ’ĎÄ =dŇ ‘Č hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ sŘ14

29 ’Chă NJĄ ţ=l‘Č ůtBĎ èČ hČ MkăĆŇ lĎ NtăČŇ nĎ ÈhoĎhyĘ=yJĲĂ C’ę rĘ : ytĲĎŇ rŁ otĲŇ wĘ yt¡ČŇ wŁ YĘ mĂ
’YĄ y¿Ą=l’Č wyêĎę xĘ êČ Sy’ăĂ ű CbăŇ SĘ MyĂmĳĎoy MxĆ lăĆ yè¡Ă èĂ hČ MoI¿BČ MkËĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ

30 : y‘ĲĂbĂŇ èĘ hČř MoI¿BČ M‘¡ĎhĎ Ct¿Ň BĘ SĘ IĂwČ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ MoI¿BČ om¡ qŁ UĘ mĂ Sy’ËĂ
31 om¡ ‘Ę TČ wĘ NbĎŔ lĎ ÉdGČ ‘rČ ząĆJĘ ’Chę wĘ NmĳĎ om¡ SĘ =tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=tŇ yřbĲĄŇ C’Ì rĘqĘ IĂwČ
32 hoĎŔhyĘ hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ hŇ ząĆ hŇ SĆę mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : SbĲĎŇ dĘŇ BĂ tŇ x¿Ă yjĂ YČ JĘ

MxĆ QĆęhČ =tŇ ’Ć C’ă rĘyĂ ű N‘ČmăČ lĘ MkĳĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ lĘ CeUĆŔ mĂ ÉrmĆ ‘ÄŁ hĎ âlą mĘ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć y’¿Ă yYĂ ohĲ BĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ lĘ kąČŇ ’ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ

33 rmĆ ‘¡Ł hĎ =âlĲ mĘ hŇ UĎ S¿Ď =NtĆŇ wĘ tŇ xČŔ ’Č tŇ nĆYăĆ nĘ YĂ xqČ ť NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
34 rSËĆ ’ĞJĲČ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ lĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉotŇ ’Ł xeąČhČ wĘ NmĳĎ

: tŇ rĆmĲĎ SĘ mĂ lĘ tŇ d¡ĚŇ ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ NrËŁ hĞ’ĲČ ChxÌĄ yeĂ IČwČ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ
35 ZrĆ’ăĆ=l’Ć M’¡Ď BŁ =dŇ ‘Č hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÉNUĎ hČ =tŇ ’Ć Clą kĘŇ ’ĲĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C
36 rmĆ ‘ěŁ hĎ wĘ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿Ć hŇ Y¡ĄqĘ =l’Ć M’Ďě BŁ =dŇ ‘Č ClŔ kĘŇ ’ĲĎ ÉNUĎ hČ =tŇ ’Ć tŇ bĆŇ SĳĎ on

: ’ChĲ hŇ p¡ĎŇ y’Ą hĲĎ tŇ yr¿ĂWĂ ‘Ğ
zy yjăĂ =l‘Č Mh¡Ć y‘ĄsĘ mČ lĘ NysËĂ =rBČ dĘŇ UĂ mĂ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dČÄ ‘Ğ=lJĎ C‘sĘ IĂwČţ

hwhy
,y"k ’"t Nkw =ynĄbĘ ’"s v.31 .’lm y‘ĂybĂ èĘ hČ yllhb v.30 .d"ydw w"d ,d"dx Nkw xtp smČnĎwĘ ’"s v.21
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ÉM‘ĎhĎ bŇ rĆIąĎwČ : M‘ĲĎhĎ tŇ ê¿Ł SĘ lĂ MyĂm¡Č Ny’¿ĄwĘ MydĂŔ ypĂŇ rĘBĂ ÉCnxĞ IĲČwČĲ hoĳĎhyĘ 2

hŇ SĆŔ mŁ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ hŇ êĳĆSĘ nĂ wĘ MyĂm¡Č Cnl¿Ď =CnřêĘ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ hŇ SĆŔ mŁ =M‘Ă
MyĂUČŔ lČ ÉM‘ĎhĎ MSąĎ ’mĎÄ YĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć NCi¡ nČêĘ =hŇ mČř ydĂŔ UĎ ‘Ă ÉNCbŇ yrĂêĘ =hŇ mČ 3

tŇ ym¿Ă hĎ lĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ CntăĎŇ ylĂ ‘ĹhĲĆ ÉhEĆ hŇ UĎ ląĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ SĳĆ mŁ =l‘Č M‘¡ĎhĎ NlĆ I¿ĎwČ
rmŔŁ ’Ň lĄ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉhSĆ mŁ q‘ąČYĘ IĂwČ : ’mĲĎ ~Ď BČ yn¡ČqĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ yn¿ČBĎ =tŇ ’Ć wĘ ytËĂŇ ’Ł 4

hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ynĂ lĲĚ qĎ sĘ Cř T‘¡ČmĘ dŇ o‘¿ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎlĎ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď 5

ÉoB tĎŇ yJąĂ hĂ rSĆÄ ’Ğ ìę FĘ mČ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ EĂmĂ ì¡Ň êĘ ’Ă xq¿ČwĘ M‘ĎŔ hĎ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrbŇŁ ‘Ğ
ÈrC~hČ =l‘ĲČ ű Mè¿Ď ìŇ ynĆÄpĎŇ lĘ ždmĄ ‘Ł ynăĂnĘ hĂ : êĎkĘŇ lĲĎ hĎ wĘ ì¡Ň dĘŇ yĲĎBĘ xq¿Č r’ŔŁ yĘhČ =tŇ ’Ć 6

ÉNJĄ W‘Č IąČwČ M‘ĳĎhĎ hŇ tăĎŇ SĎ wĘ MyĂm¡Č CeUËĆ mĂ C’¿ YĘ yĲĎwĘ rC~ę bČŇ tĎŇ yJăĂ hĂ wĘ ůbrĄxŁ BĘ
hŇ bĳĎŇ yrĂmĘ C hŇ i¡Ď mČ MoqŔ UĎ hČ MSăĄ É’rĎqĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇ SĆŔ mŁ 7

hoËĎhyĘ SyÌĄhĞ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć MtąĎŇ iŁ nČ l‘ČÄ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ű bŇ yrăĂ=l‘Č
: NyĂ’ĲĎ =M’Ă CnB¡Ą rĘqĂ BĘ

hŇ SąĆ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MdĲĂŇ ypĂŇ rĘBĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=M‘Ă MxĆ Q¿Ď IĂwČ qlĳĄ mĎ ‘Ğ ’b¡ŇŁ IĎwČ 8, 9

ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ rxĎę mĎ qlĳĄ mĎ ‘ĞBĲČ MxăĄ QĎ hĂ ’Y¡Ą wĘ MySĂŔ nĎ’Ğ CnlăĎ =rxČ BĘ É‘ČSĚÄ ohyĘ=l’Ć
‘ČSĚę ohyĘ W‘Č IăČwČ : ydĲĂŇ yĎBĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ F¿Ą mČ C hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ hČ S’Ň răŁ =l‘Č Éb~Ď nĂ 10

Cl¡ ‘Ď rCxŔ wĘ NrăŁ hĞ’ĲČř ÉhSĆ mŁ C qlĳĄ mĎ ‘ĞBĲČ Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ hŇ SĆŔ mŁ Éol=rmČ ’ĲĎ rSąĆ ’ĞJĲČ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rbăČŇ gĎŇ wĘ od¡Ň yĎř hŇ SËĆ mŁ Myr¿ĂyĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ hČ S’Ň r¿Ł 11

NbĆŇ ’ËĆ =CxqĘ IĂwČ MydĂŔ bĄŇ JĘ ÉhSĆ mŁ ydąĄŇ ywĂ : qlĲĄ mĎ ‘Ğ rb¿ČŇ gĎŇ wĘ od¡Ň yĎř xČ ynËĂyĎ rS¿Ć ’ĞkĲČŇ wĘ 12

ÉdxĎ ’Ć hŇ EąĆmĂ wydĎę yĎbĘŇ CkăŇ mĘ êĲĎ rCxÁ wĘ NrÄŁ hĞ’ĲČ wĘ hĎ ylĳĆ‘Ď bŇ SĆ IăĄwČ wyê¡ĎxĘ tČŇ CmyW¿Ă IĎwČ
‘ČSËĚ ohyĘ SŁlÌ xĞ IĲČwČ : SmĆ èĲĎ hČ ’B¿Ł =dŇ ‘Č hŇ n¡Ď Cm’Ĺ wydËĎŇ yĎ yh¿Ă yĘwČ dŇ xĎŔ ’Ć hŇ EăĆmĂ C 13

: bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ oU¡ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ql¿Ą mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć
ynăĄzĘ’Ď BĘ MyW¡Ă wĘ rpĆŇ iĄŔ BČ ÉNorJĎ zĂ tŇ ’Ň ząŁ bŇ tÄŁ JĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 14

NbĆŇ I¿ĂwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ qlĄŔ mĎ ‘Ğ rkĆŇ zăĄř =tŇ ’Ć ÉhxĆ mĘ ’Ć hŇ xąŁ mĎř =yJĲĂ ‘ČSĳĚ ohyĘ 15

HyĎŔ śsJăĄ =l‘Č ÉdyĎ=yJĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : yiĲĂ nĂ ű ho¿ĎhyĘ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ IĂwČ xČ BĳĄ zĘmĂ hŇ S¡Ć mŁ 16

hmxlm
.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw =hmČC ’"s v.2 .s"tw ‘"t ,V"x ,y"k Myrpsb Nkw wnl=hnĎê rybs v.2 .zy
l"Y v.11 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw NrŁ hĞ’Č wĘ ’"s v.10 .yrq ynĂlĚqĎsĘ yĂ bytk ynĂlĚqĎsĘ C y‘drhnl ,y’br‘ml Nk v.4

’"s ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .yrq oxmĎ v.14 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wydĎyĎ = wdĎyĎ
,d"dx ,g"dx ,b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nylm Nyrt Nk v.16 .d"ydw h"dx ,g"d ,b"d Nkw lwgs rkĆzĆ
snĄ l"nw ,y’br‘ml Nkw ’dx hlm hyĎsĘ JĄ tYqmb ,y’xndml Nkw w"Td ,d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d
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: rDĲŁ rD¡Ł mĂ qlĳĄ mĎ ‘ĞBĲČ ho¡ĎhylĲČ hŇ m¿Ď xĎ lĘ mĂ
ÉMyhĂ Łl’Ĺ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą hŇ SĆŔ mŁ NtăĄŇ xŁ ÉNyĎdĘŇ mĂ NhąĄ kŇŁ orÄ tĘŇ yĂ ‘mČÂSĘ IĂwČxy +p5, sŘ15

: MyĂrĲĎYĘ UĂř mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ’yYÌĂoh=yJĲĂ oUĳ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ CĲ hŇ SĆŔ mŁ lĘ
2 : hĎ yxĲĆ CQSĂ rx¡Č ’Č hŇ SĳĆ mŁ tŇ SĆ ’ăĄ hŇ r¡ĎjŁ YĂ =tŇ ’Ć hŇ SĆŔ mŁ NtăĄŇ xŁ ÉortĘŇ yĂ xuČę IĂwČ
3 ytĂŇ yyĂŔhĎ rGăĄ rmČŔ ’Ď yJăĂ MSŔŁ rĘGĲĄ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ MSąĄ rSĆÄ ’Ğ hĎ ynĳĆbĎŇ ynăĄSĘ tŇ ’¡Ą wĘ
4 yrĂŔ zĘ‘ĆBĘ ÉybĂŇ ’Ď yhąĄŁl’Ĺ=yJĲĂ rzĆ‘ĳĆylĂ ’Ĺ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ MS¿Ą wĘ : hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ ZrĆ’¡ĆBĘ
5 oê¡SĘ ’Ă wĘ wyn¿ĎbĎŇ C hŇ SËĆ mŁ Nt¿ĄŇ xŁ orÄ tĘŇ yĂ ’bÂŁ IĎwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ bŇ rĆx¿ĆmĄ ynĂ l¡Ą ~Ăř IČwČ

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ rh¿Č MS¡Ď hŇ n¿ĆxŁ ’ChË =rSĆ ’Ğ rBĎę dĘŇ UĂ hČ =l’Ćř hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć
6 hĎ yn¡ĆbĎŇ yn¿ĄSĘ C ìŔ êĘ SĘ ’ĂÄ wĘ ìŇ ylĳĆ’Ą ’BăĎ or¡tĘŇ yĂ ì¿Ň nĘ tĆŇ xĲŁ ynËĂ’Ğř hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
7 Cl¿ ’ĞSĘ IĂwČ olŔ =qèČ IĲĂwČ ÉCxêČÄ SĘ IĂwČ onętĘŇ xĲŁ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ hŇ SĆÁ mŁ ’YĄÄ IĄwČ : HUĲĎ ‘Ă
8 žt’Ą onŔ tĘŇ xăŁ lĘ ÉhSĆ mŁ rjąĄsČ yĘwČ : hŇ lĎ hĹ’ĲŁ hĎ C’b¡ŇŁ IĎwČ Molĳ SĎ lĘ Ch‘¡ĄrĄlĘ =Sy’ĲĂ

tŇ ’ąĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ dăŇŁ o’ř l‘¡Č MyĂrČŔ YĘ mĂ lĘ C hŇ ‘ăŁ rĘpČŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ=lJĎ
9 orŔ tĘŇ yĂ DĘxČ IăĂwČ : hoĲĎhyĘ Ml¡Ą ~Ă IČwČ ëŇ rĆDĆŔ BČ MtČŇ ’ăĎ YĎ mĘ rSăĆ ’Ğ Éh’Ď lĎ êĘ hČ =lJĎ

dŇ I¿ČmĂ ol¡ř y~Ă hĂ rS¿Ć ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ ho¡ĎhyĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ =lJĎ l‘Č ť
10 dŇ I¿ČmĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć ly~¿Ă hĂ rSĆÄ ’Ğ hoĎŔhř yĘ ëŇ CrăBĎ ůortĘŇ yĂ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ =dŇ yČ tŇ xČ ê¡ČmĂ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć É ly~Ă hĂ rSąĆ ’Ğ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ dŇ IăČmĂ C MyĂr¡ČYĘ mĂ
11 rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎbČŇ yJăĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =lJĎ mĂ ho¡ĎhyĘ lod¿Ň gĎŇ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ ‘Č
12 MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Myx¡Ă bĎŇ zĘC hŇ l¿Ď ‘Ł hŇ SËĆ mŁ Nt¿ĄŇ xŁ orÄ tĘŇ yĂ xuČÂ IĂwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Cd¡Ň zĎ

hŇ S¡Ć mŁ Nt¿ĄŇ xŁ =M‘Ă MxĆ lËĆ =lkĎŇ ’ĹlĲĆ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ ű lkăŇŁ wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ ’bÄŁ IĎwČ
13 M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć TjăŁ SĘ lĂ hŇ S¡Ć mŁ bŇ SĆ I¿ĄwČ tŇ rĎŔ xĽUĲĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwČĲ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ

dm‘yw

,+g Myrdsw .z"Tq Myqwspw .hnwm’ dy Nk ’Ymn w"Tdb , h’ns [13:17—17:16] hVrph MV v.16
Pl’ Mylmw .[16:28] Mtn’m hn’=d‘ ,[16:4] ryTmm ynnh ,[14:15] q‘Yt=hm Mdqwmh rdsh MwlVt ,yYxw
’"b ,[15:13] tl’g wz=M‘ +b Mypwlxw .hVlVw MyrV‘w tw’m ‘br’w Mypl’ tVV twytw’w .’Ł pŁ w tw’m VVw
’lbw .’y‘gb =t’ĲĆ n"bw ’y‘g ’lb =t’Ć ’rwq ’"b ,[16:12] tnwlt=t’ ,yprb n"bw ,Vgdb êĎlĘ ’Ď GĎ ’rwq
.[17:6] rwYh=l‘ĲČ ,[15:26] lxmh=OĲĎ ,[15:17] Ktlxn rhĲČBĘ ,[15:2] whwn’Č wĲĘ yl’ hz ,[15:1] hVm=ySĲĂ yĎ z’ Pwlx
yy+y ,[14:21] y"y Klwyw ,[13:18] bsyw +w twqspw .[16:7] wnwlt ,[16:2] wnylyw +whk ynVw .Mwy dŁ mŁ hymy rpsmw
+w hy‘Vyb twm tnVb hrTph v.1 .xy .[17:15] ysn ,[17:6] rwYh l‘ ,[16:5] Mwy Mwy ,[15:18] Klmy
,+w qwsp d‘ +’ qwsp +z hy‘Vyb zx’ ymyb yhy Nypyswm MyznkV’w ,Mydrpsh ghnmk g"y qwsp d‘ +’ qwsp
yllhb v.4 .MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ rybs v.1 .+’ ’"k rbdmb Nyy‘ : ‘ybr ‘mČęSĘ IĂwČ ynys v.1 .+w +h qwsp +T
,h"dx Nkw q"z ’TVp rBĎŔ dĘUĂ hČ=l’ĆÄ ’"s ,g"d ,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ‘ybrb Nk v.5 .’lm ynĂlĄ y~Ă IČwČ
hyl‘ rsmnw w"Td Nkw rBĎě dĘUĂ hČ=l’Ć tYqmb ,dbl q"zb rBĎŔ dĘUĂ hČ=l’Ć ’"sw ,rBĎŔ dĘUĂ hČÄ=l’Ć w’ d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d
ymlVwry ,yllhb Nk v.8 .+b x"m tyV’rb Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw heĄhĂ ’"s v.6 .lwdg Pqzb ynys
.s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk MlĎ y~Ă hĂ ’"s ,MlĎ y~Ă hĂ rybs v.9 .b"d Nkw rsxd rsx tdŁ ’Ł ’"sw ,V"x Nkw tod’Ł
d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw ‘ybr hoĎęhyĘ ’"s ,’"dw y"k Myrps bwrb Nkw q"z wxyryb Nk v.10

.w"Tdw
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hŇ SĆŔ mŁ NtăĄŇ xŁ É’rĘIČwČ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Čř rqĆB¡Ł hČ =NmĂ hŇ SĆŔ mŁ =l‘Č ÉM‘ĎhĎ dŇ mąŁ ‘ĞIĲČwČ 14

rSĆÄ ’Ğ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =hŇ mĲĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ M‘ĳĎlĎ hŇ W¡Ć ‘Ł ’Ch¿ =rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ
bŇ ~¿Ď nĂ M‘ËĎhĎ =lkĎŇ wĘ ìŇ DĆŔ bČŇ lĘ ÉbSĄ oy hŇ êąĎ’Č ‘Č CDę mČ M‘ĎŔ lĎ ÉhWĆ ‘Ł hŇ êąĎ’Č
ylËČ ’Ą ’b¿ŇŁ yĎ=yJĲĂ onĳtĘŇ xĲŁ lĘ hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : bŇ rĆ‘ĲĎ=dŇ ‘Čř rqĆB¿Ł =NmĂ ìŇ yl¡Ć ‘Ď 15

yêĂŔ TĘ pČŇ SăĎ wĘ ylČŔ ’Ą ’ř BăĎ ÉrbĎŇ DĎ MhąĆ lĎ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=yJĂ : MyhĲĂ Łl’Ĺ Sr¿Ł dĘŇ lĂ M‘¡ĎhĎ 16

: wytĲĎŇ rŁ oêĲ =tŇ ’Ć wĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ yu¿ĄxĚ =tŇ ’Ć yêËĂ ‘Ę dČŇ ohĲ wĘ Ch‘ĳĄrĄ NybăĄŇ C Sy’¡Ă NyB¿Ą
: hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ ê¡Ď’Č rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ ÉboT=âl wylĳĎ’Ą hŇ S¡Ć mŁ Nt¿ĄŇ xŁ rmĆ ’Ň IËŁ wČ 17

ÉìUĘ mĂ dŇ bąĄŇ kĎŇ =yJĲĂ ëŇ UĳĎ ‘Ă rSăĆ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =MGČ hŇ êĎě ’Č =MGČ lBŔŁ êĂ lbăŇŁ nĎ 18

ìŔ YĘ ‘ăĎy’Ă ÉylĂ qŁ BĘ ‘mąČ SĘ hŇ êĎÂ‘Č : ìŇ DĲĆbČŇ lĘ ChŁW¡ ‘Ğ lk¿ČŇ CtŇ =âlĲ rbĎŔ DĎhČ 19

t¿ĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ lCmť M‘Ďę lĎ hŇ êăĎ’Č hŇ yÌĄhĹ ëŇ UĳĎ ‘Ă Myh¡Ă Łl’Ĺ yh¿Ă ywĂ
Myu¡ĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć MhĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ êăĎrĘhČ zĘhĂ wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć hŇ êËĎ’Č 20

hŇ W¡Ć ‘ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ HbĎŔ CkŇ lĘ yăĄř ÉërĆDĆÄ hČ =tŇ ’Ć MhĆę lĎ êăĎ ‘Ę dČŇ ohĲ wĘ tŇ rĳŁ oêhČ =tŇ ’Ć wĘ
MyhËĂ Łl’Ĺ y’ÌĄrĘyĂ lyĂxČÁ =ySĄ nĘ ’Č M‘ĎhĎ ţ=lJĎ mĂ hŇ zăĆxĹtĲĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : NCWĲ ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ 21

tŇ o’Ŕ mĄ yrăĄř WĎ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ yrąĄWĎ MhĆę lĄ ‘Ğ êăĎmĘ WČ wĘ ‘YČ bĳĎŇ y’Ą nĘŁWă tŇ m¡Ć ’Ĺ yS¿Ą nĘ ’Č
hŇ yĎÂhĎ wĘ ůt‘Ą=lkĎŇ BĘ ÈM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć CTă pĘŇ SĲĎ wĘ : tŇ rĲŁ WĎ ‘Ğ yr¿ĄWĎ wĘ Myè¡Ă mĂ xĞ yr¿ĄWĎ 22

MhĳĄ =CTjĘ SĘ yĂ NT¡Ł uĎ hČ rb¿ĎŇ DĎhČ =lkĎŇ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą C’ybăĂŇ yĎ É ldŇŁ GĎhČ rbąĎŇ DĎhČ =lJĎ
ìăŇ CĘYĂ wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć M’ăĂ : ëŇ êĲĎ ’Ă C’¡ WĘ nĲĎ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ É lqĄhĎ wĘ 23

: MolĲ SĎ bĘŇ ’b¿ŇŁ yĎ om¡ qŁ mĘ =l‘Č hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =lJĎ ÉMgČŇ wĘř dŇ mĳŁ ‘Ğ ê¡ĎlĘ kĎŇ yĲĎwĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ
hŇ SąĆ mŁ rxČÄ bĘŇ IĂwČ : rmĲĎ ’Ď rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł W‘Č IČěwČ onĳtĘŇ xĲŁ loqă lĘ hŇ S¡Ć mŁ ‘m¿Č SĘ IĂwČ 24, 25

yrąĄWĎ M‘ĳĎhĎ =l‘Č MyS¡Ă ’Ň rĎ MtËĎŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ É lyĂxČÄ =ySĄ nĘ ’Č
M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć CT¿ pĘŇ SĲĎ wĘ : tŇ rĲŁ WĎ ‘Ğ yr¿ĄWĎ wĘ Myè¡Ă mĂ xĞ yr¿ĄWĎ tŇ o’Ŕ mĄ yrăĄWĎ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ 26

rb¿ĎŇ DĎhČ =lkĎŇ wĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć NC’ă ybĂŇ yĘ ÉhSĆ uĎ hČ rbąĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć tŇ ‘ĳĄ=lkĎŇ BĘ
: oYĲ rĘ’Č =l’Ć ol¡ ëŇ lĆ I¿ĄwČ onĳtĘŇ xĲŁ =tŇ ’Ć hŇ S¡Ć mŁ xQ¿Č SČ yĘwČ : MhĲĄ CT¿ CjSĘ yĂ NT¡Ł uĎ hČ 27

hŇ EĆŔhČ MoIăBČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ’Ň Y¿Ą lĘ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ BČ Ty

Cn¡xĞ IĲČwČĲ ynČŔ ysĂ rBăČ dĘŇ mĂ ÉC’bÄŁ IĎwČ MyřdĂę ypĂŇ rĘmĲĄ C‘ăsĘ IĂwČ : ynĲĎ ysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ C’B¡Ď 2

rbdmb
Nkw C’BĎ = ’ĚBĎ = ’BĎ l"Y v.16 .s"tw V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.14 .s"tw V"x ,b"d Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.13

Nkw yrĄWĎ wĘ ’"s v.21 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wkly=rSĆ ’Ğ ’"s ,hgwmb Nk v.20 .‘"t Nk C’bĎ C w’ ,s"tw V"x
.b"d Nkw rsx MdĂypĂ rĘmĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.2 .Ty .MGČ rybs v.23 .s"tw ‘"t ,V"x
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3 MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć hŇ l¡Ď ‘Ď hŇ S¿Ć mŁ C : rhĲĎ hĎ dŇ gĆŇ n¿Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ MS¿Ď =NxČ IĲĂwČ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ
bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉrmČ ’Ň tŇŁ hŇ JąŁ rmŔŁ ’Ň lĄ rhăĎ hĎ =NmĂ ÉhoĎhyĘ wyląĎ ’Ą ’rĎÄ qĘ IĂwČ

4 ’vąĎ ’Ć wĲĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ lĘř ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MtĆŔ y’Ă rĘ MêăĆ’Č : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ dŇ yG¡ĄtČŇ wĘ
5 ‘Č omąř SĎ =M’Ă hŇ êĎę ‘Č wĘ : ylĲĎ ’Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’b¿ĂŇ ’Ď wĲĎ MyrĂŔ SĎ nĘ ypăĄŇ nĘ JČ =l‘Č ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć

=lJĎ mĂ ÉhQĎ gĚŇsĘ yląĂ MtĆŇ yyĂÄhĘ wĲĂ ytĳĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć Mê¡ĆrĘmČ SĘ C ylĂŔ qŁ BĘ ÉC‘mĘ SĘ êĂ
6 yogăŇ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ tŇ kĆŇ l¿Ć mĘ mČ ylËĂ =CyhĘ êĲĂ MêÌĆ’Č wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ yl¡Ă =yJĂ MyUĂŔ ‘ČhăĎ śsŘ16

7 hŇ SĆŔ mŁ ’băŇŁ IĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rB¡Ą dČŇ êĘ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’Ą ť SodĳŇ qĎ
rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’Ą ť MhĆę ynĄpĘŇ lĂ MWĆ IăĎwČ M‘ĳĎhĎ ynăĄqĘ zĂlĘ ’r¡ĎqĘ IĂwČ

8 ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ lJËŁ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ÉwDĎxĘ yČ M‘ąĎhĎ =lkĎŇ CnÄ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ ChC¡ĎYĂ
9 hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć M‘¡ĎhĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ bŇ SĆ IÌĎwČ hŇ WĳĆ ‘ĞnĲČ

ÉM‘ĎhĎ ‘mąČ SĘ yĂ rCbÂ ‘ĞBĲČ ůNnĎ‘ĎhĲĆ bŇ ‘ăČBĘ ÈìylĆ ’Ą ’BăĎ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ hŇ SĆę mŁ =l’Ć
M‘¡ĎhĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ dŇ G¿ĄIČwČ MlĳĎ o‘lĘ CnymăĂ ’Ğ yĲČ ì¡Ň BĘ =MgČŇ wĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă yrăĂBĘ dČŇ BĘ

10 MoI¡hČ Mê¿ĎSĘ DČqĂ wĘ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ëŇ ăĄl ÉhSĆ mŁ =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć
11 MoIăBČ ű yJăĂ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIălČ Myn¡ĂkŇŁ nĘ Cy¿hĎ wĘ : MtĲĎŇ ŁlmĘ WĂ Cs¡ BĘ kĂŇ wĘ rxĳĎmĎ C
12 êąĎlĘ BČ gĘŇhĂ wĘ : ynĲĎ ysĂ rh¿Č =l‘Č M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄlĘ hoËĎhyĘ dŇ rÌĄyĄ ySĂę ylĂ èĘ hČ

ChYĳĄqĎ BĘ ‘ČgăŇŁ nĘ C rh¡Ď BĎ tŇ ol¿ ‘Ğ MkËĆŇ lĎ Cr¿mĘ èĲĎ hĂ rmŔŁ ’Ň lĄ bŇ ybăĂŇ sĎ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć
13 É lqĄiĎ yĂ loqąsĎ =yJĲĂ dŇ yĎę oBÁ ‘GČÄtĂŇ =âlĲ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ rh¡Ď BĎ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĎ

lbĄŔ IŁ hČ ÉëSŁ mĘ BĂ hŇ yĳĆxĘ yĲĂ âlă Sy’¡Ă =M’Ă hŇ m¿Ď hĄ BĘ =M’Ă hŇ rĆŔ IĎyĂ hŇ răŁ yĎř=o’Ĳ
14 =tŇ ’Ć ÉSDĄqČ yĘwČ M‘ĳĎhĎ =l’Ć rh¡Ď hĎ =NmĂ hŇ SËĆ mŁ dŇ rĆIÌĄwČ : rhĲĎ bĎŇ Cl¿ ‘ĞyĲČ hŇ UĎ h¡Ą
15 tŇ SĆ Łlă SĘ lĂ Myn¡ĂkŇŁ nĘ Cy¿hĹ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MtĲĎŇ ŁlmĘ WĂ Cs¡ BĘ kČŇ yĘwČĲ M‘ĎŔ hĎ
16 rqĆBęŁ hČ tŇ yăŁ hĘ BĲĂ ySĂÁ ylĂ èĘ hČ MoIÄbČŇ žyhĂ yĘwČ : hŇ èĲĎ ’Ă =l’Ć CS¡ GĘ êĂ =l’ĲČ MymĳĂ yĎ

dŇ ’ĳŁ mĘ qzăĎxĎ rp¡ĎŇ SŁ lq¿Ł wĘ rhĎŔ hĎ =l‘Č ÉdbĄŇ JĎ NąĎn‘Ď wĘ MyqĂÁ rĎbĘŇ C tŇ ŁlÄqŁ žyhĂ yĘwČ
17 tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ M‘ËĎhĎ =tŇ ’Ć hŇ SÌĆ mŁ ’YĄÄ oIwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ BĲČ rS¿Ć ’Ğ M‘¡ĎhĎ =lJĎ dŇ r¿ČxĹIĲĆwČ
18 NSăČ ‘Ď ÉynČ ysĂ rhąČ wĘ : rhĲĎ hĎ tŇ yê¿Ă xĘ tČŇ BĘ Cb¡Ň ~Ę yČtĘŇ IĲĂwČ hŇ nĳĆxĞUĲČ hĲČ =NmĂ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ

NSĎŔ bĘŇ JĂ hČ NSĆ ‘ăĆJĘ ÉonSĎ ‘Ğ l‘Č IąČwČ S’ĳĄ BĎ ho¡ĎhyĘ wylËĎ ‘Ď dŇ r¿ČyĎ rSĆÄ ’Ğ ynĄjĘ mĂ ţ oQŔ JĚ
19 hŇ SăĆ mŁ dŇ ’ĳŁ mĘ qzăĄxĎ wĘ ëŇ ¡Ąloh rpĎŔ èŁ hČř loqă ÉyhĂ yĘwČĲ : dŇ ’ĲŁ mĘ rh¡Ď hĎ =lJĎ dŇ r¿ČxĹIĲĆwČ
20 S’Ň răŁ =l’Ć yn¡ČysĂ rh¿Č =l‘Č hoËĎhyĘ dŇ rĆIÌĄwČ : loqĲ bĘŇ Cen¿Ć‘ĞyĲČ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ wĘ rBĄŔ dČŇ yĘ

rhh
oryĎ v.13 rds N’k Ny’ ’"sb v.6 .b"d Nkw rsx ‘ČmŁ SĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.5 .MyĂrĎYĘ mĂ BĘ ’"s v.4

.b"d Nkw ’lm rpĎ oèhČ ’"s v.19 .yrq
www.bibleist.ru



116 twmV 19:21—20:13

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ SĲĆ mŁ l‘Č I¿ČwČ rh¡Ď hĎ S’Ň r¿Ł =l’Ć hŇ SËĆ mŁ lĘ hoÌĎhyĘ ’rĎÄ qĘ IĂwČ rhĳĎhĎ 21

tŇ o’Ŕ rĘlĂ ÉhoĎhyĘ=l’Ć Csą rĘhĆ yĲĆ=NjĆ M‘ĳĎBĎ dŇ ‘ăĄhĎ dŇ r¡Ą hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ
CSDĳĎqČ tĘŇ yĂ ho¡ĎhyĘ=l’Ć MyS¿Ă GĎeĂ hČ MynËĂhĞJĲŁ hČ MgÌČŇ wĘ : bŇ rĲĎ CeU¡Ć mĂ lp¿ČŇ nĎ wĘ 22

M‘ĎŔ hĎ lkăČŇ Cy=âlĲ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ Mh¡Ć BĎ Zr¿Ł pĘŇ yĂ=NjĆ 23

=tŇ ’Ć lB¿Ą gĘŇhČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉCnBĎÄ hŇ tĎŇ dąŇŁ ‘ĄhĲČ hŇ êĎÂ’Č =yJĲĂ ynĳĎysĂ rhăČ =l’Ć tŇ Łl¡ ‘ĞlĲČ
NrăŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ ê¡Ď’Č tĎŇ yl¿Ă ‘Ď wĘ dŇ rĄŔ =ëŇ lĆ ÉhoĎhyĘ wyląĎ ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : oêĲ SĘ DČqĂ wĘ rh¡Ď hĎ 24

=ZrĎpĘŇ yĂ=NjĆ ho¡ĎhyĘ=l’Ć tŇ Łl¿ ‘ĞlĲČ CsË rĘhĆ yĲĆ=l’Č M‘Ďę hĎ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă
: MhĲĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ M‘ĳĎhĎ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ dŇ rĆI¿ĄwČ : MBĲĎ 25

: rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’ËĄ MyhĂŔ Łl’Ĺ rBăĄ dČŇ yĘwČ k
tŇ yăB¿ĄmĂ MyĂr¡ČÁ YĘ mĂ ZrĆ’¿ĆÄ mĄ žìytËĂŇ ’Ň YĄ ohĲ răSÌĆ ’Ğ ìŇ yhĳĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ Éyk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ 2

hŇ WăĆÄ ‘ĞtĲČŇ =âălĲ : yČnĲĎę jĎ =l‘Č Myr¡ĂÁ xĄ ’Ğ Myh¿ĂÄ Łl’Ĺ žìË lĘ hŇăy¿ĆhĘ yĲĂř=âălĲ : MydĲĂę bĎŇ ‘Ğ 3, 4

ZrĆ’¡ĎÄ BĎ žrS¿Ć ’Ğ wĲČ l‘ČÃUČŔ mĂ ű ÉMyĂmăČÄ èĎ BČ răSąĆ ’Ğ hŇÃnĎŔ CmêĘ =lkĎŇ wĘ űÉ lsĆ păĆÄ ăì¿Ň QĘŇ
âlă wĘ ÈMh¡Ć lĎ hŇăw¿ĆxĞêĲČSĘ tĂŇ =âlĲ : ZrĆ’ĲĎę lĎ tŇ xČăê¿ČmĂ ű MyĂăU¡ČBČ rS¿Ć ’Ğ wĲČ tŇ xČ êĳĎÁ mĂ 5

MynËĂBĎ =l‘Č tŇ bÌŇŁ ’Ď NwÄŁ ‘Ğ dŇ qĄjŁ ţ ’eĎŔ qČ l’ăĄ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ yJăĂ ůMdĳĄŇ bĘŇ ‘ĎtĲĎŇ
yb¡ČŇ hĞ’ĲŁ lĘ MypĳĂŔ lĎ ’ĞlĲČ ÉdsĆ x¡ĆÄ hŇ WĆ ą‘¿Ł wĘ : yĳ’ĲĎ nĘŁWĲ lĘ My‘¡ĂBĄ rĂ=l‘Č wĘ MyS¿Ă QĄ SĂ =l‘Č 6

ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=Mř SĲĄ =tŇ ’Ć ’vËĎ tĂŇ âl¿ : ytĲĎŇ wŁ YĘ mĂ yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ C 7

: ’wĘèĲĎ lČ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’v¿Ď yĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ hoĎŔhyĘ ÉhuĆ nČ yĘ âlą yJăĂ ’wĘèĳĎ lČ

tĎŇ yăW¡Ă ‘Ď wĘ ÈdbŔŁ ‘ĞêĲČ ÉMymăĂ yĎ tŇ SĆ ăSąĄ : oSĲę DĘqČ lĘ tŇ B¡ĎÁ èČ hČ Moy¿Ä=tŇ ’Ć žrokËŇ zĎ 8, 9

hŇ WăĆÄ ‘ĞtĲČŇ =âlă ìŇ yhĳĆę Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ ű tŇăB¡Ď SČ yÁ‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoyÄwĘ : ůìêĲĆkĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ 10

Éì¡Ň rĘgĲĄŇ wĘ ìŇŔêĆę mĘ hĆ bĘŇ C ÉìÁ tĘŇ mĲĎ ’Ğ wĲČ ÉìąŇ DĘbĘŇ ‘Čř ìŇ êĆę bĂŇ Cţ ìăŇ nĘ bĂŇ C ű hŇ êăĎ’Č hŇÃkĎÁ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ
MyĂmăČèĎ hČ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ hŇ WĎÄ ‘Ď žMymĂ yĎ=tŇ SĆ SĲĄ yJăĂ : ìŇ yrĲĆŔ ‘ĎSĘ BĂ răS¿Ć ’Ğ 11

y‘ĳĂybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ xnČ I¡ĎwČ MBĎŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉMIĎhČ =tŇ ’Ćř ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć wĘ
: ChSĲĄ DĘqČ yĘwČĲ tŇ B¡Ď èČ hČ Moy¿=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ëŇ rÌČBĄ NJĄę =l‘Č

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť ìŇ ymĆŔ yĎ NCkăŇ rĂ’Ğ yĲČ ÉN‘ČmČÄ lĘ ìŇ UĳĆ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć dŇ B¿Ą JČ 12

: xĲĎ Y¡Č rĘêĂŇ â¡l¿ř : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ 13

: bŇ nĲŔŁ gĘŇêĂŇ âăl¡ : PŇ Ĳ’ĳĎnĘ êĂŇ âăl¡
hn‘t=’l
.y"tw g"d ,d"dx ,g"dx Nkw ìDĘbĘ ‘ČwĘ ’"s v.10 . =MSĆ ’"s v.7 .hyĲĆhy n"b hyhyĲĂ ’"b ’"n v.3 .k

.y’br‘ml Nkw dx’ qwsp Nt‘br’ v.13 .s"tw ‘"t ,y"k y"t ,y"k ’"t ,y"k V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.11
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14 tŇ yBăĄ dŇ m¡Ł xĘ tČŇ âl¿ : rqĆSĲĎ dŇ ‘¿Ą ì¡Ň ‘ĞrĲĄbĘŇ hŇ n¿Ć‘ĞtĲČŇ =âl
orăoSwĘ ÉotŇ mĎ ’Ğ wĲČ oDąbĘŇ ‘Čř wĘ ìŇ ‘Ćę rĄ tŇ SĆ ’ăĄ dŇ mÂŁ xĘ tČŇ =âlĲ ìŇ ‘ĳĆrĄ

: ìŇ ‘ĲĆrĄlĘ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ wĘ orŔ mŁ xĞ wĲČ
15 rpĎŔ èŁ hČ loqă Ét’Ą wĘ MdĂę yjĂ QČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁlÁ ouhČ =tŇ ’Ć My’ĂÄ rŁ žM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ
16 ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : qxĲŁ rĎmĲĄ Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ C‘nĚŔ IĎwČ ÉM‘ĎhĎ ś’rĘIąČwČ NSĳĄ ‘Ď rh¡Ď hĎ =tŇ ’Ć wĘ

Myh¡Ă Łl’Ĺ CnUËĎ ‘Ă rB¿Ą dČŇ yĘ=l’Č wĘ hŇ ‘ĎmĳĎ SĘ nĂ wĘ CnU¡Ď ‘Ă hŇ ê¿Ď’Č =rBĄř DČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć
17 ÉrCbŇ ‘ĞbĲČŇ lĘ yJĂę ůC’rĎyêĂ =l’Č ÈM‘ĎhĎ =l’Ć hŇ SăĆ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ CmĲ nĎ=NjĆ

Mk¡ĆŇ ynĄjĘ =l‘Č otËŇ ’Ď rĘyĂ hŇ yÌĆhĘ êĲĂ rCbę ‘ĞbĲČŇ C MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’B¡Ď MkĆŔ tĘŇ ’Ć tŇ oiă nČ
18 lpĆŔ rĎ‘ĞhĲĎ =l’Ć SGăČnĂ ÉhSĆ mŁ C qxĳŁ rĎmĲĄ M‘¡ĎhĎ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ : C’TĲĎ xĹtĲĆŇ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ
19 hŇ J¿Ł hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ MS¡Ď =rSĆ ’Ğ

yêĂ rĘB¡Č DĂ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ yJĂ ť MtĆŔ y’Ă rĘ MêăĆ’Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć rm¡Č ’Ň tŇŁ
20 CW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ bŇ hĎŔ zĎ yhăĄŁl’Ň wĲĄ ÉPsĆ kĆÄ yhĄŁlą ’Ĺ yêĳĂ ’Ă NCW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă
21 ÉìytĆÄ Łl‘ĲŁ =tŇ ’Ć wylĎę ‘Ď êăĎxĘ bČŇ zĲĎwĘ ůyQĂ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ÈhmĎ dĎŇ ’Ğ xBăČ zĘmĂ : MkĲĆŇ lĎ

ryJăĂ zĘ’Č rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =lkĎŇ BĘ ìŇ rĳĆqĎ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ì¡Ň nĘ ’Ň YĲŁ =tŇ ’Ć ìŇ ymĆŔ lĎ SĘ =tŇ ’Ć wĘ
22 =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ÉMynĂ bĎŇ ’Ğ xBąČ zĘmĂ =M’Ă wĘ : ìŇ yêĲĂ kĘŇ rČbĲĄŇ C ìŇ yl¡Ć ’Ą ’ob¿Ň ’Ď ymĂŔ SĘ =tŇ ’Ć

: hĎ lĲĆ lĘ xĲČ êĘ wČĲ hĎ yl¡Ć ‘Ď êĎpĘŇ n¿ČhĄ ìËŇ BĘ rĘxČ yJÌĂ tŇ yzĳĂGĎ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć hŇ n¿ĆbĘŇ tĂŇ =âlĲ yQĂŔ
23 : wylĲĎ ‘Ď ì¡Ň tĘŇ wĲĎrĘ‘Ć hŇ l¿Ć GĎtĂŇ =âlĲ rSËĆ ’Ğ yxĳĂ BĘ zĘmĂ =l‘Č tŇ Łl¡ ‘ĞmĲČ bĘŇ hŇ l¿Ć ‘ĞtĲČŇ =âlwĘ

yrĂŔ bĘŇ ‘Ă dŇ bĆŇ ‘ăĆ ÉhnĆqĘ tĂŇ yJąĂ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ MyW¡Ă êĎ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ’k, 2 +p6, sŘ17

3 ’b¡ŇŁ yĎ oj¿ gČŇBĘ =M’Ă : MeĲĎxĂ yS¡Ă pĘŇ xĎ lĲČ ’Y¿Ą yĄ tŇ ‘ĂŔ bĂŇ èĘ bČÄ C dŇ bĳŇŁ ‘ĞyĲČ Myn¡ĂSĎ SS¿Ą
4 ÉwynĎdŇŁ ’Ğ=M’Ăř : oUĲ ‘Ă oê¡SĘ ’Ă hŇ ’¿Ď YĘ yĲĎwĘ ’ChŔ ÉhèĎ ’Ă l‘ČBąČ =M’Ă ’YĳĄ yĄ ojă gČŇBĘ

ÉhyĆhĘ êĲĂ hĎ ydĆę lĎ ywĲĂ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ tŇ onĳbĎŇ o’ă Myn¡ĂbĎŇ ol¿ =hŇ dĎŇ lĘ yĲĎwĘ hŇ èĎŔ ’Ă olă =NêĆ yĲĂ
5 ÉyêĂ bĘŇ hČÄ ’Ď dŇ bĆŇ ‘ĆŔ hĎ ÉrmČ ’Ň yŁ rmąŁ ’Ď =M’Ă wĘ : ojĲ gČŇbĘŇ ’Y¿Ą yĄ ’Ch¡ wĘ hĎ ynĆŔ dŇŁ ’Ň lĲČ

ynd’=t’
M‘h=lkĎ C’rĘIĲĂwČ l"Y v.15 .’"k +h Myrbd Nyy‘ : ‘"tw V"x ,rd"nq y"k +d Nkw wdb‘w ChdĄWĎ ’"s v.14

,w"dx ,w"d ,h"dx ,d"dx ,b"d ,b"dx ,’"d .y"k Myrps bwrb Nkw yrY hgwmb Nk v.16 .‘"tw V"x Nk
w"Tdb , l’yl’ [18:1—20:23] hVrph MV v.23 .’"ydw g"d Nkw lwgs rBĆ DČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd
.Pwlx hb Ny’w .[19:6] yl=wyht Mt’w ,[18:1] wrty ‘mVyw ,+b Myrdsw .b"‘ Myqwspw .bdnwy Nk ’Ymn
.hynV dwy l‘ Vgd ,[20:3] Kl hyĲĆhĘ yĚ=’l ,[19:13] Vdqh tpV ghnm hzw ,Vgd hrIĎy hry wl’b wrbhthw
ű lsp Kl hV‘t=’l +’ qspw .Mymy +w hymy rpsmw .bŁ kŁ w Mypl’ t‘br’ twytw’w .Vmxw h’mw Pl’ Mylmw

.[20:4] hnwmt=lkw
Note that the actual number of the verses in this Parashah is not 72 but 75.
’"s v.4 .w"kw h"k qwsp g"l b"k qwsp d‘ +x qwsp d"l hymryb Klmh trk yrx’ hrTph v.1 .’k

.r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +b Nkw =M’Ă wĘwww.bibleist.ru
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ÉwynĎdŇŁ ’Ğ oSą yGĂ hĂ wĘ : ySĲĂ pĘŇ xĎ ’Y¡Ą’Ą âl¿ ynĳĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ yê¡Ă SĘ ’Ă =tŇ ’Ć ynĂŔ dŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć 6

wynąĎdŇŁ ’Ğ ‘YČÄ rĎwĘ hŇ zĳĎCzUĘ hČ =l’Ć o’¡ tŇ lĆ DĆŔ hČ =l’Ć ÉoSyGĂ hĂ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć
Sy’ËĂ rJ¿Ł mĘ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : MlĲĎ ‘Ł lĘ od¡Ň bĎŇ ‘ĞwĲČ ‘ČYĄŔ rĘUČ BČ ÉonzĘ’Ď =tŇ ’Ć 7

ynÌĄy‘ĄBĘ hŇ ‘ĎÂrĎ=M’Ă : MydĲĂŇ bĎŇ ‘ĞhĲĎ tŇ ’Ň Y¿ĄJĘ ’Y¡ĄtĄŇ âl¿ hŇ mĳĎ ’Ď lĘ oê¡BĂ =tŇ ’Ć 8

Hr¡ĎkĘŇ mĎ lĘ lS¿Ł mĘ yĂ=âlĲ yrËĂkĘŇ nĎ M‘¿ČlĘ HDĳĎpĘŇ hĆ wĘ Hd¡ĎŇ ‘Ď yĘ âl¿ř =rSĆ ’Ğ hĎ ynËĆdŇŁ ’Ğ
: HQĲĎ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ tŇ on¡BĎ hČ Tj¿Č SĘ mĂ JĘ hŇ eĎdĳĆŇ ‘Ď yyĲĂ on¡bĘŇ lĂ =M’Ă wĘ : HbĲĎŇ =odŇ gĘŇbĂŇ BĘ 9

=M’ĂÄ wĘ : ‘rĲĎgĘŇ yĂ âl¿ Ht¡ĎŇ nĎ‘ĲŁ wĘ Ht¿ĎŇ CsJĘ HrËĎ’Ą SĘ olĳ =xuČ yĲĂ tŇ rĆx¡Ć’Č =M’Ăř 10, 11

: PŇ sĆ JĲĎ Ny’¿Ą Me¡ĎxĂ hŇ ’¿Ď YĘ yĲĎwĘ HlĳĎ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ âl¿ hŇ QĆ ’ĄŔ =SlĎ SĘ
hŇ eăĎ’Ă Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ wĘ hŇ dĎŔ YĎ âlă ÉrSĆ ’Ğ wĲČ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ tŇ m¡Ą wĎ Sy’ËĂ hŇ J¿Ą mČ 12, 13

dŇ z¿ĂyĎ=ykĲĂŇ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ sCn¡ yĎ rS¿Ć ’Ğ MoqŔ mĎ ÉìlĘ yêąĂ mĘ WČ wĘ odĳŇ yĎlĘ 14

: tŇ CmĲ lĎ Cex¡Ć uĎ êĂ yxĂŔ BĘ zĘmĂ M‘ăĂmĄ hŇ mĳĎ rĘ‘ĎbĘŇ ogăŇrĘhĎ lĘ Ch‘¡ĄrĄ=l‘Č Sy’ËĂ
: tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ oU¡ ’Ă wĘ wybËĂŇ ’Ď hŇ J¿Ą mČ C 15

: tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ od¡Ň yĎbĘŇ ’Y¿Ď mĘ nĂ wĘ orËkĎŇ mĘ C śSy’ÌĂ bŇ nĄÄgŇŁ wĘ 16

NbăĚŇ yrĂyĘ=ykĲĂŇ wĘ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ oU¡ ’Ă wĘ wybËĂŇ ’Ď lQ¿Ą qČ mĘ C 17, 18

tŇ Cm¡ yĎ âl¿ wĘ PŇ rĳŁ gĘŇ’Ć bĘŇ o’ă NbĆŇ ’¡Ć BĘ Ch‘ĄŔ rĄ=tŇ ’Ć ÉSy’Ă =hŇ JĎ hĂ wĘ MySĂŔ nĎ’Ğ
hŇ uăĎnĂ wĘ oê¡ nĘ ‘ČSĘ mĂ =l‘Č ZCxË BČ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ hĂ wĘ MCqÂyĎ=M’Ă : bŇ JĲĎ SĘ mĂ lĘ lp¿ČŇ nĎ wĘ 19

žhJĆ yČ=ykĲĂŇ wĘ : ’jĲĄ rČyĘ ’j¿Ł rČwĘ Nê¡Ą yĂ oêËbĘŇ SĂ qr¿Č hŇ JĳĆ UČ hČ 20

Mq¡Ł nĎ odĳŇ yĎ tŇ xČ êăČ tŇ m¡Ą C TbĆŇ èĄŔ BČ ÉotŇ mĎ ’Ğ=tŇ ’Ć o’ą oDÁ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć Sy’ĂÄ
: ’ChĲ oj¡ sĘ kČŇ yJ¿Ă MuČŔ yĚ âlă dŇ mĳŁ ‘ĞyĲČ MyĂm¡Čoy o’¿ MoyË=M’Ă ëŇ ’¿Č : MqĲĄeĎ yĂ 21

hĎ ydĆŔ lĎ yĘ C’ă YĘ yĲĎwĘ ÉhrĎhĎ hŇ èąĎ ’Ă CpÁ gĘŇ nĎÄ wĘ MySĂę nĎ’Ğ CYă eĎ yĂ=ykĲĂŇ wĘ 22

Nt¡ČŇ nĎ wĘ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ l‘ČBăČ ÉwylĎ ‘Ď tŇ ySąĂ yĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ SnĄę ‘Ď yĲĄ Sonă‘Ď Nosĳ ’Ď hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ âl¿ wĘ
tŇ xČ êăČ NyĂ‘Č ť : SpĆŇ nĲĎ tŇ xČ ê¿Č SpĆŇ n¡Ć hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ Nos¡ ’Ď =M’Ă wĘ : MylĲĂ lĂ pĘŇ BĂ 23, 24

tŇ xČ êăČ ÉhIĎwĂJĘ : lgĆŇrĲĎ tŇ xČ êăČ lgĆŇr¡Ć dŇ yĎŔ tŇ xČ êăČ dŇ yĎť NSĳĄ tŇ xČ êăČ NS¡Ą NyĂ‘ČŔ 25

: hŇ rĲĎCBxČ tŇ xČ ê¡Č hŇ rĎě CBxČ ‘YČ jĳĎ tŇ xČ êăČ ‘YČ j¡Ć hŇ IĎŔwĂJĘ
HtĳĎŇ xĞSĲĂ wĘ ot¡Ň mĎ ’Ğ Ny‘¿Ą=tŇ ’Ć =o’Ĳ oDËbĘŇ ‘Č Ny‘¿Ą=tŇ ’Ć Sy’ĂÁ hŇ JĆÄ yČ=ykĲĂŇ wĘ 26

lyjĳĂ yČ ot¡Ň mĎ ’Ğ NS¿Ą =o’ oDËbĘŇ ‘Č NS¿Ą =M’Ă wĘ : onĲ y‘Ą tŇ xČ ê¿Č Cex¡Ć QĘ SČ yĘ yS¿Ă pĘŇ xĎ lĲČ 27

: oeĲ SĂ tŇ xČ ê¿Č Cex¡Ć QĘ SČ yĘ yS¿Ă pĘŇ xĎ lĲČ
xgy=ykw
,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,V"x Nkw yrqw bytk âl ’"sbw ,r"tw ‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.8
l’ĄrĎWĘ yĂ ynĄBĘ mĂ Vy’ l"Y v.16 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k d"y Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.10 .d"ydw b"yd ,’"yd

.+z d"k Myrbd Nyy‘ : ‘"tw +rt Nk wrkmw
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28 roèę hČ lqĄÁ iĎ yĂ loqÄ sĎ tŇ mĳĄ wĎ hŇ è¡Ď ’Ă =tŇ ’Ć o’¿ Sy’ËĂ =tŇ ’Ć roS¿ xGČÄ yĂ=ykĲĂŇ wĘ
29 ’ChÁ xGĎÄnČ žroS M’ĂÃ wĘ : yqĲĂ nĎ roè¡ hČ l‘Čb¿ČŇ C orŔ WĎ BĘ =tŇ ’Ć É lkĄŇ ’Ď yĲĄ âlą wĘ

o’ă Sy’¡Ă tŇ ym¿Ă hĄ wĘ CerĆŔ mĘ SĘ yĂ âlă wĘ ÉwylĎ ‘ĎbĘŇ BĂ dŇ ‘ąČChwĘ MSęŁ lĘ SĂ lmăŁ êĘ mĂ
30 ÉNtČŇ nĎ wĘ wylĳĎ ‘Ď tŇ SăČ Cy rpĆŇ J¡Ł =M’Ăř : tŇ mĲĎ Cy wyl¡Ď ‘ĎBĘ =MgČŇ wĘ lqĄŔ iĎ yĂ ÉroèhČ hŇ èĳĎ ’Ă
31 xGĳĎ yĂ tŇ băČŇ =o’ xG¡Ď yĂ Nb¿ĄŇ =o’ : wylĲĎ ‘Ď tŇ S¡Č Cy=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘř oSŔ pĘŇ nČ NyăŁ dĘŇ jĂ
32 ű PŇ sĆ JăĆ hŇ mĳĎ ’Ď o’ă roè¡ hČ xG¿Č yĂ dŇ bĆŇ ‘ËĆ=M’Ă : oQĲ hŇ WĆ ‘¿ĎyĄ hŇ E¡ĆhČ Tj¿Ď SĘ UĂ JČ

: lqĲĄiĎ yĂ roè¡ hČ wĘ wynĎŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉNêĄ yĂ MylĂę qĎ SĘ MySăĂ ŁlSĘ
33 =lpČŇ nĲĎ wĘ CeiĳĆ kČŇ yĘ âlă wĘ rB¡Ł Sy’ËĂ hŇ r¿ĆkĘŇ yĂ=yJĲĂ o’ţ roBę Sy’ĂÁ xêČÄ pĘŇ yĂ=ykĲĂŇ wĘ
34 wylĳĎ ‘ĎbĘŇ lĂ bŇ ySăĂ yĎ PŇ sĆ J¡Ć MQĄŔ SČ yĘ ÉroBhČ l‘ČBąČ : romĲ xĞ o’¿ roè¡ hŇ UĎ S¿Ď
35 roS¿ =tŇ ’Ć Sy’ËĂ =roSĲ PŇ GÌŁ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : oQĲ =hŇ yĆhĘ yĲĂ tŇ U¡Ą hČ wĘ

=tŇ ’Ć Mg¿ČŇ wĘ ojŔ sĘ JČ =tŇ ’Ć CYă xĎ wĘ ÉyxČ hČ roèą hČ =tŇ ’Ć CrÁ kĘŇ mĎÄ C tŇ mĳĄ wĎ Ch‘¡ĄrĄ
36 âl¿ wĘ MSŔŁ lĘ SĂ lomă êĘ mĂ É’Ch xG¿Ď nČ roSă yJĂ ţ ‘dČę on o’ă : NCYĲ xĹyĲĆ tŇ U¡Ą hČ

: oQĲ =hŇ yĆhĘ yĲĂ tŇ U¡Ą hČ wĘ roèŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉroS MQ¿Ą SČ yĘ MQĄÄSČ wylĳĎ ‘ĎBĘ Cer¡ĆmĘ SĘ yĂ
37 orĳkĎŇ mĘ o’ă ox¡ bĎŇ TĘ C hŇ WĆŔ =o’ roSă ÉSy’Ă =bŇ nĲŁ gĘŇ yĂ yJąĂř

: hŇ vĲĆ hČ tŇ xČ ê¿Č N’Ň Y¡Ł =‘BĲČ rĘ’Č wĘ roèŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉMQĄ SČ yĘ rqĎę bĎŇ hŇ èăĎ mĂ xĞ
bk, 2 hŇ x¿Ď rĘzĲĎ=M’Ă : MymĲĂ DĎ ol¡ Ny’¿Ą tŇ mĳĄ wĎ hŇ JăĎ hĚ wĘ bŇ e¡ĎGČhČ ’Y¿ĄUĎ yĂ tŇ rĆêËĆxĘ UČ BČ =M’Ă

: otĲŇ bĎŇ nĲĄgĘŇBĂ rJ¡Č mĘ nĂ wĘ olŔ Ny’ăĄ=M’Ăř MQĄŔ SČ yĘ MQăĄ SČ olĳ MymăĂ DĎ wyl¡Ď ‘Ď SmĆ èËĆ hČ
3 hŇ W¡Ć =dŇ ‘Č romË xĞ=dŇ ‘Č roèÌ mĂ hŇ bĎę nĄGĘ hČ odÁ yĎbĘŇ ’YĄÄ UĎ tĂŇ ž’YĄUĎ hĂ =M’Ă
4 MrĆkĆŔ =o’ hŇ dăĆŇ WĎ ÉSy’Ă =r‘ĆbĘŇ yČ yJąĂř : MQĲĄ SČ yĘ MyĂn¡ČSĘ MyIĳĂxČ

bŇ T¿Č ymĄ C ChdËĄŇ WĎ bŇ T¿Č ymĄ rxĳĄ’Č hŇ dăĄŇ WĘ BĂ śr‘¡ĄbĂŇ C hŇ rŁ yř‘Ă BĘ =tŇ ’Ć ÉxQČ SĂ wĘ
5 lkăČŇ ’ĹnĲĆ wĘ ÉMyYĂ qŁ hŇ ’ąĎ YĘ mĲĎ C S’ĄÁ ’YĄÄ tĄŇ =yJĲĂ : MQĲĄ SČ yĘ om¡ rĘJČ

: hŇ rĲĎ‘ĄBĘ hČ =tŇ ’Ć r‘¡ĂbĘŇ UČ hČ MQĄŔ SČ yĘ MQăĄ SČ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ o’ă hŇ m¡Ď uĎ hČ o’¿ SydĂŔ GĎ
6 rmŔŁ SĘ lĂ ÉMylĂ kĄŇ =o’Ĳ PŇ sĆ JąĆ Ch‘ĄÁ rĄ=l’Ć Sy’ĂÄ žNêĄ yĂ=yJĲĂř
7 âlą =M’Ăř : MyĂnĲĎSĘ MQ¿Ą SČ yĘ bŇ e¡ĎGČhČ ’Y¿ĄUĎ yĂ=M’Ă Sy’ĳĂ hĎ tŇ yBăĄmĂ bŇ e¡ČgĚŇ wĘ

xlËČ SĎ âl¿ =M’Ă MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć tŇ yĂB¡Č hČ =l‘ČBĲČ bŇ r¿ČqĘ nĂ wĘ bŇ eĎŔ GČhČ É’YĄUĎ yĂ
wdy
.rd"nq y"k +d Nkw yrqw bytk lkŁ BĘ ’"s ,lkŁ BĘ rybs v.30 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.30

y"k +b Nkw ykĂ wĘ ’"s v.4 .s"tw ‘"t Nkw Ny’=M’Ă wĘ ’"s v.2 .bk .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ykĂ wĘ ’"s v.37

ChdĄvĎ mĂ MQĄSČ yĘ MQĄSČ rx’ l"n v.4 .yrq ory‘ĂBĘ y’br‘ml ,y’xndml Nk v.4 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq
‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw =ykĂ wĘ ’"s v.6 .‘"tw V"x Nk +wgw bTym ry‘ĂbĘ yČ hdĆvĎ hČ=lJĎ M’Ă wĘ htŁ ’Ď CbtĘ kĂ

.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k b"y Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.7 .s"tw
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rř omxĞ ţ=l‘Čř roSÃ =l‘Č ‘SČ jĆÃ =rbČŇ DĘ=lJĎ =l‘ĲČř : Ch‘ĲĄrĄ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ BĂ od¡Ň yĎ 8

dŇ ‘Č ť hŇ zĆŔ ’Chă =yJĂ ÉrmČ ’Ň yŁ rSąĆ ’Ğ hŇ dĎę bĄŇ ’Ğ=lJĎ =l‘Čř hŇ mĎÁ lĘ WČ =l‘Čř hŇ WĆÄ =l‘Č
MyĂn¡ČSĘ MQ¿Ą SČ yĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ ÉN‘ĚySĂ rĘyČ rSąĆ ’Ğ MhĳĆ ynĄSĘ =rbČŇ DĘ ’b¡ŇŁ yĎ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ
roS¿ =o’ romÄ xĞ Ch‘ĄÁ rĄ=l’Ć Sy’ĂÄ žNêĄ yĂ=yJĲĂř : Ch‘ĲĄrĄlĘ 9

: hŇ ’ĲĆ rŁ Ny’¿Ą hŇ B¡Ď SĘ nĂ =o’Ĳ rB¿Č SĘ nĂ =o’Ĳ tŇ mËĄ C rmĳŁ SĘ lĂ hŇ m¡Ď hĄ BĘ =lkĎŇ wĘ hŇ WËĆ =o’
tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ BĂ od¡Ň yĎ xlËČ SĎ âl¿ =M’Ă MhĆŔ ynĄSĘ NyBăĄ ÉhyĆhĘ êĲĂ hoĎęhyĘ śtŇ ‘ăČbĚŇ SĘ 10

MQ¡Ą SČ yĘ oUĳ ‘Ă mĲĄ bŇ n¡ĄGĎ yĂ bŇ n¿Ł GĎ=M’Ă wĘř : MQĲĄ SČ yĘ âl¿ wĘ wyl¡Ď ‘ĎBĘ xq¿ČlĎ wĘ Ch‘ĳĄrĄ 11

: MQĲĄ SČ yĘ âl¿ř hŇ p¡ĎŇ rĄFĘ hČ dŇ ‘ĳĄ Ch’ăĄ bĂŇ yĘ PŇ r¡ĄFĎ yĂ PŇ r¿Ł TĎ =M’Ăř : wylĲĎ ‘ĎbĘŇ lĂ 12

MQ¿Ą SČ oU¡ ‘Ă =Ny’ĲĄ wyl¿Ď ‘ĎBĘ tŇ mĳĄ =o’ rBăČ SĘ nĂ wĘ Ch‘¡ĄrĄ M‘¿ĂmĄ Sy’ËĂ l’¿Č SĘ yĂ=ykĲĂŇ wĘ 13

: orĲkĎŇ WĘ BĂ ’B¡Ď ’ChŔ rykăĂŇ WĎ =M’Ă MQĳĄ SČ yĘ âlă oU¡ ‘Ă wyl¿Ď ‘ĎBĘ =M’Ă : MQĲĄ SČ yĘ 14

bŇ kăČŇ SĎ wĘ hŇ WĎ r¡Ď’Ł =âlĲ rS¿Ć ’Ğ hŇ lËĎ CtŇ BĘ Sy’Ăę hŇ êăĆpČŇ yĘ=ykĲĂŇ wĘ 15

HêăĎtĂŇ lĘ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď N’ËĄ mĎ yĘ Ó N’ÌĄ mĎ =M’Ăř : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ oQ¡ hŇ eĎr¿ĆhĎ mĘ yĂ rhËŁ mĎ HUĳĎ ‘Ă 16

âl¿ hŇ p¡ĎŇ èĄ kČŇ mĘ : tŇ ŁlĲ CtŇ BĘ hČ rhČ m¡Ł JĘ lqŔŁ SĘ yĂ PŇ sĆ JăĆ olĳ 17

xČ b¿ĄŇ zŁ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ hŇ m¡Ď hĄ BĘ =M‘Ă bŇ k¿ĄŇ SŁ =lJĎ : hŇ IĲĆxČ tĘŇ 18, 19

CeYĳĆxĎ lĘ tĂŇ âlă wĘ hŇ n¡Ć otŇ =âlĲ rg¿ĄŇ wĘ : oDĲbČŇ lĘ ho¡ĎhylĲČ yê¿Ă lĘ BĂ MrĳĎxĽ yĲĎ Myh¡Ă Łl’ĹlĲĎ 20

: NCeĲ ‘ČtĘŇ âl¿ Mot¡Ň yĎwĘ hŇ n¿ĎmĎ lĘ ’Č =lJĎ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ 21

‘m¡Č SĘ ’Ć ‘Čm¿Ł SĎ ylČŔ ’Ą Éq‘ČYĘ yĂ q‘ąŁ YĎ =M’Ă yJăĂ otĳŇ ’Ł hŇ e¡Ć‘ČtĘŇ hŇ e¿Ą‘Č=M’Ă 22

tŇ onŔ mĎ lĘ ’Č ÉMkĆŇ ySĄ nĘ CyąhĎ wĘ bŇ rĆxĳĎBĆ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă gĘŇrČhĲĎ wĘ yjĂŔ ’Č hŇ răĎxĎ wĘ : otĲŇ qĎ ‘ĞYĲČ 23

: MymĲĂ tŇŁ yĘ Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ C
sŘ18 hŇ SĳĆ nŁ JĘ ol¡ř hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âl ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉynĂ ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć yUĂę ‘Č=tŇ ’Ć hŇ wăĆlĘ êČ ű PŇ sĆ JăĆ =M’Ă 24

’B¿Ł =dŇ ‘Č ìŇ ‘ĳĆrĄ tŇ măČ lĘ WČ lB¡Ł xĘ êČ lb¿ŇŁ xĎ =M’Ă : ëŇ SĆ nĲĆ wyl¡Ď ‘Ď NCm¿ yWĂ tĘŇ =âlĲř 25

ot¡Ň lĎ mĘ WĂ ’wh¿Ă HDĎŔ bČŇ lĘ hŇ tŇŁ Csř kĘŇ ’whąĂř yJăĂ : olĲ Ceb¿ĆŇ ySĂ êĘ SmĆ è¡Ć hČ 26

: ynĂ ’ĲĎ NCe¿xČ =yJĲĂ yê¡Ă ‘Ę mČ SĲĎ wĘ ylČŔ ’Ą q‘ăČYĘ yĂ=yJĲĂ ÉhyĎhĎ wĘ bŇ JĎŔ SĘ yĂ hŇ UăĆ BČ orĳ‘Ł lĘ
: r’ĲŁ tĎŇ âlă ì¡Ň UĘ ‘ČbĘŇ ’yW¿Ă nĎ wĘ lQĳĄ qČ tĘŇ âlă Myh¡Ă Łl’Ĺ 27

Kt’lm

’"s v.9 .hnTq ’Vylt žromxĞ=l‘Č ’"s v.8 .s"tw ‘"t Nkw =l‘ČwĘ ’"s .’y‘g ’lb =l‘Č n"b ’"n v.8

.V"x Nkw =M’Ă ’"s v.11 .qsp hoĎęhyĘ ű t‘ăČbĚSĘ ’"s v.10 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw =ykĂ wĘ
=M’Ă wĘ ’"s v.16 .‘"tw V"x Nkw âlwĘ ’"s v.12 .s"tw ‘"t ,rd"nq y"k "k Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.12

Nkw yrqw bytk =âlwĘ rybs v.24 .Vgdb oQ ’"s v.24 .qsp N’k Ny’ ’"sb .s"tw ‘"t ,V"x Nkw
rpsh yYx v.27 .yrq otCskĘ v.26 .yrqw bytk ’yhĂ y"k Myrpsh tYqmb ,yrq ’yhĂ ’"s v.26 .‘"t

.Myqwspb
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28, 29 hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ =NJĲĄř : yQĲĂ =NêĆêĲĂ ìŇ yn¡ĆBĎ rok¿Ň BĘ rxĳĄ’Č tĘŇ âlă ì¡Ň ‘ĞmĘ dĂŇ wĘ ì¿Ň tĘŇ ’ĲĎ lĄ mĘ
=onêĘ êĂ yn¡ĂymĂ èĘ hČ MoI¿BČř oUŔ ’Ă =M‘Ă hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉMymĂ yĎ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ ìŇ ĳĆn’Ň YŁ lĘ ì¡Ň rĘSĲŁ lĘ

30 ClkĄŔ ’Ň tŇŁ âlă ÉhpĎŇ rĄTĘ hŇ dąĆŇ vĎ BČ rWĎÄ bĎŇ C ylĳĂ NCyăhĘ êĲĂ SdĆŇ q¡Ł =ySĄ nĘ ’Č wĘ : ylĲĂ
gk =l’Č ’wĘSĳĎ ‘mČ SăĄ ’v¡Ď tĂŇ âl¿ : otĲŇ ’Ł NCk¿Ň lĂ SĘ êČ bŇ lĆ J¡Ć lČ

2 MyB¡Ă rČ=yrĲĄxĞ’ĲČ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âl : smĲĎ xĎ dŇ ‘¿Ą tŇ y¡Ł hĘ lĲĂ ‘SĎŔ rĎ=M‘Ă ÉìdĘŇ yĲĎ tŇ SĆ êąĎ
3 ldĎě wĘ : tŇ FĲŁ hČ lĘ MyB¡Ă rČ yr¿ĄxĞ’ĲČ tŇ TËŁ nĘ lĂ bŇ rĂę =l‘Č hŇ năĆ‘ĞtĲČŇ =âlwĘ tŇ ‘ĳŁ rĎlĘ
4 o’¿ ìËŇ bĘŇ yĂ’ĲŁ roSÌ ‘GČÂpĘŇ tĂŇ yJăĂ : obĲŇ yrĂBĘ rD¡ČhĘ tĆŇ âl¿
5 romă xĞ hŇ ’ĆÂrĘtĂŇ =yJĲĂ : olĲ Ceb¡ĆŇ ySĂ êĘ bŇ S¿Ą hĎ hŇ ‘ĳĆêŁ or¡mŁ xĞ

: oUĲ ‘Ă bŇ z¡Ł ‘ĞêĲČ bŇ z¿Ł ‘Ď olĳ bŇ zăŁ ‘ĞmĲĄ ê¡ĎlĘ dČŇ xĲĎ wĘ o’Ŕ vĎ mČ tŇ xČ êăČ ÉZbĄŇ rŁ ìę ’ĞnĲČŁW
6, 7 rqĆS¡Ć =rbČŇ DĘmĂ : obĲŇ yrĂBĘ ì¡Ň nĘ yĲŁ bĘŇ ’Ć Tj¿Č SĘ mĂ hŇ FËĆ tČŇ âl¿

8 dŇ xČ S¡Ł wĘ : ‘SĲĎ rĎ qyD¡ĂYĘ ’Č =âlĲ yJ¿Ă gŇrŔŁ hĞêĲČ =l’ĲČ ÉqyDĂYČ wĘ yqąĂnĎ wĘ qxĳĎ rĘêĂ
9 rg¡ĄŇ wĘ : MyqĲĂ yDĂYČ yr¿ĄbĘŇ DĂ PŇ Q¡Ą sČ ywĲĂ MyxĂŔ qĘ jĂř rCăĄ‘Č yĘ ÉdxČ èÄŁ hČ yJąĂ xuĳĎtĂŇ âlă

ZrĆ’¿ĆBĘ Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ rGĄŔ hČ SpĆŇ năĆ=tŇ ’Ć ÉMêĆ‘Ę dČŇ yĘ MêĆę ’Č wĘ ZxĳĎ lĘ tĂŇ âlă
10 : HtĲĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ =tŇ ’Ć ê¡ĎpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ ìŇ YĳĆrĘ’Č =tŇ ’Ć ‘răČzĘêĂ Myn¡ĂSĎ SS¿Ą wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ
11 lk¡ČŇ ’Ň êŁ MrĎě tĘŇ yĂwĘ ìŇ UĆŔ ‘Č ynăĄyŁ bĘŇ ’Ć ÉClkĘŇ ’ĲĎ wĘ HêĎę SĘ TČ nĘ C hŇ eĎTăĆ mĘ SĘ êĂ tŇ ‘ĂÂybĂŇ èĘ hČ wĘ
12 hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ÉMymĂ yĎ tŇ SĆ SąĄ : ìŇ tĲĆŇ yzĄlĘř ì¡Ň mĘ rĘkČŇ lĘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ =NJĲĄř hŇ dĳĆŇ vĎ hČ tŇ IăČxČ

Sp¿ĄŇ eĎ yĂwĘ ìŇ rĆŔ mŁ xĞ wĲČ ÉìrĘoSĲ xČ Cnę yĎ N‘ČmăČ lĘ tŇ BĳŁ SĘ êĂ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿bČŇ C ìŇ yWĆŔ ‘ĞmĲČ
13 MSĄÄ wĘ CrmĳĄèĎ êĂ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘm¿Č’Ď =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ bĘŇ Cř : rGĲĄhČ wĘ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ ’Ğ=NBĆř
14 MylĂŔ gĎŇrĘ SŁlă SĎ : ìŇ yjĲĂ =l‘Č ‘m¡Č èĎ yĂ âl¿ CryJĂŔ zĘtČŇ âlăř ÉMyrĂxĄ ’Ğ MyhąĂ Łl’Ĺ
15 lkČÄ ’Ň êŁ žMymĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ůrmŁ SĘ êĂ Èto~UČ hČ gŇxăČ =tŇ ’Ć : hŇ nĲĎèĎ BČ yl¡Ă gŇx¿Ł êĎ

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ tĎŇ ’Ň YăĎ yĎ ob¡Ň =yJĂ bŇ ybĂŔ ’Ď hĲĎ SdĆŇ xăŁ Éd‘ĄomlĘ ìŇ tĂę yCĂYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ tŇ o~Á mČ
16 rS¿Ć ’Ğ ìŇ yWĆŔ ‘ĞmĲČ yrăĄCJBĂ ÉryYĂ uĎ hČ gŇxąČ wĘ : MqĲĎ yrĄ yn¡ČpĎŇ C’¿ rĎyĲĄ=âlwĘ

ìŇ yW¡Ć ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ ì¿Ň jĘ sĘ ’Ď BĘ hŇ nĎŔ èĎ hČ tŇ ’Ň YăĄBĘ ÉPsĂ ’Ď hĲĎ gŇxąČ wĘ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ ‘r¡ČzĘêĂ
17 yn¡ĄjĘ =l’Ć ìŔ rĘCkăŇ zĘ=lJĎ Éh’Ć rĎyĲĄ hŇ nĳĎèĎ BČ Mym¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ =NmĂ
18 yG¡ĂxČ =bŇ lĆ xĲĄ Nyl¿Ă yĎ=âlĲ wĘ yxĳĂ bĘŇ zĂ=MDČ Zm¡Ą xĎ =l‘Č xB¿Č zĘtĂŇ =âlĲ : hoĲĎhyĘ ű Nd¿ŇŁ ’Ď hĲĎ
19 ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ yB¡Ą ’ybĂě êĎ ìŔ tĘŇ măĎ dĘŇ ’Č ÉyrĄCJBĂ tŇ ySĂę ’Ň rĄ : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č

lVbt=’l
,V"x ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw MoIbČ C rybs v.29 .’y‘gb =NJĲĄ n"b ,’y‘g ’lb =NJĄ ’"b ’"n v.29
=NJĄ ’"b ’"n v.11 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw Myxqp ynĄy‘Ą ’"s v.8 .gk .s"tw ‘"t ,y"t
.’y‘gb =NBĲĆ n"b ,’"b Nk v.12 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ìtĆyzĄlĘ C ’"s v.11 .’y‘gb =NJĲĄ n"b ,’y‘g ’lb

.s"tw ‘"t ,V"x ,y"k Myrpsb Nkw âlwĘ rybs v.13 .lkŁ wĘ ’"sbw ,lkŁ BĘ ’"s ,lkŁ BĘ rybs v.13
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: oUĲ ’Ă bŇ l¿Ą xĞBĲČ yd¡ĂŇ GĘ lè¿Ą bČŇ tĘŇ =âlĲ
sŘ19 =l’Ć ìŔ ’Ğ ybăĂŇ hĞlĲČ wĘ ëŇ rĆDĳĎBČ ì¡Ň rĘmĎ SĘ lĂ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ Éë’Ď lĘ mČ xČ ląĄSŁ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ 20

rUăĄ êČ =l’Č ol¡ qŁ BĘ ‘m¿Č SĘ C wynËĎjĎ mĂ rmĆ èÌĎ hĂ : ytĂŇ nĲŁ kĂŇ hĞ rS¿Ć ’Ğ Moq¡ UĎ hČ 21

‘Č oąmř SĎ =M’Ă yJăĂ : oBĲ rĘqĂ BĘ ym¡Ă SĘ yJ¿Ă MkĆŔ ‘ĞSĘ pĂŇ lĘ É’vĎ yĂ âlą yJăĂ oBĳ 22

ìŇ ybĆŔ yĘ’ăŁ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ yČ’ĲĎ wĘ rBĳĄdČŇ ’Ğ rSăĆ ’Ğ lJ¡Ł tĎŇ yWĂě ‘Ď wĘ olŔ qŁ BĘ É‘mČ SĘ êĂ
=l’Ć ìę ’Ğ ybĲĂŇ hĹwĲĆ ůìynĆpĎŇ lĘ ÈykĂŇ ’Ď lĘ mČ ëŇ ăĄlyĄ=yJĲĂ : ìŇ yrĲĆrĘYĲŁ =tŇ ’Ć yê¡Ă rĘYČ wĘ 23

: wyêĲĂ dĘŇ xČ kĘŇ hĂ wĘ ysĳĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČř ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ ÉyEĂrĂjĘ hČ wĘ yêĂŔ xĂ hăČ wĘ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ
MhĳĆ yWĄ ‘ĞmĲČ JĘ hŇ W¡Ć ‘ĞtĲČŇ âl¿ wĘ MdĄŔ bĘŇ ‘ĎtĲĎŇ âlă wĘ ÉMhĆ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ hŇ wąĆxĞêĲČSĘ tĂŇ =âlĲ 24

tŇ ’Ą ť MêĆę dĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ~ĄmČ rB¡Ą SČ êĘ rB¿Ą SČ wĘ MsĄŔ rĘhăĎêĘ ÉsrĄhĎ yJąĂ 25

hŇ l¡Ď xĞmĲČ yt¿ĂŇ rŁ sĲĂ hĞ wĲČ ìŇ ymĳĆymĄ =tŇ ’Ć wĘ ì¡Ň mĘ xĘ lČ =tŇ ’ĲĆ ëŇ r¿ČbĄŇ C MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ
ìŇ YĳĆrĘ’Č BĘ hŇ r¡ĎqĎ ‘ĞwĲČ hŇ l¿Ď JĄ SČ mĘ hŇ yËĆhĘ tĲĂŇ âl¿ : ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ 26

ÉytĂŇ UŁ hČ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ xQăČ SČ ’Ğ ÉytĂŇ mĎ y’ĲĄ =tŇ ’Ć : ’QĲĄ mČ ’Ğ ìŇ ym¡Ć yĎ rj¿Č sĘ mĂ =tŇ ’Ć 27

ìŇ yl¡Ć ’Ą ìŇ ybËĆŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć yêÌĂ tČŇ nĲĎ wĘ MhĳĆ BĎ ’b¡ŇŁ êĎ rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć
=tŇ ’Ćř yCÌĂxĂ hĲČ =tŇ ’Ć hŇ SĎę rĘgĲĄŇ wĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ hŇ ‘¡ĎrĘ~Ă hČ =tŇ ’Ć yê¿Ă xĘ lČ SĲĎ wĘ : PŇ rĆ‘ĲŁ 28

tŇ xĳĎ ’Ć hŇ năĎSĎ BĘ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ CeSËĆ rĘgĲĎŇ’Ğ âlÌ : ìŇ ynĲĆpĎŇ QĘ mĂ yê¡Ă xĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ ynËĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ 29

T‘ËČmĘ śT‘¿ČmĘ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ ìŇ yl¡Ć ‘Ď hŇ B¿Ď rČwĘ hŇ mĎŔ mĎ SĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ yąĆhĘ êĲĂ =NjĆ 30

yêăĂ SČ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć ê¡ĎlĘ xČ nĲĎ wĘ hŇ rĆŔ pĘŇ êĂ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť ìŇ ynĳĆjĎ mĂ CeS¡Ć rĘgĲĎŇ’Ğ 31

ű yJăĂ rhĳĎeĎhČ =dŇ ‘Č rB¡Ď dĘŇ UĂ mĂ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ MyăĎ=dŇ ‘Č wĘ ÉPCs=MIČmĂ ìę lĘ bĲĚŇ GĘ =tŇ ’Ć
tŇ r¿Ł kĘŇ tĂŇ =âlĲ : ìŇ ynĲĆjĎ mĂ omê¡ĎSĘ rČgĲĄŇ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘř yĲŁ tŇ ’Ą ť MkĆę dĘŇ yĆBĘ NêăĄ’Ć 32

ylĳĂ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ C’yT¿Ă xĞ yĲČ=NjĆ ìŔ YĘ rĘ’Č BĘ ÉCbŇ SĘ yĲĄ âlą : tŇ yrĲĂBĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ň lĄ wĘ MhËĆ lĎ 33

: SqĲĄomlĘ ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞtĲČŇ yJąĂ

’ChŔ ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ dăĎŇ nĎ ÉNrŁ hĞ’ĲČ wĘ ÉhêĎ’Č hoĎęhyĘ=l’Ć hŇ lăĄ ‘Ğ rmČÁ ’Ď hŇ SĆÄ mŁ =l’Ć wĘ dk
ÉoDbČŇ lĘ hŇ SąĆ mŁ SGČÄnĂ wĘ : qxĲŁ rĎmĲĄ Mt¡ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ EĂmĂ My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ 2

rjąĄsČ yĘwČ hŇ SĆę mŁ ’băŇŁ IĎwČ : oUĲ ‘Ă Cl¡ ‘ĞyĲČ âl¿ M‘Ďě hĎ wĘ CSGĳĎ yĂ âlă Mh¡Ą wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć 3

M‘ĎÁ hĎ =lJĎ Nř‘Č IČÄwČ MyTĳĂ jĎ SĘ UĂ hČ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ hoĎŔhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’Ą ť ÉM‘ĎlĎ
lwq
,yllhb Nk v.28 .s"tw ‘"t ,y"k ‘"t ,V"x Nkw yCĂxĂ hČ wĘ ’"s v.23 .rsx ‘ČmŁ SĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.22

’"s v.31 .w"dw g"d Nkw qsp ű T‘m ’"s v.30 .‘"tw y"t ,y"k ’"t ,y"k Myrps bwrb Nkw =t’ĆwĘ ymlVwry
.V"x Nkw yrqw bytk Cn‘ĞIČwČ ’"s ,Cn‘ĞIČwČ rybs v.3 .dk .b"dw y"t Nkw ybVy=lJĎ
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4 bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ MyrËĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ÉdxĎ ’Ć loqą
rhĳĎhĎ tŇ xČ êăČ xČ B¡Ą zĘmĂ NbĆŇ I¿ĂwČ rqĆBŔŁ BČ MJăĄ SĘ IČwČ hoĎŔhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ SĆę mŁ

5 xlČęSĘ IĂřwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ lĂ hŇ bĎŔ ~ĄmČ ÉhrĄWĘ ‘Ć MyêąĄSĘ C
ho¡ĎhylĲČ MymËĂ lĎ SĘ MyxÌĂ bĎŇ zĘ CxÂBĘ zĘIĂwĲČ tŇ Łlĳ ‘Ł Cl¡ ‘ĞIĲČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉyrĄ‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ

6 qr¡ČzĎ MDĎŔ hČ yYăĂ xĞ wĲČ tŇ nĳŁ GĎ’Č BĲĎ MWĆ I¡ĎwČ MDĎŔ hČ yYăĂ xĞ ÉhSĆ mŁ xuąČIĂwČ : MyrĲĂjĎ
7 CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ ’r¡ĎqĘ IĂwČ tŇ yrĂŔ BĘ hČ rpĆŇ săĄ ÉxuČ IĂwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l‘Č
8 MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ xuąČIĂwČ : ‘mĲĎ SĘ nĂ wĘ hŇ W¿Ć ‘ĞnĲČ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ lJËŁ

MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉhoĎhyĘ tŇ rąČJĎ rSĆÄ ’Ğ ÉtyrĂBĘ hČ =MdČŇ hŇ eąĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ M‘ĳĎhĎ =l‘Č qr¡Ł zĘIĂwČ
9 ’ChŔ ybĂŇ ’Ğ wĲČ ÉbdĎŇ nĎ NrĳŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¡Ć mŁ l‘Č I¿ČwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ l‘¿Č

10 wylĎę gĘŇrČ tŇ xČ tăČŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ ’¡Ą C’ě rĘIĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ EĂmĂ My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ
11 ÉylĄ yYĂ ’Ğ=l’Ć wĘ : rhČ TĲŁ lĎ MyĂm¡ČèĎ hČ MYĆ‘¿ĆkĘŇ C ryjĂŔ iČ hČ tŇ năČbĘŇ lĂ ÉhWĄ ‘ĞmĲČ JĘ

: CêĲ SĘ IĂwČ Cl¡ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉCzxĹIĆwĲČ odĳŇ yĎ xl¡Č SĎ âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
12 =hŇ yĄhĘ wĲĆ hŇ rĎh¡ĎhĎ ylËČ ’Ą hŇ l¿Ą ‘Ğ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

yêĂ bĘŇ t¡ČŇ JĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ wĎŔYĘ UĂ hČ wĘ ÉhrĎoêhČ wĘ NbĆŇ ’Ćę hĎ tŇ xăŁ lĚ =tŇ ’Ć ìÁ lĘ hŇ nĎÄêĘ ’Ć wĘ MSĳĎ
13 rh¿Č =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ l‘Č I¿ČwČ otĳŇ rĘSĲĎ mĘ ‘ČS¡Ě ohywĲĂ hŇ SĆŔ mŁ MqĎ IăĎwČ : MtĲĎŇ rŁ ohĲ lĘ
14 bŇ CS¡ nĎ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č hŇ zĆŔbĎŇ CnlăĎ =CbŇ SĘ ÉrmČ ’Ď MynąĂqĄ EĘhČ =l’Ć wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ

: MhĲĆ lĄ ’Ğ SG¿Č yĂ Myr¡ĂbĎŇ DĘ l‘Čb¿ČŇ =ymĂ MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉrCxwĘ NrąŁ hĞ’ĲČ hŇ eĄÄhĂ wĘ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ
15, 16 ÉhoĎhyĘ=dŇ obĲŇ JĘ NJąŁ SĘ IĂwČ : rhĲĎ hĎ =tŇ ’Ć N¡Ďn‘ĎhĲĆ sk¿ČŇ yĘwČ rhĳĎhĎ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ l‘Č I¿ČwČ

MoI¿BČ hŇ SËĆ mŁ =l’Ć ’rÌĎqĘ IĂwČ MymĳĂ yĎ tŇ SĆ SăĄ N¡Ďn‘ĎhĲĆ Chi¿Ą kČŇ yĘwČ ynČŔ ysĂ rhăČ =l‘Č
17 S’Ň răŁ BĘ tŇ lĆ k¡ĆŇ ’Ł S’¿Ą JĘ hoĎŔhyĘ dŇ obăŇ JĘ Éh’Ą rĘmČ C : NnĲĎ‘ĎhĲĆ ëŇ oê¿mĂ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ
18 rhĳĎhĎ =l’Ć l‘Č IăČwČ N¡Ďn‘ĎhĲĆ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ SËĆ mŁ ’b¿ŇŁ IĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡Ąy‘ĄlĘ rhĳĎhĎ

: hŇ lĎ yĘlĲĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č rhĎŔ BĎ ÉhSĆ mŁ yhąĂ yĘwČ

yl¡Ă =CxqĘ yĂwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČhk, 2 +p7, sŘ20

hmwrt

.x"yq Myqwspw .ynnx Nk ’Ymn w"Tdb , l’yz‘ [21:1—24:18] hVrph MV v.18 .xQČ SČ yĘwČ rybs v.5
tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[23:20] xlV ykn’ hnh ,[22:24] hwlt Psk=M’ ,[21:1] hVrph V’r ,+g Myrdsw
M‘ NBĆ PTwx ’"b ,[22:12] Ktm’=NBĆ Vpnyw +b Mypwlxw .gŁyŁw tw’m VlVw Mypl’ tVmx twytw’w .bŁ sŁ w
’lbw .’y‘gb wzxIĆwČĲ n"bw ’y‘g ’lb wzxIĆwČ ’rwq ’"b ,[24:11] wzxIĆwČ ,’y‘gb =NBĲĆ lb’ n"b Nk ’lw Ktm’
+b twqspw .Mwy wmŁ hymy rpsmw .[23:11] wrbtw ,[22:29] hV‘t=NJĲĄ .[22:3] wdyb ’Ymt wYmh=M’ĲĂ Pwlx
’wh yk ,[22:4] hry‘b=t’ hlVw ,[21:8] hd‘y ’l=rV’ +tk +gw .[23:17] y"y Nd’h ,[22:16] N’my N’m=M’Ă

.g"y qwsp +w d‘ w"k qwsp +h +’ Myklmb hmkx Ntn hwhyw hrTph v.1 .hk .[22:26] htwsk
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: ytĲĂŇ mĎ CrĲêĘ =tŇ ’Ć Cx¡ qĘ êĂ oBŔ lĂ CebăĆŇ DĘyĂ rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă =lJĎ tŇ ’ąĄ mĄ hŇ mĳĎ CrêĘ
tŇ lĆ kÌĄŇ tĘŇ C : tŇ SĆ xĲŁ nĘ C PŇ sĆ k¡ĆŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ MêĳĎ’Ă mĲĄ Cx¡ qĘ êĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ CrêĘ hČ Ét’Ň zŁ wĘ 3, 4

tŇ r¿Ł ‘Ł wĘ MymËĂ DĎ’Ď mĘ MlÌĂ y’Ą tŇ rÄŁ ‘Ł wĘ : MyEĲĂ‘Ă wĘ SS¿Ą wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ 5

hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ lĘ ÉMymĂ WĎ BĘ r’ĳŁ UĎ lČ NmĆ S¡Ć : MyFĲĂ SĂ yY¿Ą‘ĞwĲČ MyS¡Ă xĎ êĘ 6

: NSĆ xĲŁ lČ wĘ dŇ p¡ŇŁ ’Ą lĲĎ My’ĳĂ QĚ mĂ yn¡ĄbĘŇ ’Č wĘ MhČ SěŁ =ynĄbĘŇ ’Č : MyUĲĂ iČ hČ tŇ rĆT¡Ł qĘ lĂ wĘ 7

hŇ ’ăĆ rĘmČ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’Ğ lkęŁ JĘ : MkĲĎŇ otŇ BĘ yê¡Ă nĘ kČŇ SĲĎ wĘ SDĳĎqĘ mĂ yl¡Ă CW‘¿ĎwĘ 8, 9

: CWĲ ‘ĞêĲČ Nk¡ĄŇ wĘ wylĳĎJĄ =lJĎ tŇ ynăĂbĘŇ êČ tŇ ’¡Ą wĘ NJĎŔ SĘ UĂ hČ tŇ ynăĂbĘŇ êČ tŇ ’Ą ť ìŔ tĘŇ o’Ĳ
hŇ UąĎ ’Č wĘ oJę rĘ’Ď yYĂ xĄÁ wĎ MyĂtČÄ UĎ ’Č MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ Nor¡’Ğ CW¿ ‘Ď wĘ 10

rohŔ TĎ bŇ hăĎ zĎ ÉotŇ ’Ł tąĎŇ yjĂ YĂ wĘ : otĲŇ mĎ qĲŁ yYĂ x¡Ą wĎ hŇ U¿Ď ’Č wĘ oBŔ xĘ rĎ ÉyYĂ xĄÄ wĎ 11

oQę êĎqĘ YăČ yĎwĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ rz¿Ą wylËĎ ‘Ďř tĎŇ yWÌĂ ‘Ď wĘ CejĳĆ YČ êĘ ZCx¡ mĂ C tŇ yĂB¿Č mĂ 12

tŇ ‘ęŁ BĎ TČ yêăĄSĘ C wytĳĎŇ mŁ ‘ĞjĲČ ‘BăČ rĘ’Č l‘¡Č hŇ êĎŔ tČŇ năĎwĘ bŇ hĎŔ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ É‘BČ rĘ’Č
yD¡ĄbČŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ o‘¡lĘ YČ =l‘Č tŇ ‘ŔŁ BĎ TČ ÉyêĄSĘ C tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ Éo‘lĘ YČ =l‘Č 13

tŇ ‘ŔŁ BĎ FČ BČ ÉMyDĂBČ hČ =tŇ ’Ć tąĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ 14

NrŔŁ ’Ď hĲĎ Ét‘Ł BĘ TČ BĘ : MhĲĆ BĎ Nr¡Ł ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¿Ą lĎ NrĳŁ ’Ď hĲĎ tŇ ‘ăŁ lĘ YČ l‘¡Č 15

tŇ dĚŔ ‘ĄhĲĎ tŇ ’Ą ť NrĳŁ ’Ď hĲĎ =l’Ć ê¡ĎtČŇ nĲĎ wĘ : CeUĲĆř mĂ Crs¡ĚyĎ âl¿ MyDĳĂBČ hČ Cy¡hĘ yĲĂ 16

ÉyYĂ xĄÄ wĎ MyĂtąČŇ UĎ ’Č rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ rĆj¡Ł kČŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Nê¡Ą’Ć rS¿Ć ’Ğ 17

ÉhSĎ qĘ mĂ bŇ hĳĎ zĎ Myb¡ĂŇ rĚJĘ MyĂn¿ČSĘ tĎŇ yWËĂ ‘Ď wĘ : HBĲĎ xĘ rĎ yYĂ x¡Ą wĎ hŇ U¿Ď ’Č wĘ HJĎŔ rĘ’Ď 18

ÉhYĎ uĎ mĂ dŇ xąĎ ’Ć bŇ CrÄ JĘ hŇ WĄ ‘ĞwĲČţ : tŇ rĆjĲŁ JČ hČ tŇ oY¿ qĘ yn¡ĄèĘ mĂ MtĎŔ ’Ł hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ 19

Myb¡ĂŇ rĚř JĘ hČ =tŇ ’Ć CřW¿ ‘ĞêĲČ tŇ rĆjËŁ JČ hČ =NmĂ hŇ EĳĆmĂ hŇ Y¡Ď uĎ mĂ dŇ x¿Ď ’Ć =bŇ CrĲkĘŇ C hŇ EĆŔmĂ
MykąĂŇ kĘŇ sĲŁ hŇ lĎ ‘Ę mČę lĘ MyĂpČÁ nĎkĘŇ yWĄÄ rĘjĲŁ žMybĂŇ rĚJĘ hČ CyăhĎ wĘ : wytĲĎŇ oYqĘ yn¿ĄSĘ =l‘Č 20

tŇ rĆjŔŁ JČ hČ =l’ĆÄ wyxĳĂ ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ Mh¡Ć ynĄpĘŇ C tŇ rĆjŔŁ JČ hČ =l‘Č ÉMhĆ ypĄŇ nĘ kČŇ BĘ
hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ Nr¡Ł ’Ď hĲĎ =l‘Č tŇ rĆjËŁ JČ hČ =tŇ ’Ć êÌĎtČŇ nĲĎ wĘ : MybĲĂŇ rĚJĘ hČ yn¿ĄjĘ Cy¡hĘ yĲĂ 21

ÈìlĘ yêăĂ dĘŇ ‘Č onĲ wĘ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Nê¡Ą’Ć rS¿Ć ’Ğ tŇ dĚŔ ‘ĄhĲĎ =tŇ ’Ć ÉNêĄêĂ NrŔŁ ’Ď hăĎ =l’Ć wĘ 22

rS¡Ć ’Ğ MybĂŔ rĚJĘ hČ ynăĄSĘ ÉNyBĄ mĂ tŇ rĆjęŁ JČ hČ l‘ăČmĄ ìÁ êĘ ’Ă yêĂÄ rĘBČ dĂŇ wĘ ůMSĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ hŇ CËĆYČ ’Ğ rSÌĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄř tŇ dĳĚŇ ‘Ąř hĲĎ Noărř ’Ğ=l‘Č

tyV‘w
yllhb v.19 .heĎUĆmĂ rybs v.15 .+g +l Nmql Nyy‘ : s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +w Nkw ol ’"s v.11
Nk v.22 .Vgdb tybh MyBĂ rĚkh yllhb ,hgwmb Nk v.19 .x"y qwsp Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw hWĆ ‘ĞêČ
.’lm tCd‘ĄhĎ wxyry Vmwxb v.22 .w"Tdw b"yd ,w"dx ,y"k Myrpsh tYqmb Nkw rsx NrŁ ’Ğ yllhb ,ymlVwry

.‘"t Nkw t’ĄwĘ ’"s v.22
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23 hŇ U¿Ď ’Č wĘ oBŔ xĘ rĎ hŇ UăĎ ’Č wĘ ÉoJrĘ’Ď MyĂtąČŇ UĎ ’Č MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ Nx¡Ď lĘ SĚ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ
24 : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ rz¿Ą oQË tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ ot¡Ň ’Ł t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ : otĲŇ mĎ qĲŁ yYĂ x¡Ą wĎ
25 oê¡rĘGČsĘ mĂ lĘ bŇ hËĎ zĎ=rzĲĄ tĎŇ yWÌĂ ‘Ď wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ xpČŇ T¡Ł tŇ rĆGËĆsĘ mĂ oQ¿ tĎŇ yWĂÄ ‘Ď wĘ
26 l‘Č ť tŇ ‘ŔŁ BĎ FČ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎtČŇ nĲĎ wĘ bŇ hĳĎ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ ‘B¡Č rĘ’Č oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ
27 íyy¡ĆhĘ êĲĂ tŇ rĆGĆŔ sĘ UĂ hČ ÉtUČ ‘ĚlĘ : wylĲĎ gĘŇrČ ‘B¿Č rĘ’Č lĘ rS¡Ć ’Ğ tŇ ’ŔŁ jĄ hČ ‘BăČ rĘ’Č
28 =tŇ ’Ć tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : NxĲĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¡Ą lĎ MyDĂŔ bČŇ lĘ MyêăĂ bĎŇ lĘ tŇ ‘ĳŁ BĎ FČ hČ

: NxĲĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć Mb¡ĎŇ =’vĎ nĂ wĘ bŇ hĳĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ MyFĂŔ SĂ yYăĄ‘Ğ ÉMyDĂBČ hČ
29 bŇ h¿Ď zĎ NřhĳĄ BĎ ëŇ i¡Č yĚ rS¿Ć ’Ğ wytĎŔ IŁ uĂ nČmĘ C ÉwytĎŇ oWqĘ C wytĎę jŁ kČŇ wĘ wytĎÁ rŁ ‘ĲĎuĘ tĎŇ yWĂÄ ‘Ď wĘ
30 : dŇ ymĲĂ êĎ yn¿ČpĎŇ lĘ Myn¡ĂjĎ MxĆ l¿Ć NxËĎ lĘ èĚ hČ =l‘ĲČ êÌĎtČŇ nĲĎ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ roh¡ TĎ

31 HnĎŔ qĎ wĘ HkăĎŇ rĄyĘ ÉhrĎonUĘ hČ hŇ WąĆ ‘Ď yřêĲĄ hŇ SĎÂ qĘ mĂ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ r¡ČnŁ mĘ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ
32 My’¡Ă YĘ yĲŁ MynĂŔ qĎ hŇ èăĎ SĂ wĘ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ eĎU¿Ć mĂ hĎ yx¡Ć rĎpĘŇ C hĎ yr¿ĆêŁ pĘŇ JČ hĎ y‘ËĆybĂŇ GĘ

hŇ rĎŔ nŁ mĘ ynăĄqĘ ÉhSĎ ŁlSĘ C dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉHDĎ~Ă mĂ hŇ rĎę nŁ mĘ ynăĄqĘ ű hŇ SăĎ ŁlSĘ hĎ yDĳĆ~Ă mĂ
33 rêăŁ pĘŇ JČ ÈdxĎ ’Ć hĲĎ hŇ năĆuĎ BČ MydĂÂuĎ SĚ mĲĘ My‘Ă bĂŇ gĘŇ ţ hŇ SăĎ ŁlSĘ : ynĲĂ èĄ hČ HD¡Ď~Ă mĂ

xrČpĳĎŇ wĎ rêăŁ pĘŇ JČ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ hŇ n¿ĆuĎ BČ MydËĂŇ uĎ SĚ mĘ My‘Ăę bĂŇ gĘŇ hŇ SăĎ ŁlSĘ C ůxrČpĆŇ wĎ
34 hŇ ‘ăĎBĎ rĘ’Č hŇ r¡ĎnŁ UĘ bČŇ C : hŇ rĲĎnŁ UĘ hČ =NmĂ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ MynĂŔ uĎ hČ tŇ SĆ SăĄ lĘ NJĄ ť
35 MynĂÁuĎ hČ ynĄÄSĘ žtxČ êČ rêÃŁ pĘŇ kČŇ wĘ : hĎ yxĲĆ rĎpĘŇ C hĎ yr¡ĆêŁ pĘŇ JČ MydĂŔ uĎ SĚÄ mĘ My‘ĳĂbĂŇ gĘŇ

yn¿ĄSĘ =tŇ xČ êĲČ rêěŁ pĘŇ kČŇ wĘ hŇ eĎUĆŔ mĂ ÉMynĂ uĎ hČ ynąĄSĘ tŇ xČ êăČ ÉrêŁ pĘŇ kČŇ wĘ hŇ eĎUĆę mĂ
36 Mh¿Ć yrĄêĲŁ pĘŇ JČ : hŇ rĲĎnŁ UĘ hČ =NmĂ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ MynĂŔ uĎ hČ ÉtSĆ SĄÄ lĘ hŇ eĎUĳĆ mĂ Myn¡ĂuĎ hČ
37 tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ tŇ x¡Č ’Č hŇ S¿Ď qĘ mĂ HQËĎ JĚ CyĳhĘ yĲĂ hŇ eĎUăĆ mĂ Mt¡ĎŇ nŁ qĘ C

: hĎ ynĲĆjĎ rbĆŇ ‘¿Ą=l‘Č ry’¡Ă hĄ wĘ hĎ ytĆŔ rŁ năĄ=tŇ ’Ć ÉhlĎ ‘ĹhĲĆ wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ hĎ yt¡ĆŇ rŁ nĲĄ=tŇ ’Ć
38, 39 HtĳĎŇ ’Ł hŇ WăĆ ‘Ğř yĲČ roh¡ TĎ bŇ h¿Ď zĎ rJËČJĂ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ hĎ yt¡ĆŇ êŁ xĘ mČ C hĎ yx¿Ć qĎ lĘ mČ C

40 hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ MtĎŔ ynĂ bĘŇ tČÄ BĘř hŇ WĳĄ ‘ĞwĲČ hŇ ’¡Ą rĘC : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myl¡Ă JĄ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ąř
wk tŇ ‘ĳŁ yrĂyĘ rWĆ ‘ăĆ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ NJ¿Ď SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ : rhĲĎ BĎ hŇ ’¡Ć rĘmĎ sŘ21

bŇ S¡Ą xŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ MybËĂŇ rĚJĘ ynĂŔ SĎ tŇ ‘ČlăČ tŇŁ wĘ ÉNmĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kąĄŇ tĘŇ C rzĎęSĘ mĎ SSăĄ
2 hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ nąĆmŁ SĘ tŇ xČę ’Č hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ ű ëŇ rĆ’ăŁ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ

bxrw
,w"Tdw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,g"dx ,b"d ,b"dx ,"k Myrpsb ’lm Nk v.31 .b"dw V"x Nkw MhĆBĎ ’"s v.29
Nkw hWĆ ‘ĞêČ tYqmb ,d"ydw w"dx ,w"d ,h"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nkw dwy rsx hWĆ ‘ĎêČ ymlVwryw hgwm rpsb
: V"x Nkw t’ĄwĘ ’"s v.39 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw yrqw bytk hWĆ ‘ĞêČ ’"sb ,hWĆ ‘ĞêČ rybs v.39 .‘"tw V"x

.w"dw ‘"t Nkw MtĎynĂbĘ tČJĘ ’"s v.40 .d"k z"l Nmql Nyy‘
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: tŇ ‘ĲŁ yrĂyĘhČ =lkĎŇ lĘ tŇ x¡Č ’Č hŇ D¿ĎmĂ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ hŇ ‘¡ĎyrĂyĘhČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ‘BăČ rĘ’Č ÉbxČ rÄŁ wĘ
Ét‘Ł yrĂyĘ SmąĄ xĎ wĘ HtĳĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ è¡Ď ’Ă tŇ rŔŁ bĘŇ xĲŁ ÉíyyĆÄhĘ êĲĂ tŇ ‘ęŁ yrĂyĘhČ SmăĄ xĞ 3

tŇ pąČŇ WĘ l‘ăČ tŇ lĆ kĄę êĘ tŇ ’ăŁ lĘ lĲĚ tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : HtĲĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ è¡Ď ’Ă tŇ rŔŁ bĘŇ xĲŁ 4

hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ tŇ păČŇ WĘ BĂ ÉhWĆ ‘ĞêĲČ NkąĄŇ wĘ tŇ rĆbĳĎŇ xŁ BĲČ hŇ Y¡Ď uĎ mĂ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ Éh‘Ď yrĂyĘhČ
hŇ ‘ăĎyrĂyĘBČ ÈhWĆ ‘ĞêĲČ tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆB¡ĆxĘ UČ BČ hŇ nĎŔ oYyuăĂhČ 5

tŇ rĆBăĆxĘ UČ BČ rS¡Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ hŇ YăĄqĘ BĂ ÉhWĆ ‘ĞêĲČ tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ ůtxĎ ’Ć hĲĎ
Myè¡Ă mĂ xĞ tĎŇ yWĂě ‘Ď wĘ : HtĲĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ è¡Ď ’Ă tŇ ’ŔŁ lĎ QăĚ hČ ÉtŁlyBĂ qĘ mČ tŇ ynĳĂèĄ hČ 6

MysĂŔ rĎuĘ BČ ÉHtĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ èąĎ ’Ă tŇ ‘ÁŁ yrĂyĘhČ =tŇ ’Ć ÉêĎrĘBČ xĂ wĘ bŇ hĳĎ zĎ ysăĄrĘqČ
NJĳĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č lhĆ ’¡Ł lĘ MyEĂŔ‘Ă tŇ ‘ăŁ yrĂyĘ ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć NJ¡Ď SĘ UĂ hČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ 7

tŇ xČę ’Č hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ ű ëŇ rĆ’ăŁ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ tŇ ‘¡Ł yrĂyĘ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=yêĲĄSĘ ‘Č 8

hŇ DăĎmĂ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ hŇ ‘¡ĎyrĂyĘhČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ‘BăČ rĘ’Č ÉbxČ rÄŁ wĘ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉMySĂ ŁlSĘ
dŇ bĎŔ lĘ Ét‘Ł yrĂyĘhČ SmąĄ xĞ=tŇ ’Ć êĎÂrĘBČ xĂ wĘ : tŇ ‘ĲŁ yrĂyĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć yê¿ĄSĘ ‘ČlĘ tŇ xČŔ ’Č 9

lCm¡ =l’Ć tŇ yèĂŔ èĂ hČ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ =tŇ ’Ć ÉêĎlĘ pČŇ kĲĎŇ wĘ dŇ bĳĎŇ lĘ tŇ ‘¡Ł yrĂyĘhČ SS¿Ą =tŇ ’Ć wĘ
tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ Éh‘Ď yrĂyĘhČ tŇ pąČŇ WĘ l‘ăČ tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : lhĆ ’ĲŁ hĎ yn¿ĄjĘ 10

tŇ rĆb¡ĆŇ xŁ hĲČ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ tŇ păČŇ WĘ l‘Č ť tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ rĆbĳĎŇ xŁ BĲČ hŇ n¡ĎYŁ yuĲĂ hČ
ÉMysĂ rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć tąĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ MyèĳĂ mĂ xĞ tŇ SĆ x¡Ł nĘ ys¿ĄrĘqČ tĎŇ yWËĂ ‘Ď wĘ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ 11

tŇ ‘¡Ł yrĂyBĲĂ PŇ dĄŔ ‘Ł hĲĎ ÉxrČsĆÄ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ y¿ĎhĎ wĘ lhĆ ’¡Ł hĎ =tŇ ’Ć ê¿ĎrĘBČ xĂ wĘ tŇ ’ŔŁ lĎ QĲĚ BČ 12

hŇ UĎÄ ’Č hĲĎ wĘ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ yr¿ĄxŁ ’Ğ l‘¡Č xrČě sĘ êĂ tŇ pĆŇ dĆŔ ‘Ł hĲĎ Éh‘Ď yrĂyĘhČ yYąĂ xĞ lhĆ ’ĳŁ hĎ 13

xČ CrÁ sĎ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ lhĆ ’ĳŁ hĎ tŇ ‘ăŁ yrĂyĘ ëŇ rĆ’¡Ł BĘ PŇ dĄŔ ‘Ł BĲĎ ÉhEĆmĂ hŇ UąĎ ’Č hĲĎ wĘ hŇ EĆÁmĂ
tŇ r¿Ł ‘Ł lhĆ ’ŔŁ lĎ ÉhsĆ kĘŇ mĂ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : otĲŇ iŁ kČŇ lĘ hŇ E¡ĆmĂ C hŇ E¿ĆmĂ NJËĎ SĘ UĂ hČ yDÌĄYĂ =l‘Č 14

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ MyS¡Ă xĎ êĘ tŇ r¿Ł ‘Ł hŇ sËĄ kĘŇ mĂ C MymĳĂ DĎ’Ď mĘ Ml¡Ă y’Ą

tŇ oU¡ ’Č rWĆ ‘¿Ć : MydĲĂŇ mĘ ‘ĲŁ MyF¡Ă SĂ yY¿Ą‘Ğ NJĳĎ SĘ UĂ lČ MyS¡Ă rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ 15, 16

yêăĄSĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ bŇ xČ r¡Ł hŇ UĎŔ ’Č hĲĎ yYăĂ xĞ wĲČ ÉhUĎ ’Č wĘ SrĆuĳĎhČ ëŇ rĆ’ăŁ 17

hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ NJăĄ HtĳĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ è¡Ď ’Ă tŇ bŔŁ QĎ SĚÄ mĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉSrĆuĆÄ lČ tŇ odę yĎ
MyrăĂWĘ ‘Ć NJĳĎ SĘ UĂ lČ MyS¡Ă rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ yS¿Ą rĘqČ lk¡ŇŁ lĘ 18

tŇ xČ ê¡Č hŇ WĆě ‘ĞêĲČ PŇ sĆ kĆŔ =ynĄdĘŇ ’Č ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č wĘ : hŇ nĎmĲĎ ytĄŇ hŇ BĎ gĘŇ n¿Ć tŇ ’¡Č pĘŇ lĂ SrĆř qĆŔ 19

MyrV‘
.s"tw y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw MySĂ rĎqĘ ’"s v.18 .wk
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wytĎŔ dŇŁ yĘ yêăĄSĘ lĂ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ SrĆuąĆhČ =tŇ xČ êĲČ MynĂÁdĎŇ ’Ğř ynĄÄSĘ SrĆř uĳĎhČ MyrăĂWĘ ‘Ć
20 NJËĎ SĘ UĂ hČ ‘lČ YÌĆlĘ C : wytĲĎŇ dŇŁ yĘ yê¿ĄSĘ lĂ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ =tŇ xČ êĲČ MynËĂdĎŇ ’Ğ ynÌĄSĘ C
21 ynăĄSĘ PŇ sĆ JĳĎ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ : SrĆř qĲĎ Myr¡ĂWĘ ‘Ć NopĳŇ YĎ tŇ ’ăČ pĘŇ lĂ tŇ yn¡ĂèĄ hČ

: dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ tŇ xČ ê¡Č MynĂŔ dĎŇ ’Ğ ynăĄSĘ C dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ SrĆuăĆhČ tŇ xČ êČ ť MynĂę dĎŇ ’Ğ
22, 23 ÉMySĂ rĎqĘ ynąĄSĘ C : MySĲĂ rĎqĘ hŇ è¿Ď SĂ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ hŇ UĎ yĳĎ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČlĘ CĲ

24 ůhFĎ mČ QĘ mĂ ÈMymĂ ’ĞtĲŇŁ CyăhĘř yĲĂwĘ : MyĂtĲĎŇ kĎŇ rĘIČBČ NJĳĎ SĘ UĂ hČ tŇ ‘¡Ł YĘ qĚmĘ lĂ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ
hŇ yăĆhĘ yĲĂ NJĄ ť tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ tŇ ‘ČB¡Č FČ hČ =l’Ć oSŔ ’Ň rŁ =l‘Č ÉMyUĂ tČŇ CyąhĘ yĲĂ wDĎę xĘ yČwĘ

25 MhăĆ ynĄdĘŇ ’Č wĘ MySĂŔ rĎqĘ hŇ năĎmŁ SĘ ÉCyhĎř wĘ : CyĲhĘ yĲĂ tŇ ‘¡Ł YŁ qĘ UĂ hČ yn¿ĄSĘ lĂ MhĆŔ ynĄSĘ lĂ
ynăĄSĘ C dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ SrĆuăĆhČ tŇ xČ êČ ť MynĂę dĎŇ ’Ğ ynăĄSĘ MynĳĂdĎŇ ’Ğ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ PŇ sĆ JĆŔ

26 hŇ èĎě mĂ xĞ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ Mx¡Ă yrĂbĘŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ tŇ xČ ê¡Č MynĂŔ dĎŇ ’Ğ
27 =‘lČ YĲĆ yS¿Ą rĘqČ lĘ MxĂŔ yrĂbĘŇ hŇ èăĎ mĂ xĞ wĲČ : dŇ xĲĎř ’Ć hĲĎ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =‘lČ YĲĆ yS¿Ą rĘqČ lĘ

MyĂt¡ČŇ kĎŇ rĘIČlČ NJĎŔ SĘ UĂ hČ ‘lČ YăĆ ÉySĄ rĘqČ lĘ MxĂę yrĂbĘŇ hŇ èăĎ mĂ xĞ wĲČ tŇ ynĳĂèĄ hČ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ
28 =l’Ć hŇ Y¡ĆuĎ hČ =NmĂ xČ rĂě bĘŇ mČ MySĳĂ rĎuĘ hČ ëŇ otăŇ BĘ Nk¡ŇŁ yêĂ hČ xČ yr¿Ăř BĘ hČ wĘ : hŇ UĎ yĲĎ
29 bŇ hĎŔ zĎ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ÉMhĆř ytĄŇ ‘ĲŁ BĘ TČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ hĎę zĎ hŇ jăĆ YČ êĘ MySĂÂ rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć wĲĘ : hŇ YĲĆ uĎ hČ
30 NJĳĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć t¡ĎŇ mŁ qĲĄhĞ wĲČ : bŇ hĲĎ zĎ Mx¡Ă yrĂBĘ hČ =tŇ ’Ć t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ MxĳĂ yrĂBĘ lČ Myê¡Ă BĎ
31 tŇ kĆŇ ręŁ pĎŇ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : rhĲĎ BĎ tĎŇ y’¡ĄrĘhĎ rS¿Ć ’Ğ oTŔ jĎ SĘ mĂÄ JĘ sŘ22

hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČř bŇ SËĄ xŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ
32 MyjăĂ YĚmĘ MyFĂŔ SĂ ydăĄŇ CU‘Č Éh‘ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č HtĎę ’Ł hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ : MybĲĂŇ rĚJĘ Ht¡ĎŇ ’Ł
33 ÈtkĆŇ rŁ jĎ hČ =tŇ ’Ć hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ : PŇ sĆ kĲĎŇ =ynĄdĘŇ ’Č hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č bŇ hĳĎ zĎ Mh¡Ć ywĄwĲĎ bŇ hĎŔ zĎ

tŇ CdĳŇ ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ tŇ ’¡Ą tŇ kĆŇ rŔŁ jĎ lČ tŇ yBăĄmĂ ÉhUĎ SĎÄ t¿ĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ ůMysĂ rĎuĘ hČ tŇ xČ êăČ
: MySĲĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¿Ł Nyb¡ĄŇ C SdĆŇ uŔŁ hČ NyBăĄ MkĆŔ lĎ ÉtkĆŇ rÄŁ jĎ hČ hŇ ląĎ yDĂbĘŇ hĂ wĘ

34, 35 êąĎmĘ WČ wĘ : MySĲĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¡Ł BĘ tŇ dĳĚŇ ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ l‘¡Č tŇ rĆjŔŁ JČ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎtČŇ nĲĎ wĘ
‘lČ Y¿Ć l‘ËČ NxĎŔ lĘ èĚ hČ xkČŇ năŁ ÉhrĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ kĆŇ rŔŁ jĎ lČ ZCxă mĂ ÉNxĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć

36 ÉësĎ mĎ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : NopĲŇ YĎ ‘lČ Y¿Ć =l‘Č Nê¡ĄêĂ NxĎŔ lĘ èĚ hČÄ wĘ hŇ nĎmĳĎ yêĄ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ
hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ lhĆ ’ŔŁ hĎ xtČŇ păĆŇ lĘ

37 bŇ hĎŔ zĎ ÉMtĎŇ ’Ł tąĎŇ yjĂ YĂ wĘ MyFĂŔ SĂ ydăĄŇ CU‘Č ÉhèĎ mĂ xĞ ëŇ sĎę UĎ lČ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : MqĲĄrŁ
Mhyww
.MynĂdŁ ’Ğ ’"s v.19 .zk ,h"k ,w"l Nmql Nyy‘ : s"tw y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nkw MySĂ rĎuĘhČ ’"s v.19

.V"xw rd"nq y"k +x Nkw CyhĎ wĘ ’"s v.24 .s"tw y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +’ Nkw MySĂ rĎqĘ ’"s v.20

Nyy‘ : MtĎ‘Ł BĘ TČ ’"s v.29 .rsx xČrĂBĘ hČ wĘ ’"s v.28 .’"l w"l Nyy‘ : txĲĎ’ĆhĎ l"n v.26 .CyhĘ yĂwĘ rybs v.25

.s"tw ‘"t ,y"k Myrpsb Nkw hWĆ ‘ĞêĲČ rybs v.31 .yrq MhĆytĄ‘Ł BĘ TČ bytk MtĎ‘Ł BĘ TČ ’"sbw : d"l ,w"l Nmql
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: tŇ SĆ xĲŁ nĘ yn¿ĄdĘŇ ’Č hŇ è¡Ď mĂ xĞ MhĆŔ lĎ êăĎqĘ YČ yĲĎwĘ bŇ hĳĎ zĎ Mh¡Ć ywĄwĲĎ
tŇ oUă ’Č SmÌĄ xĎ wĘ ëŇ rĆ’ÁŁ tŇ oUÄ ’Č žSmĄ xĎ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ zk

wytĎę nŁ rĘqČ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : otĲŇ mĎ qĲŁ tŇ oU¡ ’Č SŁl¿ SĎ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉhyĆhĘ yĲĂ ‘Č CbąŇ rĎ bŇ xČ ręŁ 2

: tŇ SĆ xĲŁ nĘ ot¡Ň ’Ł t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ wytĳĎŇ nŁ rĘqČ íyyăĆhĘ êĲĂ CeU¡Ć mĂ wytĎŔ eŁ jĂ ‘BăČ rĘ’Č l‘Č ť
wytĳĎŇ êŁ xĘ mČ C wyt¡ĎŇ gŇŁ lĘ zĘmĂ C wytĎŔ qŁ rĘzĘmĂ C Éwy‘Ď yĎwĘ onŔ èĘ dČŇ lĘ ÉwytĎŇ rŁ yiĲĂ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ 3

tŇ SĆ răĆ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ rBĎŔ kĘŇ mĂ ÉoQ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ wyl¡Ď JĄ =lkĎŇ lĘř 4

‘B¿Č rĘ’Č l‘¡Č tŇ SĆ xŔŁ nĘ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ É‘BČ rĘ’Č tŇ SĆ rĆę hĎ =l‘Č tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ
hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ FĎ mĳĎ QĘ mĂ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ bŇ J¿Ł rĘJČ tŇ xČ êËČ HtĎę ’Ł hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ : wytĲĎŇ oYř qĘ 5

MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ yD¡ĄBČ xČ BĄŔ zĘUĂ lČ ÉMyDĂbČŇ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ yY¿Ă xĞ dŇ ‘¡Č tŇ SĆ rĆŔ hĎ 6

MyDĂę BČ hČ CyăhĎ wĘ tŇ ‘ĳŁ BĎ FČ BČ wyD¡ĎBČ =tŇ ’Ć ’b¿ĎŇ ChwĘ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ Mt¡ĎŇ ’Ł t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ 7

otĳŇ ’Ł hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ tŇ x¡Ł lĚ bŇ Cb¿Ň nĘ : otĲŇ ’Ł tŇ ’¿Ą WĘ BĂ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ tŇ ‘¿Ł lĘ YČ yêËĄSĘ =l‘Č 8

tŇ ’¡Ą tĎŇ yWĂě ‘Ď wĘ : CWĲ ‘ĞyĲČ NJ¿Ą rh¡Ď BĎ ìËŇ tĘŇ ’ĲŁ hŇ ’¿Ď rĘhĆ rSĆÄ ’ĞJĲČ 9

rzĎęSĘ mĎ SSăĄ rYĄÁ xĎ lĲĆ My‘ĂÄ lĎ qĘ hŇ nĎmĎ yêĄ ţ=bŇ gĆŇ nĲĆ tŇ ’ăČ pĘŇ lĂ NJĳĎ SĘ UĂ hČ rYăČ xĞ
Mh¿Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć wydăĎŇ UĚ ‘Č wĘ : tŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ hŇ ’¡Ď jĄ lČ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉhUĎ ’Č bĲĎŇ hŇ ’ąĎ mĄ 10

ÉNopŇ YĎ tŇ ’ąČ pĘŇ lĂ NkĄÄ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ MydËĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇ SĆ xĳŁ nĘ Myr¡ĂWĘ ‘Ć 11

ÉMyrĂWĘ ‘Ć MhąĆ ynĄdĘŇ ’Č wĘ MyrĂę WĘ ‘Ć wdămř ‘w ëŇ rĆř ’ĳŁ hŇ ’Ď măĄ My‘¡ĂlĎ qĘ ëŇ rĆ’ŔŁ BĎ
MyĎŔ =tŇ ’Č pĘŇ lĂ ÉrYĄxĎ hĲĆ bŇ xČ rąŁ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ MydËĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇ SĆ xŔŁ nĘ 12

bŇ xČ răŁ wĘ : hŇ rĲĎWĎ ‘Ğ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ rĎŔ WĎ ‘Ğ MhăĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č hŇ UĳĎ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ My‘¡ĂlĎ qĘ 13

hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć SmĄÄ xĞ wĲČ : hŇ UĲĎ ’Č Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ xĎ r¡ĎzĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ q¿Ą tŇ ’ËČ pĘŇ lĂ rYĄę xĎ hĲĆ 14

ÉPtĄŇ JĎ lČ wĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ SĎŔ ŁlSĘ MhăĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č PŇ tĳĄŇ JĎ lČ My‘¡ĂlĎ qĘ hŇ UËĎ ’Č 15

: hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ SĎŔ ŁlSĘ MhăĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č My‘ĳĂlĎ qĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Sm¿Ą xĞ tŇ ynĂŔ èĄ hČ
ynËĂSĎ tŇ ‘ČlÌČ otŇ wĘ NmĎÁ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kĄÄ êĘ hŇ UĎę ’Č MyrăĂWĘ ‘Ć ű ëŇ săĎ mĎ rYĄÁ xĎ hĲĆ r‘ČSČÄ lĘ C 16

: hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ ‘ĎŔ BĎ rĘ’Č ÉMhĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č MqĳĄrŁ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ rz¡ĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ
Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ PŇ sĆ JĳĎ Mh¡Ć ywĄwĲĎ PŇ sĆ JĆŔ MyqăĂèĎ xĚmĘ ÉbybĂŇ sĎ rYąĄxĎ hĲĆ ydĄÄ CU‘Č=lJĎ 17

MyèĂę mĂ xĞBĲČ MyèăĂ mĂ xĞ ű bŇ xČ răŁ wĘ hŇ UĎÁ ’Č bĲĎŇ hŇ ’ĎÄ mĄ žrYĄxĎ hĲĆ ëŇ rĆ’ăŁ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ 18

ylăĄ JĘ É lkŇŁ lĘř : tŇ SĆ xĲŁ nĘ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ tŇ oU¡ ’Č Sm¿Ą xĎ hŇ mËĎ qŁ wĘ 19

NkVmh
.w"dw h"dx ,b"d ,y"k Myrpsb Nkw rsx wytĎYŁ qĘ ’"s v.4 .+g x"l Nmql Nyy‘ : =lJĎ rybs v.3 .zk
bytk wydĎUĚ‘ČwĘ ’"sb : yrq wydĎUĚ‘ČwĘ bytk odUĚ‘ČwĘ v.11 .’"y x"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw hUĎ’ČbĎ l"Y v.11

.lkŁ wĘ ‘"t : lJĎ =t’Ć tĎyWĂ ‘ĎwĘ V"x : lJŁ rybs v.19 .w"dw h"dx ,g"d Nkw yrqw
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: tŇ SĆ xĲŁ nĘ rY¡ĄxĎ hĲĆ tŇ d¿ŇŁ tĘŇ yĂ=lkĎŇ wĘ wytËĎŇ dŇŁ tĲĄŇ yĘ=lkĎŇ wĘ otĳŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ BĘ NJĎŔ SĘ UĂ hČ
NmĆ SăĆ ìŇ ylĆÁ’Ą CxÄ qĘ yĂwĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ű hŇ CăĆYČ êĘ hŇ êĎÂ’Č wĘ20 +p8, sŘ23

21 žd‘Ąom lhĆ ’ăŁ BĘ : dŇ ymĲĂ êĎ rn¡Ą tŇ Łl¿ ‘ĞhĲČ lĘ ro’ĳ UĎ lČ tŇ yt¡ĂŇ JĎ ëŇ zËĎ tŇ yĂz¿Č
bŇ rĆ‘¿ĆmĄ wynËĎbĎŇ C NrÌŁ hĞ’ĲČ otÄ ’Ł žërŁ ‘ĞyĲČ tŇ dĚę ‘ĄhĲĎ =l‘Č rSăĆ ’Ğ tŇ kĆŇ rÁŁ jĎ lČ ZCxÄ mĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ MtĎŔ rŁ dăŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rqĆB¡Ł =dŇ ‘Č

xk wynăĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ yxĂÁ ’Ď NrÄŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć žìylĆ ’Ą bŇ răĄqĘ hČ hŇ êĎÃ ’Č wĘ
rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć ’ChË ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ dÌĎŇ nĎ NrěŁ hĞ’ĲČ ylĳĂ =onhĞř kĲČŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ oêËmĂ oêŔ ’Ă

2 dŇ ob¡Ň kĎŇ lĘ ìŇ yxĳĂ ’Ď NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ SdĆŇ q¡Ł =ydĄŇ gĘŇbĂŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : NrĲŁ hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ rm¡Ď tĎŇ y’ĲĂ wĘ
3 wřyt¡ĂŇ ’Ň QĄ mĂ rS¿Ć ’Ğ bŇ lĄŔ =ymĄ kĘŇ xČ =lJĎ =l’Ć ÉrBĄ dČŇ êĘ hŇ êĎę ’Č wĘ : tŇ rĆ’ĲĎ pĘŇ tĂŇ lĘ C
4 hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : ylĲĂ =onhĞř kĲČŇ lĘ oS¡ DĘqČ lĘ NrËŁ hĞ’ĲČ ydÌĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć CWÂ ‘Ď wĘ hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ xČ Cră

tŇ pĆŇ năĆYĘ mĂ ZB¡Ą SĘ êČ tŇ nĆt¿ŇŁ kĘŇ C ly‘ĂŔ mĘ C ÉdopŇ ’Ą wĘ NSĆ xąŁ CWę ‘ĞyĲČ rSăĆ ’Ğ MydĂÁ gĎŇBĘ hČ
5 ÉMhĄ wĘ : ylĲĂ =onhĞř kĲČŇ lĘ wyn¡ĎbĎŇ lĘ C ìŇ yxËĂ ’Ď Nr¿Ł hĞ’ĲČ lĘ SdĆŇ qÁŁ =ydĄŇ gĘŇbĂŇ CWÄ ‘Ď wĘ TnĳĄbĘŇ ’Č wĘ

yn¡ĂèĎ hČ tŇ ‘Čl¿Č oê=tŇ ’Ć wĘ NmĳĎ GĎrĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ lĆ k¡ĄŇ êĘ hČ =tŇ ’Ć wĘř bŇ hĎŔ EĎhČ =tŇ ’Ć Cxă qĘ yĂ
: SèĲĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ

6 rz¡ĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ ynËĂSĎ tŇ ‘ČlÌČ oêř NmĎÁ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kĄÄ êĘ bŇ hĎ zĎţ dŇ pĳŇŁ ’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć CW¡ ‘Ď wĘ
7 wyt¡ĎŇ oYqĘ yn¿ĄSĘ =l’Ćř oQË =hŇ yĆhĘ yĲĂ tŇ ręŁ bĘŇ xĲŁ tŇ păŇŁ tĄŇ kĘŇ yêÌĄSĘ : bŇ SĲĄ xŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ
8 bŇ hĎę zĎ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ CeUăĆ mĂ ChW¡Ą ‘ĞmĲČ JĘ wylĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉotŇ DĎpĚŇ ’Ğ bŇ SĆ xąĄ wĘ : rBĲĎ xĚ wĘř
9 yê¡ĄSĘ =tŇ ’Ć êĎŔ xĘ qČ lăĎ wĘ : rzĲĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ

10 MtĎŔ mŁ èĘ mĂ ÉhèĎ SĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ om¡ SĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ êăĎxĘ êČpĂŇ C MhČ SĳŁ =ynĄbĘŇ ’Č
NbĆŇ ’¿Ć hĎ =l‘Č MyrËĂtĎŇ oeĲ hČ hŇ èÌĎ èĂ hČ tŇ omÂSĘ =tŇ ’ĲĆř wĘ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ NbĆŇ ’ăĆ hĎ l‘¡Č

11 ÉxêČpČŇ êĘ Mř tĎę xŁ yxăĄ CêjĂ ůNbĆŇ ’Ć ÈSrČxĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ : MtĲĎŇ dŇŁ lĘ otĲŇ JĘř tŇ yn¡ĂèĄ hČ
bŇ h¡Ď zĎ tŇ oY¿ BĘ SĘ mĂ tŇ BËŁ sČ mĲĚ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ m¡Ł SĘ =l‘Č MynĂŔ bĎŇ ’ĞhĲĎ yêăĄSĘ =tŇ ’Ć

12 dŇ pŔŁ ’Ą hĲĎ tŇ păŇŁ tĘŇ JĂ l‘Č ť MynĂębĎŇ ’ĞhĲĎ yêăĄSĘ =tŇ ’Ć êĎÂmĘ WČ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ
ynb’

,[25:1] yl=wxqyw +g Myrdsw .w"Y Myqwspw .wy‘Ď yĎ Nk ’Ymn w"Tdb , wls [25:1—27:19] hVrph MV v.19
t‘br’ twytw’w .Vmxw My‘br’w h’mw Pl’ Mylmw .[26:31] tkrp tyV‘w ,[26:1] hV‘t NkVmh=t’w
.[26:22] NkVmh ytkrylwĲ ,[25:30] NxlVh=l‘ĲČ ttnw wl’b wrbxthw .Pwlx hb Ny’w .bŁ YŁ w tw’m VVw Mypl’
‘"t ,’"t ,V"x Nkw NhĄkČ lĘ l"n v.1 .xk .z"k qwsp d‘ +y qwsp g"m l’qzxyb Md’=Nb ht’ hrTph v.20

,’"t ,V"x Nkw NhĄkČ lĘ l"n v.4 .s"tw ‘"t ,’"t ,V"x Nkw NhĄkČ lĘ l"n v.3 .MytĂ ’QĄmĂ rybs v.3 .s"tw
: ‘"tw V"x Nkw =l‘Č l"n v.7 .s"tw q"d ,’"t ,V"x Nkw t‘ČlČ otwĘ ’"s v.6 .=t’Ć ’"s v.5 .s"tw ‘"t
,’y‘g ’lb =t’ĆwĘ ’"b ’"n v.10 .+d T"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw rBĎ xĚyĘ l"n v.7 .+d T"l Nmql Nyy‘
MtĎxŁ h ymlVwry ,yllhb Nk v.11 .d"ydw b"yd ,w"dx Nkw rsx MtĎdŁ lĘ tŁ JĘ ’"s v.10 .’y‘gb =t’ĲĆwĘ n"b

.’lm
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hoËĎhyĘ ynÌĄpĘŇ lĂ MtĎÁ omSĘ =tŇ ’Ć NrÄŁ hĞ’ĲČ ž’WĎ nĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ Nr¡Ł JĎ zĂ yn¿ĄbĘŇ ’Č
: bŇ hĲĎ zĎ tŇ Y¡Ł BĘ SĘ mĂ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : NrĲŁ JĎ zĂlĘ wyp¡ĎŇ tĄŇ kĘŇ yê¿ĄSĘ =l‘Č 13

tŇ bĳŇŁ ‘Ğ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ tŇ ŁlË BĎ gĘŇmĂ rohŔ TĎ bŇ hăĎ zĎ ÉtrŁ SĘ rĘSČ yêąĄSĘ C 14

: tŇ YĲŁ BĘ SĘ UĂ hĲČ =l‘Č tŇ t¡ŇŁ bŇŁ ‘ĞhĲĎ tŇ r¿Ł SĘ rĘSČ =tŇ ’Ć hŇ êËĎtČŇ nĲĎ wĘ
CeWĳĆ ‘ĞêĲČ dŇ p¡ŇŁ ’Ąř hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ JĘ bŇ SĄŔ xŁ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ ÉTjĎ SĘ mĂ NSĆ xąŁ tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ 15

: otĲŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ rz¡ĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ ynËĂSĎ tŇ ‘ČlÌČ otŇ wĘ NmĎÁ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kĄÄ êĘ bŇ hĎ zĎţ
tŇ ’Č QăĚmĂ ÉobŇ t¿ĎŇ ’Ň QĄ mĂ C : oBĲ xĘ rĎ tŇ rĆz¿ĆwĘ oJ¡ rĘ’Ď tŇ rĆz¿Ć lCpĳŇ JĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ ‘Č Cb¿Ň rĎ 16, 17

rCF¡ hČ tŇ qĆrĆŔ bĎŇ C ÉhdĎŇ TĘ jĂ MdĆŇ ’ąŁ rCTę NbĆŇ ’ĳĎ MyrăĂCT hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č NbĆŇ ’ĆŔ
MSĆ l¿Ć ySĳĂ ylĂ èĘ hČ rCF¡ hČ wĘ : MŁlĲ hĞ yĲČwĘ ryj¡Ă sČ ëŇ pĆŇ n¿Ł ynĳĂèĄ hČ rCF¡ hČ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ 18, 19

MyY¿Ă BĎ SĚ mĘ hŇ pĳĆŇ SĘř yĲĎwĘ MhČ S¡Ł wĘ SyS¿Ă rĘêČ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉrCFhČ wĘ : hŇ mĎ lĲĎ xĘ ’Č wĘ ob¡Ň SĘ 20

l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ mÌŁ SĘ =l‘Č íyyĆÁhĘ êĲĂ MynĂ bĎŇ ’ĞhĲĎ wĘţ : MtĲĎŇ ’Ł CQĲ mĂ BĘ Cy¡hĘ yĲĂ bŇ hËĎ zĎ 21

íyyĆěhĘ êĲĂ omŔ SĘ =l‘Č Sy’ăĂ ÉMtĎŇ ox yxąĄCêjĂ MtĳĎŇ mŁ SĘ =l‘Č hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ
hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ tŇ l¡Ě bĘŇ GČ tŇ S¿Ł rĘSČ NSĆ xËŁ hČ =l‘Č tĎŇ yWÌĂ ‘Ď wĘ : TbĆŇ SĲĎ rW¡Ď ‘Ď yřn¿ĄSĘ lĂ 22

êĎę tČŇ nĲĎ wĘ bŇ hĳĎ zĎ tŇ o‘ăBĘ TČ yê¡ĄSĘ NSĆ xŔŁ hČ =l‘Č ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ : rohĲ TĎ bŇ h¡Ď zĎ tŇ bĳŇŁ ‘Ğ 23

ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć hŇ êĎę tČŇ nĲĎ wĘ : NSĆ xĲŁ hČ tŇ oY¿ qĘ yn¡ĄSĘ =l‘Č tŇ o‘Ŕ BĎ FČ hČ ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć 24

yêąĄSĘ tŇ ’ĄÄ wĘ : NSĆ xĲŁ hČ tŇ oY¡ qĘ =l’Ćř tŇ ‘ĳŁ BĎ FČ hČ yê¡ĄSĘ =l‘Č bŇ hĎŔ EĎhČ tŇ tăŇŁ bŇŁ ‘Ğ 25

=l‘Č hŇ êËĎtČŇ nĲĎ wĘ tŇ oYĳBĘ SĘ UĂ hČ Ĳ yêăĄSĘ =l‘Č Nê¡ĄêĂ tŇ tŔŁ bŇŁ ‘ĞhĲĎ yêăĄSĘ ÉtoYqĘ
êăĎmĘ WČ wĘ bŇ hĎŔ zĎ tŇ o‘ăBĘ TČ ÉyêĄSĘ tĎŇ yWĂę ‘Ď wĘ : wynĲĎjĎ lCm¿ =l’Ć dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ tŇ op¿Ň tĘŇ JĂř 26

dŇ p¡ŇŁ ’Ąř hĲĎ rbĆŇ ‘¿Ą=l’Ć rSËĆ ’Ğ otě pĎŇ WĘ =l‘Č NSĆ xĳŁ hČ tŇ oYă qĘ yn¡ĄSĘ =l‘Č MtĎŔ ’Ł
žyêĄSĘ =l‘Č MtĎÃ ’Ł hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ ůbhĎ zĎ tŇ o‘ăBĘ TČ yêăĄSĘ ÈtĎ yWĂ ‘Ď wĘ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ 27

l‘ČUČě mĂ oêĳrĘBČ xĘ mČ tŇ U¡Č ‘ĚlĘ wynĎŔ jĎ lCUă mĂ ÉhFĎ mČÄ QĘ mĂ dŇ opąŇ ’Ą hĲĎ tŇ opÄ tĘŇ kĂŇ
ÉdpŇŁ ’Ą hĲĎ tŇ ‘ąŁ BĘ TČ =l’Ć wtÂ‘bř Tm NSĆ xŁ hČ ţ=tŇ ’Ć Csă JĘ rĘyĂwĘ : dŇ opĲŇ ’Ą hĲĎ bŇ SĆ x¡Ą lĘ 28

l‘¡ČmĄ NSĆ xŔŁ hČ xEăČyĂ=âlĲ wĘ dŇ opĳŇ ’Ą hĲĎ bŇ SĆ xăĄ =l‘Č tŇ oy¡hĘ lĲĂ tŇ lĆ kĄŔ êĘ lytăĂŇ pĘŇ BĂ
TjËĎ SĘ UĂ hČ NSĆ xÌŁ BĘ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ omÄ SĘ =tŇ ’Ć NrŁ hĞ’ĲČ ţ ’WăĎ nĎ wĘ : dŇ opĲŇ ’Ą hĲĎ 29

êĎÂtČŇ nĲĎ wĘ : dŇ ymĲĂ êĎ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ Nr¿Ł JĎ zĂlĘ SdĆŇ uĳŁ hČ =l’Ć o’ă bŇŁ BĘ oB¡ lĂ =l‘Č 30

NrŔŁ hĞř ’ĲČ bŇ lăĄ =l‘Č ÉCyhĎ wĘ MyUĂŔ êĚhČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyrĂC’hĲĎ =tŇ ’Ć TjĎę SĘ UĂ hČ NSĆ xăŁ =l’Ć
w’bb
,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb lwgsb Nk v.20 .V"x Nk dpŁ ’ĄhĎ l"n v.15
.V"x Nkw yrqw bytk MynĄSĘ lĂ ’+"sb ,MynĄSĘ lĂ rybs v.21 .’"ydw g"d ,d"dx ,b"dx ,’"d Nkw yrY hpĄSĘ yĎwĘ ’"s
Nk v.26 .rsx tpŁ tĘ JĂ yllhb ,ymlVwry Nk v.25 .z"y T"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw =l‘Č l"n v.24

.‘ybr Nręh’ ’"s v.30 .yrq wytĎ‘Ł BĘ FČmĂ ,bytk oê‘ĘBČ FČmĂ v.28 .rsx dpŁ ’ĄhĎ ymlVwry ,yllhb
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=l‘Č l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ TjČÄ SĘ mĂ =tŇ ’Ć NrŁ hĞ’ĲČ ţ ’WăĎ nĎ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ o’¡ bŇŁ BĘ
31 dŇ op¡Ň ’Ą hĲĎ ly‘¿ĂmĘ =tŇ ’Ć tĎŇ yWËĂ ‘Ď wĘ : dŇ ymĲĂ êĎ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ oBË lĂ
32 bŇ ybĂÁ sĎ wypĂÄ lĘ žhyĆhĘ yĲĂ hŇ pĎÃ WĎ okĳŇ otŇ BĘ oS¡ ’Ň rŁ =ypĲĂŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : tŇ lĆ kĲĄŇ êĘ lyl¿Ă JĘ
33 wylĎę CS=l‘Č tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : ‘ČrĲĄuĎ yĂ âl¿ oQ¡ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ’rËĎxĘ tČŇ yp¿ĂŇ JĘ gŇrĄę ’Ł hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ

bŇ hËĎ zĎ yn¿ĄmŁ ‘ĞpĲČŇ Cř bŇ ybĳĂŇ sĎ wyl¡Ď CS=l‘Č ynĂŔ SĎ tŇ ‘ČlăČ otŇ wĘ ÉNmĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kąĄŇ êĘ ÉynĄUŁ rĂ
34 yl¿Ą CS=l‘Č NoUĳ rĂwĘ bŇ h¡Ď zĎ Nm¿Ł ‘ĞjĲČ NoUŔ rĂwĘ ÉbhĎ zĎ NmąŁ ‘ĞjĲČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ Mk¡ĎŇ otŇ BĘ
35 o’Ä bŇŁ BĘ oloqţ ‘măČ SĘ nĂ wĘ tŇ rĳĄSĎ lĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l‘ĲČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ly‘¡ĂUĘ hČ

: tŇ CmĲ yĎ âl¿ wĘ ot¡Ň ’Ň YĄbĘŇ C hoËĎhyĘ ynÌĄpĘŇ lĂ SdĆŇ uÁŁ hČ =l’Ć
36 SdĆŇ q¡Ł MtĎŔ xŁ yxăĄ CêjĂ ÉwylĎ ‘Ď êąĎxĘ êČpĂŇ C rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ Zř y~¡Ă tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ
37 tŇ pĆŇ nĳĎYĘ UĂ hČ =l‘Č hŇ y¡ĎhĎ wĘ tŇ lĆ kĄŔ êĘ lytăĂŇ jĘ =l‘Č ÉotŇ ’Ł êąĎmĘ WČ wĘ : hoĲĎhylĲČ
38 ’WĎÄ nĎ wĘ ůNrŁ hĞ’ĲČ xYČ măĄ =l‘Č ÈhyĎhĎ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ tŇ pĆŇ n¡ĆYĘ UĂ hČ =ynĲĄjĘ lCm¿ =l’Ć

tŇ n¡Ł êĘ mČ =lkĲĎŇ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCSyDĂÄ qĘ yČ rSąĆ ’Ğ MySĂę dĎŇ uĽhČ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć NrÁŁ hĞ’ĲČ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mh¡Ć lĎ NoY¿ rĎlĘ dŇ ymĂŔ êĎ ÉoxYĘ mĂ =l‘Č hŇ yąĎhĎ wĘ MhĳĆ ySĄ dĘŇ qĎ

39 hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ Tn¿ĄbĘŇ ’Č wĘ SSĳĄ tŇ pĆŇ năĆYĘ mĂ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ SSĄŔ tŇ nĆtăŇŁ JĘ hČ ÉêĎYĘ BČ SĂ wĘ
40 MyTĳĂ nĄbĘŇ ’Č Mh¡Ć lĎ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ tŇ nŔŁ êĽř kĚŇ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄbĘŇ lĂ wĘ : MqĲĄrŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ
41 ÉMtĎŇ ’Ł êąĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ : tŇ rĆ’ĲĎ pĘŇ tĂŇ lĘ C dŇ ob¡Ň kĎŇ lĘ MhĆŔ lĎ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ Éto‘ř BĎ gĘŇmĂ C

MdËĎŇ yĎ=tŇ ’Ć tÌĎŇ ’Ň QĄ mĂ C MtĎÁ ’Ł ÉêĎxĘ SČ mĲĎ C oêĳ’Ă wyn¡ĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ yxĂŔ ’Ď NrăŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć
42 rWăČ BĘ tŇ oi¡ kČŇ lĘ dŇ bĎŔ =ysĄ nĘ kĘŇ mĂ ÉMhĆ lĎ hŇ WąĄ ‘ĞwĲČ : ylĲĂ Cn¿hĞkĲĂŇ wĘ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎSĘ DČqĂ wĘ
43 wynĎÁBĎ =l‘Č wĘ NrÄŁ hĞ’ĲČ =l‘Č žCyhĎ wĘ : CyĲhĘ yĲĂ MyĂk¡ČŇ rĄyĘ=dŇ ‘Č wĘř MyĂn¿ČtĘŇ UĎ mĂ hŇ wĳĎrĘ‘Ć

SdĆŇ uŔŁ BČ tŇ răĄSĎ lĘ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l’Ć MêąĎSĘ gĂŇbĘŇ o’ăř dŇ ‘Ąę om lhĆ ’ăŁ =l’Ć ű M’ăĎ bŇŁ BĘ
: wyrĲĎxĞ’ĲČ o‘¿rĘzČlĘ C ol¡ MlËĎ o‘ tŇ u¿ČxĚ CtŇ mĳĄ wĎ Nw¡Ł ‘Ď C’¿ WĘ yĂ=âlĲ wĘ

Tk xqČ lĘ ţ ylĳĂ NhăĄ kČŇ lĘ Mt¡ĎŇ ’Ł SD¿ĄqČ lĘ MhËĆ lĎ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ =rSĆ ’Ğ rbĎÁ DĎhČ hŇ zĆÄwĘ sŘ24

2 tŇŁQą xČ wĘ tŇ o~ę mČ MxĆ lăĆ wĘ : MmĲĂ ymĂ êĘ MyĂn¡ČSĘ Ml¿Ă y’Ą wĘ rqËĎBĎ =NBĆ dŇ xÌĎ ’Ć rjăČ
MyF¡Ă xĂ tŇ lĆ s¿Ł NmĆ èĳĎ BČ MyxăĂ SĚ mĘ tŇ o~¡ mČ yq¿ĄyqĂ rĘC NmĆ èĆŔ BČ tŇ Łlă ClBĘ Ét~Ł mČ

3 liĳĎ BČ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ dŇ xĎŔ ’Ć lsăČ =l‘Č ÉMtĎŇ o’ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ
4 bŇ yrĂŔ qĘ êČ ÉwynĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ NrąŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć wĘ : MlĲĂ y’Ą hĲĎ yn¿ĄSĘ tŇ ’¡Ą wĘ rjĎŔ hČ =tŇ ’ĆÄ wĘ

xtp=l’
wxyry v.40 .z"kr Nmys +’ tw’ hrsm Nyy‘ : ytbr +Z v.36 .’y‘gb wywh ynm‘pČ CĲ n"b ,’"b Nk v.33

.=d‘Č hgwm v.42 .b"dx Nkw rsx t‘Ł BĎ gĘmĂ C ymlVwry ,yllhb Nk v.40 .’"ydw ’"d Nkw dbl ’wVb tnŁ êĘ kĚ
.MtVgb=o’ n"b ’"n v.43
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MydĂę gĎŇBĘ hČ =tŇ ’Ć êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : MyĂUĲĎ BČ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿Ď YĘ xČ rĲĎwĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć =l’Ć 5

dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ pŔŁ ’Ą hĲĎ ly‘ăĂmĘ Ét’Ą wĘ tŇ nĆêŔŁ JĚ hČ =tŇ ’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ êąĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ
=l‘Č tŇ pĆŇ n¡ĆYĘ UĂ hČ ê¿ĎmĘ WČ wĘ : dŇ pĲŇŁ ’Ą hĲĎ bŇ SĆ x¡Ą BĘ olŔ êăĎ dĘŇ pČŇ ’ĲĎ wĘ NSĆ xĳŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ 6

NmĆ SăĆř =tŇ ’Ć ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : tŇ pĆŇ nĲĎYĘ UĂ hČ =l‘Č SdĆŇ u¡Ł hČ rzĆn¿Ą=tŇ ’Ć śêËĎtČŇ nĲĎ wĘ oSĳ ’Ň rŁ 7

bŇ yrĳĂqĘ êČ wyn¡ĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ : otĲŇ ’Ł ê¡ĎxĘ SČ mĲĎ C oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č ê¡ĎqĘ YČ yĲĎwĘ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ 8

êąĎSĘ bČŇ xĲĎ wĘ wynĎębĎŇ C NrăŁ hĞ’ĲČ TnĄÁbĘŇ ’Č MtĎÄ ’Ł žêĎrĘgČŇxĲĎ wĘ : tŇ nĲŁ êĽř JĚ Mê¡ĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ 9

Nr¡Ł hĞ’ĲČ =dŇ yĲČ t¿ĎŇ ’Ň QĄ mĂ C MlĳĎ o‘ tŇ uăČxĚlĘ hŇ e¡ĎhĚ JĘ MhËĆ lĎ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ tŇ ‘ŔŁ BĎ gĘŇmĂ ÉMhĆ lĎ
NrÌŁ hĞ’ĲČ ëŇ mČÄ sĎ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ rjĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : wynĲĎBĎ =dŇ yČwĘ 10

hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rj¡Ď hČ =tŇ ’Ć ê¿ĎTĘ xČ SĲĎ wĘ : rjĲĎ hČ S’Ň r¿Ł =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć wynËĎbĎŇ C 11

xČ B¡Ą zĘUĂ hČ tŇ n¿Ł rĘqČ =l‘Č hŇ êËĎtČŇ nĲĎ wĘ rjĎŔ hČ MDăČmĂ ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć 12

êĎę xĘ qČ lĲĎ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ dŇ os¡ yĘ=l’Ć ëŇ jŔŁ SĘ êĂ MDăĎhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ ‘ĳĆBĎ YĘ ’Ć BĘ 13

dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ tŇ ’Ąę wĘ ůbrĆuĆhČ =tŇ ’Ć hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ ÈblĆ xĄ hČ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ
: hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ ê¡ĎrĘTČ qĘ hĂ wĘ NhĳĆ ylĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ bŇ lĆ x¡Ą hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ Ét’Ą wĘ
ZCx¡ mĂ S’ĄŔ BĎ PŇ răŁ WĘ êĂ oSŔ rĘjĂ =tŇ ’Ć wĘ oră‘Ł =tŇ ’Ć wĘ ÉrjĎ hČ rWąČ BĘ =tŇ ’Ć wĘ 14

NrÌřŁ hĞ’ĲČ CkÁ mĘ sĎÄ wĘ xuĳĎêĂ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ lyĂ’¿ČhĎ =tŇ ’Ć wĘ : ’ChĲ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ 15

ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ lyĂ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ê¡ĎTĘ xČ SĲĎ wĘ : lyĂ’ĲĎ hĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć wynËĎbĎŇ C 16

wyxĳĎtĎŇ nĘ lĂ xČ ê¡Ą nČêĘ lyĂ’ČŔ hĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č ê¿ĎqĘ rČzĲĎwĘ omŔ DĎ=tŇ ’Ć 17

êąĎrĘTČ qĘ hĂ wĘ : oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č wĘ wyx¡Ď tĎŇ nĘ =l‘Č ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ wy‘ĎŔ rĎkĘŇ C ÉoBrĘqĂ êąĎYĘ xČ rĲĎwĘ 18

hŇ è¿Ć ’Ă xČ oxŔ yřnĂ xČ yrăĄř hoĳĎhylĲČ ’Ch¡ hŇ l¿Ď ‘Ł hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ É lyĂ’ČÄ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć
wynËĎbĎŇ C NrÌŁ hĞ’ĲČ ëŇ mČÄ sĎ wĘ ynĳĂèĄ hČ lyĂ’ăČhĎ tŇ ’¡Ą êĎŔ xĘ qČ lăĎ wĘ : ’ChĲ ho¡ĎhylĲČ 19

ÉomDĎmĂ êąĎxĘ qČ lĲĎ wĘ lyĂ’Čę hĎ =tŇ ’Ć êăĎTĘ xČ SĲĎ wĘ : lyĂ’ĲĎ hĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć 20

=l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉwynĎBĎ NzĆ’ąŁ ëŇ CnÄêĘ =l‘Č wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ NzĆ’ÄŁ žëCnêĘ =l‘Č hŇ êĎÃ tČŇ nĲĎ wĘ
MDËĎhČ =tŇ ’Ć êÌĎqĘ rČzĲĎwĘ tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ Ml¡Ď gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉMdĎŇ yĎ NhĆ BąŁ
NmĆ èăĆ mĂ C ÈxČ BĄ zĘUĂ hČ =l‘ĲČ rS¿Ć ’Ğ MDĎÄ hČ =NmĂ êĎÂxĘ qČ lĲĎ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č 21

wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =l‘Č wĘ wynËĎBĎ =l‘Č wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =l‘Č wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČ tąĎŇ yEĄhĂ wĘ ůhxĎ SĘ UĂ hČ
=NmĂ êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : oêĲ ’Ă wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇbĂŇ C wynËĎbĎŇ C wydĎŔ gĎŇbĘŇ C É’Ch Sd¿ČŇ qĎ wĘ oêĳ’Ă 22

tŇ ’ĄÄ wĘ bŇ rĆuĆę hČ =tŇ ’Ć hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ ű bŇ lĆ xăĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ yĎÁlĘ ’Č hĲĎ wĘ bŇ lĆ xĄÄ hČ lyĂ’Č hĎ ţ
trty
Myrpsb Nkw tnŁ êĘ JĚ wxyry v.8 .rw’ml NmĆSĄ Nkw yrYb NmĆSĄ yqwbnzb v.7 .’lm hêĎtČnĎwĘ yllhb v.6 .Tk
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t Nkw xČ yrĄlĘ ’"s v.18 .’lm NorhĞ’Č wxyryb v.15 .+m x"k ly‘l Nyy‘ : Myrx’

.rsx xČxŁ ynĂ yllhb v.18www.bibleist.ru
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tŇ ’¡Ą wĘ NhĆŔ lĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyęlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ ÉdbĄŇ JĎ hČ tŇ rĆtąĆŇ yŁ
23 MxĆ l¿Ć tŇ QČÄxČ wĲĘ tŇ xČę ’Č MxĆ lĆÁ rJČÄ kĂŇ wĘ : ’ChĲ My’¡Ă QĚ mĂ ly’¿Ą yJËĂ NymĳĂ IĎhČ qoSă
24 êăĎmĘ WČ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ tŇ o~Ŕ UČ hČ É liČ mĂ dŇ xĳĎ ’Ć qyqăĂrĎwĘ tŇ x¡Č ’Č NmĆ SËĆ

yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ MtËĎŇ ’Ł ê¿ĎpĘŇ nČhĲĄ wĘ wynĳĎbĎŇ yjăĄJČ l‘¡ČwĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ yjăĄJČ l‘Č ť lJŔŁ hČ
25 xČ yrąĄlĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ =l‘Č hŇ xĎ B¡Ą zĘUĂ hČ ê¿ĎrĘTČ qĘ hĂ wĘ MdĎŔ IĎmĂ ÉMtĎŇ ’Ł êąĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ
26 ly’ąĄmĄ hŇ zĆęxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ hŇ è¿Ć ’Ă hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉxČ oÄxÄ ynĂ

hŇ y¿ĎhĎ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ otËŇ ’Ł ê¿ĎpĘŇ nČhĲĄ wĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ lĘ rSăĆ ’Ğ ÉMy’Ă QĚ UĂ hČ
27 hŇ mĎŔ CrêĘ hČ qoSă Ét’Ą wĘ hŇ pĎę CnêĘ hČ hŇ zăĄxĞ ű tŇ ’ăĄ êĎÂSĘ DČqĂ wĘ : hŇ nĲĎmĎ lĘ ì¡Ň lĘ

rS¿Ć ’ĞmĲĄ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ rS¿Ć ’ĞmĲĄ My’ĂŔ QĚ UĂ hČ É ly’Ą mĄ MrĳĎCh rSăĆ ’Ğ wĲČ PŇ n¡Č Ch rS¿Ć ’Ğ
28 yJ¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Ét’Ą mĄ MlĎę o‘=qxĎ lĘ wynĎÁbĎŇ lĘ C NrÄŁ hĞ’ĲČ lĘ žhyĎhĎ wĘ : wynĲĎbĎŇ lĘ

MhĆŔ ymĄ lĘ SČ yxăĄ bĘŇ EĂmĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ’ąĄ mĄ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ hŇ mĎÂ CrtĘŇ C ’Chĳř hŇ m¡Ď CrtĘŇ
29 wyrĳĎxĞ’ĲČ wyn¡ĎbĎŇ lĘ Cy¿hĘ yĲĂ NrŔŁ hĞ’ĲČ lĘ rSăĆ ’Ğ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ydąĄŇ gĘŇbĂŇ C : hoĲĎhylĲČ Mt¡ĎŇ mĎ CrĲêĘ
30 MSÌĎ BĎ lĘ yĂ MymĂę yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : MdĲĎŇ yĎ=tŇ ’Ć Mb¡ĎŇ =’QĄ mČ lĘ C MhĆŔ bĎŇ hŇ xăĎ SĘ mĎ lĘ

: SdĆŇ uĲŁ BČ tŇ r¿ĄSĎ lĘ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł =l’Ć ’bËŇŁ yĎ rS¿Ć ’Ğ wynĳĎBĎ mĂ wyê¡ĎxĘ êČ NhËĄ JŁ hČ
31, 32 lkČÄ ’Ď wĘ : SdĲŇŁ qĎ Mq¿Ł mĎ BĘ or¡WĎ BĘ =tŇ ’Ć ê¿ĎlĘ èČ bĂŇ C xuĳĎêĂ My’¡Ă QĚ UĂ hČ ly’¿Ą tŇ ’ËĄ wĘ

lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć liĳĎ BČ rSăĆ ’Ğ MxĆ Q¡Ć hČ =tŇ ’Ć wĘ lyĂ’ČŔ hĎ rWăČ BĘ =tŇ ’Ć ÉwynĎbĎŇ C NrąŁ hĞ’ĲČ
33 SDăĄqČ lĘ Md¡ĎŇ yĎ=tŇ ’Ć ’Q¿Ą mČ lĘ MhĆŔ BĎ rjăČ JĚ rSăĆ ’Ğ ÉMtĎŇ ’Ł Clą kĘŇ ’ĲĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom
34 My’ËĂ QĚ UĂ hČ rWÌČ BĘ mĂ rtĄÂ CĎyĂ=M’Ă wĘĲ : MhĲĄ SdĆŇ q¿Ł =yJĂ lk¡ČŇ ’Ň yŁ =âlĲ rz¿ĎwĘ MtĳĎŇ ’Ł

lk¡ĄŇ ’Ď yĲĄ âl¿ S’ĄŔ BĎ ÉrtĎŇ oehČ =tŇ ’Ć êąĎpĘŇ rČWĲĎ wĘ rqĆBĳŁ hČ =dŇ ‘Č MxĆ Q¡Ć hČ =NmĂ C
35 ytĂŇ yC¡ĂYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hŇ kĎŇ JĎŔ ÉwynĎbĎŇ lĘ C NrąŁ hĞ’ĲČ lĘ tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : ’ChĲ SdĆŇ q¿Ł =yJĂ
36 ÉMoIlČ hŇ WąĆ ‘ĞêĲČ tŇ ’Ň FĎÁ xČ rpČÄ C : MdĲĎŇ yĎ ’Q¿Ą mČ êĘ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ hŇ kĎŇ tĳĎŇ ’Ł

ot¡Ň ’Ł ê¿ĎxĘ SČ mĲĎ C wylĳĎ ‘Ď ì¡Ň rĘjĆ kČŇ BĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č ÉtĎ’Ň FĄ xĂ wĘ MyrĂŔ jĚ JĂ hČ =l‘Č
37 hŇ yąĎhĎ wĘ otĳŇ ’Ł ê¡ĎSĘ DČqĂ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č ÉrjĄ kČŇ êĘ MymĂę yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : oSĲ DĘqČ lĘ

: SDĲĎqĘ yĂ xČ B¡Ą zĘUĂ BČ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĎ MySĂŔ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qăŁ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ
38 MoI¡lČ MyĂn¿ČSĘ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =l‘Č hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ hŇ zĆěwĘ
39 ynĂŔ èĄ hČ WbĆŇ JăĆ hČ Ét’Ą wĘ rqĆBĳŁ bČŇ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¿Ć hČ =tŇ ’Ć : dŇ ymĲĂ êĎ
40 ‘bČŇ răĆ ÉtytĂŇ JĎ NmĆ SąĆ BĘ lClÄBĎ tŇ lĆ sÁŁ NrÄŁ vĎ ‘Ă wĘ : MyĂBĲĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB¿Ą hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ

Nyhh
.yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,’yhĂ rybs v.28
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ynĂŔ èĄ hČ WbĆŇ JăĆ hČ Ét’Ą wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NyĂyĳĎ Nyh¡Ă hČ tŇ ‘¿Ăř ybĂŇ rĘ ëŇ sĆ nĄě wĘ NyhĂŔ hČ 41

xČ yrăĄlĘ HQĎŔ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ÉHJĎ sĘ nĂ kĘŇ C rqĆBąŁ hČ tŇ xČÄ nĘ mĂ JĘ MyĂBĳĎrĘ‘ČhĲĎ NyBăĄ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ
dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ xtČŇ j¿Ć MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉdymĂ êĎ tŇ ląČ ‘Ł : hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă xČ xŔŁ ynĂ 42

yê¿Ă dĘŇ ‘ČnĲŁ wĘ : MSĲĎ ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ą dČŇ lĘ hŇ UĎ SĎŔ ÉMkĆŇ lĎř dŇ ‘ąĄCĎ’Ă rSĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ 43

dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł =tŇ ’Ć yêËĂ SĘ DČqĂ wĘ : ydĲĂŇ bŇŁ kĘŇ BĂ SD¡ČqĘ nĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ hŇ UĎ S¡Ď 44

yêĂŔ nĘ kČŇ SăĎ wĘ : ylĲĂ Nh¿Ą kČŇ lĘ SD¡ĄqČ ’Ğ wynËĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ NrÌŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ 45

ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ C‘ę dĘŇ yĲĎwĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ 46

yn¡Ă’Ğ MkĳĎŇ otŇ bĘŇ ynăĂkĘŇ SĎ lĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ MtËĎŇ ’Ł ytĂŇ ’Ň YÌĄ oh rSĆÄ ’Ğ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ
: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ

sŘ25 oJÁ rĘ’Ď hŇ UĎÄ ’Č : otĲŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ MyF¡Ă SĂ yY¿Ą‘Ğ tŇ rĆTĳŁ qĘ rTăČ qĘ mĂ xČ B¡Ą zĘmĂ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ l, 2

ÉtĎ yjĂ YĂ wĘ : wytĲĎŇ nŁ rĘqČ CeU¡Ć mĂ otĳŇ mĎ qĲŁ MyĂt¡ČŇ UĎ ’Č wĘ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ ‘Č CbăŇ rĎ ÉoBxĘ rĎ hŇ UąĎ ’Č wĘ 3

tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ wytĳĎŇ nŁ rĘqČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ wytËĎŇ rŁ yqĲĂ =tŇ ’Ć wĘ oGÌGČ=tŇ ’Ć rohę TĎ bŇ hăĎ zĎ otÁ ’Ł
orę zĄlĘ tŇ xČ êăČmĂ ű oQă =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ bŇ hĎÁ zĎ tŇ ‘ÄŁ BĘ TČ žyêĄSĘ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ rz¿Ą oQË 4

MyDĂŔ bČŇ lĘ MyêăĂ bĎŇ lĘ ÉhyĎřhĎ wĘ wyDĳĎYĂ ynăĄSĘ =l‘Č hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ wytĎŔ ‘Ł lĘ YČ yêăĄSĘ l‘Č ť
t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ MyD¡ĂBČ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : hŇ UĎ hĲĄ BĎ ot¡Ň ’Ł tŇ ’Ň W¿Ą lĎ 5

tŇ dĳĚŇ ‘ĄhĲĎ NrăŁ ’Ğ=l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ kĆŇ rŔŁ jĎ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉotŇ ’Ł hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł 6

ryT¿Ă qĘ hĂ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ ì¡Ň lĘ dŇ ‘¿ĄCĎ’Ă rSËĆ ’Ğ tŇ dĚŔ ‘ĄhăĎ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ tŇ rĆjęŁ JČ hČ ynăĄpĘŇ lĂř 7

tŇ r¡Ł eĄhČ =tŇ ’Ć obËŇ yTĂ yhĲĄ BĘ rqĆBęŁ BČ rqĆBăŁ BČ MyUĳĂ sČ tŇ rĆTăŁ qĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ wylËĎ ‘Ď
hŇ eĎrĳĆyTĂ qĘ yČ MyĂB¡Č rĘ‘ĞhĲĎ NyB¿Ą tŇ rËŁ eĄhČ =tŇ ’Ć NrÌŁ hĞ’ĲČ tŇ ŁlÄ‘ĞhĲČ bĘŇ Cř : hŇ eĎrĲĆyTĂ qĘ yČ 8

hŇ r¡ĎzĎ tŇ rĆT¿Ł qĘ wylËĎ ‘Ď Cl¿ ‘ĞtĲČŇ =âl : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ ymËĂ êĎ tŇ rĆTÌŁ qĘ 9

wytĎŔ nŁ rĘqČ =l‘Č ÉNrŁ hĞ’ĲČ rjąĆkĂŇ wĘ : wylĲĎ ‘Ď Ck¡Ň iĘ tĂŇ âl¿ ëŇ sĆ nĄě wĘ hŇ xĳĎ nĘ mĂ C hŇ lăĎ ‘Ł wĘ 10

ÉwylĎ ‘Ď rjąĄkČŇ yĘ ÉhnĎèĎ BČ tŇ xąČ ’Č MyrĂę jĚ JĂ hČ tŇ ’Ň FăČ xČ MDČÂmĂ hŇ nĳĎèĎ BČ tŇ x¡Č ’Č
: hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ MyS¿Ă dĎŇ qĲĎ =SdĆŇ qĲŁ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ

È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ S’Ň r¿Ł =tŇ ’Ć ’vĎÂ tĂŇ yJăĂ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ+p9 11

Mhydqpl
.‘"tw V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ìlĘ ’"s v.42 .ty‘ĂbĂ rĘ l"sb ,b"dxw ’"d Nkw ’lm ty‘ĂybĂ rĘ ’"s v.40

Nk v.8 .g"dw b"d Nkw ynĄpĘ lĂ wĘ ’"s v.6 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw CyhĎ wĘ ’"s v.4 .l
.l’kym [27:20—30:10] hVrph MV v.10 .’lm tol‘ĞhČbĘ C yllhbw ,’y‘gb wywh tl‘hbĘ CĲ n"b ,’"b
tyV‘w ,[29:1] rbdh hzw ,[27:20] hVrph V’r ,’bh rdsh Nm Myqwsp hrV‘w +b Myrdsw .’"q Myqwspw
+g Mypwlxw .MyVlVw tw’m ‘br’w Mypl’ tVmx twytw’w .bŁ yŁw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[30:1] xbzm
n"bw ’y‘g ’lb ,[28:33] ynm‘pČ C ’rwq ’"b ,’y‘gb =t’ĲĆwĘ n"bw ,[28:5] tlxth M‘ =t’ĆwĘ hlm PTwx ’"b
Pwlx Mhb Ny’ rV’w ,’y‘gb wywh tl‘hbĘ CĲ n"bw ,[30:8] ’y‘g ’lb tl‘hbĘ C ’rwq ’"b ,’y‘gb wywh ynm‘pČ CĲ

.[29:34] rtwy=M’ĲĂ wĘ ,[29:13] blxh lk=t’ĲĆ ,[28:10] twmV=t’ĲĆwĘ
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12

hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ MtĳĎŇ ’Ł dŇ qăŁ pĘŇ BĂ ho¡ĎhylĲČ oSË pĘŇ nČ rpĆŇ JÌŁ Sy’ăĂ CnÁtĘŇ nĎÄ wĘ ůMhĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ
13 MydĂŔ qĚjĘ hČ =l‘Č ÉrbĄŇ ‘Ł hĲĎ =lJĎ CnęêĘ yĂ ű hŇ zăĆ : MtĲĎŇ ’Ł dŇ q¿Ł pĘŇ BĂ PŇ gĆŇ n¡Ć MhËĆ bĎŇ

tŇ yYăĂ xĞmĲČ lqĆèĆŔ hČ ÉhrĎGĄ MyrąĂWĘ ‘Ć SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆè¡Ć hČ tŇ yY¿Ă xĞmĲČ
14 Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆř mĂ MydĂŔ qĚjĘ hČ =l‘Č ÉrbĄŇ ‘Ł hĲĎ lJęŁ : hoĲĎhylĲČ hŇ m¡Ď CrêĘ lqĆèĆŔ hČ
15 É lDČhČ wĘ hŇ BĆę rĘyČ=âlĲ rySăĂ ‘ĎhĲĆ : hoĲĎhyĘ tŇ m¿Č CrêĘ Nê¡Ą yĂ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ hŇ n¡ĎSĎ

rj¡ĄkČŇ lĘ hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ =tŇ ’Ć ÉttĄŇ lĎ lqĆèĳĎ hČ tŇ yY¡Ă xĞUĲČ mĲĂ Ty‘ĂŔ mĘ yČ âlă
16 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Ét’Ą mĄ MyrĂę jĚ JĂ hČ PŇ sĆ JăĆ =tŇ ’Ć êĎÂxĘ qČ lĲĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=l‘Č

ÉNorJĎ zĂlĘ l’ąĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ lĂ žhyĎhĎ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ=l‘Č otŔ ’Ł êăĎtČŇ nĲĎ wĘ
: MkĲĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ

17, 18 tŇ SĆ x¡Ł nĘ oe¿kČŇ wĘ tŇ SĆ xËŁ nĘ roI¿JĂ tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
hŇ UĎ S¡Ď ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ NybăĄŇ C Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ =NyBĲĄ otę ’Ł êăĎtČŇ nĲĎ wĘ hŇ YĳĎ xĘ rĎlĘ

19 : MhĲĆ ylĄ gĘŇrČ=tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć CeUĳĆ mĂ wyn¡ĎbĎŇ C Nr¿Ł hĞ’ĲČ CYË xĞrĲĎwĘ : MyĂmĲĎ
20 MêąĎSĘ gĂŇbĘŇ o’ă CtŇ mĳĚ yĎ âlă wĘ MyĂm¡Č=CYxĞrĘyĂ dŇ ‘ËĄom lhĆ ’ÌŁ =l’Ć M’ĎÂbŇŁ BĘ
21 Mh¿Ć ydĄŇ yĘ CYË xĞrĲĎwĘ : hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă ryT¿Ă qĘ hČ lĘ tŇ rĄŔ SĎ lĘ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l’Ć

: MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ o‘¡rĘzČlĘ C ol¿ MlËĎ o‘=qxĎ MhÌĆ lĎ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ CtŇ mĳĚ yĎ âlă wĘ Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČwĘ

22, 23 ůS’Ň rŁ MymăĂ WĎ BĘ ÈìlĘ =xqČ hŇ êăĎ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
MyĂtĳĎŇ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ ot¡Ň yYĂ xĞmĲČ MWĆ B¿Ć =NmĎř eĘ qĂ wĘ tŇ o’Ŕ mĄ SmăĄ xĞ ÉrorDĘ=rmĎ

24 SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ hŇ DĎě qĂ wĘ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C Myè¿Ă mĂ xĞ MWĆ b¡ŇŁ =hŇ nĄqĘ C
25 tŇ xČ q¡ČrĘmĂ xqČ r¿Ł SdĆŇ qŔŁ =tŇ xČ SĘ mĂ NmĆ SĆ ť otę ’Ł tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : NyhĲĂ tŇ yĂz¡Č NmĆ S¿Ć wĘ
26 lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć ob¡Ň ê¿ĎxĘ SČ mĲĎ C : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł =tŇ xČ SĘ mĂ NmĆ S¿Ć xČ qĳĄrŁ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ
27 =tŇ ’Ć wĘ wylĎŔ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉNxĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ dĲĚŇ ‘ĄhĲĎ Nor¿’Ğ tŇ ’¡Ą wĘ dŇ ‘ĳĄom
28 hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ rĆTĲŁ uĘ hČ xB¿Č zĘmĂ tŇ ’¡Ą wĘ hĎ ylĳĆJĄ ÍtŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎnŁ UĘ hČ
29 SdĆŇ qăŁ Cy¡hĎ wĘ MtĎŔ ’Ł êăĎSĘ DČqĂ wĘ : oeĲ JČ =tŇ ’Ć wĘ rI¡Ł JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
30 xSĳĎ mĘ êĂ wyn¡ĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ Nr¿Ł hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć wĘ : SDĲĎqĘ yĂ Mh¡Ć BĎ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĎ MySĳĂ dĎŇ qĲĎ

tVdqw
Nylyxtm Mydrpsw : MyznkV’h ghnmk T"l qwsp d‘ +’ qwsp h"y +’ Myklmb Mybr Mymy yhyw hrTph v.11
’"s v.27 .Mlwxb NmŁ nĘqĂwĘ n"b ,’"b Nk v.23 .yrYb NBĄ mĂ yllhb v.14 .+k qwsp b’x’ xlVyw

.‘"tw V"x Nkw hylk=lJĎ =t’w
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NmĆ SĆ ţ rmĳŁ ’Ň lĄ rBăĄ dČŇ êĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć wĘ : ylĲĂ Nh¿Ą kČŇ lĘ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎSĘ DČqĂ wĘ 31

ëŇ sĎŔ yyĂ âlă ÉMdĎŇ ’Ď rWąČ BĘ =l‘Č : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ yl¡Ă hŇ zËĆ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ SdĆŇ qÄŁ =tŇ xČ SĘ mĂ 32

Sy’Ă ť : MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł ’ChŔ SdĆŇ qăŁ ChmĳŁ JĎ CW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ oêŔ nĘ JĚ tĘŇ mČÄ bĘŇ C 33

: wyUĲĎ ‘ČmĲĄ tŇ r¡ČkĘŇ nĂ wĘ rzĳĎ=l‘Č CeU¡Ć mĂ NêËĄ yĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ChmŔŁ JĎ xqăČrĘyĂ rSăĆ ’Ğ
ű PŇ TąĎ nĎ MyUĂę sČ ìăŇ lĘ =xqČ hŇ SĆÁ mŁ =l’Ć hoĎÄhyĘ žrmĆ ’Ň IŁ wČ 34

tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ dŇ b¡ČŇ BĘ śdŇ B¿Č hŇ JĳĎ zČ hŇ năĎbŇŁ lĘ C MyU¡Ă sČ hŇ nĎŔ BĘ lĘ xĆ wĘ ÉtlĆ xĄÄ SĘ C 35

êăĎqĘ xČ SĲĎ wĘ : SdĆŇ qĲŁ roh¿ TĎ xQ¡Ď mĚ mĘ xČ qĳĄor hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ xqČ r¡Ł tŇ rĆTŔŁ qĘ ÉHtĎŇ ’Ł 36

rSËĆ ’Ğ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ ÉtdĚŇ ‘ĄhĲĎ ynąĄpĘŇ lĂ hŇ eĎUĆÁ mĂ hŇ êĎÄ tČŇ nĲĎ wĘ ůqdĄŇ hĎ ÈheĎUĆ mĂ
rSăĆ ’Ğ ÉtrĆTÄŁ uĘ hČ wĘ : MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł hŇ UĎ SĳĎ ì¡Ň lĘ dŇ ‘¿ĄCĎ’Ă 37

Sy’ËĂ : hoĲĎhylĲČ ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ SdĆŇ qËŁ MkĳĆŇ lĎ CW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ HêĎŔ nĘ JĚ tĘŇ mČÄ BĘ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ 38

: wyUĲĎ ‘ČmĲĄ tŇ r¡ČkĘŇ nĂ wĘ HBĳĎ xČ yrăĂhĎ lĘ hĎ om¡ kĎŇ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ
sŘ26 l’ËĄ lĘ YČ BĘ MSĳĄ bĘŇ ytĲĂŇ ’Ň răĎqĎ hŇ ’¡Ą rĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ ’l, 2

MyhĳĂ Łl’Ĺ xČ Cră ot¡Ň ’Ł ’Q¿Ą mČ ’Ğ wĲĎ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ hŇ F¿Ą mČ lĘ rCx¡ =NbĆŇ yr¿ĂC’=NBĆ 3

tŇ bĳŇŁ SĎ xĞmĲČ bŇ S¡Ł xĘ lČř : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ bĘŇ C tŇ ‘Čd¡ČŇ bĘŇ C hŇ n¿Ď CbŇ tĘŇ bĂŇ Cř hŇ mËĎ kĘŇ xĎ BĘ 4

tŇ âQ¡ mČ lĘ NbĆŇ ’ËĆ tŇ SĆ r¿Ł xĞbĲČŇ C : tŇ SĆ xĲŁ eĘ bČŇ C PŇ sĆ J¡Ć bČŇ C bŇ h¿Ď EĎBČ tŇ oWË ‘ĞlĲČ 5

oêę ’Ă yêĂ tăČŇ nĎ hŇ eÌĄhĂ ynĂÂ’Ğ wĲČ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ BĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ Z‘ĳĄ tŇ SĆ răŁ xĞbĲČŇ C 6

yêĂ tăČŇ nĎ bŇ l¡Ą =MkČŇ xĞ=lJĎ bŇ l¿Ą bĘŇ C NdĎŔ =hŇ FĄ mČ lĘ ÉëmĎ sĎ yxĲĂ ’Ğ=NBĆ bŇ ’ĎÂ ylĂ hĽ’ĲĎ tŇ ’ăĄ
ÉNrŁ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘Ąę om lhĆ ’ăŁ ű tŇ ’ăĄ : ìŇ tĲĂŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą CWě ‘Ď wĘ hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ 7

=tŇ ’Ć wĘř : lhĆ ’ĲŁ hĎ yl¿Ą JĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ wylĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ tŇ rĆj¡Ł JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ dĚŔ ‘ĄlĲĎ 8

tŇ ’¡Ą wĘ hĎ ylĳĆJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎhŁ FĘ hČ hŇ r¿ĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘř wylĎŔ JĄ ÍtŇ ’Ć wĘ ÉNxĎ lĘ èĚ hČ
roI¡JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ rĆTĲŁ uĘ hČ xB¿Č zĘmĂ 9

NhĄŔ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ydąĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć wĘ dŇ rĳĎř vĘ hČ ydăĄŇ gĘŇBĂ tŇ ’¡Ą wĘ : oeĲ JČ =tŇ ’Ć wĘ 10

MyU¡Ă iČ hČ tŇ rĆT¿Ł qĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ xËĎ SĘ UĂ hČ NmĆ SÌĆ tŇ ’ĄÄ wĘ : NhĲĄ kČŇ lĘ wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć wĘ 11

: CWĲ ‘ĞyĲČ ìŇ t¡ĂŇ yCĂYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ SdĆŇ uĳŁ lČ
É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÄ DČ hŇ êĎÂ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 12, 13

ÉMkĆŇ ynĄybĲĄŇ C ynąĂyBĄ ’whĂÁ tŇ o’Ä žyJĂ CrmĳŁ SĘ êĂ yt¡ČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć ëŇ ’¿Č rmŔŁ ’Ň lĄ
Mkytrdl
rd"nq y"k +h Nkw bSŁ xĘ lČ wĘ ’"s v.4 .q"dw y"k ’"t Nkw hnĎCbtĘ BĂ ’"s v.3 .’l .qsp dbb ű db v.34

,y"t ,V"x Nkw wylk=lJĎ =t’w ’"s v.8 .V"xw rd"nq y"k +w Nkw =t’Ć ’"s v.8 .b"l h"l Nmql Nyy‘ : V"xw
,’"t ,V"x Nkw trĄèĎ hČ ’"s v.10 .V"xw rd"nq y"k +d Nkw =t’Ć ’"s v.8 .z"k +l ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t
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14 tŇ BĎŔ èČ hČ ÍtŇ ’Ć ÉMêĆrĘmČ SĘ C : MkĲĆŇ SĘ DĂqČ mĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ tŇ ‘ČdČě lĎ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ
ÉHbĎŇ hŇ W¿Ć ‘Ł hĲĎ =lJĎ yJĂę tŇ mĎŔ Cy tŇ omă ÉhĎ ylĆÄlĘ xĲČ mĘ MkĳĆŇ lĎ ’wh¡Ă SdĆŇ q¿Ł yJËĂ

15 ÈMymĂ yĎ tŇ SĆ SăĄ : hĎ yUĲĆ ‘Č śbŇ rĆu¿ĆmĂ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ
hoĳĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł NotËŇ BĎ SČ tŇ BÌČ SČ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C ůhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ

16 =ynĲĄbĘŇ Cr¿mĘ SĲĎ wĘ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ tŇ B¡Ď èČ hČ Moy¿BĘ hŇ kËĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ WÌĆ ‘Ł hĲĎ =lJĎ
: MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂBĘ Mt¡ĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ tŇ BËĎ èČ hČ ÍtŇ ’Ć tŇ oWÌ ‘ĞlĲČ tŇ BĳĎ èČ hČ ÍtŇ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ

17 hŇ WąĎ ‘Ď MymĂę yĎ tŇ SĆ SăĄ =yJĲĂ MlĳĎ ‘Ł lĘ ’wh¡Ă tŇ o’¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉNybĄŇ C ynĂę yBĄ
: SpĲČŇ eĎ IĂwČ tŇ b¡ČŇ SĎ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIbČŇ C ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmăČèĎ hČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ

18 ynČŔ ysĂ rhăČ BĘ Éoê’Ă rBąĄdČŇ lĘ ÉotŇ ŁQkČŇ JĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć NêăĄ IĂwČ
bl ’rĘIăČwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ‘B¿Č YĘ ’Ć BĘ Myb¡ĂŇ tĚŇ JĘ NbĆŇ ’ĆŔ tŇ xăŁ lĚ tŇ dĳĚŇ ‘ĄhĲĎ tŇ xăŁ lĚ yn¡ĄSĘ

NręŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČ M‘ĎÁ hĎ lhĄÄ uĎ IĂwČ rhĳĎhĎ =NmĂ tŇ dĆŇ răĆlĎ hŇ S¡Ć mŁ SS¿Ą bŇŁ =yJĲĂ M‘ĎŔ hĎ
ű hŇ zăĆ=yJĂ CnynĄŔ pĎŇ lĘ ÉCkŇ lĘ yĲĄ rSąĆ ’Ğ MyhĂę Łl’Ĺ CnlăĎř =hŇ WĄ ‘Ğ ű MCqă ÉwylĎ ’Ą CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ
hŇ yĎh¿Ď=hŇ mĆ Cn‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉCnlĎÄ‘ĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę hĎ hŇ SăĆ mŁ

2 MkĆŔ ySĄ nĘ ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉrSĆ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ ymăĄ zĘnĂ ÉCqrĘjĲĎ NrŔŁ hĞ’ĲČ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : olĲ
3 ym¿Ą zĘnĂ =tŇ ’Ć M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉCqrĘjĲĎ tĘŇ IĲĂwČ : ylĲĎ ’Ą C’yb¡ĂŇ hĎ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C Mk¡ĆŇ ynĄBĘ
4 rYČ IąĎwČ MdĎę IĎmĂ xuăČIĂwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ C’yb¡ĂŇ IĎwČ MhĳĆ ynĄzĘ’Ď BĘ rSăĆ ’Ğ bŇ h¡Ď EĎhČ

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hŇ QĆ ’ąĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ hŇ kĳĎŇ iĄ mČ lgĆŇ‘ăĄ ChW¡Ą ‘ĞIĲČwČĲ TrĆxĆŔ BČ ÉotŇ ’Ł
5 wynĳĎpĎŇ lĘ xČ B¡Ą zĘmĂ NbĆŇ I¿ĂwČ NrŔŁ hĞ’ĲČ ’rĘIăČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇ Cl¡ ‘ĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ
6 Clă ‘ĞIĲČwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉCmyJĂÄ SĘ IČwČ : rxĲĎ mĎ ho¡ĎhylĲČ gŇx¿Čř rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ’rąĎqĘ IĂwČ

: qxĲĄ YČ lĘř Cmq¡ĚIĎwČ otŔ SĎ wĘ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ÉM‘ĎhĎ bŇ SĆ IąĄwČ MymĳĂ lĎ SĘ CSG¡Ă IČwČ tŇ ŁlŔ ‘Ł

7 tĎŇ yl¡Ą ‘ĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ ìŔ UĘ ‘Č tŇ xăĄ SĂ yJĂ ť dŇ rĄě =ëŇ lĆ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
8 MhĆŔ lĎ CWă ‘Ď MtĂŔ yřCĂYĂ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =NmĂ rhĄę mČ CrsăĎ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hŇ QĆ ’ąĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ olŔ =CxBĘ zĘIĂwČ Éol=CwxĞêĲČSĘ IĂwČ hŇ kĳĎŇ iĄ mČ lgĆŇ‘¡Ą
9 hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇ Cl¡ ‘ĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

10 hŇ xĎ yeăĂhČ ÉhêĎ‘Č wĘ : ’ChĲ PŇ rĆ‘¡Ł =hŇ SĄ qĘ =M‘Č hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ
yl
.tbVh=Moy=t’ rybs v.16 .s"tw y"k ’"t Nkw hĎ yUĆ‘ČmĄ ’"s v.14 .tbVh=Moy=t’ rybs v.14
b"d Nkw M‘Tb + lĲĆ wyl‘ rsmnw qxĲĆYl ’"s v.6 .Zmq gxĎ ’"s v.5 .Vgdb dmlh CnQĎ ’"s v.1 .bl

.‘"tw q"d ,y"k ’"t Nkw MtĎyCĂYĂ ’"s v.8 .w"Tdw
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hŇ SĆŔ mŁ lxăČ yĘwČ : lodĲŇ GĎ yog¿ŇlĘ ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ wĘ MQĳĄ kČŇ ’Ğ wĲČ Mh¡Ć bĎŇ yj¿Ă ’Č =rxČ yĲĂwĘ yQĂŔ 11

rSąĆ ’Ğ ìŇ UĆŔ ‘ČBĘ ÉìjĘ ’Č hŇ rąĆxĹyĲĆ ÉhoĎhyĘ hŇ mąĎ lĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wyhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć
CrÄ mĘ ’Ň yĲŁ žhUĎ lĎ : hŇ qĲĎ zĎxĞ dŇ y¿ĎbĘŇ C lod¡Ň GĎ xČ k¿ŇŁ BĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉtĎ’Ň YĄÄ oh 12

MtĎŔ ŁQkČŇ lĘ CÄ MyrĂŔ hĎ BĲĆ ÉMtĎŇ ’Ł gŇrąŁ hĞlĲČ ÉM’Ď yYĂ ohĲ hŇ ‘ąĎrĎBĘ rmęŁ ’Ň lĄ MyĂrČÁ YĘ mĂ
: ìŇ UĲĆ ‘ČlĘ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =l‘Č Mx¿Ą eĎhĂ wĘ ìŇ jĆŔ ’Č NorăxĞmĲĄ bŇ CSť hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ
ÈMhĆ lĎ êĎ‘Ę BăČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ìŇ ydĆę bĎŇ ‘Ğ l’ĄÁ rĎWĘ yĂlĘ CĲ qxĎÄ YĘ yĂlĘ žMhĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ rkÃŁ zĘ 13

=lkĎŇ wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ yb¡ĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ MkĆŔ ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆř ÉhBĆ rĘ’Č MhĆŔ lĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ êĘ wČ ůëBĎ
MxĆ e¡ĎIĂwČ : MlĲĎ ‘Ł lĘ Cl¡ xĞ nĲĎ wĘ MkĆŔ ‘ĞrĘzČlĘ ÉNêĄ’Ć yêĂ rĘmČę ’Ď rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEÁhČ ZrĆ’ĎÄ hĎ 14

: oUĲ ‘ČlĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l‘Č hoĳĎhyĘ

sŘ27 ÉMybĂŇ tĚŇ JĘ tŇ xęŁ lĚ odĳŇ yĎBĘ tŇ d¡ĚŇ ‘ĄhĲĎ tŇ x¿Ł lĚ ynËĄSĘ C rhĎŔ hĎ =NmĂ ÉhSĆ mŁ dŇ rĆIąĄwČ NpĆŇ IĂÁwČ 15

Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ tŇ xŔŁ QĚ hČÄ wĘ : MybĲĂŇ tĚŇ JĘ Mh¿Ą hŇ E¡ĆmĂ C hŇ E¿ĆmĂ MhĆŔ yrĄbĘŇ ‘Ć ynăĄèĘ mĂ 16

‘mÌČ SĘ IĂwČ : tŇ xĲŁ QĚ hČ =l‘Č tŇ Cr¡xĎ ’ChŔ ÉMyhĂ Łl’Ĺ bŇ êąČkĘŇ mĂ bŇ êĎę kĘŇ UĂ hČ wĘ hŇ UĎ hĳĄ 17

hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ loq¿ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ ‘ĳŁ rĄř BĘ M‘¡ĎhĎ loq¿ =tŇ ’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ
hŇ SĳĎ ClxĞ tŇ onă‘Ğ loq¡ Ny’¿ĄwĘ hŇ rĎŔ CbŇ GĘ tŇ onă‘Ğ É loq Ny’¿Ą rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ nĆxĞUĲČ BČ Ĳ 18

=tŇ ’Ć ’rĘI¿ČwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ÉbrČqĎ rSąĆ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ : ‘ČmĲĄ SŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ tŇ oeŔ ‘Č loqă 19

rB¿Ą SČ yĘwČ tŇ xŔŁ QĚ hČ =tŇ ’Ć Éwdř ym ëŇ ląĄ SĘ IČwČ hŇ SĆę mŁ PŇ ’ăČ =rxČ IĲĂwČ tŇ Łlĳ xŁ mĘ C lgĆŇ‘¡ĄhĎ
S’ĄŔ BĎ PŇ răŁ WĘ IĂwČ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ lgĆŇ‘ĄÄ hĎ =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ : rhĲĎ hĎ tŇ xČ ê¿Č Mt¡ĎŇ ’Ł 20

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć qĘ SĘ I¡ČwČ MyĂUČŔ hČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrzĆIĂÄwČ qDĳĎ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ Nx¡Č TĘ IĂwČ
wyl¡Ď ‘Ď tĎŇ ’Ň b¿ĄŇ hĄ =yJĲĂ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ ì¡Ň lĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=hŇ mĆ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 21

êĎ‘Ę dăČŇ yĎ ÉhêĎ’Č ynĳĂdŇŁ ’Ğ PŇ ’¡Č rxČ y¿Ă=l’Č NrŔŁ hĞ’ĲČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ lĲĎ dŇŁ gĘŇ hŇ ’¿Ď TĎ xĞ 22

rS¿Ć ’Ğ MyhĂŔ Łl’Ĺ CnlăĎ =hŇ WĄ ‘Ğ ylĂŔ CrmĘ ’Ň IăŁ wČ : ’ChĲ ‘r¡ĎbĘŇ yJ¿Ă M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć 23

MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉCnlĎÄ‘ĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę hĎ hŇ SăĆ mŁ ű hŇ zăĆ=yJĂ CnynĳĄpĎŇ lĘ Ck¡Ň lĘ yĲĄ
ylĳĂ =CnêĘ IĂwČ Cqr¡ĎjĎ tĘŇ hĂ bŇ hĎŔ zĎ ymăĂ lĘ ÉMhĆ lĎ rmąČ ’Ł wĲĎ : olĲ hŇ yĎh¿Ď=hŇ mĆ Cn‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ 24

yJ¿Ă M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ ’rĘIąČwČ : hŇ EĲĆhČ lgĆŇ‘¿ĄhĎ ’Y¡Ą IĄwČ S’ĄŔ bĎŇ ChkăĄŇ lĂ SĘ ’Č wĲĎ 25

ÉhSĆ mŁ dŇ mąŁ ‘ĞIĲČwČ : MhĲĆ ymĄ qĲĎř BĘ hŇ Y¡Ď mĘ SĂ lĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ hŇ ‘ăŁ rĎř pĘŇ =yJĲĂ ’Chĳ ‘Čr¡ĚpĎŇ 26

: ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ =lJĎ wyl¡Ď ’Ą Cp¿Ň sĘ ’ĲĎ IĄwČ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhylĲČ ym¿Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ r‘ČSăČ BĘ
rm’yw
.yrq o‘rĎpĘ v.25 .yrq wydĎIĎmĂ ,bytk odIĎmĂ v.19 .yrq o‘rĄBĘ v.17 .’y‘g ’lb =t’Ć n"b ’"n v.13

.’ry‘z Pwq ’"sbw ,ytbr Pwq hyl‘ rsmn ’"sb ,hqwbd Pwq v.25
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27 oB¡ rĘxČ =Sy’ĲĂ CmyW¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
=tŇ ’Ć =Sy’ĲĂ CgÌŇrĘhĂ wĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ BČ Ĳ Ér‘ČSČÄ lĎ r‘ČèąČ mĂ CbŇ CřSÁ wĎ CrÄ bĘŇ ‘Ă okĳŇ rĄyĘ=l‘Č

28 rbăČŇ dĘŇ JĂ yw¡ĂlĄ =ynĲĄbĘŇ CW¿ ‘ĞIĲČwČ : obĲŇ rŁ qĘ =tŇ ’Ć Sy’¿Ă wĘ Ch‘¡ĄrĄ=tŇ ’Ć Sy’¿Ă wĘ wyxËĂ ’Ď
29 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : Sy’ĲĂ yp¡ĄŇ lĘř’Č tŇ SĆ Łl¿ SĘ JĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉM‘ĎhĎ =NmĂ ljąŁ IĂwČ hŇ SĳĆ mŁ

tŇ tÌĄŇ lĎ wĘ wyxĳĂ ’Ď bĘŇ C on¡bĘŇ BĂ Sy’¿Ă yJËĂ hoĎŔhylĲČ ÉMoIhČ Mř kąĆŇ dĘŇ yĆ C’Ä lĘ mĂ hŇ SĆę mŁ
30 Mê¿Ć’Č M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwČĲ : hŇ kĲĎŇ rĎBĘ MoI¡hČ MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ

hŇ r¡ĎjĘ kČŇ ’Ğ yl¿Č C’ hoĎŔhyĘ=l’Ć hŇ lăĆ ‘Ĺ’ĲĆ ÉhêĎ‘Č wĘ hŇ lĳĎ dŇŁ gĘŇ hŇ ’ăĎ TĎ xĞ Mt¡ĆŇ ’Ň TĎ xĞ
31 M‘ąĎhĎ ’TĎÂxĎ ’eĎę ’ăĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ SËĆ mŁ bŇ SĎ IÌĎwČ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ň FČ xČ dŇ ‘¿ČBĘ
32 ’văĎ êĂ =M’Ă hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : bŇ hĲĎ zĎ yh¿ĄŁl’Ĺ Mh¡Ć lĎ CW¿ ‘ĞIĲČwČ hŇ lĎŔ dŇŁ gĘŇ hŇ ’ăĎ TĎ xĞ ÉhEĆhČ
33 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : êĎbĘŇ tĲĎŇ JĎ rS¿Ć ’Ğ ì¡Ň rĘpĘŇ iĂ mĲĂ ’nĎŔ ynĂ xăĄ mĘ NyĂ’Čě =M’Ă wĘ MtĳĎŇ ’Ň FĎ xČ
34 ű ëŇ ăĄl hŇ êĎÂ‘Č wĘ : yrĲĂpĘŇ iĂ mĂ Cex¡Ć mĘ ’Ć ylĂŔ =’TĎ xĲĎ rSăĆ ’Ğ ymĂ ť hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ

ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ëŇ ăĄlyĄ yk¡ĂŇ ’Ď lĘ mČ hŇ e¿ĄhĂř ëŇ lĎŔ ÉyêĂ rĘBČÄ DĂ=rSĆ ’Ğ l’ąĆ M‘Ďę hĎ =tŇ ’Ć hŇ xăĄ nĘ
35 M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ PŇ G¿Ł IĂwČ : MtĲĎŇ ’Ň FĎ xČ Mh¡Ć lĄř‘Ğ yê¿Ă dĘŇ qČ pĲĎŇ C ydĂŔ qĘ jĎ MoyăbĘŇ C

: NrĲŁ hĞ’ĲČ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ lgĆŇ‘ĄŔ hĎ =tŇ ’Ć CWă ‘Ď rSăĆ ’Ğ l‘Č ť
gl rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ wĘ hŇ êăĎ’Č hŇ EĆŔmĂ hŇ lăĄ ‘Ğ ëŇ ăĄl ÉhSĆ mŁ =l’Ć hoąĎhyĘ rBĄÄ dČŇ yĘwČ

MhĎÄ rĎbĘŇ ’Č lĘ yêĂ ‘Ę BČ SĘ nĂ ţ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎř =l’Ć MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ tĎŇ yl¡Ă ‘ĹhĲĆ
2 ëŇ ’ĳĎ lĘ mČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ yê¿Ă xĘ lČ SĲĎ wĘ : hŇ eĎ nĲĆêĘ ’Ć ì¡Ň ‘ĞrĘzČlĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qxąĎ YĘ yĂlĘ

: ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČř yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ ÉyêĂ xĂ hĲČ wĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎř ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć yêĂę SĘ rČgĲĄŇ wĘ
3 =hŇ SĄ qĘ =M‘Č yJąĂ ìę BĘ rĘqĂ BĘ hŇ lĆÁ‘Ĺ’ĲĆ âlÄ žyJĂ SbĳĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ=l’Ć
4 ‘rËĎhĎ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć M‘Ďę hĎ ‘măČ SĘ IĂwČ : ëŇ rĆDĲĎBČ ì¡Ň lĘ kĆŇ ’Ğ=NjĆ hŇ êĎ’ČŔ ÉPrĆ‘ÄŁ
5 hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : wylĲĎ ‘Ď oy¡dĘŇ ‘Ć Sy’¿Ă CtŇ SËĎ =âlwĘ ClBĳĎ ’Č tĘŇ IĂwČ hŇ E¡ĆhČ

hŇ l¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ dŇ xËĎ ’Ć ‘gČŇrÌĆ PŇ rĆ‘ŔŁ =hŇ SĄ qĘ =M‘Č MêăĆ’Č É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =l’Ć rmąŁ ’Ĺ
=hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď hŇ ‘¡ĎdĘŇ ’ĲĄ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉìyĘdĘŇ ‘Ć dŇ rąĄoh hŇ êĎę ‘Č wĘ ìŇ ytĳĂŇ yQĂ kĂŇ wĘ ì¡Ň BĘ rĘqĂ bĘŇ

6, 7 xuČÄ yĂ žhSĆ mŁ C : bŇ rĲĄox rh¿Č mĄ My¡ĎdĘŇ ‘Ć=tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÌ ~Ę nČtĘŇ IĲĂwČ : ëŇ QĲĎ
’rĎq¿ĎwĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ ÉqxĄ rĘhČ hŇ nĆę xĞUĲČ lČ Ĳ ZCxă mĂ ű olă =hŇ TĎ nĲĎ wĘ lhĆ ’ÁŁ hĎ =tŇ ’Ć
dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć É’YĄ yĄ hoĎŔhyĘ SuăĄbČŇ mĘ =lJĎ ÉhyĎhĎ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ ol¡
rV’
rybs v.34 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw MkĆydĄyĘ ’"s v.29 .MypĂ lĎ ’Ğ rybs v.28 .b"d Nkw rsx CbSĚ wĎ ’"s v.27

.Zr’Ŕ h ’"s v.1 .gl .’lm MhĆylĄ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.34 .V"x Nkw yrqw bytk heĄhĂ wĘ ’"s ,heĄhĂ wĘ
.s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw yCĂxĂ hČ wĘ ’"s v.2 .Nwmdq swpd ’"tw s"t ,V"x Nkw yrĂmŁ ’ĹhĎ wĘ ’"s v.2
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ÉCmCqÄ yĎ lhĆ ’ŔŁ hĎ =l’Ć ÉhSĆ mŁ tŇ ’Ň YąĄJĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ rS¡Ć ’Ğ 8

o’¡ BŁ =dŇ ‘Č hŇ SĆŔ mŁ yrăĄxĞ’ĲČ ÉCTyBĂÄ hĂ wĘ olĳ hĽ’ĲĎ xtČŇ jăĆ Sy’¡Ă CbŔ ~Ę nĂÄ wĘ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ
xtČŇ jăĆ dŇ m¡Č ‘Ď wĘ NnĎŔ ‘ĎhĲĆ dŇ CUă ‘Č ÉdrĄyĄ hŇ lĎ hĹ’ŔŁ hĎ ÉhSĆ mŁ ’bąŇŁ JĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ lĎ hĹ’ĲŁ hĎ 9

dŇ m¡Ą ‘Ł NnĎŔ ‘ĎhĲĆ dŇ CUă ‘Č=tŇ ’Ć ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ hŇ ’ąĎ rĎwĘ : hŇ SĲĆ mŁ =M‘Ă rB¡Ćř dĂŇ wĘ lhĆ ’ĳŁ hĎ 10

rBĆÄ dĂŇ wĘ : olĲ hĽ’ĲĎ xtČŇ j¿Ć Sy’¡Ă CwŔxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ MqąĎwĘ lhĆ ’ĳŁ hĎ xtČŇ jăĆ 11

Ch‘ĳĄrĄ=l’Ć Sy’¡Ă rB¿Ą dČŇ yĘ rSËĆ ’ĞJĲČ MynĂŔ jĎ =l’Ć MynăĂjĎ ÉhSĆ mŁ =l’Ć hoąĎhyĘ
ëŇ oê¿mĂ Sym¡Ă yĎ âl¿ r‘ČnČŔ ÉNCn=NBĂ ‘ČSąĚ ohyĘ otÁ rĘSĎÄ mĘ C hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ÉbSĎ wĘ

: lhĆ ’ĲŁ hĎ
M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć l‘ČhČ ť ÉylČ ’Ą rmąĄ ’Ł hŇ êĎÂ’Č hŇ ’Ą rĘţ hoĎęhyĘ=l’Ć hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 12

ÉêĎrĘmČÄ ’Ď hŇ êąĎ’Č wĘ yUĳĂ ‘Ă xl¡Č SĘ êĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ynĂ êČŔ ‘Ę dČŇ ohĲ âlă ÉhêĎ’Č wĘ hŇ EĆŔhČ
NxĄÁ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ ž’nĎ=M’Ă hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : ynĲĎ y‘ĄBĘ Nx¡Ą tĎŇ ’Ň Y¿Ď mĎ =MgČŇ wĘ MSĄŔ bĘŇ ìŇ yêăĂ ‘Ę dČŇ yĘ 13

ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą =’YĎ mĘ ’Ć N‘Čm¿Č lĘ ìŔ ‘ĞdăĎŇ ’Ą wĘ ìŇ kĆŔ rĎDĘ=tŇ ’Ć É’nĎ ynĂ ‘ąĄdĂŇ ohĲ ìŇ ynĆę y‘ĄBĘ
rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ëŇ lĲĎ ytĂŇ x¿Ł nĂ hĞ wĲČ CkŇ l¡Ą yĄ yn¿ČjĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ : hŇ EĲĆhČ yoG¿hČ ì¡Ň UĘ ‘Č yJ¿Ă hŇ ’Ąě rĘC 14, 15

’opę ’Ą ‘dăČŇ CĎyĂ ű hŇ UăĆ bČŇ C : hŇ EĲĆmĂ Cnl¡Ą ‘ĞêĲČ =l’ĲČ MykĂŔ lĘ hĲŁ ÉìynĆÄjĎ Ny’ąĄ=M’Ă wylĳĎ’Ą 16

ÉCnyřlĂÄpĘŇ nĂ wĘ CnUĳĎ ‘Ă ìăŇ êĘ kĘŇ lĆ BĘ ’ol¡ hĞ ìŇ UĆŔ ‘Č wĘ ynăĂ’Ğ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ =yJĲĂ
: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =lJĎÄ mĂ ìŔ UĘ ‘Č wĘ ynăĂ’Ğ

êĎrĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ EËĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MGăČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 17

’n¡Ď ynĂ ’¿Ą rĘhČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ : MSĲĄ BĘ ì¡Ň ‘ĞdĲĎŇ ’Ą wĲĎ ynČŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ tĎŇ ’Ň YąĎ mĎ =yJĲĂ hŇ WĳĆ ‘Ĺ’ĲĆ 18

ytĲĂŇ ’Ň rÌĎqĎ wĘ ìŇ ynĆŔ jĎ =l‘Č ÉybĂŇ CT=lJĎ rybąĂŇ ‘Ğ’ĲČ ynĂÄ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ìŇ dĲĆŇ bŇŁ JĘ =tŇ ’Ć 19

rS¿Ć ’Ğ=tŇ ’Ć yê¡Ă mĘ xČ rĲĂwĘ NxŔŁ ’Ď rSăĆ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ eŁ xČ wĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ho¡ĎhyĘ MSËĄ bĘŇ
Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ ynĂ ’¿Č rĘyĂ=âlĲ yJËĂ ynĳĎjĎ =tŇ ’Ć tŇ ’ăŁ rĘlĂ lk¡ČŇ CtŇ âl¿ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : MxĲĄř rČ’Ğ 20

ÉhyĎhĎ wĘ : rC~Ĳ hČ =l‘Č ê¡ĎbĘŇ ~Č nĂ wĘ yêĳĂ ’Ă Moq¡ mĎ hŇ e¿ĄhĂ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : yxĲĎ wĎ 21, 22

=dŇ ‘Č ìŇ yl¡Ć ‘Ď yjËĂ kČŇ yt¿ĂŇ JŁ WČ wĘ rC~ĳhČ tŇ răČqĘ nĂ BĘ ìŇ yê¡Ă mĘ WČ wĘ ydĂŔ bŇŁ JĘ rbăŇŁ ‘ĞBĲČ
: C’Ĳ rĎyĲĄ âl¿ yn¡ČpĎŇ C yrĳĎxŁ ’Ğ=tŇ ’Ć tĎŇ y’¡Ă rĎwĘ yjĂŔ JČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ rŁ sĲĂ hĞ wĲČ : yrĲĂbĘŇ ‘Ď 23

sŘ28 MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂJĎ Myn¡ĂbĎŇ ’Ğ tŇ x¿Ł lĚ =ynĲĄSĘ ìËŇ lĘ =lsĎ jĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ dl
tŇ x¿Ł QĚ hČ =l‘Č CyËhĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’ĆÄ tŇ xŔŁ QĚ hČ =l‘Č ÉyêĂ bĘŇ tČŇ kĲĎŇ wĘ
MynV’rh

.lwgsb MxĆr’ ’"s v.19 .l"s Nkw ÉCnylĄÄpĘŇ nĂ wĘ ’"s v.16 .yrYb rBĄ dw yqwbnzb v.9
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2 ÉrqĆBÄŁ bČŇ tĎŇ yląĂ ‘Ď wĘ rqĆBĳŁ lČ Nok¡Ň nĎ hŇ y¿ĄhĘ wĲĆ : êĎrĘBĲČ SĂ rS¿Ć ’Ğ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ
3 hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=âl ÉSy’Ă wĘ : rhĲĎ hĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č MS¡Ď ylËĂ ê¿ĎbĘŇ ~Č nĂ wĘ ynČŔ ysĂ rhăČ =l’Ć

C‘Ŕ rĘyĂ=l’Č ÉrqĎ BĎ hČ wĘ N’Ň ~ąŁ hČ =MGČ rhĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ ’r¡ĎyĄ=l’Č Sy’¿Ă =MgČŇ wĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă
4 MynĂęSŁ ’Ň rĲĂJĎ MynĂÁbĎŇ ’Ğ tŇ xÄŁ lĚ =ynĲĄSĘ lsÃŁ pĘŇ IĂwČ : ’ChĲ hČ rh¿Ď hĎ lCm¡ =l’Ć

otĳŇ ’Ł ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ ynČŔ ysĂ rhăČ =l’Ć É l‘Č IČÄwČ ÉrqĆBÄŁ bČŇ hŇ SąĆ mŁ MJĄÄ SĘ IČwČ
5 oU¡ ‘Ă bŇ ~¿Ą yČtĘŇ IĂwČ NnĎŔ ‘ĎBĲĆ ÉhoĎhyĘ dŇ rĆIąĄwČ : MynĲĂ bĎŇ ’Ğ tŇ x¿Ł lĚ yn¡ĄSĘ odŔ yĎBĘ xuăČIĂwČ
6 ű hoăĎhyĘ ů’rĎqĘ IĂwČ ÈwynĎjĎ =l‘Č ű ho¿ĎhyĘ rbÄŁ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ MS¡Ą bĘŇ ’r¿ĎqĘ IĂwČ MSĳĎ
7 rY¿Ąř nŁ : tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ x¿Ć =bŇ rČwĘ MyĂj¡Č’Č ëŇ rĆ’¿Ć NCeĳxČ wĘ MCx¡ rČ l’¿Ą hoĎŔhyĘ

ű dŇ qăĄjŁ hŇ uĆŔ nČ yĘ âlă ÉhuĄ nČ wĘ hŇ ’ĳĎ FĎ xČ wĘ ‘SČ p¡ĆŇ wĎ NwËŁ ‘Ď ’W¿Ą nŁ MypĂŔ lĎ ’ĞlĲĎ ÉdsĆ xĆÄ
: My‘ĲĂBĄ rĂ=l‘Č wĘ MyS¡Ă QĄ SĂ =l‘Č MynĂŔ bĎŇ ynăĄBĘ =l‘Č wĘ ÉMynĂ BĎ =l‘Č tŇ obę ’Ď NwăŁ ‘Ğ

8, 9 ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ ž’nĎ=M’Ă rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : CxêĲĎSĘ IĂwČ hŇ YĎ rĘ’¡Č dŇ u¿Ł IĂwČ hŇ SĳĆ mŁ rh¡Ą mČ yĘwČ
ÉPrĆ‘ÄŁ =hŇ SĄ qĘ =M‘Č yJąĂ CnBĳĄ rĘqĂ BĘ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ ’n¿Ď=ëŇ lĆ yĲĄ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ

10 ÈykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : CnêĲĎ lĘ xČ nĘ C Cnřt¡ĄŇ ’Ň FĎ xČ lĘ C Cnn¿Ąř wŁ ‘ĞlĲČ êËĎxĘ lČ sĲĎ wĘ ’ChŔ
C’¿ rĘbĘŇ nĂ =âlĲ rSËĆ ’Ğ tŇ ’ŔŁ lĎ pĘŇ nĂ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ ÉìUĘ ‘Č=lJĲĎ dŇ gĆŇ nąĆ ůtyrĂBĘ tŇ răĄJŁ
oBÁ rĘqĂ bĘŇ hŇ êĎÄ ’Č =rSĆ ’Ğ M‘ĎhĎ ţ=lkĎŇ hŇ ’ăĎ rĎwĘ MyĳĂoGhČ =lkĎŇ bĘŇ C ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ bĘŇ

11 ìŔ lĘ =rmĎÄ SĘř : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ W¿Ć ‘Ł yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ ’ChŔ ’răĎon=yJĲĂ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć
ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć ìŇ ynĆę jĎ mĂ SrăĄgŇŁ ynÌĂnĘ hĂ MoIĳhČ ìăŇ CĘYČ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’ËĄ

12 tŇ rąŁ kĘŇ êĂ =NjĆ ìę lĘ rmĆ èăĎ hĂ : ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ wĘ yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ ÉyêĂ xĂ hĲČ wĘ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ
Sq¡ĄomlĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=NjĆ hĎ ylĳĆ‘Ď ’BăĎ hŇ ê¡Ď’Č rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ SăĄ oylĘ ÉtyrĂBĘ

13 =tŇ ’Ć wĘ NCrĳBĄ SČ êĘ Mt¡ĎŇ bŇŁ ~ĲĄmČ =tŇ ’Ć wĘ NCYŔ êŁ êĂ ÉMtĎŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć yJąĂ : ìŇ BĲĆ rĘqĂ BĘ
14 ’eăĎqČ ÉhoĎhyĘ yJąĂ rř xĳĄ’Č l’ăĄ lĘ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ tĲĂŇ âl¿ yJËĂ : NCtĲŇ rŁ kĘŇ êĂ wřyr¡ĎSĄ ’Ğ
15 yrăĄxĞ’ĲČ ű Cnă zĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ SăĄ oylĘ tŇ yr¡ĂBĘ tŇ r¿Ł kĘŇ êĂ =NjĆ : ’ChĲ ’e¡ĎqČ l’¿Ą omŔ SĘ
16 ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : oxĲ bĘŇ EĂmĂ ê¡ĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ìŔ lĘ ’răĎqĎ wĘ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ň lĄ ÉCxbĘŇ zĲĎwĘ MhĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ

yr¡ĄxĞ’ĲČ ìŇ ynĆŔ BĎ =tŇ ’Ć ÉCnzĘhĂ wĘ NhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ wytĎę nŁ bĘŇ Cnă zĎwĘ ìŇ ynĳĆbĎŇ lĘ wyt¡ĎŇ nŁ BĘ mĂ
17, 18 ůrmŁ SĘ êĂ Èto~UČ hČ gŇxăČ =tŇ ’Ć : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ k¡ĎŇ iĄ mČ yh¿ĄŁl’Ĺ : NhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ

yJĂ ť bŇ ybĳĂŇ ’Ď hĲĎ SdĆŇ xăŁ dŇ ‘¡ĄomlĘ ìŇ tĂŔ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğř Éto~mČ lkąČŇ ’Ň êŁ MymĂÁ yĎ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ
Vdxb
Nkw CnytĄ’FĎxČlĘ C ’"s v.9 .s"tw ‘"t ,V"x ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw CnynĄwŁ‘ĞlČ ’"s v.9 .ytbr +n v.7 .dl
rybs v.13 .Pqm ’lb rmÄŁ SĘ ’"s v.11 .wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmysw Pdh V’rb v.11 .s"tw ‘"t ,y"k V"x
‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk rSĆ ’ĞJČ ’"s ,rSĆ ’ĞJČ rybs v.18 .ytbr +r v.14 .MhĆyrĄSĄ ’Ğ w’ MrĎSĄ ’Ğ
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ÉìnĘ qĘ mĂ =lkĲĎŇ wĘ ylĳĂ MxĆ r¡Ć rTĆ j¿Ć =lJĎ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ tĎŇ ’Ň Y¡Ď yĎ bŇ ybĂŔ ’Ď hĲĎ SdĆŇ xăŁ BĘ 19

âl¿ =M’Ă wĘ hŇ WĆŔ bĘŇ hŇ DăĆpĘŇ êĂ ÉromxĞ rTĆ pąĆŇ C : hŇ WĲĆ wĎ roS¿ rTĆ j¡Ć rkĎŔ EĎêĂ 20

: MqĲĎ yrĄ yn¡ČpĎŇ C’¿ rĎyĲĄ=âlwĘ hŇ DĆŔ pĘŇ êĂ ÉìynĆÄBĎ rokąŇ BĘ lJăřŁ oêĳpĘŇ rČ‘ĞwĲČ hŇ D¡ĆpĘŇ tĂŇ
ryY¡Ă uĎ bČŇ C Syr¿ĂxĎ BĲĆ tŇ BĳŁ SĘ êĂ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿bČŇ C dŇ bŔŁ ‘ĞêĲČ ÉMymĂ yĎ tŇ SĆ SąĄ 21

PŇ ysĂŔ ’Ď hĲĎ ÉgxČ wĘ MyFĳĂ xĂ ryYăĂ qĘ yr¡ĄCJBĂ ìŔ lĘ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ Ét‘Ł bĚŇ SĲĎ gŇxąČ wĘ : tŇ BĲŁ SĘ êĂ 22

ynËĄjĘ =tŇ ’Ć ìŔ rĘCkăŇ zĘ=lJĎ Éh’Ć rĎyĲĄ hŇ nĳĎèĎ BČ Mym¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ : hŇ nĲĎèĎ hČ tŇ p¡ČŇ CqêĘ 23

yê¡Ă bĘŇ xČ rĘhĂ wĘ ìŇ ynĆŔ jĎ mĂ ÉMyĂoG SyrąĂo’=yJĲĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ű Nd¿ŇŁ ’Ď hĲĎ 24

=tŇ ’Ć Éto’rĎlĲĄ ìę tĘŇ ŁlĲ ‘ĞBĲČ ìŔ YĘ rĘ’Č =tŇ ’ĲĆ ÉSy’Ă dŇ m¿Ł xĘ yČ=âlĲ wĘ ìŇ ĳĆlCbŇ GĘ =tŇ ’Ć
Zm¡Ą xĎ =l‘Č Tx¿Č SĘ tĂŇ =âlĲ : hŇ nĲĎèĎ BČ Mym¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄjĘ 25

ÉyrĄCJBĂ tŇ ySĂę ’Ň rĄ : xsČ jĲĎ hČ gŇx¿Č xbČŇ z¡Ć rqĆBŔŁ lČ NylăĂ yĎ=âlĲ wĘ yxĳĂ bĘŇ zĂ=MDČ 26

: oUĲ ’Ă bŇ l¿Ą xĞBĲČ yd¡ĂŇ GĘ lè¿Ą bČŇ tĘŇ =âlĲ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ yB¡Ą ’ybĂě êĎ ìŔ tĘŇ măĎ dĘŇ ’Č

sŘ29 =l‘Č yJĂÂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ì¡Ň lĘ =bŇ tĎŇ JĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 27

MSăĎ =yhĂ yĘwĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć wĘ tŇ yr¡ĂBĘ ìËŇ êĘ ’Ă yêĂ rÌČJĎ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ű yjăĂ 28

âlă MyĂm¡ČC lkČŔ ’Ď âlă MxĆ lĆ ť hŇ lĎ yĘlČŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hoĎęhyĘ=M‘Ă
: MyrĲĂbĎŇ DĘhČ tŇ rĆW¡Ć ‘Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ yrăĄbĘŇ DĂ tŇ ’Ą ť tŇ xęŁ QĚ hČ =l‘Č bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ hŇ tĳĎŇ SĎ
hŇ SĆŔ mŁ =dŇ yČBĘ ÉtdĚŇ ‘ĄhĲĎ tŇ xąŁ lĚ ynĄÄSĘ C ynČŔ ysĂ rhăČ mĄ ÉhSĆ mŁ tŇ dĆŇ rąĆBĘ yhĂę yĘwČ 29

: oêĲ ’Ă or¿BĘ dČŇ BĘ wyn¡ĎjĎ ro‘¿ NrËČqĎ yJ¿Ă ‘dČę yĎ=âlĲ hŇ SăĆ mŁ C rhĳĎhĎ =NmĂ oê¡ dĘŇ rĂBĘ
wynĳĎjĎ ro‘ă Nr¡ČqĎ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =lkĎŇ wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ ’rĘIČÄwČ 30

Nr¿Ł hĞ’ĲČ wylËĎ ’Ą CbŇ SÌĚ IĎwČ hŇ SĆŔ mŁ ÉMhĆ lĄ ’Ğ ’rąĎqĘ IĂwČ : wylĲĎ ’Ą tŇ SĆ G¿ĆmĂ C’¡ rĘyIĲĂwČ 31

CS¡ GĘ nĂ Nk¿ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : MhĲĆ lĄ ’Ğ hŇ S¡Ć mŁ rB¿Ą dČŇ yĘwČ hŇ dĳĎŇ ‘ĄBĲĎ My’¡Ă WĂ eĘ hČ =lkĎŇ wĘ 32

rh¿Č BĘ oê¡’Ă hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą MCĄěYČ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ
hŇ SĆÁ mŁ ’bÄŁ bĘŇ C : hŇ wĲĆsĘ mČ wyn¡ĎjĎ =l‘Č Nê¿Ą IĂwČ MêĳĎ’Ă rB¡Ą DČmĂ hŇ SĆŔ mŁ lkăČŇ yĘwČ : ynĲĎ ysĂ 33, 34

ÉrBĆ dĂŇ wĘ ’YĎę yĎwĘ otĳŇ ’Ň YĄ =dŇ ‘Č hŇ w¡ĆsĘ UČ hČ =tŇ ’Ć rys¿Ă yĎ oêŔ ’Ă rBăĄ dČŇ lĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ
ynăĄjĘ =tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ą rĎwĘ : hŇ CĲĆYĚ yĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć 35

wynĎŔ jĎ =l‘Č ÉhwĆsĘ UČ hČ =tŇ ’Ć hŇ SąĆ mŁ bŇ ySĂÄ hĄ wĘ hŇ SĳĆ mŁ ynăĄjĘ ro‘¡ NrČŔ qĎ yJăĂ hŇ SĆŔ mŁ
w’b=d‘

.y"tw q"d ,y"k ’"t ,V"x Nkw yrqw bytk lkŁ wĘ ’"sb ,lkŁ wĘ rybs v.20
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tŇ dËČŇ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ SĆę mŁ lhăĄ qĘ IČwČ : oêĲ ’Ă rB¿Ą dČŇ lĘ o’¡ BŁ =dŇ ‘Čhl +p10

ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’Ą ť MhĳĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ
2 hŇ yĆÄhĘ yĲĂ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C ůhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ WăĆ ‘ĎêĲĄ ÈMymĂ yĎ tŇ SĆ SăĄ : MtĲĎŇ ’Ł tŇ ŁW¿ ‘ĞlĲČ

: tŇ mĲĎ Cy hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ obËŇ hŇ W¿Ć ‘Ł hĲĎ =lJĎ hoĳĎhylĲČ Not¡Ň BĎ SČ tŇ B¿Č SČ SdĆŇ qËŁ Mk¿ĆŇ lĎ
3 : tŇ BĲĎ èČ hČ Moy¡BĘ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ mĲŁ lk¡ŇŁ BĘ S’ĄŔ Cră‘ĞbĲČŇ tĘŇ =âlĲ

4 =rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ćř hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
5 bŇ ydăĂŇ nĘ lJŁ ť hoĎŔhylĲČ ÉhmĎ CrêĘ MkąĆŇ êĘ ’Ă mĲĄ CxÄ qĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ
6 tŇ lĆ kÌĄŇ tĘŇ C : tŇ SĆ xĲŁ nĘ C PŇ sĆ k¡ĆŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ hoĳĎhyĘ tŇ măČ CrêĘ tŇ ’¡Ą hĎ ’Ćě ybĂŇ yĘ oBŔ lĂ
7 MymËĂ DĎ’Ď mĘ MlÌĂ y’Ą tŇ rÄŁ ‘Ł wĘ : MyEĲĂ‘Ă wĘ SS¿Ą wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ
8 NmĆ SăĆ lĘ ÉMymĂ WĎ bĘŇ C ro’ĳř UĎ lČ NmĆř S¡Ć wĘ : MyFĲĂ SĂ yY¿Ą‘ĞwĲČ MyS¡Ă xĎ êĘ tŇ r¿Ł ‘Ł wĘ
9 dŇ op¡Ň ’Ą lĲĎ My’ĳĂ QĚ mĂ yn¡ĄbĘŇ ’Č wĘ MhČ SŔŁ =ynĄbĘŇ ’ČÄ wĘ : MyUĲĂ iČ hČ tŇ rĆT¡Ł qĘ lĂ wĘ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ

10 hŇ C¡ĎYĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ CWŔ ‘ĞyĲČwĘ C’băŇŁ yĎ MkĳĆŇ BĎ bŇ l¡Ą =MkČŇ xĞ=lkĎŇ wĘ : NSĆ xĲŁ lČ wĘ
11 =tŇ ’Ć wĘ ÉwysĎ rĎqĘ =tŇ ’Ć ChsĳĄ kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ol¡ hĽ’ĲĎ =tŇ ’ĲĆř NJĎŔ SĘ UĂ hČÄ =tŇ ’Ć : hoĲĎhyĘ
12 wyD¡ĎBČ =tŇ ’Ć wĘ Nr¿Ł ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć : wynĲĎdĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ wyd¡ĎŇ UĚ ‘Č=tŇ ’Ć wxě yrř b=tŇ ’Ć wySĎŔ rĎqĘ
13 =tŇ ’Ć wĘ wyD¡ĎBČ =tŇ ’Ć wĘ Nx¿Ď lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć : ëŇ sĲĎ UĎ hČ tŇ kĆŇ r¿Ł jĎ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ rĆjĳŁ JČ hČ =tŇ ’Ć
14 hĎ yl¡Ć JĄ =tŇ ’Ć wĘ ro’Ë UĎ hČ tŇ rÌČnŁ mĘ =tŇ ’Ć wĘ : MynĲĂ jĎ hČ MxĆ l¿Ć tŇ ’¡Ą wĘ wylĳĎJĄ =lJĎ
15 wyDĎŔ BČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtrĆTÄŁ uĘ hČ xBąČ zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ : ro’Ĳ UĎ hČ NmĆ S¿Ć tŇ ’¡Ą wĘ hĎ ytĳĆŇ rŁ nĲĄ=tŇ ’Ć wĘ

xtČŇ p¿ĆŇ lĘ xtČŇ j¡Ć hČ ëŇ s¿Č mĎ =tŇ ’Ć wĘ MyUĳĂ iČ hČ tŇ rĆTăŁ qĘ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ Ét’Ą wĘ
16 olŔ =rSĆ ’Ğ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ rBąČ kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lĎę ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ ű tŇ ’ăĄ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ
17 rYĄŔ xĎ hĲĆ y‘ăĄlĘ qČ tŇ ’Ą ť : oeĲ JČ =tŇ ’Ć wĘ rI¡Ł JĂ hČ =tŇ ’Ć wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ wyD¡ĎBČ =tŇ ’Ć
18 tŇ dÌŇŁ tĘŇ yĂ=tŇ ’Ć : rYĲĄxĎ hĲĆ r‘ČS¿Č ëŇ s¡Č mĎ tŇ ’Ąě wĘ hĎ ynĳĆdĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ wyd¡ĎŇ UĚř ‘Č=tŇ ’Ć
19 dŇ r¡ĎvĘ hČ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć : MhĲĆ yrĄtĘŇ ymĲĄ =tŇ ’Ć wĘ rY¡ĄxĎ hĲĆ tŇ d¿ŇŁ tĘŇ yĂ=tŇ ’Ć wĘ NJËĎ SĘ UĂ hČ

trVl

tyV‘w rds MwlV +’ qwsp twxp +d Myrdsw .T"lq Myqwspw .l’nnx [30:11—34:35] hVrph MV v.35
’bh rdsh Nm Myqwsp h‘Vtw ,[34:1] twxl ynV Kl=lsp ,[32:15] dryw Npyw ,[31:1] yt’rq h’r ,xbzm
’rwq ’"b +b Mypwlxw .dŁ kŁ tŁ w Mypl’ t‘bV twytw’w .bŁ w Mypl’ Mylmw .[34:27] Kl=btk rds ’yhw
rV’w ,’y‘gb =t’ĲĆn"bw ,[34:10] hV‘m M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,Mlxb NmŁ nqw n"bw ,[30:23] Zmqb =NmĎnqw
.[32:19] wdym ,[32:17] h‘rb +b +wtkw .[34:14] hwxtVĘ tĲĚ ’l yk ,[33:6] ynb wlYntIĲĂwČ wyl‘ wrbxth
.Mwy MynmV hymy rpsmw .[34:23] +h ű Nd’h ,[34:6] +h ű +h ,[34:6] +h rb‘yw ,[30:34] PTn +d twqspw
qwsp Mwryh V‘yw : Mydrpsh ghnmk z"k qwsp d‘ g"y qwsp +z +’ Myklmb Klmh xlVyw hrTph v.1 .hl
yllhb v.8 .yrYb NmĆSĄ wĘ yqwbnzb v.8 .’y‘gb =l’ĲĆ n"b ’"n v.4 .MyznkV’h ghnmk +n qwsp d‘ +m
.yrq wyxĎ yrĂB ,bytk oxyrĂBĘ v.11 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw wlh’=t’ĆwĘ ’"s v.11 .rsx r’Ł UĎlČ

.y"k ’"tw V"x Nkw hĎ ydĆCU‘Č ’"s v.17
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wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć wĘ NhĄŔ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ydąĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć SdĆŇ uĳŁ BČ tŇ răĄSĎ lĘ
C’ř běŁ IĎwČ : hŇ SĲĆ mŁ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ C’Ë YĘ IĲĄwČ : NhĲĄ kČŇ lĘ 20, 21

C’ybĂŇ hĄ ţ otę ’Ł oxÁ Cr hŇ bĎÄ dĘŇ nĲĎ žrSĆ ’Ğ lkÃŁ wĘ oBĳ lĂ o’ă WĎ nĘ =rSĆ ’Ğ Sy’¡Ă =lJĎ
yd¡ĄŇ gĘŇbĂŇ lĘ C otŔ dĎŇ băŇŁ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ C Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ tŇ kĆŇ ’Ň lĆÄmĘ lĂ hoĎÁhyĘ tŇ mČÄ CrêĘ =tŇ ’Ć
xxăĎ C’ybĂŇ hĄ ţ bŇ lĄę bŇ ydăĂŇ nĘ ű lJăŁ MySĳĂ eĎhČ =l‘Č MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ C’ř b¿ŇŁ IĎwČ : SdĆŇ uĲŁ hČ 22

tŇ p¿ČŇ CnêĘ PŇ ynËĂhĄ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăě =lkĎŇ wĘ bŇ hĎŔ zĎ ylăĂ JĘ =lJĎř ÉzmĎ CkŇ wĘ tŇ ‘ČBąČ TČ wĘř MzĆnĆÁ wĎ
tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ oêę ’Ă ’YăĎ mĘ nĂ =rSĆ ’Ğ Sy’ĂÂ=lkĎŇ wĘ : hoĲĎhylĲČ bŇ h¡Ď zĎ 23

: C’ybĲĂŇ hĄ MyS¡Ă xĎ êĘ tŇ r¿Ł ‘Ł wĘ MymËĂ DĎ’Ď mĘ MlÌĂ y’Ą tŇ rÄŁ ‘Ł wĘ MyEĳĂ‘Ă wĘ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ
lkÃŁ wĘ hoĳĎhyĘ tŇ măČ CrêĘ tŇ ’¡Ą C’ybĂě hĄ tŇ SĆ xŔŁ nĘ C ÉPsĆ JĆÄ tŇ mČ CrąêĘ MyrĂę mĄ =lJĎ 24

: C’ybĲĂŇ hĄ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lkĎŇ lĘ MyFËĂ SĂ yY¿Ą‘Ğ oêÁ ’Ă ’YĎÄ mĘ nĂ žrSĆ ’Ğ
ÉtlĆ kĄÄ êĘ hČ =tŇ ’ĲĆ hŇ wĆęTĘ mČ C’ybăĂŇ IĎwČ CwĳTĎ hĎ ydăĆŇ yĎBĘ bŇ l¡Ą =tŇ mČ kĘŇ xČ hŇ è¿Ď ’Ă =lkĎŇ wĘ 25

rSĆÄ ’Ğ MySĂŔ eĎřhČÄ =lkĎŇ wĘ : SèĲĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ yn¡ĂèĎ hČ tŇ ‘Čl¿Č oê=tŇ ’Ć NmĎŔ GĎrĘ’Č hăĎ =tŇ ’Ć wĘ 26

tŇ ’Ą ť C’ybĂŔ hĄ M’ăĂ WĂ eĘ hČ wĘ : MyEĲĂ‘Ă hĲĎ =tŇ ’Ć Cw¡TĎ hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ BĘ hŇ nĎt¡ĎŇ ’Ł NBËĎ lĂ ’W¿Ď nĎ 27

MWĆ B¡Ł hČ =tŇ ’Ć wĘ : NSĆ xĲŁ lČ wĘ dŇ op¡Ň ’Ą lĲĎ My’ĳĂ QĚ UĂ hČ ynăĄbĘŇ ’Č tŇ ’¡Ą wĘ MhČ èŔŁ hČ ynăĄbĘŇ ’Č 28

Sy’ăĂ =lJĎř : MyUĲĂ iČ hČ tŇ rĆT¡Ł qĘ lĂ wĘ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ ÉNmĆ SĆÄ lĘ C ro’ě mĎ lĘ NmĆ èĳĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ 29

rSĆÄ ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =lkĎŇ lĘ É’ybĂŇ hĎ lĘ ůMtĎŇ ’Ł ÈMBĎ lĂ bŇ dăČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ èĎę ’Ă wĘ
: hoĲĎhylĲČ hŇ b¡ĎŇ dĎŇ nĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ybÌĂŇ hĄ hŇ SĳĆ mŁ =dŇ yČBĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ

sŘ30 l’ËĄ lĘ YČ BĘ MSĳĄ BĘ ho¡ĎhyĘ ’r¿ĎqĎ C’Ë rĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 30

MyhĳĂ Łl’Ĺ xČ Cră ot¡Ň ’Ł ’Q¿Ą mČ yĘwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ hŇ F¿Ą mČ lĘ rCx¡ =NbĆŇ yr¿ĂC’=NBĆ 31

tŇ bĳŇŁ SĎ xČ mĲČ bŇ S¡Ł xĘř lČ wĘ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ bĘŇ C tŇ ‘Čd¡ČŇ bĘŇ C hŇ n¿Ď CbŇ tĘŇ BĂř hŇ mËĎ kĘŇ xĎ BĘ 32

tŇ âQ¡ mČ lĘ NbĆŇ ’ËĆ tŇ SĆ r¿Ł xĞbĲČŇ C : tŇ SĆ xĲŁ eĘ bČŇ C PŇ sĆ J¡Ć bČŇ C bŇ h¿Ď EĎBČ tŇ ŁWË ‘ĞlĲČ 33

NtăČŇ nĎ tŇ r¡Ł ohlĘ C : tŇ bĆŇ SĲĎ xĞmĲČ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lkĎŇ BĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ Z‘ĳĄ tŇ SĆ răŁ xĞbĲČŇ C 34

MtĎÁ ’Ł ’QĄÄmĂ : NdĲĎŇ =hŇ FĄ mČ lĘ ëŇ m¡Ď sĎ yxĲĂ ’Ğ=NBĆ bŇ ’¿Ď ylĂ hĽ’ĲĎ wĘ ’Chě oBĳ lĂ BĘ 35

tŇ lĆ kăĄŇ êĘ BČ MqĄÂrŁ wĘ ůbSĄ xŁ wĘ ű SrăĎxĎ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ =lJĎř ÈtoW‘ĞlĲČ bŇ lĄę =tŇ mČ kĘŇ xĎ
Nmgr’bw
rbdmb Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw C’ybĂ IČwČ l"n v.22 .d"n b"y ’"l rbdmb Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw C’ybĂ IČwČ l"n v.21
.V"x Nkw lyg‘Ď t‘ČBČ TČ w’ ‘"t Nkw lygĂ‘ĎwĘ t‘bTw ’"sbw ,V"xw b"d Nkw t‘ČBČ TČ ’"s v.22 .d"n b"y ’"l
.‘"tw y"t ,V"x Nkw =lkĎ wĘ ’"s v.29 .MySĂŔ eĎhČ=lkĎŇ wĘ ’"s ,w"Tdb Nk v.26 .s"tw y"t Nkw =lkĎ wĘ ’"s v.22

Nkw bSŁ xĞlČ l"n v.32 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw hnĎCbtĘ bĂ C ’"s v.31 .rds N’k Ny’ ’"sb v.30

.V"xw b"d Nkw =lkĎ B ’"s v.35 .+d ’"l ly‘l Nyy‘ : ‘"t
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yb¡ĄŇ SĘ xĲŁ wĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ ÉyWĄ ‘Ł gŇrĳĄ’Ł wĘ Sè¡Ą bČŇ C ynËĂèĎ hČ tŇ ‘ČlÌČ otŇ BĘř NmĎę GĎrĘ’Č bĲĎŇ C
wl bŇ lĄę =MkČŇ xĞ Sy’ăĂ ű lkăŇŁ wĘ bŇ ’ĎÁ ylĂ hĽ’ĲĎ wĘ l’ĄÄ lĘ YČ bĘŇ žhWĎ ‘Ď wĘ : tŇ bĲŇŁ SĎ xĞmĲČ

=lJĎ =tŇ ’ĲĆ tŇ ŁWŔ ‘ĞlĲČ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ hŇ UĎ hĄŔ BĎ ÉhnĎ CbŇ tĘŇ C hŇ mąĎ kĘŇ xĎ hoĎÁhyĘ NtČÄ nĎ žrSĆ ’Ğ
2 hŇ SĆę mŁ ’răĎqĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ hŇ C¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ lĘ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ dăČŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¡Ć mĘ

NtÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ bŇ lĄŔ =MkČŇ xĞ Sy’ăĂ =lJĎ É l’Ć wĘ ůb’Ď ylĂ hĽ’ĲĎ =l’Ć wĘ È l’Ą lĘ YČ BĘ =l’Ć
hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =l’Ć hŇ b¿ĎŇ rĘqĎ lĘ oBŔ lĂ o’ă WĎ nĘ rSăĆ ’Ğ lJŁ ť oBĳ lĂ BĘ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hoËĎhyĘ

3 rSĆÄ ’Ğ ÉhmĎ CrêĘ hČ =lJĎ tŇ ’ąĄ hŇ SĆę mŁ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ CxÂqĘ IĂwČ : HtĲĎŇ ’Ł tŇ ŁW¿ ‘ĞlĲČ
MhĄ wĘţ HtĳĎŇ ’Ł tŇ ŁWă ‘ĞlĲČ SdĆŇ u¡Ł hČ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň lËĆ mĘ lĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ C’ybĂÁ hĄ

4 MymĂŔ kĎŇ xĞhăČ =lJĎ ÉC’bÄŁ IĎwČ : rqĆBĲŁ BČ rqĆB¿Ł BČ hŇ b¡ĎŇ dĎŇ nĘ dŇ o‘Ë wyl¿Ď ’Ą C’ybĂÄ hĄ
=rSĆ ’Ğ oê¡kĘŇ ’Ň lČ UĘ mĂ Sy’¿Ă =Sy’ĲĂ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą MyWĂě ‘Ł hĲĎ

5 ’ybĳĂŇ hĎ lĘ M‘¡ĎhĎ MyB¿Ă rĘmČ rmŔŁ ’Ň QĄ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyWĲĂ ‘Ł hŇ UĎ h¿Ą
6 wYăČ yĘwČ : HtĲĎŇ ’Ł tŇ ŁW¿ ‘ĞlĲČ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ lČ ÉhdĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ yDąĄmĂ

dŇ o‘Ë=CW‘ĞyĲČ=l’Č hŇ èĎę ’Ă wĘ Sy’ăĂ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈhnĆxĞUĲČ BČ Ĳ loq¿ CrybĂÄ ‘ĞIĲČwČ hŇ SĆę mŁ
7 hŇ kĎę ’Ň lĎ UĘ hČ wĘ : ’ybĲĂŇ hĎ mĲĄ M‘¡ĎhĎ ’l¿Ą JĎ IĂwČ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ măČ CrtĘŇ lĂ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ

: rtĲĄŇ ohwĘ HtĳĎŇ ’Ł tŇ oWă ‘ĞlĲČ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =lkĎŇ lĘ MIËĎdČŇ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ
8 rWĆ ‘ăĆ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć hŇ kËĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yWÌĄ ‘Ł BĘ bŇ lĄÁ=Mř kČŇ xĞ=lkĎŇ CWÄ ‘ĞIĲČwČ

hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ MybËĂŇ rĚJĘ ynĂŔ SĎ tŇ ‘ČlăČ otŇ wĘ ÉNmĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kąĄŇ tĘŇ C rzĎęSĘ mĎ SSăĄ tŇ ‘ĳŁ yrĂyĘ
9 hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ nąĆmŁ SĘ tŇ xČę ’Č hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ ëŇ rĆ’ÁŁ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ď ‘Ď bŇ S¡Ą xŁ

: tŇ ‘ĲŁ yrĂyĘhČ =lkĎŇ lĘ tŇ x¡Č ’Č hŇ D¿ĎmĂ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ hŇ ‘¡ĎyrĂyĘhČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ‘BăČ rĘ’Č ÉbxČ rÄŁ wĘ
10 rBČŔ xĂ Ét‘Ł yrĂyĘ SmąĄ xĎ wĘ tŇ xĳĎ ’Ć =l’Ć tŇ x¡Č ’Č tŇ ‘ŔŁ yrĂyĘhČ SmăĄ xĞ=tŇ ’Ć ÉrBĄ xČ yĘwČ
11 tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ Éh‘Ď yrĂyĘhČ tŇ pąČŇ WĘ l‘ăČ tŇ lĆ kĄę êĘ tŇ ’ăŁ lĘ lĲĚ W‘Č IČÁwČ : tŇ xĲĎ ’Ć =l’Ć tŇ x¡Č ’Č

tŇ rĆB¡ĆxĘ UČ BČ hŇ nĎŔ oYyuăĂhČ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ tŇ păČŇ WĘ BĂ ÉhWĎ ‘Ď NJąĄ tŇ rĆBĳĎxĘ UČ BČ hŇ Y¡Ď uĎ mĂ
12 tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ ůtxĎ ’Ć hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘBČ ÈhWĎ ‘Ď tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ

tŇ ’ŔŁ lĎ QăĚ hČ ÉtŁlyBĂ qĘ mČ tŇ ynĳĂèĄ hČ tŇ rĆBăĆxĘ UČ BČ rS¡Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ hŇ YăĄqĘ BĂ ÉhWĎ ‘Ď
13 tŇ ‘ÁŁ rĂyĘhČ =tŇ ’Ć rBĄÄ xČ yĘwČ bŇ hĳĎ zĎ ysăĄrĘqČ Myè¡Ă mĂ xĞ W‘Č IČěwČ : tŇ xĲĎ ’Ć =l’Ć tŇ x¡Č ’Č

: dŇ xĲĎ ’Ć NJ¡Ď SĘ UĂ hČ yh¿Ă yĘwĲČ MysĂŔ rĎuĘ BČ ÉtxČ ’Č =l’Ć tŇ xąČ ’Č

V‘yw
Nyy‘ : y"tw ’"t ,V"x Nkw bl=ymĄkĘ xČ ’"s v.8 .wl .s"tw y"t ,q"dw y"k ’"t ,V"x Nkw t‘ČlČ wtbĘ C ’"s v.35

.+g x"k ly‘l
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tŇ ‘¡Ł yrĂyĘ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=yêĲĄSĘ ‘Č NJĳĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č lhĆ ’¡Ł lĘ MyEĂŔ‘Ă tŇ ‘ăŁ yrĂyĘ ÉW‘Č IČÄwČ 14

‘BăČ rĘ’Č wĘ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉMySĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ ëŇ rĆ’ÁŁ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ď ‘Ď 15

: tŇ ‘ĲŁ yrĂyĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć yê¿ĄSĘ ‘ČlĘ tŇ xČŔ ’Č hŇ DăĎmĂ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ bŇ xČ r¡Ł tŇ oUŔ ’Č
W‘Č IČÁwČ : dŇ bĲĎŇ lĘ tŇ ‘¡Ł yrĂyĘhČ SS¿Ą =tŇ ’Ć wĘ dŇ bĳĎŇ lĘ tŇ ‘¡Ł yrĂyĘhČ Sm¿Ą xĞ=tŇ ’Ć rBËĄxČ yĘwČ 16, 17

MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ rĆBĳĎxĘ UČ BČ hŇ n¡ĎYŁ yuĲĂ hČ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ tŇ păČŇ WĘ l‘Č ť MyèĂę mĂ xĞ tŇ ’ăŁ lĎ lĲĚ
ys¿ĄrĘqČ W‘Č IËČwČ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆb¡ĆŇ xŁ hĲČ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ tŇ păČŇ WĘ =l‘Č ÉhWĎ ‘Ď tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ 18

ÉhsĆ kĘŇ mĂ W‘Č IąČwČ : dŇ xĲĎ ’Ć tŇ y¿Ł hĘ lĲĂ lhĆ ’¡Ł hĎ =tŇ ’Ć rB¿Ą xČ lĘ MyèĳĂ mĂ xĞ tŇ SĆ x¡Ł nĘ 19

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ MyS¡Ă xĎ êĘ tŇ r¿Ł ‘Ł hŇ sËĄ kĘŇ mĂ C MymĳĂ DĎ’Ď mĘ Ml¡Ăř y’Ą tŇ r¿Ł ‘Ł lhĆ ’ŔŁ lĎ
: MydĲĂŇ mĘ ‘ĲŁ MyF¡Ă SĂ yY¿Ą‘Ğ NJĳĎ SĘ UĂ lČ MyS¡Ă rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ 20

SrĆu¿ĆhČ bŇ xČ r¡Ł hŇ UĎŔ ’Č hĲĎ yYăĂ xĞ wĲČ ÉhUĎ ’Č wĘ SrĆuĳĎhČ ëŇ rĆ’ăŁ tŇ U¡Ł ’Č rWĆ ‘¿Ć 21

tŇ xĳĎ ’Ć =l’Ć tŇ x¡Č ’Č tŇ bŔŁ QĎ SĚÄ mĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉSrĆuĆÄ lČ tŇ dęŁ yĎ yêăĄSĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ 22

NJĳĎ SĘ UĂ lČ MyS¡Ă rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ yS¿Ą rĘqČ lk¡ŇŁ lĘ hŇ WĎŔ ‘Ď NJăĄ 23

hŇ WĎě ‘Ď PŇ sĆ kĆŔ =ynĄdĘŇ ’Č ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č wĘ : hŇ nĎmĲĎ yêĄ bŇ gĆŇ n¿Ć tŇ ’¡Č pĘŇ lĂ MySĂŔ rĎqĘ MyrăĂWĘ ‘Ć 24

yêăĄSĘ lĂ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ SrĆuąĆhČ =tŇ xČ êĲČ MynĂÁdĎŇ ’Ğ ynĄÄSĘ MySĳĂ rĎuĘ hČ MyrăĂWĘ ‘Ć tŇ xČ ê¡Č
‘lČ YÌĆlĘ C : wytĲĎŇ dŇŁ yĘ yê¿ĄSĘ lĂ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ =tŇ xČ êĲČ MynËĂdĎŇ ’Ğ ynÌĄSĘ C wytĎŔ dŇŁ yĘ 25

My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ : MySĲĂ rĎqĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ W¡Ď ‘Ď NopĳŇ YĎ tŇ ’ăČ pĘŇ lĂ tŇ yn¡ĂèĄ hČ NJËĎ SĘ UĂ hČ 26

tŇ xČ ê¡Č MynĂŔ dĎŇ ’Ğ ynăĄSĘ C dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ SrĆuăĆhČ tŇ xČ êČ ť MynĂę dĎŇ ’Ğ ynăĄSĘ PŇ sĆ JĳĎ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č
: MySĲĂ rĎqĘ hŇ è¿Ď SĂ hŇ W¡Ď ‘Ď hŇ UĎ yĳĎ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČlĘ CĲ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ 27

ÈMmĂ ’Ğ otĲŇ CyăhĎ wĘř : MyĂtĲĎŇ kĎŇ rĘIČBČ NJĳĎ SĘ UĂ hČ tŇ ‘¡Ł YĘ qĚmĘ lĂ hŇ WĎŔ ‘Ď ÉMySĂ rĎqĘ ynąĄSĘ C 28, 29

NJĄ ť tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ tŇ ‘ČB¡Č FČ hČ =l’Ć oSŔ ’Ň rŁ =l’Ćř ÉMyUĂ tČŇ CyąhĘ yĲĂ wDĎę xĘ yČwĘ ůhFĎ mČ QĘ mĂ
MhăĆ ynĄdĘŇ ’Č wĘ MySĂŔ rĎqĘ hŇ năĎmŁ SĘ ÉCyhĎ wĘ : tŇ ‘ĲŁ YŁ qĘ UĂ hČ yn¡ĄSĘ lĂ MhĆŔ ynĄSĘ lĂ hŇ WăĎ ‘Ď 30

SrĆu¿ĆhČ tŇ xČ ê¡Č MynĂŔ dĎŇ ’Ğ ynăĄSĘ ÉMynĂ dĎŇ ’Ğ ynąĄSĘ MynĳĂdĎŇ ’Ğ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ PŇ sĆ JĆŔ
NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =‘lČ YĲĆ yS¿Ą rĘqČ lĘ hŇ èĎě mĂ xĞ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ yx¡Ą yrĂBĘ W‘Č I¿ČwČ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ 31

hŇ èąĎ mĂ xĞ wĲČ tŇ ynĳĂèĄ hČ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =‘lČ YĲĆ yS¿Ą rĘqČ lĘ MxĂŔ yrĂbĘŇ hŇ èăĎ mĂ xĞ wĲČ : tŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ 32

xČ yrăĂBĘ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ : hŇ UĎ yĲĎ MyĂt¡ČŇ kĎŇ rĘIČlČ NJĎŔ SĘ UĂ hČř ySăĄ rĘqČ lĘ ÉMxĂ yrĂbĘŇ 33

=tŇ ’Ć wĲĘ : hŇ YĲĆ uĎ hČ =l’Ć hŇ Y¡ĆuĎ hČ =NmĂ MySĂŔ rĎuĘ hČ ëŇ otăŇ BĘ ÉxČ rÄŁ bĘŇ lĂ NkĳŇŁ yêĂ hČ 34

MxĳĂ yrĂBĘ lČ Myê¡Ă BĎ bŇ hĎŔ zĎ hŇ WăĎ ‘Ď ÉMtĎŇ ‘Ł BĘ TČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ hĎę zĎ hŇ jăĎ YĂ MySĂÂ rĎuĘ hČ
PYyw
’"s v.32 .’"tw V"x Nkw =l‘Č ’"s v.29 .CyhĎ ’"s v.29 .CyhĘ IĂwČ rybs v.29 .MylĂ ’Ą l"sb v.19

.z"k w"k ly‘l Nyy‘ : y"tw ’"t ,V"x Nkw NkVmh=‘lČ YĆ
www.bibleist.ru
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35 NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ tŇ kĆŇ rŔŁ jĎ hČ =tŇ ’Ć ÉW‘Č IČÄwČ : bŇ hĲĎ zĎ Mx¡Ă yrĂBĘ hČ =tŇ ’Ć PŇ Y¿Č yĘwČ
: MybĲĂŇ rĚJĘ Ht¡ĎŇ ’Ł hŇ W¿Ď ‘Ď bŇ SËĄ xŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ

36 qYăŁ IĂwČ bŇ hĳĎ zĎ Mh¡Ć ywĄwĲĎ bŇ hĎŔ zĎ MjăĄ YČ yĘwČ MyFĂŔ SĂ ydăĄŇ CUř ‘Č Éh‘ĎBĎ rĘ’Č HlĎę W‘Č IăČwČ
37 tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ lhĆ ’ŔŁ hĎ xtČŇ păĆŇ lĘ ÉësĎ mĎ W‘Č IąČwČ : PŇ sĆ kĲĎŇ =ynĄdĘŇ ’Č hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č MhĆŔ lĎ
38 wydąĎŇ CUř ‘Č=tŇ ’Ć wĘ : MqĲĄrŁ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ

Mh¿Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ bŇ hĳĎ zĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ MhËĆ ySĄ ’Ň rĲĎ hŇ jÌĎ YĂ wĘ MhĆŔ ywĄwăĎ=tŇ ’Ć wĘ ÉhèĎ mĂ xĞ
: tŇ SĆ xĲŁ nĘ hŇ è¡Ď mĂ xĞ

zl hŇ UąĎ ’Č wĘ oJę rĘ’Ď yYĂ xĄÁ wĎ MyĂtČÄ UĎ ’Č MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ Nr¡Ł ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć l’ËĄ lĘ YČ BĘ W‘Č IÌČwČ sŘ31

2 ZCxĳ mĂ C tŇ yĂBăČ mĂ roh¡ TĎ bŇ h¿Ď zĎ ChjËĄ YČ yĘwČ : otĲŇ mĎ qĲŁ yYĂ x¡Ą wĎ hŇ U¿Ď ’Č wĘ oBŔ xĘ rĎ ÉyYĂ xĄÄ wĎ
3 l‘¡Č bŇ hĎŔ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ É‘BČ rĘ’Č olę qYăŁ IĂwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ rz¿Ą olË W‘Č I¿ČwČ

tŇ o‘Ŕ BĎ TČ ÉyêĄSĘ C tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ Éo‘lĘ YČ =l‘Č tŇ ‘ęŁ BĎ TČ yêăĄSĘ C wytĳĎŇ mŁ ‘ĞjĲČ ‘BăČ rĘ’Č
4 : bŇ hĲĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł PŇ Y¿Č yĘwČ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ yD¡ĄBČ W‘Č I¿ČwČ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ o‘¡lĘ YČ =l‘Č
5 : NrĲŁ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¡Ą lĎ NrĳŁ ’Ď hĲĎ tŇ ‘ăŁ lĘ YČ l‘¡Č tŇ ‘ŔŁ BĎ FČ BČ ÉMyDĂBČ hČ =tŇ ’Ć ’bąĄŇ IĎwČ
6 yYĂ x¡Ą wĎ hŇ U¿Ď ’Č wĘ HJĎŔ rĘ’Ď ÉyYĂ xĄÄ wĎ MyĂtąČŇ UĎ ’Č rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ rĆj¡Ł JČ W‘Č I¿ČwČ
7 tŇ oY¿ qĘ yn¡ĄèĘ mĂ MtĎŔ ’Ł hŇ WăĎ ‘Ď ÉhSĎ qĘ mĂ bŇ hĳĎ zĎ Myb¡ĂŇ rĚkĘŇ yn¿ĄSĘ W‘Č IËČwČ : HBĲĎ xĘ rĎ
8 hŇ EĳĆmĂ hŇ Y¡Ď uĎ mĂ dŇ x¿Ď ’Ć =bŇ CrĲkĘŇ C hŇ EĆŔmĂ ÉhYĎ uĎ mĂ dŇ xąĎ ’Ć =bŇ CrĲJĘř : tŇ rĆjĲŁ JČ hČ
9 žMybĂŇ rĚJĘ hČ CyăhĘ IĲĂwČ : wtĲ wwYř q yn¿ĄèĘ mĂ Myb¡ĂŇ rĚJĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ W¿Ď ‘Ď tŇ rĆjËŁ JČ hČ =NmĂ

Mh¡Ć ynĄpĘŇ C tŇ rĆjŔŁ JČ hČ =l‘Č ÉMhĆ ypĄŇ nĘ kČŇ BĘ MykąĂŇ kĘŇ sĲŁ hŇ lĎ ‘Ę mČę lĘ MyĂpČÁ nĎkĘŇ yWĄÄ rĘjĲŁ
: MybĲĂŇ rĚJĘ hČ yn¿ĄjĘ Cy¡hĎ tŇ rĆjŔŁ JČ hČ =l’ĆÄ wyxĳĂ ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ

10 hŇ U¿Ď ’Č wĘ oBŔ xĘ rĎ hŇ UăĎ ’Č wĘ ÉoJrĘ’Ď MyĂtąČŇ UĎ ’Č MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ Nx¡Ď lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ
11 : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ rz¿Ą olË W‘Č I¿ČwČ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ ot¡Ň ’Ł PŇ Y¿Č yĘwČ : otĲŇ mĎ qĲŁ yYĂ x¡Ą wĎ
12 : bŇ ybĲĂŇ sĎ oê¡rĘGČsĘ mĂ lĘ bŇ hËĎ zĎ=rzĲĄ W‘Č IÌČwČ bŇ ybĳĂŇ sĎ xpČŇ T¡Ł tŇ rĆGËĆsĘ mĂ ol¿ W‘Č IČÄwČ
13 tŇ ’ŔŁ jĄ hČ ‘BăČ rĘ’Č l‘Č ť tŇ ‘ŔŁ BĎ FČ hČ =tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ bŇ hĳĎ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ ‘B¡Č rĘ’Č olŔ qYăŁ IĂwČ
14 ÉMyêĂ BĎ tŇ ‘ĳŁ BĎ FČ hČ Cy¡hĎ tŇ rĆGĆŔ sĘ UĂ hČ ÉtUČ ‘ĚlĘ : wylĲĎ gĘŇrČ ‘B¿Č rĘ’Č lĘ rS¡Ć ’Ğ
15 PŇ Y¿Č yĘwČ MyFĂŔ SĂ yYăĄ‘Ğ ÉMyDĂBČ hČ =tŇ ’Ć W‘Č IąČwČ : NxĲĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¡Ą lĎ MyDĂŔ BČ lČ
16 =l‘Č rSăĆ ’Ğ ű MylăĂ JĄ hČ =tŇ ’ĲĆ W‘Č IČÁwČ : NxĲĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¡Ą lĎ bŇ hĳĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł

NxlVh

.w"Td Nkw dx’ bCrÄJĘ ’"s v.8 .zl .rsx wydĎUĚ‘Č yllhb v.38 .rsx ydĄUĚ‘Č ’"sb ,wxyryb Nk v.36

bytk wytĎwoYqĘ ’"sbw ,V"xw b"d ,b"dx Nkw ,yrqw bytk wytĎYŁ qĂ w’ wytĎoYqĂ ’"s ,yrq wytĎoYqĂ ,bytk otowYĘ qĂ v.8

.’"yd Nkw yrqw bytk wytĎowYqĘ y"k tYqmb ,yrq w"yw dxb wytĎoYqĘwww.bibleist.ru
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tŇ wŔŁ WĎ uĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ wytĎŔ IŁ uĂ nČmĘ Ét’Ą wĘ ÉwytĎŇ jŁ JČ =tŇ ’Ć wĘ wytąĎŇ rŁ ‘ĲĎqĘ =tŇ ’Ć NxĎę lĘ èĚ hČ
: rohĲ TĎ bŇ h¡Ď zĎ NhĳĄ BĎ ëŇ i¡Č yĚ rS¿Ć ’Ğ

HkăĎŇ rĄyĘ ÉhrĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ WąĎ ‘Ď hŇ SĎÂ qĘ mĂ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ hŇ r¡ĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ 17

My’¡Ă YĘ yĲŁ MynĂŔ qĎ hŇ èăĎ SĂ wĘ : CyĲhĎ hŇ eĎU¿Ć mĂ hĎ yx¡Ć rĎpĘŇ C hĎ yr¿ĆêŁ pĘŇ JČ hĎ y‘ËĆybĂŇ GĘ HnĎŔ qĎ wĘ 18

hŇ rĎŔ nŁ mĘ ynăĄqĘ ÉhSĎ ŁlSĘ C dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉHDĎ~Ă mĂ hŇ rĎę nŁ mĘ ynăĄqĘ ű hŇ SăĎ ŁlSĘ hĎ yDĳĆ~Ă mĂ
rêăŁ pĘŇ JČ ÈdxĎ ’Ć hĲĎ hŇ năĆuĎ BČ MydĂÂuĎ SĚ mĲĘ My‘Ă bĂŇ gĘŇ ţ hŇ SăĎ ŁlSĘ : ynĲĂ èĄ hČ HD¡Ď~Ă mĂ 19

NJĄ ť xrČpĳĎŇ wĎ rêăŁ pĘŇ JČ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ n¿ĆqĎ BĘ MydËĂŇ uĎ SĚ mĘ My‘Ăę bĂŇ gĘŇ hŇ SăĎ ŁlSĘ C ůxrČpĆŇ wĎ
My‘ĳĂbĂŇ gĘŇ hŇ ‘ăĎBĎ rĘ’Č hŇ r¡ĎnŁ UĘ bČŇ C : hŇ rĲĎnŁ UĘ hČ =NmĂ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ MynĂŔ uĎ hČ tŇ SĆ SăĄ lĘ 20

hŇ eĎUĆę mĂ MynĂÁuĎ hČ ynĄÄSĘ žtxČ êČ rêÃŁ pĘŇ kČŇ wĘ : hĎ yxĲĆ rĎpĘŇ C hĎ yr¡ĆêŁ pĘŇ JČ MydĂŔ uĎ SĚÄ mĘ 21

Myn¡ĂuĎ hČ yn¿ĄSĘ =tŇ xČ êĲČ rêěŁ pĘŇ kČŇ wĘ hŇ eĎUĆŔ mĂ ÉMynĂ uĎ hČ ynąĄSĘ tŇ xČ êăČ ÉrêŁ pĘŇ kČŇ wĘ
hŇ eĎUăĆ mĂ Mt¡ĎŇ nŁ qĘ C Mh¿Ć yrĄêĲŁ pĘŇ JČ : hŇ eĎUĲĆ mĂ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ MynĂŔ uĎ hČ ÉtSĆ SĄÄ lĘ hŇ eĎUĳĆ mĂ 22

hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ hĎ yt¡ĆŇ rŁ nĲĄ=tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ tŇ x¡Č ’Č hŇ S¿Ď qĘ mĂ HQËĎ JĚ CyĳhĎ 23

HtĳĎŇ ’Ł hŇ WăĎ ‘Ď roh¡ TĎ bŇ h¿Ď zĎ rJËĎJĂ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ hĎ yt¡ĆŇ êŁ xĘ mČ C hĎ yx¿Ć qĎ lĘ mČ C 24

: hĎ ylĲĆ JĄ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ
oBÁ xĘ rĎ hŇ UĎÄ ’Č wĘ žoJrĘ’Ď hŇ UăĎ ’Č MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ tŇ rĆT¡Ł uĘ hČ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć W‘Č IËČwČ 25

bŇ hăĎ zĎ otÁ ’Ł PŇ YČÄ yĘwČ : wytĲĎŇ nŁ rĘqČ Cy¿hĎ CeU¡Ć mĂ otŔ mĎ qĲŁ ÉMyĂtČÄ UĎ ’Č wĘ ‘Č Cbę rĎ 26

rz¿Ą olË W‘Č I¿ČwČ wytĳĎŇ nŁ rĘqČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ wytËĎŇ rŁ yqĲĂ =tŇ ’Ć wĘ oGÌGČ=tŇ ’Ć rohę TĎ
l‘Č ť orę zĄlĘ tŇ xČ êăČmĂ ű olă =hŇ WĎ ‘ĲĎ bŇ hĎÁ zĎ tŇ ‘ÄŁ BĘ TČ žyêĄSĘ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ 27

: MhĲĆ BĎ ot¡Ň ’Ł tŇ ’Ň W¿Ą lĎ MyDĂŔ bČŇ lĘ MyêăĂ bĎŇ lĘ wyDĳĎYĂ ynăĄSĘ l‘¡Č wytĎŔ ‘Ł lĘ YČ yêăĄSĘ
NmĆ SąĆ =tŇ ’Ć W‘Č IČÁwČ : bŇ hĲĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł PŇ Y¿Č yĘwČ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ MyD¡ĂBČ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ 28, 29

: xČ qĲĄrŁ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ rohĳ TĎ MyU¡Ă iČ hČ tŇ rĆT¿Ł qĘ =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ qŔŁ ÉhxĎ SĘ UĂ hČ
oJÁ rĘ’Ď tŇ oUÄ ’Č žSmĄ xĎ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć W‘Č IËČwČ xl

wytĎę nŁ rĘqČ W‘Č IăČwČ : otĲŇ mĎ qĲŁ tŇ oU¡ ’Č SŁl¿ SĎ wĘ ‘Č CbŔ rĎ ÉoBxĘ rĎ tŇ oUą ’Č SmĄÄ xĎř wĘ 2

W‘ČIČÁwČ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ ot¡Ň ’Ł PŇ Y¿Č yĘwČ wytĳĎŇ nŁ rĘqČ CyăhĎ CeU¡Ć mĂ wytĎŔ eŁ jĂ ‘BăČ rĘ’Č l‘Č ť 3

tŇ qŔŁ rĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMy‘Ă IĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ rąŁ yiĂ hČ =tŇ ’Ć xČ BĄę zĘUĂ hČ ylăĄ JĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ
W‘Č IąČwČ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ hŇ W¿Ď ‘Ď wyl¡Ď JĄ =lJĎ tŇ êĳŁ xĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ g¡ŇŁ lĎ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć 4

hŇ FĎ m¡Č QĘ mĂ oBË JĚ rĘJČ tŇ xČ êÌČ tŇ SĆ xĳŁ nĘ tŇ SĆ răĆ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ rBĎŔ kĘŇ mĂ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ lČ
wyYx=d‘

.=SmĲĄxĎ wĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.1 .xl
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5 tŇ SĆ xĳŁ eĘ hČ rBăČ kĘŇ mĂ lĘ tŇ w¡Ł YĎ uĘ hČ ‘B¿Č rĘ’Č BĘ tŇ ‘ËŁ BĎ TČ ‘BÌČ rĘ’Č qYÂŁ IĂwČ : oyĲYĘ xĆ =dŇ ‘Č
6 : tŇ SĆ xĲŁ nĘ Mt¡ĎŇ ’Ł PŇ Y¿Č yĘwČ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ MyD¡ĂBČ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : MyDĲĂBČ lČ Myê¡Ă BĎ
7 MhĳĆ BĎ ot¡Ň ’Ł tŇ ’Ň W¿Ą lĎ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ tŇ ‘ăŁ lĘ YČ l‘Č ť tŇ ‘ęŁ BĎ FČ BČ MyDĂÁ BČ hČ =tŇ ’Ć ’bĄÄ IĎwČ
8 tŇ SĆ xŔŁ nĘ roIăJĂ hČ tŇ ’Ą ť W‘Č IČęwČ : otĲŇ ’Ł hŇ W¿Ď ‘Ď tŇ x¡Ł lĚ bŇ Cb¿Ň nĘ

: dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć C’Ŕ bĘŇ YĲĎ rSăĆ ’Ğ tŇ ’ŔŁ bĘŇ ~ăŁ hČ Ét’Ł rĘmČ BĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ oeăJČ tŇ ’¡Ą wĘ
9 y‘ąĄlĘ qČ hŇ nĎmĎę yêĄ bŇ gĆŇ năĆ ű tŇ ’ăČ pĘŇ lĂ rYĳĄxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ

10 Mh¿Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć MhăĆ ydĄŇ CUĲ ‘Č : hŇ UĲĎ ’Č BĲĎ hŇ ’¡Ď mĄ rzĎŔSĘ mĎ SSăĄ ÉrYĄxĎ hĲĆ
11 hŇ ’ăĎ mĄ ÉNopŇ YĎ tŇ ’ąČ pĘŇ lĂ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ MydËĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇ SĆ xĳŁ nĘ Myr¡ĂWĘ ‘Ć

MydËĂŇ CU‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇ SĆ xĳŁ nĘ Myr¡ĂWĘ ‘Ć Mh¿Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć MhăĆ ydĄŇ CUĲ ‘Č hŇ UĎŔ ’Č bĲĎŇ
12 Mh¿Ć ydĄŇ CUĲř ‘Č hŇ UĎŔ ’Č BĲĎř MyèăĂ mĂ xĞ ÉMy‘Ă lĎ qĘ MyĎę =tŇ ’Č pĘŇ lĂ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ
13 tŇ ’ËČ pĘŇ lĂ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄ CSĲ xĞ wĲČ MydËĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ rĎŔ WĎ ‘Ğ
14 hŇ U¡Ď ’Č hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=SmĲĄ xĞ My‘ËĂlĎ qĘ : hŇ UĲĎ ’Č Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ xĎ r¡ĎzĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ q¿Ą
15 tŇ ynĂęèĄ hČ PŇ tăĄŇ JĎ lČ wĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ SĎŔ ŁlSĘ MhăĆ ydĄŇ CUĲ ‘Č PŇ tĳĄŇ JĎ hČ =l’Ć

MhăĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č hŇ UĳĎ ’Č hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Sm¿Ą xĞ My‘Ăě lĎ qĘ rYĄŔ xĎ hĲĆ r‘ČSăČ lĘ ÉhEĆmĂ C hŇ EąĆmĂ
16 : rzĲĎSĘ mĎ SS¿Ą bŇ yb¡ĂŇ sĎ rYËĄxĎ hĲĆ y‘ÌĄlĘ qČ =lJĎ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ SĎŔ ŁlSĘ
17 yCj¿ YĂ wĘ PŇ sĆ JĆŔ ÉMhĆ yqĄ CSĲ xĞ wĲČ MydĂÁ CU‘ČhĲĎ ywĄÄwĎ ůtSĆ xŁ nĘ ÈMydĂŇ UĚ ‘ČlĲĎ MynăĂdĎŇ ’ĞhĲĎ wĘ
18 ëŇ sČÂmĎ C : rYĲĄxĎ hĲĆ yd¿ĄŇ UĚ ‘Č lJ¡Ł PŇ sĆ JĆŔ MyqăĂèĎ xĚmĘ ÉMhĄ wĘ PŇ sĆ JĳĎ Mh¡Ć ySĄ ’Ň rĲĎ

SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ MqĄŔ rŁ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ ÉrYĄxĎ hĲĆ r‘ČSąČ
tŇ U¡Č ‘ĚlĘ tŇ oUŔ ’Č SmăĄ xĎ ÉbxČ rÄŁ bĘŇ hŇ mąĎ oqwĘ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉhUĎ ’Č MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ rzĳĎSĘ mĎ

19 MhăĆ ywĄwĲĎ tŇ SĆ xĳŁ nĘ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č Mh¿Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ ‘ĎŔ BĎ rĘ’Č ÉMhĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č wĘ : rYĲĄxĎ hĲĆ y‘¿ĄlĘ qČ
20 NJÌĎ SĘ UĂ lČ tŇ dÂŁ tĄŇ yĘhČ =lkĎŇ wĲĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ MhËĆ ySĄ ’Ň rĲĎ yCjÌ YĂ wĘ PŇ sĆ JĆŔ

NJăČ SĘ mĂ ÉNJĎ SĘ UĂ hČ ydąĄŇ CqpĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ rYËĄxĎ lĲĆ wĘ21 +p11, sŘ32

rmĎŔ tĎŇ y’ĲĂ ÉdyČBĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉtdČŇ bŇŁ ‘Ğ hŇ SĳĆ mŁ yjăĂ =l‘Č dŇ u¡ČjĚ rS¿Ć ’Ğ tŇ dĚŔ ‘ĄhĲĎ
22 hŇ WĎě ‘Ď hŇ dĳĎŇ ChyĘ hŇ FăĄ mČ lĘ rCx¡ =NbĆŇ yr¿ĂC’=NBĆ l’ËĄ lĘ YČ bĘŇ C : NhĲĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ
23 ëŇ mËĎ sĎ yxĲĂ ’Ğ=NBĆ bŇ ’ĎÂ ylĂ hĽ’ĲĎ oêę ’Ă wĘ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ

Nd=hTml
MV v.20 .w"w rsx MhĆydĄUĚ‘Č yllhb ,ymlVwry Nk v.12 .V"x Nkw hUĎ’Č ’"s v.12

rds MwlV Myqwsp h‘Vt twxp +g Myrdsw .b"kq Myqwspw .h’wns [35:1—38:20] hVrph
tVV twytw’w .xŁ nŁ w tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[37:1] l’lYb V‘yw ,[35:30] +h ’rq w’r ,[34:27] Kl btk
rV’w ,’y‘gb =l’ĲĆ n"bw ,[36:2] =l’Ć txt ’y‘g ’lb l’lYb M‘ =l’Ć PTwx ’"b +’ Pwlxw .’Ł nŁqŁ w Mypl’
hrTph v.21 .[37:8] wtwwYq +’ +tkw .[38:3] xbzmh ylk lk =t’ĲĆ ,[35:25] tlkth =t’ĲĆ wyl‘ wrbxth
’"k qwsp +x d‘ ’"n qwsp +z hk’lmh=lk MlVtw : Mydrpsh ghnmk +m qwsp +z +’ Myklmb Mwryh V‘yw
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tŇ ‘Čl¿Č otŇ bĘŇ C NmĎŔ GĎrĘ’Č băĎŇ C ÉtlĆ kĄÄ êĘ BČ MqĄę rŁ wĘ bŇ SĳĄ xŁ wĘ SrăĎxĎ Nd¡ĎŇ =hŇ FĄ mČ lĘ
lk¡ŇŁ BĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ lČ ÉyCW‘ĎhĲĆ bŇ hĎę EĎhČ =lJĎ : SèĲĄ bČŇ C yn¡ĂèĎ hČ 24

‘bČÄ SĘ C rJĎŔ JĂ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ ‘SČ êąĄ hŇ pĎę CnêĘ hČ bŇ hăČ zĘ ű yhăĂ yĘwČ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ
hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ yd¿ĄŇ CqjĘ PŇ sĆ kËĆŇ wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ lqĆS¿Ć BĘ lqĆS¡Ć MySËĂ ŁlSĘ C tŇ o’Ì mĄ 25

lqĆS¿Ć BĘ lqĆS¡Ć My‘ËĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ èÌĎ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’Á mĄ ‘bČÄ SĘ C žPlĆ ’Ć wĘ rJĳĎJĂ tŇ ’ăČ mĘ
lkÄŁ lĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆè¡Ć hČ tŇ yY¿Ă xĞmĲČ tŇ lĆ GŔŁ lĘ GĚlČ ‘qČ BĆ ť : SdĆŇ uĲŁ hČ 26

tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ lĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ MydĂę qĚjĘ hČ =l‘Č rbĄÁ ‘Ł hĲĎ
rJăČ JĂ Ét’Č mĘ yhĂę yĘwČ : MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ C ÉPlĆ ’ĆÄ 27

MynËĂdĎŇ ’Ğ tŇ ’ÌČ mĘ tŇ kĆŇ rĳŁ jĎ hČ ynăĄdĘŇ ’Č tŇ ’¡Ą wĘ SdĆŇ uŔŁ hČ ynăĄdĘŇ ’Č tŇ ’Ą ť tŇ qĆYĆę lĎ PŇ sĆ JĆŔ hČ
hŇ èăĎ mĂ xĞ wĲČ Éto’UĄ hČ ‘bąČŇ SĘ C PŇ lĆ ’ĆÁ hĎ =tŇ ’Ć wĘ : NdĆŇ ’ĲĎ lĎ rJ¿Ď JĂ rJ¡Ď JĂ hČ tŇ ’¿Č mĘ lĂ 28

: MtĲĎŇ ’Ł qè¿Č xĂ wĘ Mh¡Ć ySĄ ’Ň rĲĎ hŇ j¿Ď YĂ wĘ MydĳĂŇ CU‘ČlĲĎ Myw¡ĂwĎ hŇ W¿Ď ‘Ď My‘ĂŔ bĘŇ SĂ wĘ
: lqĆSĲĎ tŇ o’¡ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ MyĂj¿ČlĘ ’Č wĘ rJĳĎJĂ My‘ăĂbĘŇ SĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ hČ tŇ SĆ x¿Ł nĘ C 29

tŇ SĆ xŔŁ eĘ hČ xBăČ zĘmĂ Ét’Ą wĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ xtČŇ jĆ ť ÉynĄdĘŇ ’Č =tŇ ’Ć HBĎę W‘Č IăČwČ 30

ynąĄdĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ yl¿Ą JĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ olĳ =rSĆ ’Ğ tŇ SĆ x¡Ł eĘ hČ rB¿Č kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ 31

NJËĎ SĘ UĂ hČ tŇ dÌŇŁ tĘŇ yĂ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ rYĳĄxĎ hĲĆ r‘ČSăČ yn¡ĄdĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ bŇ ybĂŔ sĎ ÉrYĄxĎ hĲĆ
tŇ ‘ČlăČ otŇ wĘ ÉNmĎ GĎrĘ’Č hĲĎ wĘ tŇ lĆ kąĄŇ êĘ hČ =NmĂ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ rY¡ĄxĎ hĲĆ tŇ d¿ŇŁ tĘŇ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Tl
ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ydąĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć CWÂ ‘ĞIĲČwČĲ SdĆŇ uĳŁ BČ tŇ răĄSĎ lĘ dŇ r¡ĎWĘ =ydĲĄŇ gĘŇbĂŇ CW¿ ‘Ď ynĂŔ èĎ hČ

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ NrŔŁ hĞ’ĲČ lĘ rSăĆ ’Ğ

: rzĲĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ bŇ hĎę zĎ dŇ pĳŇŁ ’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ 2

ÉtlĆ kĄÄ êĘ hČ ëŇ otąŇ BĘ tŇ oWę ‘ĞlĲČ ůMlĂ ytĂŇ jĘ Z~ăĄqĂ wĘ ÈbhĎ EĎhČ yxăĄ jČ =tŇ ’Ć C‘ÂuĘ rČyĘwČĲ 3

hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ SèĳĄ hČ ëŇ otăŇ bĘŇ C yn¡ĂèĎ hČ tŇ ‘Čl¿Č oê ëŇ otËŇ bĘŇ C NmĎŔ GĎrĘ’Č hĲĎ ëŇ otăŇ bĘŇ C
bŇ SĆ xĄÄ wĘ : rBĲĎ xĚ wt¡ wwYř q yn¿ĄSĘ =l‘Č tŇ rĳŁ bĘŇ xĲŁ ol¡ =CW‘ĲĎ tŇ p¿ŇŁ tĄŇ JĘ : bŇ SĲĄ xŁ 4, 5

NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ bŇ hĎę zĎ ůChWĄ ‘ĞmĲČ JĘ È’Ch CeUăĆ mĂ wylĎę ‘Ď rSăĆ ’Ğ otÁ DĎpĚŇ ’Ğ
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ

ÉtxŁ êĎpĚŇ mĘ bŇ hĳĎ zĎ tŇ YăŁ BĘ SĘ mĂ tŇ B¡Ł sČ mĲĚ MhČ èŔŁ hČ ynăĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ÉCW‘ĞIĲČwČĲ 6

tŇ păŇŁ tĘŇ JĂ l‘Č ť MtĎę ’Ł MWĆ IăĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ om¡ SĘ =l‘Č MtĎŔ ox yxăĄ CêjĂ 7

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ Nor¡JĎ zĂ yn¿ĄbĘŇ ’Č dŇ pŔŁ ’Ą hĲĎ
V‘yw

.yrq wytĎoYqĘ ,bytk otowYĘ qĂ v.4 .Tlwww.bibleist.ru
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8 tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ bŇ hĎę zĎ dŇ pĳŇŁ ’Ąř hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ JĘ bŇ S¡Ą xŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ NSĆ xËŁ hČ =tŇ ’Ć W‘Č IÌČwČ
9 CWă ‘Ď lCp¡Ň JĎ hŇ yËĎhĎ ‘Č CbÌŇ rĎ : rzĲĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ

10 hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č obŔ =C’lĘ mČÄ yĘwČ : lCpĲŇ JĎ oB¡ xĘ rĎ tŇ rĆz¿ĆwĘ oJË rĘ’Ď tŇ rĆ zÌĆ NSĆ xĳŁ hČ =tŇ ’Ć
11 rCF¡ hČ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ rCF¡ hČ tŇ qĆrĆŔ bĎŇ C ÉhdĎŇ TĘ jĂ MdĆŇ ’ąŁ rCTę NbĆŇ ’ĳĎ yrĄCTă
12 : hŇ mĎ lĲĎ xĘ ’Č wĘ ob¡Ň SĘ MSĆ l¿Ć ySĳĂ ylĂ èĘ hČ rCF¡ hČ wĘ : MŁlĲ hĞ yĲČwĘ ryj¡Ă sČ ëŇ pĆŇ n¿Ł ynĳĂèĄ hČ
13 bŇ h¡Ď zĎ tŇ oY¿ BĘ SĘ mĂ tŇ BËŁ sČ CmĲ hŇ pĳĆŇ SĘ yĲĎřwĘ MhČ S¡Ł SyS¿Ă rĘêČ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉrCFhČ wĘ
14 hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ hŇ eĎhËĄ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ mÄŁ SĘ =l‘Č MynĂ bĎŇ ’ĞhĲĎ wĘţ : MtĲĎŇ ’Ł QĲĚ mĂ BĘ

: TbĆŇ SĲĎ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ lĂ omŔ SĘ =l‘Č Sy’ăĂ ÉMtĎŇ xŁ yxąĄCêjĂ MtĳĎŇ mŁ SĘ =l‘Č
15 : rohĲ TĎ bŇ h¡Ď zĎ tŇ bĳŇŁ ‘Ğ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ tŇ l¡Ě bĘŇ GČ tŇ r¿Ł SĘ rĘSČ NSĆ xËŁ hČ =l‘Č CWÌ ‘ĞIĲČwČ
16 ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć CnęêĘ IĂwČĲ bŇ hĳĎ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ yê¡ĄSĘ C bŇ hĎŔ zĎ tŇ YăŁ BĘ SĘ mĂ ÉyêĄSĘ CWę ‘ĞIĲČwČĲ
17 bŇ hĎŔ EĎhČ tŇ tăŇŁ bŇŁ ‘ĞhĲĎ ÉyêĄSĘ CnęêĘ IĂwČĲ : NSĆ xĲŁ hČ tŇ oY¿ qĘ yn¡ĄSĘ =l‘Č tŇ ‘ŔŁ BĎ FČ hČ
18 yêăĄSĘ ÉtoYqĘ yêąĄSĘ tŇ ’ĄÄ wĘ : NSĆ xĲŁ hČ tŇ oY¡ qĘ =l‘Č tŇ ‘ĳŁ BĎ FČ hČ yê¡ĄSĘ =l‘Č

dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ tŇ p¿ŇŁ tĘŇ JĂ =l‘Č MnËĚêĘ IĂwČĲ tŇ YĳŁ BĘ SĘ UĂ hČ Ĳ yêăĄSĘ =l‘Č Cn¡tĘŇ nĲĎ tŇ tŔŁ bŇŁ ‘ĞhĲĎ
19 tŇ oYă qĘ yn¡ĄSĘ =l‘Č CmyWĂě IĎwČ bŇ hĎŔ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ ÉyêĄSĘ CWę ‘ĞIĲČwČĲ : wynĲĎjĎ lCm¿ =l’Ć
20 yêăĄSĘ ÈCW‘ĞIĲČwĲČ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ rbĆŇ ‘¿Ą=l’Ć rSËĆ ’Ğ otě pĎŇ WĘ =l‘Č NSĆ xĳŁ hČ

lCUă mĂ ÉhFĎ mČÄ QĘ mĂ dŇ pąŇŁ ’Ą hĲĎ tŇ pÄŁ tĘŇ kĂŇ žyêĄSĘ =l‘Č MnĚÃêĘ IĂwČĲ ůbhĎ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ
21 NSĆ xÃŁ hČ =tŇ ’Ć Csă JĘ rĘIĂwČ : dŇ pĲŇŁ ’Ą hĲĎ bŇ SĆ x¡Ą lĘ l‘ČUČě mĂ oêĳrĘBČ xĘ mČ tŇ U¡Č ‘ĚlĘ wynĎŔ jĎ

bŇ SĆ xăĄ =l‘Č ÉtyŁ hĘ lĲĂ tŇ lĆ kĄę êĘ lytăĂŇ pĘŇ BĂ dŇ pÁŁ ’Ą hĲĎ tŇ ‘ÄŁ BĘ TČ =l’Ć žwt‘bř Tm
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ dŇ pĳŇŁ ’Ą hĲĎ l‘¡ČmĄ NSĆ xŔŁ hČ xEăČyĂ=âlĲ wĘ dŇ pŔŁ ’Ą hĲĎ

22, 23 ly‘¿ĂUĘ hČ =ypĲĂŇ C : tŇ lĆ kĲĄŇ êĘ lyl¡Ă JĘ gŇrĳĄ’Ł hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ ly‘¿ĂmĘ =tŇ ’Ć W‘Č IËČwČ
24 ÉCW‘ĞIĲČwČĲ : ‘ČrĲĄuĎ yĂ âl¿ bŇ yb¡ĂŇ sĎ wypËĂŇ lĘ hŇ p¿ĎŇ WĎ ’rĳĎxĘ tČŇ ypăĂŇ JĘ ok¡Ň otŇ BĘ

: rzĲĎSĘ mĎř ynĳĂSĎ tŇ ‘ČlăČ otŇ wĘ Nm¡Ď GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ k¿ĄŇ êĘ ynĄě oUrĂ ly‘ĂŔ UĘ hČ ylăĄ CS=l‘Č
25 MynĂę UŁ rĂhĲĎ ëŇ otăŇ BĘ MynĂÁmŁ ‘ĞjĲČ hČ =tŇ ’Ć CnÄêĘ IĂwČ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ yn¡ĄmŁ ‘ĞpĲČŇ CW¿ ‘ĞIĲČwČ
26 NUŔŁ rĂwĘ NmăŁ ‘ĞjĲČ ÉNUŁ rĂwĘ NmąŁ ‘ĞjĲČ : MynĲĂ UŁ rĂhĲĎ ëŇ ot¡Ň BĘ bŇ ybĂŔ sĎ É ly‘Ă UĘ hČ yląĄ CS=l‘Č

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ tŇ rĄě SĎ lĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ly‘¡ĂUĘ hČ yl¿Ą CS=l‘Č
wV‘yw
’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb lwgsb Nk v.13 .V"x Nk dpŁ ’ĄhĎ l"n v.8

Nyy‘ : w"Tdw g"d Nkw yrq wytĎ‘Ł BĘ FČmĂ ,bytk oê‘ĘBČ FČmĂ v.21 .’"ydw g"d ,d"dx ,b"dx ,’"d Nkw yrY hpĄSĘ yĎwĘ
.+w x"k ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw rzVm SS¡Ą wĘ ’"s v.24 .x"k x"k ly‘l

www.bibleist.ru



152 twmV 39:27—43

Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ gŇrĳĄ’Ł hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ SS¡Ą tŇ n¿Ł tĘŇ JĎ hČ =tŇ ’Ć CWË ‘ĞIĲČwČĲ 27

=tŇ ’Ć wĘ SSĳĄ tŇ ‘¡Ł BĎř gĘŇUĂ hČ yr¿Ą’ĞjĲČ =tŇ ’Ć wĘ SSĄŔ tŇ pĆŇ năĆYĘ UĂ hČ Ét’Ą wĘ : wynĲĎbĎŇ lĘ C 28

tŇ lĆ kÌĄŇ tĘŇ Cř rzĎęSĘ mĎ SSăĄ TnĄÂbĘŇ ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĲĘ : rzĲĎSĘ mĎ SS¿Ą dŇ B¡Ď hČ ys¿ĄnĘ kĘŇ mĂ 29

=tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MqĳĄrŁ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ
rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ SdĆŇ u¡Ł hČ =rzĆnĲĆř ZyY¿Ă =tŇ ’Ć CWË ‘ĞIĲČwČĲ : hŇ SĲĆ mŁ 30

ÉwylĎ ‘Ď CnąêĘ IĂwČ : hoĲĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł MtĎŔ ox yxăĄ CêjĂ ÉbêČkĘŇ mĂ wylĎę ‘Ď CbăŇ êĘ kĘŇ IĂwČ 31

ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ tŇ pĆŇ n¡ĆYĘ UĂ hČ =l‘Č tŇ t¿ĄŇ lĎ tŇ lĆ kĄŔ êĘ lytăĂŇ jĘ
dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ NJ¡Č SĘ mĂ tŇ dČě bŇŁ ‘Ğ=lJĎ lkĆŇ êĄě wČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć 32

: CWĲ ‘Ď NJ¿Ą hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCW‘ĞIĲČwČĲ

sŘ33 wysăĎ rĎqĘ wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ lhĆ ’¡Ł hĎ =tŇ ’Ć hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉNJĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć C’ybąĂŇ IĎwČ 33

ÉMlĂ y’Ą hĲĎ tŇ rąŁ o‘ hŇ sĄÂkĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘĲ : wynĲĎdĎŇ ’Ğ wĲČ wyd¿ĎŇ UĚ ‘Č wĘř wx¡ř yrb wySĎŔ rĎqĘ 34

: ëŇ sĲĎ UĎ hČ tŇ kĆŇ r¿Ł jĎ tŇ ’¡Ą wĘ MySĳĂ xĎ êĘ hČ tŇ răŁ ‘Ł hŇ s¡Ą kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ MymĂŔ DĎ’Ď mĘ hĲČ
=tŇ ’Ćř ÉNxĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ćř : tŇ rĆjĲŁ JČ hČ tŇ ’¡Ą wĘ wyDĳĎBČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ d¡ĚŇ ‘ĄhĲĎ Nr¿Ł ’Ğ=tŇ ’Ćř 35, 36

hĎ ytĆę rŁ nĲĄ=tŇ ’Ćř hŇ rĎÁ hŁ FĘ hČ hŇ rĎÄ nŁ UĘ hČ =tŇ ’Ćř : MynĲĂ jĎ hČ MxĆ l¿Ć tŇ ’¡Ą wĘ wylĎŔ JĄ =lJĎ 37

xBăČ zĘmĂ Ét’Ą wĘ : ro’Ĳ UĎ hČ NmĆ S¿Ć tŇ ’¡Ą wĘ hĎ ylĳĆJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ k¡ĎŇ rĎ‘ĞUĲČ hČ tŇ rËŁ nĄ 38

xtČŇ j¿Ć ëŇ s¡Č mĎ tŇ ’Ąě wĘ MyUĳĂ iČ hČ tŇ rĆTăŁ qĘ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ Ét’Ą wĘ bŇ hĎŔ EĎhČ
olŔ =rSĆ ’Ğ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ rBąČ kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ SĆ xęŁ eĘ hČ xBăČ zĘmĂ ű tŇ ’ăĄř : lhĆ ’ĲŁ hĎ 39

rYĄÁ xĎ hĲĆ y‘ĄÄ lĘ qČ žt’Ą : oeĲ JČ =tŇ ’Ć wĘ rI¡Ł JĂ hČ =tŇ ’Ćř wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ wyD¡ĎBČ =tŇ ’Ćř 40

wyr¡ĎtĎŇ ymĲĄ =tŇ ’Ć rYĄŔ xĎ hĲĆ r‘ČSăČ lĘ ÉësĎ UĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ynĆę dĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ydăĆŇ UĚ ‘Č=tŇ ’Ćř
yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ćř : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł lĘ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ ylËĄJĘ =lJĎ tŇ ’Ąę wĘ hĎ ytĳĆŇ dŇŁ tĲĄŇ ywĂ 41

=tŇ ’Ć wĘ NhĄŔ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ydąĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć SdĆŇ uĳŁ BČ tŇ răĄSĎ lĘ dŇ r¡ĎvĘ hČ
ÉCW‘Ď NJąĄ hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ : NhĲĄ kČŇ lĘ wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ 42

hŇ kĎę ’Ň lĎ UĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ ’rĘIČÄwČ : hŇ dĲĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ 43

hnhw
’"s v.30 .r"tw s"t ,V"x Nkw tlĆkĄêĘ ’"s v.29 .’lm to‘BĎ gĘUĂ hČ yllhb ,ymlVwryw wxyryb Nk v.28

b"d Nkw yrqw bytk wyxĎ yrĂBĘ ’"sb ,yrq wyxĎ yrĂBĘ ,bytk oxyrĂBĘ v.33 .d"dxw b"dx ,’"d Nkw yrY =rzĆnĄ
.s"tw y"t ,y"k ’"t ,y"k V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.35 .r"tw V"x ,rd"nq y"k +h Nkw wydĎUĚ‘Č v.33 .V"xw
’"s v.37 .s"tw y"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.37 .s"tw y"t ,Nwmdq swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.36

Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.39 .s"tw y"t Nkw t’ĄwĘ ’"s v.39 .s"tw y"t ,Nwmdq swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ
.r"tw s"t ,y"k y"t ,Nwmdq swpdw y"k ’"t ,y"k V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.40 .s"tw Nwmdq swpdw y"k ’"t

.s"tw Nwmdq swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.41
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: hŇ SĲĆ mŁ Mt¡ĎŇ ’řŁ ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ CWĳ ‘Ď NJăĄ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ HtĎŔ ’Ł CWă ‘Ď ÉheĄhĂ wĘ

m, 2 dŇ xăĎ ’Ć BĘ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł hČ =MoyĲBĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
3 Noră’Ğ tŇ ’¡Ą MSĎŔ êăĎmĘ WČ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł NJ¡Č SĘ mĂ =tŇ ’Ć MyqĂě êĎ SdĆŇ xĳŁ lČ
4 NxĎŔ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć ÉtĎ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : tŇ kĆŇ rĲŁ jĎř hČ =tŇ ’Ć Nr¡Ł ’Ď hĲĎ =l‘Č t¿ĎŇ JŁ sČ wĘ tŇ CdĳŇ ‘Ąř hĲĎ

: hĎ ytĲĆŇ rŁ nĲĄ=tŇ ’Ć t¡ĎŇ ylĄ ‘ĞhĲČ wĘ hŇ rĎŔ nŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć ÉtĎ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ oJĳ rĘ‘Ć=tŇ ’Ć ê¡ĎkĘŇ rČ‘ĲĎwĘ
5 êËĎmĘ WČ wĘ tŇ dĳĚŇ ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ tŇ rĆTŔŁ qĘ lĂ ÉbhĎ EĎhČ xBąČ zĘmĂ =tŇ ’Ć hŇ êĎÂtČŇ nĲĎ wĘ
6 ynĄěpĘŇ lĂ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ tŇ ’¡Ą hŇ êĎŔ tČŇ năĎwĘ : NJĲĎ SĘ UĂ lČ xtČŇ j¡Ć hČ ëŇ s¿Č mĎ =tŇ ’Ć
7 dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł =NyBĲĄ rŁIŔJĂ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎtČŇ nĲĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom=lhĆ ’ĲŁ NJ¿Č SĘ mĂ xtČŇ j¡Ć
8 êĎŔ tČŇ năĎwĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ rY¡ĄxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć ê¿ĎmĘ WČ wĘ : MyĂmĲĎ MS¡Ď ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ NybăĄŇ C
9 ê¿ĎxĘ SČ mĲĎ C hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ =tŇ ’Ć ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : rYĲĄxĎ hĲĆ r‘ČS¿Č ëŇ s¡Č mĎ =tŇ ’Ć

wyl¡Ď JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł ê¿ĎSĘ DČqĂ wĘ oBĳ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć
10 ÉêĎSĘ DČqĂ wĘ wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć êËĎxĘ SČ mĲĎ C : SdĆŇ qĲŁ hŇ yĎh¿ĎwĘ
11 rI¡Ł JĂ hČ =tŇ ’Ć ê¿ĎxĘ SČ mĲĎ C : MySĲĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł xČ B¡Ą zĘUĂ hČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć
12 xtČŇ j¡Ć =l’Ć wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ êąĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : otĲŇ ’Ł ê¡ĎSĘ DČqĂ wĘ oeĳJČ =tŇ ’Ć wĘ
13 tŇ ’¡Ą NrŔŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ ÉêĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ : MyĂUĲĎ BČ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿Ď YĘ xČ rĲĎwĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ
14 wyn¡ĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ : ylĲĂ Nh¿Ą kĂŇ wĘ ot¡Ň ’Ł ê¿ĎSĘ DČqĂ wĘ otËŇ ’Ł ê¿ĎxĘ SČ mĲĎ C SdĆŇ uĳŁ hČ ydăĄŇ gĘŇBĂ
15 ÉêĎxĘ SČÄ mĎ rSąĆ ’ĞJĲČ MtĎę ’Ł êăĎxĘ SČ mĲĎ C : tŇ nĲŁ êĽř JĚ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ bŇ yrĳĂqĘ êČ

Ml¡Ď o‘ tŇ e¿ČhĚ kĘŇ lĂ MtËĎŇ xĎ SĘ mĎ MhÌĆ lĎ tŇ ŁyÄhĘ lĲĂ hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘţ ylĳĂ Cn¡hĞkĲĂŇ wĘ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć
16 : hŇ WĲĎ ‘Ď NJ¿Ą ot¡Ň ’Ł hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ hŇ SĳĆ mŁ W‘Č I¡ČwČ : MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ
17 dŇ xăĎ ’Ć BĘ tŇ yn¡ĂèĄ hČ hŇ n¿ĎèĎ BČ NoSË ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xÌŁ BČ yhĂÂ yĘwČ
18 wynĎŔ dĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ NJĎę SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ MqĆ IĎÄwČ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ Mq¡Čř Ch SdĆŇ xĳŁ lČ
19 WrąŁ pĘŇ IĂwČ : wydĲĎŇ CU‘Č=tŇ ’Ć MqĆ I¡ĎwČ wyxĳĎyrĂBĘ =tŇ ’Ć Nê¡Ą IĂwČ wySĎŔ rĎqĘ =tŇ ’Ć ÉMWĆ IĎÄwČ

hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ wyl¡Ď ‘Ď lhĆ ’ËŁ hĎ hŇ s¿Ą kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć MWĆ IĎÁwČ NJĎŔ SĘ UĂ hČ =l‘Č É lhĆ ’ÄŁ hĎ =tŇ ’Ć
20 =tŇ ’Ć NêąĄ IĂwČ xuČÂ IĂřwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ

tŇ rĆjËŁ JČ hČ =tŇ ’Ć NêÌĄ IĂwČ NrĳŁ ’Ď hĲĎ =l‘Č MyD¡ĂBČ hČ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ NrŔŁ ’Ď hăĎ =l’Ć ÉtdĚŇ ‘ĄhĲĎ
21 MWĆ IĎęwČ ůNJĎ SĘ UĂ hČ =l’Ć ÈNrŁ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć ’băĄŇ IĎwČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ Nr¡Ł ’Ď hĲĎ =l‘Č

t’
Nkw trĆjŁ JČ hČ ’"s v.3 .rsx tdĚ’ĄhĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.3 .m .’lm MtĎo’ ymlVwry ,yllhb Nk v.43

.‘ybr xqę yw ’"s v.20 .Zmq MqĎCh ’"s v.17 .b"dxw ’"d Nkw tnŁ êĘ JĚ ’"s v.14 .y"tw V"x
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ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ tŇ CdĳŇ ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ l‘¡Č ëŇ sĆ IĎěwČ ëŇ sĎŔ UĎ hČ tŇ kĆŇ răŁ jĎ tŇ ’Ą ť
l‘ËČ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ ÉNxĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć NêąĄ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć 22

MxĆ l¡Ć ëŇ rĆ‘¿Ą wylËĎ ‘Ď ëŇ r¿Ł ‘ĞIĲČwČ : tŇ kĆŇ rĲŁ jĎ lČ ZCx¡ mĂ hŇ nĎpĳŇŁ YĎ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ ëŇ rĆy¿Ćř 23

MWĆ IąĎwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ 24

: hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ ëŇ rĆy¿Ć l‘ËČ NxĳĎ lĘ èĚ hČ xkČŇ n¡Ł dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ ÉhrĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ tŇ r¡Ł eĄhČ l‘Č I¿ČwČ 25

rT¿Ą qĘ IČwČ : tŇ kĆŇ rĲŁ jĎ hČ yn¡ĄpĘŇ lĂ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ bŇ h¡Ď EĎhČ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć MWĆ IËĎwČ 26, 27

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MyUĳĂ sČ tŇ rĆTăŁ qĘ wyl¡Ď ‘Ď
xtČŇ j¡Ć MWĎě hŇ lĎŔ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ Ét’Ą wĘ : NJĲĎ SĘ UĂ lČ xtČŇ j¡Ć hČ ëŇ s¿Č mĎ =tŇ ’Ć MWĆ IËĎwČ 28, 29

rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhlĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć wylĎę ‘Ď l‘Č IăČwČ dŇ ‘ĳĄom=lhĆ ’ĲŁ NJăČ SĘ mĂ
lhĆ ’¿Ł =NyBĲĄ rŁIŔJĂ hČ =tŇ ’Ć ÉMWĆ IĎÄwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ 30

hŇ S¡Ć mŁ CeUĆŔ mĂ CYă xĞrĲĎwĘ : hŇ YĲĎ xĘ rĎlĘ MyĂm¡Č hŇ UĎ SËĎ Nê¿Ą IĂwČ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ NybăĄŇ C dŇ ‘¡Ąom 31

dŇ ‘Ąę om lhĆ ’ăŁ =l’Ć M’ĎÂbŇŁ BĘ : MhĲĆ ylĄ gĘŇrČ=tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć wynĳĎbĎŇ C NrăŁ hĞ’ĲČ wĘř 32

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ CYxĳĎ rĘyĂ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l’Ć MtËĎŇ bĎŇ rĘqĎ bĘŇ C
NêĄě IĂwČ xČ BĄŔ zĘUĂ lČ wĘ NJăĎ SĘ UĂ lČ ÉbybĂŇ sĎ rYĄę xĎ hĲĆ =tŇ ’Ć MqĆ IăĎwČ 33

: hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ ÍtŇ ’Ć hŇ S¡Ć mŁ lk¿ČŇ yĘwČ rYĳĄxĎ hĲĆ r‘ČSăČ ëŇ s¡Č mĎ =tŇ ’Ć

: NJĲĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ’l¡Ą mĎ hoĎŔhyĘ dŇ obăŇ kĘŇ C dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć N¡Ďn‘ĎhĲĆ sk¿ČŇ yĘwČ 34

dŇ obăŇ kĘŇ C NnĳĎ‘ĎhĲĆ wyl¡Ď ‘Ď Nk¿ČŇ SĎ =yJĲĂ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć É’obŇ lĎř hŇ SĆę mŁ lkăŇŁ yĎ=âlĲ wĘ 35

ynăĄBĘ C‘¡sĘ yĂ NJĎŔ SĘ UĂ hČ l‘ăČmĄ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ tŇ olą ‘ĎhĲĄ bĘŇ C : NJĲĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ’l¡Ą mĎ hoĎŔhyĘ 36

Moy¡=dŇ ‘Č C‘Ŕ sĘ yĂ âlă wĘř NnĳĎ‘ĎhĲĆ hŇ l¡Ć ‘Ď yĲĄ âl¿ =M’Ă wĘ : MhĲĆ y‘ĄsĘ mČ lk¡ŇŁ BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 37

oBĳ hŇ lĎ yĘl¡Č hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ S’Ąě wĘ MmĎŔ oy ÉNJĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č hoąĎhyĘ NnČÄ‘Ğ žyJĂ : otĲŇ Łl‘ĲĎhĄ 38

: MhĲĆ y‘ĄsĘ mČ =lkĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ =lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄlĘ

y"k +g Nkw hk’lmh=lJĎ =t’ ’"s v.33 .V"x Nkw NrŁ hĞ’ĲČ ’"s v.31 .yrYb ërĆyĄ yqwbnzb v.22

.r"tw s"t ,‘"t Nkw âl ’"s v.37 .rsx ’bŁ lĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.35 .r"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq
w’ybyw ,[38:21] hVrph V’r +b Myrdsw .b"Y Myqwspw .hyz‘ [38:21—40:38] hVrph MV v.38
MyVlVw tw’m ‘br’w Mypl’ t‘br’ twytw’w .MynVw MynmVw h’mw Pl’ Mylmw .[39:33] NkVmh t’
NVxh=t’ wskryw ,’y‘gb =NmĲĂ C n"bw ,’y‘g ’lb =NmĂ C ’rwq ’"b ,[39:1] tlkth=NmĂ C +g Mypwlxw .MynVw
=t’ĆwĘ PTwx ’"b ,[39:28] dbh ysnkm =t’ĆwĘ ,n"b Nk ’lw ,’y‘gb wyt‘bFČmĲĂ ’rwq ’"b ,[39:21] wytĎ‘Ł BĘ FČmĂ
’lb Mhl tyhl htĎyĘhĎ wĘ ,[39:29] Tnb’h =t’ĲĆwĂ wl’b wrbxtnw .’y‘gb =t’ĲĆwĘ n"bw ,’y‘g ’lb ysnkm M‘

.[40:15] ’y‘g
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G

twmV[ llqt ’l Myhl’ wyYhw .TrâŁ Nmysw h‘Vtw Myt’mw Pl’ twmV hl’w rpsd yqwsp Mwks
Vmxw Pl’ MyVlVw VlV twytw’w .hrV‘ VlVw tw’m ‘bVw Pl’ rV‘ hVV Mylmw .]z"k b"k
.]+g T"y Mylht[ t‘d=hwxy hlyll hlylw Nmysw MyVlVw VlV wyrdsw .h‘Vtw MyrV‘w tw’m
w"s hy‘Vy[ yl=wnbt rV’ tyb hz=y’ Nmysw hrV‘ tx’ wytwyVrpw .MyrV‘w h‘Vt wyrdsw ’"n
twyVrp ‘br’w MyVVw h’m lkh .My‘Vtw Vmx twmwtshw ,MyVVw ‘Vt twxwtph Nyynm .]+’
tmVm ,hnV My‘br’w h’m rpsh twnV .]+g +k Mylht[ Kd‘sy NwyYmw Vdqm Krz‘ xlVy Nmysw

.NkVmh MqwhV d‘ MyrYm Zr’m l’rVy ynb t’Yl tynVh hnVh d‘ Pswy

The number of the verses of the book of Exodus is 1209; and the sign is TrâŁ
(âŁ = 1000, r = 200, T = 9. Note that the actual number of verses in the text is
1210. And its middle point is, Thou shalt not revile the gods [Exo 22:27]. And
the words are 16713. And the letters are 33529. And its sedarim are 33, and
the sign is, And night unto night SHEWETH Knowledge [Psa 19:3]; other copies
(say), And its sedarim are 29. And its parashiyot are 11; and the sign is, WHAT
manner of house will ye build unto me [Isa 66:1]. The open sections are 69, and
the closed 95, the total 164 sections, and the sign is, He will send thy help from
the sanctuary and from Zion will he STRENGTHEN THEE [Psa 20:3]. The years
of the book are 140 years from the death of Joseph to the second year after the
departure of the children of Israel from the land of Egppt until the tabernacle was
set up.
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’rqyw
sŘ1 : rmĲŁ ’Ň lĄ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł mĄ wylĎŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ’řr¡ĎqĘ IĂwČ ’

MJËĆ mĂ bŇ yr¿ĂqĘ yČ=yJĲĂ MdĎę ’Ď MhĆŔ lĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ 2

=tŇ ’Ć CbŇ yr¡ĂqĘ êČ N’Ň ~ŔŁ hČ =NmĂ C ÉrqĎ BĎ hČ =NmĂ hŇ mĎę hĄ BĘ hČ =NmĂ hoĳĎhylĲČ NB¡Ď rĘqĎ
CebĳĆŇ yrĂqĘ yČ Mym¡Ă êĎ rk¿ĎŇ zĎ rqĎŔ BĎ hČ =NmĂ ÉonBĎ rĘqĎ hŇ ląĎ ‘Ł =M’Ă : MkĲĆŇ nĘ BČ rĘqĎ 3

ëŇ măČ sĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ on¡YŁ rĘlĂ otŔ ’Ł bŇ yrăĂqĘ yČ Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ xtČŇ jĆÁ =l’Ć 4

NB¿Ć =tŇ ’Ć TxËČ SĎ wĘ : wylĲĎ ‘Ď rj¿ĄkČŇ lĘ ol¡ hŇ Y¿Ď rĘnĂ wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ S’Ň răŁ l‘¡Č odŔ yĎ 5

CqÄ rĘzĲĎwĘ MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ NrąŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CbŇ yrĂqĘ hĂ wĘţ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rq¡ĎBĎ hČ
TyS¡Ă pĘŇ hĂ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =rSĆ ’Ğ bŇ ybĂŔ sĎ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č MDąĎhČ =tŇ ’Ć 6

S’¡Ą NhËĄř JŁ hČ NrÌŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CntĘŇ nĲĎ wĘţ : hĎ yxĲĆ tĎŇ nĘ lĂ Ht¡ĎŇ ’Ł xê¿Č nĂ wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć 7

MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄBĘ Ckę rĘ‘ĲĎwĘ : S’ĲĄ hĎ =l‘Č MyY¡Ă ‘Ą Ck¿Ň rĘ‘ĲĎwĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =l‘Č 8

=l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉMyYĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č rdĆŇ jĳĎhČ =tŇ ’Ć wĘ S’Ň r¡Ł hĎ =tŇ ’Ćř MyxĂŔ tĎŇ eĘ hČ tŇ ’Ą ť
ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ MyĂUĳĎBČ Zř xăČ rĘyĂ wy‘¡ĎrĎkĘŇ C oB¿ rĘqĂ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ S’ĄŔ hĎ 9

: hoĲĎhylĲČ xČ ox¡ ynĂ =xČ yrĲĄ hŇ è¿Ą ’Ă śhŇ lËĎ ‘Ł hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ É lJŁ hČ =tŇ ’Ć NhąĄ JŁ hČ
MyE¡Ă‘Ă hĲĎ =NmĂ o’¿ MybËĂŇ WĎ JĘ hČ =NmĂ onÌBĎ rĘqĎ N’Ň ~ÄŁ hČ =NmĂ =M’Ă wĘ 10

xČ BËĄ zĘUĂ hČ ëŇ rĆyÌĆ l‘ăČ otÁ ’Ł TxČÄ SĎ wĘ : CebĲĆŇ yrĂqĘ yČ Mym¡Ă êĎ rk¿ĎŇ zĎ hŇ lĳĎ ‘Ł lĘ 11

=l‘Č omË DĎ=tŇ ’Ć MynÌĂhĞJĲŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ žynĄBĘ CqÃ rĘzĲĎwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ nĎp¡ŇŁ YĎ
ëŇ rąČ‘Ď wĘ orĳdĘŇ jĂ =tŇ ’Ć wĘ oS¡ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć wĘ wyxĎŔ tĎŇ nĘ lĂ ÉotŇ ’Ł xêąČ nĂ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ 12

: xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ S’ĄŔ hĎ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉMyYĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č MtĎŔ ’Ł ÉNhĄ JŁ hČ
ryTăĂ qĘ hĂ wĘ É lJŁ hČ =tŇ ’Ć NhąĄ JŁ hČ bŇ yrĂÄ qĘ hĂ wĘ MyĂUĳĎBČ ZxăČ rĘyĂ MyĂ‘¡ČrĎJĘ hČ wĘ bŇ rĆu¿ĆhČ wĘ 13

: hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿Ą hŇ èËĄ ’Ă ’Chę hŇ lăĎ ‘Ł hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ

o’Ë MyrĂę êŁ hČ =NmĂ bŇ yrăĂqĘ hĂ wĘ hoĳĎhylĲČ on¡BĎ rĘqĎ hŇ l¿Ď ‘Ł PŇ o‘ËhĎ =NmĂ M’ÌĂ wĘ 14

ynb=Nm
’"s v.7 .’ry‘z +’ v.1 .g"k qwsp d"m d‘ ’"k qwsp g"m hy‘Vyb yl ytrYy hz=M‘ hrTph v.1 .’
‘"t ,V"x Nk CYxĞrĘyĂ l"Y v.9 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.8 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw MynhĞJŁ hČ

.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw ’Ch hl‘ ’"s v.9 .r"tw
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15 ÉqlČ mĎ C xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l’Ć ÉNhĄ JŁ hČ obąŇ yrĂqĘ hĂ wĘ : onĲ BĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć hŇ n¡Ď oIhČ yn¿ĄBĘ =NmĂ
: xČ BĲĄ zĘUĂ hČ ryq¿Ă l‘¡Č omŔ dĎŇ hŇ YăĎ mĘ nĂ wĘ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ ryT¡Ă qĘ hĂ wĘ oSŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć

16 hŇ mĎ dĘŇ qĄŔ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ lYĆ’ąĄ HtĎÁ ’Ł ëŇ ylĂÄSĘ hĂ wĘ HtĳĎŇ YĎř nĲŁ BĘ ot¡Ň ’Ď rĘmĚ =tŇ ’Ć rys¿Ă hĄ wĘ
17 otąŇ ’Ł ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ ů lyDĂbĘŇ yČ âlăř ÈwypĎŇ nĎkĘŇ bĂŇ otăŇ ’Ł ‘iČÄ SĂ wĘ : NSĆ DĲĎhČ Moq¡ mĘ =l’Ć

xČ yr¿Ą hŇ èËĄ ’Ă ’Chę hŇ lăĎ ‘Ł S’ĳĄ hĎ =l‘Č rSăĆ ’Ğ MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ =l‘Č hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉNhĄ JŁ hČ
b ÉhxĎ nĘ mĂ NBąČ rĘqĎ bŇ yrĂÂqĘ tČŇ =yJĲĂ SpĆŇ nĆę wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ

: hŇ nĲĎbŇŁ lĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď Nt¿ČŇ nĎ wĘ NmĆ SĆŔ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď qYąČ yĎwĘ onĳBĎ rĘqĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ tŇ lĆ s¡Ł hoĎŔhylĲČ
2 oYę mĘ qĚ âlă mĘ MèĎÁ mĂ ZmČÄ qĎ wĘ ůMynĂ hĞJĲŁ hČ ÈNrŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ =l’Ć H’Ďę ybĂŇ hĹwĲĆ

ÉHtĎŇ rĎJĲĎ zĘ’Č =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČř ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ HtĳĎŇ nĎbĲŇŁ lĘ =lJĎ l‘¡Č HnĎŔ mĘ èČ mĂ C ÉHêĎlĘ iĎ mĂ
3 hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =NmĂ ÉtrĆtĆÄ oehČ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿Ą hŇ èËĄ ’Ă hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ
4 yk¿ĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ yè¿Ą ’Ă mĲĄ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł wynĳĎbĎŇ lĘ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ

tŇ Łlă ClBĘ Ét~řŁ mČ tŇ oQą xČ tŇ lĆ săŁ rCeĳtČŇ hŇ păĄŇ ’ĞmĲČ hŇ x¡Ď nĘ mĂ NB¿Č rĘqĎ bŇ rËĂqĘ tČŇ
5 hŇ x¿Ď nĘ mĂ =M’Ă wĘ : NmĆ èĲĎ BČ Myx¿Ă SĚ mĘ tŇ o~¡ mČ yq¿ĄyqĂ rĘC NmĆ èĆŔ BČ
6 tŇ otąŇ jĎ : hŇ yĲĆhĘ tĲĂŇ hŇ ~¿Ď mČ NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ ìŇ ĳĆnBĎ rĘqĎ tŇ b¡ČŇ xĞUĲČ hĲČ =l‘Č

: ’whĲĂ hŇ x¡Ď nĘ mĂ NmĆ SĳĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď ê¿ĎqĘ YČ yĲĎwĘ MyêĂŔ jĂ ÉHtĎŇ ’Ł
7, 8 tăĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : hŇ WĲĆ ‘ĎêĲĄ NmĆ è¡Ć BČ tŇ lĆ s¿Ł ìŇ ĳĆnBĎ rĘqĎ tŇ SĆ x¡Ć rĘmČ tŇ x¿Č nĘ mĂ =M’Ă wĘ

NhĄŔ JŁ hČ =l’Ć ÉHbĎŇ yrĂqĘ hĂ wĘ hoĳĎhylĲČ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ hŇ WËĆ ‘Ď yĲĄ rSÌĆ ’Ğ hŇ xĎę nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć
9 HtĎŔ rĎJăĎ zĘ’Č =tŇ ’Ć ÉhxĎ nĘ UĂ hČ =NmĂ NhąĄ JŁ hČ MyrĂÄ hĄ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l’Ć HS¡Ď yGĂ hĂ wĘ

10 =NmĂ ÉtrĆtĆÄ oehČ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿Ą hŇ èËĄ ’Ă hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ ryT¡Ă qĘ hĂ wĘ
11 hŇ xĎę nĘ UĂ hČ =lJĎ : hoĲĎhyĘ yè¿Ą ’Ă mĲĄ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł wynĳĎbĎŇ lĘ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ

SbČŔ DĘ=lkĎŇ wĘ Ér’Ł WĘ =lkĎŇ yJąĂ ZmĳĄ xĎ hŇ W¡Ć ‘ĎtĲĄŇ âl¿ hoĎŔhylĲČ ÉCbŇ yrĂÄ qĘ êČ rSąĆ ’Ğ
12 CbŇ yr¿ĂqĘ êČ tŇ ySËĂ ’Ň rĄ NB¿Č rĘqĎ : hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă CeUËĆ mĂ CryTÌĂ qĘ tČŇ =âlĲ
13 NBăČ rĘqĎ =lkĎŇ wĘ : xČ xĲŁ ynĂ xČ yr¿ĄlĘ Cl¡ ‘ĞyĲČ=âl xČ B¿Ą zĘUĂ hČ =l’Ć wĘ hoĳĎhylĲČ Mt¡ĎŇ ’Ł

ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ tŇ yrăĂBĘ xlČ mĆ ť tŇ yBĂę SĘ tČŇ âlă wĘ ůxlĎ mĘ êĂ xlČ UăĆ BČ ÈìtĘŇ xĲĎ nĘ mĂ
: xlČ mĲĆ bŇ yr¿ĂqĘ êČ ì¡Ň nĘ BĲĎ rĘqĎ =lJĎ l‘¿Č ìŇ tĳĆŇ xĎ nĘ mĂ l‘¡ČmĄ

14 WrĆGăĆ ÉS’Ą BĎ yClą qĎ bŇ ybĂÂ ’Ď hoĳĎhylĲČ Myr¡ĂCJBĂ tŇ x¿Č nĘ mĂ bŇ yrËĂqĘ êČ =M’Ă wĘ
15 ê¿ĎmĘ WČ wĘ NmĆ SĆŔ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď êąĎtČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ yrĲĆCJBĂ tŇ x¿Č nĘ mĂ tŇ ’¡Ą bŇ yrĂě qĘ êČ lmĆŔ rĘJČ

hyl‘
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw âlwĘ ’"s v.17 .‘"tw V"x Nk otYĎnŁ BĘ = htŁ YĎnŁ BĘ l"Y v.16

.’lm to~mČ ymlVwry ,yllhb Nk v.4 .w"Td Nkw Nhąkh ’"s ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .b
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ÉHWĎ rĘGĂ mĂ HtĎę rĎJĲĎ zĘ’Č =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ : ’whĲĂ hŇ x¡Ď nĘ mĂ hŇ nĳĎbŇŁ lĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď 16

: hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă HtĳĎŇ nĎbĲŇŁ lĘ =lJĎ l‘¡Č HnĎŔ mĘ èČ mĂ C
ÉrkĎŇ zĎ=M’Ă bŇ yrĂŔ qĘ mČ ’Chă ÉrqĎ BĎ hČ =NmĂ M’ąĂ onĳBĎ rĘqĎ Mym¡Ă lĎ SĘ xbČŇ z¿Ć=M’Ă wĘ g
S’Ň răŁ =l‘Č ÉodŇ yĎ ëŇ mąČ sĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Ceb¡ĆŇ yrĂqĘ yČ Mym¿Ă êĎ hŇ bĎŔ qĄ nĘ =M’Ă 2

MynÌĂhĞJĲŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ žynĄBĘ CqÃ rĘzĲĎwĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć oTě xĎ SĘ C onŔ BĎ rĘqĎ
hŇ è¡Ć ’Ă MymĂŔ lĎ èĘ hČ xbČŇ EăĆmĂ ÉbyrĂqĘ hĂ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č MDËĎhČ =tŇ ’Ć 3

rS¡Ć ’Ğ bŇ lĆ xĄŔ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ bŇ rĆuĆŔ hČ =tŇ ’Ć hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć hoĳĎhylĲČ
rS¡Ć ’Ğ NhĆŔ lĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ Ét’Ą wĘ : bŇ rĆuĲĆhČ =l‘Č 4

: hŇ eĎrĲĆysĂ yĘ tŇ o¡ylĎřJĘ hČ =l‘Č dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ MylĳĂ sĎ JĘ hČ =l‘Č
MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎŔ ‘Ł hăĎ =l‘Č hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =ynĲĄbĘŇ otąŇ ’Ł CryTĂÄ qĘ hĂ wĘ 5

: hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿Ą hŇ èËĄ ’Ă S’ĳĄ hĎ =l‘Č rSăĆ ’Ğ
hŇ bĎŔ qĄ nĘ o’ă ÉrkĎŇ zĎ hoĳĎhylĲČ Mym¡Ă lĎ SĘ xbČŇ z¿ĆlĘ onËBĎ rĘqĎ N’Ň ~ÌŁ hČ =NmĂ =M’Ă wĘ 6

bŇ yr¿ĂqĘ hĂ wĘ onĳBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂqĘ mČ =’ChĲ bŇ WĆř J¿Ć =M’Ă : CebĲĆŇ yrĂqĘ yČ Mym¡Ă êĎ 7

otŔ ’Ł TxăČ SĎ wĘ onŔ BĎ rĘqĎ S’Ň răŁ =l‘Č ÉodŇ yĎ=tŇ ’Ć ëŇ mąČ sĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ot¡Ň ’Ł 8

: bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č omË DĎ=tŇ ’Ć NrÌŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CqrĘzĲĎwĘţ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ
hŇ mĎŔ ymĂ tĘŇ hŇ yăĎlĘ ’Č hĲĎ ÉoBlĘ xĆ ůhoĎhylĲČ hŇ èăĆ ’Ă ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ EăĆmĂ bŇ yrĂÄ qĘ hĂ wĘ 9

Ét’Ą wĘ bŇ rĆuĆŔ hČ =tŇ ’Ć hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ćř wĘ hŇ eĎrĳĆysĂ yĘ hŇ Y¡Ć ‘ĎhĲĆ tŇ U¿Č ‘ĚlĘ
ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ Ét’Ą wĘ : bŇ rĆuĲĆhČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ bŇ lĆ xĄŔ hČ =lJĎ 10

=l‘Č dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ MylĳĂ sĎ JĘ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ NhĆŔ lĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ
: hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă MxĆ l¿Ć hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ Nh¡Ą JŁ hČ or¿yTĂ qĘ hĂ wĘ : hŇ eĎrĲĆysĂ yĘ tŇ y¡Ł lĎ JĘ hČ 11

=l‘Č ÉodŇ yĎ=tŇ ’Ć ëŇ mąČ sĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ob¡Ň yrĂqĘ hĂ wĘ onĳBĎ rĘqĎ z‘¡Ą=M’Ăř wĘ 12, 13

omË DĎ=tŇ ’Ć NrÌŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CqrĘzĲĎwĘţ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ otŔ ’Ł TxăČ SĎ wĘ oSŔ ’Ň rŁ
=tŇ ’Ć hoĳĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă onŔ BĎ rĘqĎ ÉCeUĆÄ mĂ bŇ yrąĂqĘ hĂ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č 14

: bŇ rĆuĲĆhČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ bŇ lĆ xĄŔ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ bŇ rĆuĆŔ hČ =tŇ ’Ć hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ ÉblĆ xĄÄ hČ
MylĳĂ sĎ JĘ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ NhĆŔ lĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ Ét’Ą wĘ 15

Nh¡Ą JŁ hČ Mr¿ĎyTĂ qĘ hĂ wĘ : hŇ eĎrĲĆysĂ yĘ tŇ y¡Ł lĎ JĘ hČ =l‘Č dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ 16

hxbzmh
,b"yd Nkw =t’Ć ’"s v.9 .rd"nq y"k +h Nkw WbĆ JĆ ’"s v.7 .rsx tyŁlĎ JĘ hČ ymlVwry ,yllhb Nk v.4 .g

.Pqm ’lbw ’krmb ’¿Ă wĘ yqwbnzb v.12 .y"tw y"k ’"t
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17 ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ : hoĲĎhylĲČ bŇ lĆ x¡Ą =lJĎ śxČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄlĘ ÉhèĆ ’Ă MxĆ ląĆ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ
: ClkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ MD¡Ď=lkĎŇ wĘ bŇ lĆ x¿Ą =lJĎ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘř omĲ lk¡ŇŁ BĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ

d, 2 ůrmŁ ’Ň lĄ È l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ2

hŇ nĎ yWĳĆ ‘ĎtĲĄŇ âlă rS¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ wăŁ YĘ mĂ É lJŁ mĂ ÉhgĎŇgĎŇSĘ bĂŇ ’TąĎ xĹtĲĆŇ =yJĂ SpĆŇ nĆę
3 M‘ĳĎhĎ tŇ măČ SĘ ’Č lĘ ’T¡Ď xĹyĲĆ xČ ySËĂ UĎ hČ NhÌĄ JŁ hČ M’ăĂ : hŇ eĎhĲĄ mĄ tŇ x¡Č ’Č mĲĄ hŇ WĎě ‘Ď wĘ

ho¡ĎhylĲČ MymËĂ êĎ rq¿ĎBĎ =NBĆ rjăČ ’TĎÁ xĎ rSĆÄ ’Ğ žotŇ ’Ň FĎ xČ l‘ăČ bŇ yrĂÃ qĘ hĂ wĘ
4 hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł xtČŇ jËĆ =l’Ć rjĎę hČ =tŇ ’Ć ’ybăĂŇ hĄ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rj¡Ď hČ =tŇ ’Ć Tx¿Č SĎ wĘ rjĎŔ hČ S’Ň răŁ =l‘Č ÉodŇ yĎ=tŇ ’Ć ëŇ mąČ sĎ wĘ
5 : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł =l’Ć ot¡Ň ’Ł ’yb¿ĂŇ hĄ wĘ rjĳĎhČ MDăČmĂ xČ yS¡Ă UĎ hČ Nh¿Ą JŁ hČ xqËČlĎ wĘ
6 ynăĄpĘŇ lĂ ÉMymĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SąĆ MDĎÁ hČ =NmĂ hŇ EĎÄhĂ wĘ MDĳĎBČ o‘¡BĎ YĘ ’Ć =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ lbÌČŇ TĎ wĘ
7 tŇ onřrĘqČ ţ=l‘Č MDĎÁ hČ =NmĂ NhĄÄ JŁ hČ žNtČŇ nĎ wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ tŇ kĆŇ r¿Ł jĎ yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ

ű tŇ ’ăĄ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ rS¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂř ÉMyUĂ iČ hČ tŇ rĆTąŁ qĘ xBČÄ zĘmĂ
lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ ÉdosyĘ=l’Ć ÉëjŁ SĘ yĂ rjĎę hČ MDăČ=lJĎ

8 ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć CeUĳĆ mĂ MyrăĂyĎ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ rj¿Č bŇ lĆ xËĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : dŇ ‘ĲĄom
9 Ét’Ąř wĘ : bŇ rĆuĲĆhČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ bŇ lĆ xĄŔ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ bŇ rĆuĆŔ hČ =l‘Čř hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ

=tŇ ’Ć wĘ MylĳĂ sĎ JĘ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ NhĆŔ ylĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ
10 roè¡ mĂ MrČŔ Cy rSăĆ ’ĞJĲČ : hŇ eĎrĲĆysĂ yĘ tŇ oy¡lĎřJĘ hČ =l‘Č dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ
11 ro‘ą=tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ l‘¡Č NhĄŔ JŁ hČ ÉMrĎyTĂ qĘ hĂ wĘ MymĳĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ

: oSĲ rĘpĂŇ C oB¡ rĘqĂ wĘ wy‘ĳĎrĎJĘ =l‘Č wĘ oS¡ ’Ň rŁ =l‘Č orŔ WĎ BĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉrjĎ hČ
12 =l’Ć ÉrohTĎ MoqąmĎ =l’Ć hŇ nĆÁxĞUĲČ lČ Ĳ ZCxÄ mĂ =l’Ć rjĎ hČ ţ=lJĎ =tŇ ’Ć ’yYăĂ ohwĘ

: PŇ rĲĄvĎ yĂ NSĆ D¡ĆhČ ëŇ pĆŇ S¿Ć =l‘Č S’ĳĄ BĎ MyY¡Ă ‘Ą=l‘Č otËŇ ’Ł PŇ r¿ČWĎ wĘ NSĆ DĆŔ hČ ëŇ pĆŇ SăĆ

13 CW‘Ď wĘţ lhĳĎ uĎ hČ yn¡Ąy‘ĄmĲĄ rbĎŔ DĎ MlăČ ‘Ę nĆwĘ CGŔ SĘ yĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lJĎ M’ĂÄ wĘ
14 Éh‘ĎdĘŇ onĲ wĘ : CmSĲĄ ’Ď wĘ hŇ nĎ yW¡Ć ‘ĎtĲĄŇ =âl rS¿Ć ’Ğ hoËĎhyĘ tŇ wÌŁ YĘ mĂ =lJĎ mĂ tŇ xČÄ ’Č

ÉrqĎ BĎ =NBĆ rjąČ lhĎÁ uĎ hČ CbŇ yrĂÄ qĘ hĂ wĘ hĎ ylĳĆ‘Ď C’¡ TĘ xĲĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň FĎŔ xČ hĲČ
15 hŇ dÌĎŇ ‘ĄhĲĎ ynĄÄqĘ zĂ CkŇ mĘ sĲĎ wĘţ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł yn¡ĄpĘŇ lĂ otŔ ’Ł C’ybăĂŇ hĄ wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ lĘ

Mhydy=t’
,yllhb Nk v.7 .d .’lm MkĆytĄobSĘ om yllhb ,ymlVwry Nk v.17 .‘"tw V"x Nkw hoĎhylČ xxyn ’"s v.16

’"s v.9 .‘"tw y"t ,’"t ,V"x ,d"dx Nkw =t’Ć ’"s v.8 .ynpl=rSĆ ’Ğ rybs v.7 .rsx tnŁ rĘqČ ymlVwry
.rsx tyŁlĎ JĘ hČ ymlVwry ,yllhb Nk v.9 .t’ăĄwĘwww.bibleist.ru
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yn¿ĄpĘŇ lĂ rj¡Ď hČ =tŇ ’Ć Tř x¿Č SĎ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rj¡Ď hČ S’Ň r¿Ł =l‘Č MhËĆ ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć
lbÌČŇ TĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¡Ł =l’Ć rjĳĎhČ MDăČmĂ xČ yS¡Ă UĎ hČ Nh¿Ą JŁ hČ ’ybËĂŇ hĄ wĘ : hoĲĎhyĘ 16, 17

yn¡ĄjĘ ÍtŇ ’Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMymĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SąĆ hŇ EĎÂhĂ wĘ MDĳĎhČ =NmĂ śo‘¡BĎ YĘ ’Ć NhËĄ JŁ hČ
hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrSĆ ’Ğ xČ BĄę zĘUĂ hČ tŇ năŁ rĘř qČ =l‘Č ű NêăĄ yĂ MDĎÂhČ =NmĂř C : tŇ kĆŇ rĲŁ jĎ hČ 18

hŇ lĎŔ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ ÉdosyĘ=l’Ć ÉëjŁ SĘ yĂ MDĎę hČ =lJĎ tŇ ’ăĄř wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ rS¡Ć ’Ğ
ryT¡Ă qĘ hĂ wĘ CeUĳĆ mĂ MyrăĂyĎ oB¡ lĘ xĆ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =rSĆ ’Ğ 19

oQĳ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ NJ¡Ą tŇ ’Ň FĎŔ xČ hĲČ rpăČŇ lĘ ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ rjĎŔ lČ hŇ WăĎ ‘Ď wĘ : hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ 20

ÉZCxmĂ =l’Ć rjĎę hČ =tŇ ’Ć ’yYăĂ ohwĘ : MhĲĆ lĎ xl¿Č sĘ nĂ wĘ Nh¡Ą JŁ hČ MhËĆ lĄ ‘Ğ rjÌĆkĂŇ wĘ 21

tŇ ’Ň F¿Č xČ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ rjăĎ hČ tŇ ’¡Ą PŇ rČŔ WĎ rSăĆ ’ĞJĲČ otŔ ’Ł PŇ răČWĎ wĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ
: ’ChĲ lh¡Ď uĎ hČ

rSÌĆ ’Ğ wyhĎÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žtwŁ YĘ mĂ =lJĎ mĂ tŇ xăČ ’Č hŇ WĎÃ ‘Ď wĘ ’TĳĎ xĹyĲĆ ’yW¡Ă nĎ rS¿Ć ’Ğ 22

’T¡Ď xĎ rS¿Ć ’Ğ otŔ ’Ň FĎ xČ ÉwylĎ ’Ą ‘dąČŇ ohÍo’Ĳ : MSĲĄ ’Ď wĘ hŇ g¡ĎŇgĎŇSĘ BĂ hŇ nĎ yWËĆ ‘ĎtĲĄŇ =âl 23

ÉodŇ yĎ ëŇ mąČ sĎ wĘ : MymĲĂ êĎ rk¿ĎŇ zĎ MyE¡Ă‘Ă ry‘¿ĂWĘ onËBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć ’ybÌĂŇ hĄ wĘ HBĳĎ 24

hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć Tř x¿Č SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ MoqËmĘ BĂ otŔ ’Ł TxăČ SĎ wĘ ry‘ĂŔ vĎ hČ S’Ň răŁ =l‘Č
o‘Ŕ BĎ YĘ ’Ć BĘ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ MDąČmĂ NhĄÁ JŁ hČ xqČÄ lĎ wĘ : ’ChĲ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ 25

xB¿Č zĘmĂ dŇ os¡ yĘ=l’Ć ëŇ jŔŁ SĘ yĂ omă DĎ=tŇ ’Ć wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ tŇ n¡Ł rĘqČ =l‘Č NtČě nĎ wĘ
MymĳĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ bŇ lĆ x¡Ą JĘ hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ryTăĂ qĘ yČ ÉoBlĘ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ 26

: olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ mĲĄ NhËĄ JŁ hČ wylÌĎ ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ
tŇ xČÄ ’Č HtĎŇ ŁW‘ĞBĲČ ţ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČmĄ hŇ g¡ĎŇgĎŇSĘ bĂŇ ’T¿Ď xĹêĲĆ tŇ xËČ ’Č SpĆŇ nÌĆ=M’Ă wĘ 27

ot¡Ň ’Ň FĎ xČ wylĎŔ ’Ą ‘dăČŇ oh śo’ť : MSĲĄ ’Ď wĘ hŇ nĎ yW¡Ć ‘ĎtĲĄŇ =âl rS¿Ć ’Ğ hoËĎhyĘ tŇ wÌŁ YĘ UĂ mĂ 28

=l‘Č hŇ bĎŔ qĄ nĘ hŇ măĎ ymĂ êĘ ÉMyEĂ‘Ă tŇ rąČy‘Ă WĘ onÁBĎ rĘqĎ ’ybĂÄ hĄ wĘ ’TĳĎ xĎ rSăĆ ’Ğ
ÉTxČ SĎ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ S’Ň răŁ l‘¡Č odŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉëmČ sĎ wĘ : ’TĲĎ xĎ rS¿Ć ’Ğ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ 29

NtČě nĎ wĘ o‘Ŕ BĎ YĘ ’Ć BĘ ÉHmĎ DĎmĂ NhąĄ JŁ hČ xqČÄ lĎ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ Moq¡ mĘ BĂ tŇ ’Ň FĎŔ xČ hăČ =tŇ ’Ć 30

: xČ BĲĄ zĘUĂ hČ dŇ os¡ yĘ=l’Ć ëŇ jŔŁ SĘ yĂ HmăĎ DĎ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ tŇ n¡Ł rĘqČ =l‘Č
ůMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ l‘ăČmĄ ÈblĆ xĄ rsăČ Ch rSĆÄ ’ĞJĲČ rysĂę yĎ HBăĎ lĘ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ 31

Nh¡Ą JŁ hČ wylËĎ ‘Ď rj¿ĆkĂŇ wĘ hoĳĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿ĄlĘ hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉNhĄ JŁ hČ ryTąĂ qĘ hĂ wĘ
xlsnw
Nyy‘ : V"x Nk +wgw ‘bV Mdh Nm hEĎhĂ wĘ MDĎBČ w‘bY’ l"Y v.17 .s"tw ‘"t Nk CTxĞSĎ wĘ = TĚxĞSĎ wĘ l"Y v.15

ymlVwry ,yllhb Nk v.18 .’y‘gb =NmĲĂ C n"b ,’"b Nk v.18 .y n¿ĄjĘ t’¡Ą yllhb v.17 .+w qwsp ly‘l
.‘"tw V"x Nk CTxĞSĘ yĂ l"Y v.24 .‘"t Nk ‘dČonwĘ l"Y v.23 .=t’ĆwĘ ’"s yqwbnzb Nk v.18 .’lm tonrĘqČ

.‘"t Nk ‘dČonwĘ l"Y v.28
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: olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ
32, 33 ÉëmČ sĎ wĘ : hŇ eĎ’ĲĆ ybĂŇ yĘ hŇ m¡Ď ymĂ tĘŇ hŇ b¿ĎŇ qĄ nĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ on¡BĎ rĘqĎ ’yb¿ĂŇ yĎ WbĆŇ JËĆ =M’Ă wĘ

Moqě mĘ BĂ tŇ ’Ň FĎŔ xČ lĘ ÉHtĎŇ ’Ł TxąČ SĎ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ S’Ň răŁ l‘¡Č odŔ yĎ=tŇ ’Ć
34 o‘Ŕ BĎ YĘ ’Ć BĘ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ MDąČmĂ NhĄÁ JŁ hČ xqČÄ lĎ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć Tř x¡Č SĘ yĂ rS¿Ć ’Ğ

dŇ os¡ yĘ=l’Ć ëŇ jŔŁ SĘ yĂ HmăĎ DĎ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ tŇ n¡Ł rĘqČ =l‘Č NtČě nĎ wĘ
35 ÈbWĆ JĆ hČ =bŇ lĆ xĲĄ rs¿Č Cy rSĆÄ ’ĞJĲČ rysĂę yĎ HBăĎ lĘ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ

yèăĄ ’Ă l‘¡Č hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉMtĎŇ ’Ł NhąĄ JŁ hČ ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ ůMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ EăĆmĂ
: olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ ’T¡Ď xĎ =rSĆ ’Ğ ot¿Ň ’Ň FĎ xČ =l‘Č NhËĄ JŁ hČ wylÌĎ ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ hoĳĎhyĘ

h ‘dĳĎŇ yĎ o’ă hŇ ’¡Ď rĎ o’¿ dŇ ‘ĄŔ ’Chă wĘ hŇ lĎŔ ’Ď loqă Éh‘ĎmĘ SĲĎ wĘ ’TĎę xĹtĲĆŇ =yJĂ SpĆŇ năĆwĘ śsŘ3

2 ’m¡Ą TĎř rbăĎŇ DĎ=lkĎŇ BĘ È‘GČêĂ rSăĆ ’Ğ SpĆŇ nĆę o’ă : onĲ wŁ ‘Ğ ’W¿Ď nĎ wĘ dŇ yG¡ĂyČ ’ol¿ =M’Ă
tŇ l¡Č bĘŇ nĂ BĘ o’ě hŇ ’ĎŔ mĄ TĘ hŇ măĎ hĄ BĘ ÉtlČ bĘŇ nĂ BĘ o’ť hŇ ’Ďę mĄ TĘ hŇ IĎÁxČ tŇ lČÄbĘŇ nĂ bĘŇ žo’

3 tŇ ’ăČ mĘ TĚ BĘ É‘GČ yĂ ykąĂŇ o’ă : MSĲĄ ’Ď wĘ ’m¡Ą TĎ ’Ch¿ wĘ CeUĆŔ mĂ MlăČ ‘Ę nĆwĘ ’mĳĄ TĎ ZrĆSăĆ
‘d¡ČŇ yĎ ’Ch¿ wĘ CeUĆŔ mĂ MlăČ ‘Ę nĆwĘ HBĳĎ ’m¡Ď TĘ yĂ rS¿Ć ’Ğ otŔ ’Ď mĘ TĚ É lkŇŁ lĘ MdĎŔ ’Ď

4 bŇ yTĂę yhĄ lĘ o’ă ű ‘răČhĎ lĘ MyĂtČÁ pĎŇ WĘ bĂŇ ’FĄÄ bČŇ lĘ ž‘bČŇ èĎ tĂŇ yJăĂ SpĆŇ nĆÃ o’ă : MSĲĄ ’Ď wĘ
‘d¿ČŇ yĎ=’ChĲ wĘ CeUĳĆ mĂ MlăČ ‘Ę nĆwĘ hŇ ‘¡ĎbĚŇ SĘ BĂ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ ’FÌĄ bČŇ yĘ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ lĘ ţ

5 hŇ DĎŔ wČtĘŇ hĂÄ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ mĄ tŇ xăČ ’Č lĘ MS¡Č ’Ęř yĆ=ykĲĂŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ mĄ tŇ x¿Č ’Č lĘ MS¡Ą ’Ď wĘ
6 rSĆÄ ’Ğ žotŇ ’Ň FĎ xČ l‘ăČ hoĎÃhylĲČ omă SĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ’ybăĂŇ hĄ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď ’T¡Ď xĎ rS¿Ć ’Ğ

rj¿ĆkĂŇ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ MyE¡Ă‘Ă tŇ r¿Čy‘Ă WĘ =o’Ĳ hŇ BËĎ WĘ JĂ N’Ň ~¿Ł hČř =NmĂ hŇ bĎÄ qĄ nĘ ’TĎÁ xĎ
7 ’ybĂÄ hĄ wĘ ůhWĆ yDăĄ ÈodŇ yĎ ‘Č yGăĂtČŇ âlÄ=M’Ă wĘ : otĲŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ Nh¡Ą JŁ hČ wylËĎ ‘Ď

hoĳĎhylĲČ hŇ n¡Ď oy=ynĲĄbĘŇ yn¿ĄSĘ =o’Ĳ MyrËĂtŇŁ yê¿ĄSĘ ’TĎę xĎ rSăĆ ’Ğ omÁ SĎ ’Ğ=tŇ ’Ć
8 bŇ yrËĂqĘ hĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ =l’Ć ÉMtĎŇ ’Ł ’ybąĂŇ hĄ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ tŇ ’Ň F¡Ď xČ lĘ dŇ x¿Ď ’Ć

âl¿ wĘ oj¡ rĘ‘Ď lCU¿ mĂ oSË ’Ň rŁ =tŇ ’Ć qlÌČ mĎ C hŇ nĳĎ oS’Ň rĲĂ tŇ ’Ň F¡Ď xČ lĲČ rS¿Ć ’Ğ=tŇ ’Ć
9 MDĎŔ BČ r’ăĎ SĘ eĂ hČ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ ryqăĂ=l‘Č Ét’Ň FĎ xČ hĲČ MDąČmĂ hŇ EĎÂhĂ wĘ : lyDĲĂbĘŇ yČ

10 hŇ l¡Ď ‘Ł hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ ynËĂèĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ : ’ChĲ tŇ ’Ň F¡Ď xČ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ dŇ osă yĘ=l’Ć hŇ Y¡ĄUĎ yĂ
: olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ ’T¡Ď xĎ =rSĆ ’Ğ ot¿Ň ’Ň FĎ xČ mĲĄ NhËĄ JŁ hČ wylÌĎ ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ TjĳĎ SĘ UĂ JČ

11 ynăĄSĘ lĂ Èo’ MyrĂę tŇŁ yêăĄSĘ lĂ odÁ yĎ gŇ yvĂÄ tČŇ žâl=M’Ă wĘ
hnwy=ynb
qwsp Nmql Nyy‘ : ‘dČyĎ l"n v.2 .rds N’k Ny’ ’"sb v.1 .h .‘"tw V"x Nk CTxĞSĘ yĂ = TĚxĞSĘ yĂ l"Y v.33

.N’YÌh=Nm ’"s v.6 .’"d Nkw MV’ĹyĆ yqwbnzb v.5 .+g
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tŇ lĆ s¡Ł hŇ pËĎŇ ’Ą hĲĎ tŇ rÌĂyWĂ ‘Ğ ’TĎę xĎ rSăĆ ’Ğ onÁBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć ’ybĂÄ hĄ wĘ ůhnĎ oy=ynĲĄbĘŇ
tŇ ’Ň F¡Ď xČ yJ¿Ă hŇ nĎŔ bŇŁ lĘ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď NêąĄ yĂ=âlĲ wĘ NmĆ SĆę hĎ ylĆÁ‘Ď MyWĂÄ yĎ=âlĲ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ
oYÁ mĘ qĚ ’olÄmĘ hŇ eĎUĆ mĂ ţ ű NhăĄ JŁ hČ ZmăČ qĎ wĘ ůNhĄ JŁ hČ =l’Ć ÈH’Ď ybĂŇ hĹwĲĆ : ’whĲĂř 12

: ’whĲĂř tŇ ’Ň F¡Ď xČ hoĳĎhyĘ yèăĄ ’Ă l‘¡Č hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ryTăĂ qĘ hĂ wĘ ÉHtĎŇ rĎJĲĎ zĘ’Č =tŇ ’Ć
xlăČ sĘ nĂ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ tŇ x¿Č ’Č mĲĄ ’TËĎ xĎ =rSĆ ’Ğ otÌŇ ’Ň FĎ xČ =l‘Č NhĄÁ JŁ hČ wylĎÄ‘Ď žrjĆ kĂŇ wĘ 13

hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hŇ xĲĎ nĘ UĂ JČ Nh¡Ą JŁ lČ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ olĳ 14

hoĳĎhyĘ yS¡Ą dĘŇ uĎ mĂ hŇ gĎŔ gĎŇSĘ BĂ Éh’Ď TĘ xĲĎ wĘ l‘ČmČŔ l‘ăŁ mĘ tĂŇ =yJĲĂ SpĆŇ nĆ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ 15

=PŇ sĆ JĲĆ ìËŇ JĘ rĘ‘ĆBĘ N’Ň ~ęŁ hČ =NmĂ MymăĂ êĎ lyĂ’ÌČ hoĎÁhylĲČ omÄ SĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ž’ybĂŇ hĄ wĘ
SdĆŇ uÁŁ hČ =NmĂ ’TĎÄ xĎ žrSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ wĘ : MSĲĎ ’Ď lĘ SdĆŇ u¡Ł hČ =lqĆSĲĆ BĘ Myl¿Ă qĎ SĘ 16

rj¿ĄkČŇ yĘ NhĄę JŁ hČ wĘ NhĳĄ JŁ lČ ot¡Ň ’Ł Nt¿ČŇ nĎ wĘ wylĎŔ ‘Ď PŇ ăĄsoy ÉotŇ SĂ ymĲĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ MQĄęSČ yĘ
: olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ MS¡Ď ’Ď hĲĎ ly’¿ĄBĘ wylËĎ ‘Ď

rS¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ wăŁ YĘ mĂ =lJĎ mĂ ÉtxČ ’Č hŇ tĎę WĘ ‘ĲĎwĘ ’TĎŔ xĹtĲĆŇ yJăĂ ÉSpĆŇ nĆÄ=M’Ă wĘ 17

MymÌĂ êĎ lyĂ’ăČ ’ybĂŇ hĄ wĘţ : onĲ wŁ ‘Ğ ’W¿Ď nĎ wĘ MS¡Ą ’Ď wĘ ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ wĘ hŇ nĎ yWĳĆ ‘ĎtĲĄŇ śâlă 18

l‘ăČ NhĄÁ JŁ hČ wylĎÄ‘Ď žrjĆ kĂŇ wĘ NhĳĄ JŁ hČ =l’Ć MS¡Ď ’Ď lĘ ì¿Ň JĘ rĘ‘ĆBĘ N’Ň ~ËŁ hČ =NmĂ
MS¿Ł ’Ď ’Chĳ MS¡Ď ’Ď : olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ ‘d¡ČŇ yĎ=âlĲ ’Ch¿ wĘ gŇgËĎŇSĎ =rSĆ ’Ğ otÌŇ gĎŇgĘŇSĂ 19

: hoĲĎhylĲČ MS¡Č ’Ď
l‘Čm¡Č hŇ l¿Ď ‘ĞmĲĎ C ’TĎŔ xĹtĲĆŇ yJăĂ SpĆŇ nĆ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 20, 21

o’¡ lzĄŔgĎŇbĘŇ o’ă ÉdyĎ tŇ mĆř CWą tĘŇ bĂŇ =o’Ĳ Nodę uĎř pĂŇ BĘ otÁ ymĂ ‘ĞBĲČ SxĄÄ kĂŇ wĘ hoĳĎhyBĲČ
rqĆSĳĎ =l‘Č ‘BăČ SĘ nĂ wĘ HB¡Ď SxĆ k¿ĂŇ wĘ hŇ dËĎŇ bĄŇ ’Ğ ’YÌĎ mĎ =o’Ĳ : otĲŇ ymĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć qS¿Č ‘Ď 22

ÈhyĎhĎ wĘ : hŇ eĎhĲĄ bĎŇ ’T¿Ł xĞlĲČ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ lJËŁ mĂ tŇ xČę ’Č =l‘Č 23

ÉqSĆ ‘Ł hĎ =tŇ ’Ć o’ą lzĎęGĎ rSăĆ ’Ğ hŇ lĎÁ zĄGĘ hČ =tŇ ’Ć bŇ ySĂÄ hĄ wĘ ůMSĄ ’Ď wĘ ’TăĎ xĹyĲĆ=yJĂ
hŇ d¡ĎŇ bĄŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć o’¿ oêĳ’Ă dŇ q¡ČpĘŇ hĎ rS¿Ć ’Ğ NodŔ uĎ jĂ hČ =tŇ ’Ć o’ť qSĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ
ÉotŇ ’Ł MQąČ SĂ wĘ ůrqĆèĆ lČ ÈwylĎ ‘Ď ‘băČŇ èĎ yĂ=rSĆ ’Ğř lJÂŁ mĂ o’ţ : ’YĲĎ mĎ rS¿Ć ’Ğ 24

: otĲŇ mĎ SĘ ’Č Moy¿BĘ Cen¡ĆêĘ yĂ olË ’Ch¿ rSĆÄ ’ĞlĲČ wylĳĎ ‘Ď PŇ ăĄsyŁ wyt¡ĎŇ SĂř mĲĂ xĞ wĲČ oSŔ ’Ň rŁ BĘ
MS¡Ď ’Ď lĘ ì¿Ň JĘ rĘ‘ĆBĘ N’Ň ~ËŁ hČ =NmĂ MymÌĂ êĎ lyĂ’ăČ hoĳĎhylĲČ ’yb¡ĂŇ yĎ om¿ SĎ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ 25

tŇ xËČ ’Č =l‘Č olĳ xlăČ sĘ nĂ wĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ NhËĄ JŁ hČ wylÌĎ ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć 26

lkm
.=âl ’"s v.17 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.12 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.11

,’"b Nk v.24 .xtpb tmČwVtb yllhb v.21 .rsx NdŁ uĎpĂ BĘ ’"s v.21 .rds N’k Vy ’"sb v.20

.V"xw w"d ,b"d Nkw otSĂ mĂ xĞwČ ’"s v.24 .NyVbw Pl’b ’y‘gb rSĲĆ ’ĲĞ n"b
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: HbĲĎŇ hŇ m¿Ď SĘ ’Č lĘ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ=rSĲĆ ’Ğ lJ¿Ł mĂ
rmŔŁ ’Ň lĄ wynăĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wYąČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČw, 2 +p2

=lJĎ xČ BąĄ zĘUĂ hČ =l‘Č hŇ dĎÄ qĘ omĲř ž l‘Č hŇ lĎÃ ‘Ł hĲĎ ’whăĂ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł
3 oDămĂ NhĄÁ JŁ hČ SbČÄ lĎ wĘ : oBĲ dŇ qČ Cê¿ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ S’¿Ą wĘ rqĆBŔŁ hČ =dŇ ‘Č ÉhlĎ yĘQČÄhČ

rSĆÄ ’Ğ NSĆ DĆę hČ =tŇ ’Ć MyrăĂhĄ wĘ ůorWĎ BĘ =l‘Č SBăČ lĘ yĂ ÈdbČŇ =ysĄ nĘ kĘŇ mĂř C dŇ bČę
4 ÉTSČ pĎŇ C : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ lYĆ’¡Ą omě WĎ wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =l‘Č hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć S’ËĄ hĎ lk¿ČŇ ’Ň êŁ

ZCxă mĂ =l’Ć ÉNSĆ DĆÄ hČ =tŇ ’Ć ’yYąĂ ohwĘ MyrĳĂxĄ ’Ğ MydăĂŇ gĎŇBĘ Sb¡ČŇ lĎ wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć
5 âlă ÉoB=dŇ qČ CêĲ xČ BąĄ zĘUĂ hČ =l‘Č S’ĄÄ hĎ wĘ : rohĲ TĎ Moq¡ mĎ =l’Ć hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ

ÉhĎ ylĆÄ‘Ď ëŇ rąČ‘Ď wĘ rqĆBĳŁ BČ rqĆBăŁ BČ MyY¡Ă ‘Ą NhËĄ JŁ hČ hĎ ylÌĆ‘Ď r‘ĄÄ bĂŇ C hŇ BĆŔ kĘŇ tĂŇ
6 =l‘Č dŇ q¿ČCê dŇ ymËĂ êĎ S’Ąę : MymĲĂ lĎ èĘ hČ yb¿ĄŇ lĘ xĆ hĎ yl¡Ć ‘Ď ryT¿Ă qĘ hĂ wĘ hŇ lĎŔ ‘Ł hĲĎ
7 bŇ rĄÄ qĘ hČ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł wĘ : hŇ BĲĆ kĘŇ tĂŇ âl¿ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ
8 CeřUĆÁ mĂ MyrĂÄ hĄ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ yn¡ĄjĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =ynĲĄBĘ HtąĎŇ ’Ł

=l‘Č rS¡Ć ’Ğ hŇ nĎŔ bŇŁ QĘ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ HnĎŔ mĘ èČ mĂ C ÉhxĎ nĘ UĂ hČ tŇ lĆ iąŁ mĂ oYę mĘ qĚBĘ
9 tŇ rĆtăĆŇ oehČ wĘ : hoĲĎhylĲČ Ht¡ĎŇ rĎJĲĎ zĘ’Č xČ xËŁ ynĂ xČ yrÌĄ śxČ BĄę zĘUĂ hČ ryTăĂ qĘ hĂ wĘ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ

rY¿Č xĞBĲČ SdŔŁ qĎ Moqă mĎ BĘ É lkĄŇ ’Ď êĲĄ tŇ o~ą mČ wynĳĎbĎŇ C NrăŁ hĞ’ĲČ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ eĎUĆŔ mĂ
10 yřèĳĎ ’Ă mĲĄ Ht¡ĎŇ ’Ł yêĂ t¿ČŇ nĎ MqËĎlĘ xĆ ZmĄŔ xĎ ÉhpĆŇ ’Ď tĲĄŇ âlą : hĎ ClĲ kĘŇ ’Ň yĲŁ dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ
11 ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄbĘŇ BĂ rkĎÂ zĎ=lJĎ : MSĲĎ ’Ď kĲĎŇ wĘ tŇ ’Ň F¡Ď xČ JĲČ ’whĂŔ ÉMySĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qąŁ

Mh¡Ć BĎ ‘G¿Č yĂ=rSĆ ’Ğ lJËŁ hoĳĎhyĘ yè¡Ą ’Ă mĲĄ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘=qxĎ hŇ eĎlĆŔ kĘŇ ’Ň yĲŁ
: SDĲĎqĘ yĂ

12, 13 =rSĆ ’Ğ wynĎÁbĎŇ C NrÄŁ hĞ’ĲČ žNBČ rĘqĎ hŇ zĆÃ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ4

hŇ x¡Ď nĘ mĂ tŇ lĆ sËŁ hŇ p¿ĎŇ ’Ą hĲĎ tŇ rĂÄ yWĂ ‘Ğ otŔ ’Ł xSăČ UĎ hĂ ÉMoyBĘ hoĎęhylĲČ CbŇ yrăĂqĘ yČ
14 NmĆ èËĆ BČ tŇ bČę xĞmĲČ =l‘ĲČ : bŇ rĆ‘ĲĎBĎ Ht¡ĎŇ yYĂ xĞmĲČ C rqĆBŔŁ BČ HtăĎŇ yYĂ xĞmĲČ dŇ ymĳĂ êĎ

xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ bŇ yr¿ĂqĘ êČ MyêĂŔ jĂ tŇ xăČ nĘ mĂ ÉynĄypĂŇ êĲĚ hŇ eĎ’ĳĆybĂŇ êĘ tŇ kĆŇ BăĆ rĘmĚ hŇ W¡Ć ‘ĎêĲĄ
15 MlĎě o‘=qxĎ HtĳĎŇ ’Ł hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ wyn¡ĎBĎ mĂ wyêËĎxĘ êČ xČ ySÌĂ UĎ hČ NhĄÄ JŁ hČ wĘ : hoĲĎhylĲČ

hwhyl

Vpn ,[1:1] hVm l’ ’rqyw ,yYxw +b Myrdsw .’"yq Myqwspw .l’w‘d [1:1—5:26] hVrph MV v.26
tw’m VVw Pl’ Mylmw .[5:1] rds yYx hVrph Pws d‘ ’Txt=yk Vpnw Nmw ,[4:1] hggVb ’Txt=yk
N"b ,‘bVy M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[5:24] ‘bVy=rSĆ ’Ğ +’ Pwlxw .bŁ kŁ w Myt’mw Mypl’ tVV twytw’w .gŁ‘Ł w
.=l‘ĲČ rpwV ’lb ,[4:35] wt’Tx=l‘ĲČ Nhkh wyl‘ rpkw spwlx ’lbw .NyVb ’y‘gw Pl’b ’y‘gb rSĲĆ ’ĞĲ
ysnkmĲĂ C ’"b ’"n v.3 .’ry‘z +m v.2 .g"k qwsp +T d‘ ’"k qwsp +z hymryb +h rm’ hk hrTph v.1 .w
hxĎBĄ zĘUĂ hČ l"Y v.8 .V"x Nkw yrqw bytk hnĎUĆmĂ ’"sb ,heĎUĆmĂ rybs v.8 .’y‘g ’lb ysnkmĂ C n"b ’y‘gb
tYqmb Nk hoĎhyĘ yè’m = +y +è’m = yS’m l"Y v.10 .+T +bw ,+T +’ ly‘l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk +wgw xyr hèĄ ’Ă

.’"y qwsp Nmql Nyy‘ : r"tw ‘"t ,V"x ,y"k Myrps
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: lkĲĄŇ ’Ď tĲĄŇ âl¿ hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ lyl¿Ă JĎ NhËĄ JŁ tŇ x¿Č nĘ mĂ =lkĎŇ wĘ : rTĲĎ qĘ êĎ lyl¿Ă JĎ ho¡ĎhylĲČ 16

wynăĎBĎ =l’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rBąĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 17, 18

TxąĄ èĎ êĂ hŇ lĎÁ‘Ł hĲĎ TxĄÄ èĎ êĂ žrSĆ ’Ğ MoqÃ mĘ BĂ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł rmŔŁ ’Ň lĄ
’F¿Ą xČ mĘř hĲČ NhËĄ JŁ hČ : ’whĲĂ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ 19

lJËŁ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł rY¡Č xĞBĲČ lkĄŔ ’Ď êĲĄ ÉSdŇŁ qĎ MoqąmĎ BĘ hŇ eĎlĳĆkĘŇ ’Ň yĲŁ Ht¡ĎŇ ’Ł 20

ÉrSĆ ’Ğ dŇ gĆŇBĆŔ hČ =l‘Č ÉHmĎ DĎmĂ hŇ EąĆyĂ rSĆÄ ’Ğ wĲČ SDĳĎqĘ yĂ Hr¡ĎWĎ bĘŇ BĂ ‘G¿Č yĂ=rSĆ ’Ğ
oB¡ =lèČ bĚŇ êĘ rS¿Ć ’Ğ WrĆxËĆ=ylĂ kĘŇ C : SdĲŇŁ qĎ Moq¿ mĎ BĘ sB¡Ą kČŇ êĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď hŇ EăĆyĂ 21

rk¿ĎŇ zĎ=lJĎ : MyĂUĲĎ BČ PŇ F¡Č SĚ wĘ qr¿ČmŁ C hŇ lĎ èĎŔ BĚ ÉtSĆ xÄŁ nĘ yląĂ kĘŇ BĂ =M’Ă wĘ rbĳĄŇ èĎ yĂ 22

’bĎÄ Cy žrSĆ ’Ğ tŇ ’Ň FĎÃ xČ =lkĎŇ wĘ : ’whĲĂ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł HtĳĎŇ ’Ł lkăČŇ ’Ň yŁ Myn¡ĂhĞJĲŁ BČ 23

: PŇ rĲĄvĎ êĂ S’¡Ą BĎ lkĳĄŇ ’Ď tĲĄŇ âlă SdĆŇ u¡Ł BČ rj¿ĄkČŇ lĘ dŇ ‘ËĄom lhĆ ’ÌŁ =l’Ć HmĎÁ DĎmĂ

ÉCTxĞSĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Moqę mĘ BĂ : ’ChĲ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł MSĳĎ ’Ď hĲĎ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł wĘ z, 2

xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č qr¿Ł zĘyĂ omË DĎ=tŇ ’Ć wĘ MSĳĎ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć CT¡ xĞSĘ yĂ hŇ lĎŔ ‘Ł hăĎ =tŇ ’Ć
bŇ lĆ x¡Ą hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ yĎŔlĘ ’Č hĲĎ tŇ ’Ą ť CeUĳĆ mĂ bŇ yrăĂqĘ yČ oB¡ lĘ xĆ =lJĎ śtŇ ’¿Ą wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ 3

rSăĆ ’Ğ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎřJĘ hČ yêăĄSĘ Ét’Ą wĘ : bŇ rĆuĲĆhČ =tŇ ’Ć hŇ i¿Ć kČŇ mĘ hĲČ 4

tŇ y¡Ł lĎ JĘ hČ =l‘Č dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ MylĳĂ sĎ JĘ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ NhĆŔ ylĄ ‘Ğ
MS¡Ď ’Ď hoĳĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉNhĄ JŁ hČ MtąĎŇ ’Ł ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ : hŇ eĎrĲĆysĂ yĘ 5

SdĆŇ q¿Ł lkĄŔ ’Ď yĲĄ ÉSodŇ qĎř MoqąmĎ BĘ CelĳĆ kĘŇ ’Ň yĲŁ Myn¡ĂhĞJĲŁ BČ rk¿ĎŇ zĎ=lJĎ : ’ChĲ 6

rS¿Ć ’Ğ NhËĄ JŁ hČ MhĳĆ lĎ tŇ x¡Č ’Č hŇ r¿Ďoê MSĎŔ ’Ď JĲĎ Ét’Ň FĎř xČ JĲČ : ’ChĲ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ 7

ÉhlĎ ‘Ł hĲĎ ro‘ą Sy’ĳĂ tŇ lČ ‘ăŁ =tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂqĘ UČ hČ NhĄŔ JŁ hČÄ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ol¿ oB¡ =rjĆ kČŇ yĘ 8

rCeŔ êČBČ ÉhpĆŇ ’Ď êĲĄ rSąĆ ’Ğ hŇ xĎę nĘ mĂ =lkĎŇ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ol¿ Nh¡Ą JŁ lČ bŇ yrĂŔ qĘ hĂ rSăĆ ’Ğ 9

ol¿ Ht¡ĎŇ ’Ł bŇ yr¿ĂqĘ UČ hČ NhËĄ JŁ lČ tŇ bĳČŇ xĞmĲČ =l‘ĲČwĘ tŇ SĆ x¡Ć rĘUČ bČŇ hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČ=lkĎŇ wĘ
NrËŁ hĞ’ĲČ ynÌĄBĘ =lkĎŇ lĘ hŇ bĳĎŇ rĄxĞ wĲČ NmĆ è¡Ć bČŇ =hŇ lĲĎ ClbĘŇ hŇ x¿Ď nĘ mĂ =lkĎŇ wĘ : hŇ yĲĆhĘ tĲĂŇ 10

: wyxĲĂ ’Ď JĘ Sy’¿Ă hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ
ÈhdĎŇ oê=l‘Č M’ăĂ : hoĲĎhylĲČ bŇ yr¡ĂqĘ yČ rS¿Ć ’Ğ MymĳĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł wĘ 11, 12

NmĆ èĆŔ BČ tŇ Łlă ClBĘ Éto~mČ tŇ oQą xČ hŇ dĎę oêhČ xbČŇ zăĆ=l‘Č ű bŇ yrăĂqĘ hĂ wĘ ůCebĆŇ yrĂqĘ yČ
yqyqrw
Nkw lk=t’ĆwĘ ’"s ,w"Tdw h"dx ,d"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .z .’TxmĞhČ yllhb ,hgwmb Nk v.19

.rsx SdŁ qĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.6 .’lm toylĎ JĘ hČ yllhb ,ymlVwry Nk v.4 .d"ydw b"yd ,g"d ,b"d ,’"d
.xtp t’FČxk yllhb v.7
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tŇŁl¿ ClBĘ tŇ ŁQ¡ xČ tŇ kĆŇ BĆŔ rĘmĚ tŇ lĆ săŁ wĘ NmĆ èĳĎ BČ MyxăĂ SĚ mĘ tŇ o~¡ mČ yq¿ĄyqĂ rĘC
13 tŇ d¿ČŇ oê xbČŇ z¡Ć=l‘Č onĳBĎ rĘqĎ bŇ yr¡ĂqĘ yČ ZmĄŔ xĎ MxĆ lăĆ ÉtŁQxČ =l‘Č : NmĆ èĲĎ BČ
14 NhĄę JŁ lČ hoĳĎhylĲČ hŇ m¡Ď CrêĘ NBĎŔ rĘqĎ =lJĎ mĂ ÉdxĎ ’Ć CeUąĆ mĂ bŇ yrĂÄ qĘ hĂ wĘ : wymĲĎ lĎ SĘ
15 wymĎŔ lĎ SĘ tŇ dăČŇ oê xbČŇ zĆť rWČę bĘŇ C : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ol¿ Mym¡Ă lĎ èĘ hČ MD¿Č=tŇ ’Ć qrËĄEŁ hČ
16 o’ă ű rdĆŇ năĆ=M’Ă wĘ : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č CeU¡Ć mĂ xČ ye¿ĂyČ=âlĲ lkĳĄŇ ’Ď yĲĄ on¡BĎ rĘqĎ Moy¿BĘ

tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ C lkĳĄŇ ’Ď yĲĄ ox¡ bĘŇ zĂ=tŇ ’Ć ob¿Ň yrĂqĘ hČř MoyËBĘ onŔ BĎ rĘqĎ xbČŇ zĆť hŇ bĎę dĎŇ nĘ
17 ySĂŔ ylĂ èĘ hČ ÉMoIBČ xbČŇ EĳĎhČ rWăČ BĘ mĂ rt¡ĎŇ oehČ wĘ : lkĲĄŇ ’Ď yĲĄ CeU¡Ć mĂ rt¿ĎŇ oehČ wĘ
18 MoIăBČ wymĎÁ lĎ SĘ xbČŇ zĆÄ=rWČ BĘ mĂ lkĄŇ ’Ď yĲĄţ lkăŇŁ ’Ď hĲĄ M’ăĂř wĘ : PŇ rĲĄvĎ yĂ S’¡Ą BĎ

lCGăjĂ ol¡ bŇ SËĄ xĎ yĲĄ âlÌ otę ’Ł bŇ yrăĂqĘ UČ hČ ůhYĆrĎyĲĄ âlă ÈySĂ ylĂ èĘ hČ
19 ‘GąČ yĂ rř SĆÄ ’Ğ rWĎÂ BĎ hČ wĘ : ’vĲĎ êĂ Hn¿Ď wŁ ‘Ğ CeřU¡Ć mĂ tŇ lĆ k¿ĆŇ ’Ł hĲĎ SpĆŇ eËĆhČ wĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ

lk¿ČŇ ’Ň yŁ roh¡ TĎ =lJĎ rWĎŔ BĎ hČÄ wĘ PŇ rĳĄvĎ yĂ S’¡Ą BĎ lkĄŔ ’Ď yĲĄ âlă É’mĄ TĎ =lkĎŇ BĘ
20 hoĎŔhylĲČ rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ EąĆmĂ rWĎę BĎ lkăČŇ ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ eĆÁhČ wĘ : rWĲĎ BĎ
21 ‘GăČtĂŇ =yJĲĂ SpĆŇ nĆÁ wĘ : hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ wylĳĎ ‘Ď ot¡Ň ’Ď mĘ TĚ wĘ

ZqĆř SăĆ =lkĎŇ BĘ o’ť hŇ ’Ďę mĄ TĘ hŇ măĎ hĄ bĘŇ BĂ ű o’ă ÉMdĎŇ ’Ď tŇ ’ąČ mĘ TĚ BĘ ’mĄę TĎ =lkĎŇ BĘ
SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ hoĳĎhylĲČ rSăĆ ’Ğ Mym¡Ă lĎ èĘ hČ xbČŇ z¿Ć=rWČ BĘ mĂ lkËČŇ ’Ď wĘ ’mĄŔ TĎ

22, 23 yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ
24 bŇ lĆ xąĄ wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ z‘¡ĄwĎ bŇ WĆ kËĆŇ wĘ roS¿ bŇ lĆ xĄÁ =lJĎ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

: ChlĲĚ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âl¿ lk¡ŇŁ ’Ď wĘ hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ lĘ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ hŇ pĎŔ rĄTĘ bŇ lĆ xăĄ wĘ ÉhlĎ bĄŇ nĘ
25 hoĳĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă hŇ eĎUËĆ mĂ śbŇ yr¿ĂqĘ yČ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČř =NmĂÄ bŇ lĆ xĄŔ lkăĄŇ ’Ł =lJĎ yJĂ ť
26 lk¡ŇŁ BĘ ClŔ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlă ÉMDĎ=lkĎŇ wĘ : hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ tŇ lĆ k¡ĆŇ ’Ł hĲĎ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ
27 MDĳĎ=lJĎ lkăČŇ ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ n¡Ć=lJĎ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ lČ wĘ PŇ o‘¡lĎ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ omĲ

ś: hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ
28, 29 rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ

xbČŇ E¿ĆmĂ ho¡ĎhylĲČ onËBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć ’ybÌĂŇ yĎ hoĎŔhylĲČ ÉwymĎ lĎ SĘ xbČŇ ząĆ=tŇ ’Ć bŇ yrĂÂqĘ UČ hČ
30 ÉhzĆxĎ hĲĆ =l‘Č bŇ lĆ xąĄ hČ =tŇ ’Ć hoĳĎhyĘ yèăĄ ’Ă tŇ ’¡Ą hŇ nĎ y’ĆŔ ybĂŇ êĘ wydăĎŇ yĎ : wymĲĎ lĎ SĘ
31 ryTÌĂ qĘ hĂ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ otËŇ ’Ł PŇ yn¿ĂhĎ lĘ hŇ zĆęxĎ hĲĆ tŇ ’ăĄř Ce’ĆŔ ybĂŇ yĘ

Nhkh
hnĎUĆmĂ y"k Myrps bwrb ,hnĎUĆmĂ rybs v.18 .=M’Ă wĘ ’"s v.18 .obyrĂqĘhĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16

hmhbhČÄ=NmĂ ’"s v.25 .s"tw ’"t ,V"x Nkw ZrĆSĆ ’"s v.21 .Pqmb =rV’ ’"s v.19 .yrqw bytk
y"t Nkw t’ĄwĘ ’"s v.30 .hmwts Myrps tYqm v.27 .V"xw ’"k ’"t Nkw CbyrĂqĘyČ ’"s v.25 .’lz’

.r"tw
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Ét’Ą wĘ : wynĲĎbĎŇ lĘ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ hŇ zĆŔxĎ hĲĆ ÉhyĎhĎ wĘ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ bŇ lĆ x¡Ą hČ =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ 32

bŇ yrĂÂqĘ UČ hČ : MkĲĆŇ ymĄ lĘ SČ yx¡Ą bĘŇ EĂmĂ NhĳĄ JŁ lČ hŇ m¡Ď CrtĘŇ Cn¿êĘ êĂ NymĂŔ IĎhČ qoSă 33

Nym¡Ă IĎhČ qoS¿ hŇ yËĆhĘ tĲĂŇ olÌ NrĳŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ mĂ bŇ lĆ x¡Ą hČ =tŇ ’Ć wĘ MymËĂ lĎ èĘ hČ MDÌČ=tŇ ’Ć
tŇ ’ăĄ mĄ ÉyêĂ xĘ qČÄ lĎ hŇ mĎę CrêĘ hČ qoSă ű tŇ ’ăĄ wĘ hŇ pĎÁ CnêĘ hČ hŇ zĄÄxĞ=tŇ ’Ć žyJĂ : hŇ nĲĎmĎ lĘ 34

ÉwynĎbĎŇ lĘ C NhąĄ JŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ lĘ MtĎŇ ’Ł ţ NêăĄ’Ć wĲĎ MhĳĆ ymĄ lĘ SČ yx¡Ą bĘŇ EĂmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
tŇ xăČ SĘ mĂ C ÉNrŁ hĞ’ĲČ tŇ xąČ SĘ mĂ tŇ ’Ň zăŁ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ MlĎŔ o‘=qxĎ lĘ 35

hŇ CĎÄYĂ žrSĆ ’Ğř : hoĲĎhylĲČ Nh¡Ą kČŇ lĘ MtĎŔ ’Ł bŇ yrăĂqĘ hĂ ÉMoyBĘ hoĳĎhyĘ yè¡Ą ’Ă mĲĄ wynĎŔ BĎ 36

tŇ u¿ČxĚ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ MtĎŔ ’Ł oxă SĘ mĎ ÉMoyBĘ MhĆę lĎ tŇ tăĄŇ lĎ hoĎÁhyĘ
MSĳĎ ’Ď lĲĎ wĘ tŇ ’Ň F¡Ď xČ lĲČ wĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ lČř ÉhlĎ ‘Ł lĲĎ hŇ rĎę oêhČ tŇ ’Ň zăŁ : MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ Ml¡Ď o‘ 37

rhăČ BĘ hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğř : MymĲĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ z¡ĆlĘ C My’ĂŔ CQUĂ lČÄ wĘ 38

ho¡ĎhylĲČ MhËĆ ynĄBĘ rĘqĎ =tŇ ’Ć bŇ yrÌĂqĘ hČ lĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć otÁ CŁ YČ MoyÄBĘ ynĳĎysĂ
: ynĲĎ ysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ

sŘ5 oêŔ ’Ă wynăĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ xqąČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ x, 2

ynăĄSĘ Ét’Ą wĘ tŇ ’Ň FĎę xČ hĲČ rjăČ ű tŇ ’ăĄ wĘ hŇ xĳĎ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ tŇ ’¡Ą wĘ MydĂŔ gĎŇBĘ hČ Ét’Ą wĘ
xtČŇ j¡Ć =l’Ć lhĳĄ qĘ hČ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ : tŇ o~Ĳ UČ hČ ls¿Č tŇ ’¡Ą wĘ MylĂŔ y’Ą hĲĎ 3

É lhĄ uĎ êĂ wČ otĳŇ ’Ł ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ SĆŔ mŁ W‘Č IăČwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł 4

hŇ zăĆ hŇ dĳĎŇ ‘ĄhĲĎ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =l’Ć hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ 5

Nr¡Ł hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ hŇ SĆŔ mŁ bŇ răĄqĘ IČwČ : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ 6

rGąŁ xĘ IČwČ tŇ nĆêęŁ JĚ hČ =tŇ ’Ć wylĎÁ‘Ď NêĄÄ IĂwČ : MyĂUĲĎ BČ Mt¡ĎŇ ’Ł Zx¿Č rĘIĂwČ wynĳĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ 7

dŇ pĳŇŁ ’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć wyl¡Ď ‘Ď Nê¿Ą IĂwČ ly‘ĂŔ UĘ hČ =tŇ ’ĲĆ ÉotŇ ’Ł SBąĄ lĘ IČwČ TnĄŔ bĘŇ ’Č BĲĎ ÉotŇ ’Ł
NSĆ xĳŁ hČ =tŇ ’Ć wyl¡Ď ‘Ď MWĆ I¿ĎwČ : oBĲ ol¡ dŇ j¿Ł ’Ę IĆwČ dŇ pŔŁ ’Ą hĲĎ ÉbSĆ xĄÄ BĘ otę ’Ł rGăŁ xĘ IČwČ 8

tŇ pĆŇ n¡ĆYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ : MyUĲĂ êĚhČ =tŇ ’Ć wĘ Myr¡ĂC’hĲĎ =tŇ ’Ć NSĆ xŔŁ hČ =l’Ć ÉNêĄ IĂwČ 9

ÉbhĎ EĎhČ ZyYąĂ tŇ ’ăĄř wynĎę jĎ lCmă =l’Ć tŇ pĆŇ nĆÁYĘ UĂ hČ =l‘Č MWĆ IĎÄwČ oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č
NmĆ SăĆ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ xuąČIĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ SdĆŇ uŔŁ hČ rzĆnăĄř 10

: Mř tĲĎŇ ’Ł SD¡ĄqČ yĘwČ oBĳ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć xS¿Č mĘ IĂwČ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ
=tŇ ’Ć wĘ xČ BĄÁ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć xSČÄ mĘ IĂwČ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č CeUËĆ mĂ zI¿ČwČ 11

wylk=lk
‘"t ,V"x ,y"k ’"t ,d"dx Nkw hxĎnĘUĂ lČ wĘ v.37 .s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk rSĆ ’ĞJČ ’"sb ,rSĆ ’ĞJČ rybs v.36

.Myqwspb hrwth yYx v.8 .x .s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk rSĆ ’ĞJČ ’"sb ,rSĆ ’ĞJČ rybs v.38 .s"tw
.‘"tw y"t Nkw ot’Ł ’"s v.10 .lgs rzĆnĆ ’"s v.9 .yqwbnzb Nk v.9
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12 hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ NmĆ èăĆ mĂ ÉqYŁ IĂwČ : MSĲĎ DĘqČ lĘ oe¡JČ =tŇ ’Ć wĘ rIËŁ JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ wylĎę JĄ =lJĎ
13 ynăĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ bŇ rĄÄ qĘ IČwČ : oSĲ DĘqČ lĘ ot¡Ň ’Ł xS¿Č mĘ IĂwČ NrĳŁ hĞ’ĲČ S’Ň răŁ l‘¡Č

tŇ o‘ĳBĎ gĘŇmĂ Mh¡Ć lĎ Sb¿ŇŁ xĞ IĲČwČ TnĄŔ bĘŇ ’Č ÉMtĎŇ ’Ł rGąŁ xĘ IČwČ ÉtnŁ êĽř JĚ MSąĄ BĂ lĘ IČwČ NręŁ hĞ’ĲČ
14 ëŇ mÄŁ sĘ IĂwČ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ rjăČ tŇ ’¡Ą SGĄě IČwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ
15 xuČÄ IĂwČ TxĎę SĘ IĂwČ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ hĲČ rj¿Č S’Ň r¡Ł =l‘Č MhĆŔ ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć ÉwynĎbĎŇ C NrąŁ hĞ’ĲČ

’F¡Ą xČ yĘwČ o‘Ŕ BĎ YĘ ’Ć BĘ ÉbybĂŇ sĎ xČ BąĄ zĘUĂ hČ tŇ onÄrĘqČ =l‘Č NêĄ IĂwČţ ÉMDĎhČ =tŇ ’Ć hŇ SąĆ mŁ
rj¿ĄkČŇ lĘ ChS¡Ą DĘqČ yĘwĲČ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ dŇ osă yĘ=l’Ć ÉqYČ yĎ MDĎę hČ =tŇ ’Ć wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć

16 tŇ rĆtăĆŇ yŁ Ét’Ą wĘ ůbrĆuĆhČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÈblĆ xĄ hČ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ xuČę IĂwČ : wylĲĎ ‘Ď
: hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ hŇ S¡Ć mŁ rT¿Ą qĘ IČwČ NhĳĆ BĘ lĘ xĆ =tŇ ’Ć wĘ tŇ y¡Ł lĎ JĘ hČ yê¿ĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ dŇ bĄŔ JĎ hČ

17 ZCx¡ mĂ S’ĄŔ BĎ PŇ răČWĎ oSŔ rĘjĂ =tŇ ’Ć wĘ orăWĎ BĘ =tŇ ’Ć wĘ Éor‘Ł =tŇ ’Ć wĘ rjąĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
18 hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ ly’ăĄ tŇ ’¡Ą bŇ rĄě qĘ IČwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ
19 qrÄŁ zĘIĂwČ TxĳĎ SĘ IĂwČ : lyĂ’ĲĎ hĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć wynËĎbĎŇ C NrÌŁ hĞ’ĲČ CkÂ mĘ sĘ IĂwĲČ
20 wyxĳĎtĎŇ nĘ lĂ xê¡Č nĂ lyĂ’ČŔ hĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č MDËĎhČ =tŇ ’Ć hŇ SÌĆ mŁ
21 =tŇ ’Ć wĘ : rdĆŇ jĲĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ Myx¡Ă tĎŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ S’Ň rŔŁ hĎ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ rTąĄ qĘ IČwČ

lyĂ’ČÁ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ SĆÄ mŁ žrTĄ qĘ IČwČ MyĂUĳĎBČ ZxăČ rĎ MyĂ‘¡ČrĎJĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆu¿ĆhČ
rSËĆ ’ĞJĲČ hoĎŔhylĲČ É’Ch hŇ è¿Ć ’Ă ÉxČ xÄŁ ynĂ =xČ yrĲĄlĘ ’Chą hŇ lĎÄ‘Ł hŇ xĎ BĄę zĘUĂ hČ

22 My’ĳĂ QĚ UĂ hČ ly’¡Ą ynĂŔ èĄ hČ lyĂ’ăČhĎ =tŇ ’Ć ÉbrĄqĘ IČwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ
23 xuąČIĂwČ ű TxĎő SĘ IĂwČ : lyĂ’ĲĎ hĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć wynËĎbĎŇ C NrÌŁ hĞ’ĲČ CkÂ mĘ sĘ IĂwĲČ

ÉodŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NzĆ’ĲŁ ëŇ Cn¿êĘ =l‘Č NêËĄ IĂwČ omŔ DĎmĂ ÉhSĆ mŁ
24 NêĄÄ IĂwČ NręŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć bŇ rĄÂ qĘ IČwČ : tŇ ynĲĂ mĎ yĘhČ ol¡ gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ

tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉMdĎŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉMnĎ zĘ’Ď ëŇ CnąêĘ =l‘Č ÉMDĎhČ =NmĂ hŇ SąĆ mŁ
xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č MDËĎhČ =tŇ ’Ć hŇ SÌĆ mŁ qrÄŁ zĘIĂwČ tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ Ml¡Ď gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ

25 rSăĆ ’Ğ ÈblĆ xĄ hČ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ wĘ hŇ yĎęlĘ ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ lĆ xăĄ hČ =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ
NhĳĆ BĘ lĘ xĆ =tŇ ’Ć wĘ tŇ y¡Ł lĎ JĘ hČ yê¿ĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ dŇ bĄŔ JĎ hČ tŇ rĆtăĆŇ yŁ Ét’Ą wĘ ůbrĆuĆhČ =l‘Č

26 xqČ lĎ ţ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ű rSăĆ ’Ğ tŇ o~Á UČ hČ liČÄ mĂ C : NymĲĂ IĎhČ qoS¿ tŇ ’¡Ą wĘ
ÉMWĆ IĎÄwČ dŇ xĳĎ ’Ć qyqăĂrĎwĘ tŇ x¡Č ’Č NmĆ SËĆ MxĆ l¿Ć tŇ QČÄxČ wĲĘ ÉtxČ ’Č hŇ ~ąĎ mČ tŇ QČÄxČ

27 NrŔŁ hĞ’ĲČ yjăĄJČ l‘Č ť lJŔŁ hČ =tŇ ’Ć NêăĄ IĂwČ : NymĲĂ IĎhČ qoS¿ l‘¡ČwĘ MybĂŔ lĎ xĞhăČ =l‘Č
28 ÉMtĎŇ ’Ł hŇ SąĆ mŁ xuČÄ IĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ MtËĎŇ ’Ł PŇ nĆIÌĎwČ wynĳĎbĎŇ yjăĄJČ l‘¡ČwĘ

l‘m
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xČ yrăĄlĘ ÉMhĄ My’¿Ă QĚ mĂ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ =l‘Č hŇ xĎ B¡Ą zĘUĂ hČ rT¿Ą qĘ IČwČ MhĆŔ yjĄ JČ l‘ăČmĄ
hŇ p¡ĎŇ CntĘŇ Chp¿ĄŇ ynĂ yĘwČ hŇ zĆŔxĎ hăĆ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ xuąČIĂwČ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ hŇ è¿Ć ’Ă xČ xŔŁ ynĂ 29

ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ nĎŔ mĎ lĘ ÉhyĎhĎ hŇ SąĆ mŁ lĘ My’Ăę QĚ UĂ hČ ly’ăĄmĄ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ
=l‘Č rSăĆ ’Ğ ÈMDĎhČ =NmĂ C hŇ xĎę SĘ UĂ hČ NmĆ èăĆ mĂ hŇ SĆÁ mŁ xuČÄ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć 30

oêĳ’Ă wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =l‘Č wĘ wynËĎBĎ =l‘Č wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =l‘Čř ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČ zIąČwČ ůxČ BĄ zĘUĂ hČ
: oêĲ ’Ă wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć wĘ wynËĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ćř ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ SDąĄqČ yĘwČ
lhĆ ’ăŁ xtČŇ jăĆ ÈrWĎ BĎ hČ =tŇ ’Ć Clă èĘ BČ wynĎęBĎ =l’Ć wĘ NrăŁ hĞ’ĲČ =l’Ć hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 31

rSąĆ ’ĞJĲČ My’ĳĂ QĚ UĂ hČ lsăČ BĘ rS¡Ć ’Ğ MxĆ QĆŔ hČ =tŇ ’ĆÄ wĘ otŔ ’Ł Clă kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉMSĎ wĘ ůd‘Ąom
MxĆ QĳĎbČŇ C rW¡Ď BĎ BČ rt¿ĎŇ oehČ wĘ : ChlĲĚ kĘŇ ’Ň yĲŁ wyn¡ĎbĎŇ C Nr¿Ł hĞ’ĲČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉytĂŇ yCĄÄYĂř 32

MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉC’YĘ tĲĄŇ âlą dŇ ‘ĄÁ om lhĆ ’ÄŁ žxtČŇ jĆ mĂ C : CpŇ rĲŁ WĘ êĂ S’¡Ą BĎ 33

: MkĲĆŇ dĘŇ yĆř =tŇ ’Ć ’Q¡Ą mČ yĘ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ yJĂ ť MkĳĆŇ y’Ą QĲĚ mĂ ym¡Ą yĘ tŇ âŇ lŔ mĘ Moyă dŇ ‘Č ť
: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ rj¿ĄkČŇ lĘ tŇ ŁW¡ ‘ĞlĲČ hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ hŇ EĳĆhČ MoIăBČ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ 34

MêËĆrĘmČ SĘ C MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉhlĎ yĘlČÄ wĎ MmąĎ oy CbÄ SĘ êĲĄ dŇ ‘ĄÁ om lhĆ ’ÄŁ žxtČŇ pĆŇ C 35

wynĳĎbĎŇ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ W‘Č I¿ČwČ : ytĂŇ yCĲĄYĚ Nk¡ĄŇ =yJĂ CtŇ Cmĳ tĎŇ âlă wĘ ho¡ĎhyĘ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć 36

: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’Ą ť
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄqĘ zĂlĘ C wynĳĎbĎŇ lĘ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ hŇ SĆŔ mŁ ’răĎqĎ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ MoIăBČ ÉyhĂ yĘwĲČ+p3 T

hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ lyĂ’¿ČwĘ tŇ ’Ň FËĎ xČ lĘ rqÌĎBĎ =NBĆ lgĆŇ‘ăĄ ìŇ lĘ ţ=xqČ NręŁ hĞ’ĲČ =l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ 2

rmĳŁ ’Ň lĄ rBăĄ dČŇ êĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ bŇ r¡ĄqĘ hČ wĘ MmĳĂ ymĂ êĘ 3

: hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ Mm¡Ă ymĂ êĘ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ WbĆŇ kÌĆŇ wĎ lgĆŇ‘ĄÄ wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ lĘ ÉMyEĂ‘Ă =ry‘ĲĂWĘ Cxą qĘ
yJăĂ NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ C hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉxČ BÄŁ zĘlĂ MymĂę lĎ SĘ lĂ lyĂ’ČÁ wĎ roSÄ wĘ 4

yn¡ĄjĘ =l’Ć hŇ SĆŔ mŁ hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ą ť Cxę qĘ IĂwČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ hŇ ’¿Ď rĘnĂ ho¡ĎhyĘ MoIŔhČ 5

hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉCbŇ rĘqĘ IĂwĲČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ 6

: hoĲĎhyĘ dŇ ob¿Ň JĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ ’r¿ĎyĄwĘ CWĳ ‘ĞêĲČ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ hŇ zÌĆ
ÉìtĘŇ ’Ň FĲĎ xČ =tŇ ’Ć hŇ WĄÂ ‘ĞwĲČ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l’Ć bŇ rąČqĘ NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 7

ÉM‘ĎhĎ NBąČ rĘqĎ =tŇ ’Ć hŇ WĄÂ ‘ĞwĲČ M‘ĳĎhĎ dŇ ‘ăČbĘŇ C ì¡Ň dĘŇ ‘ČBĲČ rj¿ĄkČŇ wĘ ìŇ tĆŔ lĎ ‘ăŁ =tŇ ’Ć wĘ
rpkw
swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.30 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,d"dx ,y"k ’"t ,V"x Nkw =l‘ČwĘ ’"s v.30

’"s v.33 .h"l qwsp Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk ytĂ yCĄYĚ l"Y v.31 .s"tw ‘"t ,y"t ,Nwmdq
yYxw +b Myrdsw .z"Y Myqwspw .whydb‘ [6:1—8:36] hVrph MV v.36 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw MkĆydĄyĘ
Mypl’ tVmx twytw’w .gŁyŁVŁ w Pl’ Mylmw .[8:1] Nrh’=t’ xq rds yYxw ,[6:12] wynbw Nrh’ Nbrq hz ,rds
.[8:25] blxh=lk=t’ĲĆwĘ ,[8:16] blxh lk=t’ĲĆ xqyw wrbxthw ,Pwlx hb Ny’w .Mymy +z hymy rpsmw .wŁYŁ w

.’"k d‘ +’ qwsp +w +b l’wmVb dwd dw‘ Psyw hrTph v.1 .T
www.bibleist.ru
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8 xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =l’Ć Nr¡Ł hĞ’ĲČ bŇ r¿ČqĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MdĎŔ ‘ĞBĲČ rjăĄkČŇ wĘ
9 NrăŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CbŇ rĂqĘ IČwČţ : olĲ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ lgĆŇ‘¿Ą=tŇ ’Ć TxËČ SĘ IĂwČ

xČ BĳĄ zĘUĂ hČ tŇ onărĘqČ =l‘Č Nê¡Ą IĂwČ MDĎŔ BČ Éo‘BĎ YĘ ’Ć lBąŁ TĘ IĂwČ ůwylĎ ’Ą ÈMDĎhČ =tŇ ’Ć
10 tŇ ŁyÁlĎřJĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ lĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ dŇ os¡ yĘ=l’Ć qYČŔ yĎ MDăĎhČ =tŇ ’Ć wĘ

rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ ryT¡Ă qĘ hĂ tŇ ’Ň FĎŔ xČ hăČ =NmĂ ÉdbĄŇ JĎ hČ =NmĂ tŇ rĆtąĆŇ IŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ
11 S’ĄŔ BĎ PŇ răČWĎ ro‘ĳhĎ =tŇ ’Ć wĘ rW¡Ď BĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ
12 ÉwylĎ ’Ą NrąŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ C’YĂ mĘ IČwČţ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć Tx¡Č SĘ IĂwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ
13 wylËĎ ’Ą C’yřYÌĂmĘ hĂ hŇ lĎę ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č Chq¿ĄrĘzĘIĂwČ MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć
14 bŇ rĆu¡ĆhČ =tŇ ’Ć Zx¿Č rĘIĂwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l‘Č rT¡Ą qĘ IČwČ S’Ň rĳŁ hĎ =tŇ ’Ć wĘ hĎ yx¡Ć tĎŇ nĘ lĂ
15 NBăČ rĘqĎ tŇ ’¡Ą bŇ rĄě qĘ IČwČ : hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =l‘Č rT¿Ą qĘ IČwČ MyĂ‘ĳĎrĎJĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ

Ch’¡Ą FĘ xČ yĘwČĲ ChT¿Ą xĎ SĘ IĂwČ M‘ĎŔ lĎ rSăĆ ’Ğ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ ry‘ąĂWĘ =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ M‘ĳĎhĎ
16, 17 =tŇ ’Ć ÈbrĄqĘ IČwČ : TjĲĎ SĘ UĂ JČ hĎ W¡Ć ‘ĞIĲČwĲČ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć bŇ r¡ĄqĘ IČwČ : NoSĲ ’Ň rĂJĲĎ

tŇ l¿Č ‘Ł dŇ b¡ČŇ QĘ mĂ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =l‘Č rT¡Ą qĘ IČwČ hŇ eĎUĆŔ mĂ ÉojkČŇ ’QąĄ mČ yĘwČ ůhxĎ nĘ UĂ hČ
18 rSăĆ ’Ğ Mym¡Ă lĎ èĘ hČ xbČŇ z¿Ć lyĂ’ČŔ hĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉroèhČ =tŇ ’Ć TxąČ SĘ IĂwČ : rqĆBĲŁ hČ

xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č Chq¿ĄrĘzĘIĂwČ wylĎŔ ’Ą ÉMDĎhČ =tŇ ’Ć NrąŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ C’YĂ mĘ IČwČţ M‘ĳĎlĎ
19 ÉhiĆ kČŇ mĘ hĲČ wĘ hŇ yąĎlĘ ’Č hĲĎ lyĂ’ČŔ hĎ ÍNmĂÄ C roèĳ hČ =NmĂ Myb¡ĂŇ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ
20 rT¿Ą qĘ IČwČ tŇ ozĳxĎ hĲĆ =l‘Č Myb¡ĂŇ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć CmyW¿Ă IĎwČ : dŇ bĲĄŇ JĎ hČ tŇ rĆt¡ĆŇ yŁ wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ wĘ
21 NrËŁ hĞ’ĲČ PŇ ynÌĂhĄ NymĂŔ IĎhČ qoSă Ét’Ą wĘ tŇ ozęxĎ hĲĆ tŇ ’ăĄ wĘ : hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ Myb¡ĂŇ lĎ xĞhĲČ
22 wdËř y=tŇ ’Ć NrÌŁ hĞ’ĲČ ’vĎÄ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ śhŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ

: MymĲĂ lĎ èĘ hČ wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ wĘ tŇ ’Ň FËĎ xČ hĲČ tŇ ŁWÌ ‘ĞmĲĄ dŇ rĆIĄęwČř MkĳĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwČĲ M‘¡ĎhĎ =l’Ć
23 ’r¿ĎIĄwČ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Ck¡Ň rĞbĲĎŇ yĘwČĲ C’Ŕ YĘ IăĄwČ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SąĆ mŁ ’bÄŁ IĎwČ
24 É lkČŇ ’Ň êÄŁ wČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ÉS’Ą ’YĄêąĄ wČ : M‘ĲĎhĎ =lJĎ =l’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ

CerŔŁ IĎwČ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ ’rĘIąČwČ MybĳĂŇ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č
y otę êĎxĘ mČ Sy’ăĂ ’Chř ybĂÁ ’Ğ wĲČ bŇ dĎÄ nĎ NrŁ hĞ’ĲČ ţ=ynĲĄbĘŇ Cxă qĘ IĂwČ : MhĲĆ ynĄjĘ =l‘Č Cl¡ jĘ IĂwĲČ

S’ăĄ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ CbŇ yrĂÁ qĘ IČwČ tŇ rĆTĳŁ qĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď CmyW¿Ă IĎwČ S’ĄŔ ÉNhĄ bĎŇ CnąêĘ IĂwČ
2 MtĳĎŇ o’ lkČŇ ’Ň êăŁ wČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ S’ËĄ ’YĄê¿Ą wČ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ C¡ĎYĂ âl£ rSÌĆ ’Ğ hŇ rĎŔ zĎ
3 rBĆÄ DĂ=rSĆ ’Ğ ž’Ch NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ CtŇ m¡Ě IĎwČ

hwhy

.Pqm ’lb NmĂÄ C ’"s v.19 .rsx C’YĂ mĘ hĂ hgwmb v.13 .’lm toylĎ JĘ hČ yllhb ,ymlVwry Nk v.10

.yrq wydĎyĎ ,bytk odyĎ v.22 .+wgw g"y +x ly‘l Nyy‘ : ‘"tw ’"t ,V"x Nkw =t’Ć hoĎhyĘ hwY ’"s v.21

.l"sb Nkw ‘rlm ’ChÁ ybĂŇ ’ĞwĲČ ’"s v.1 .y .dryÁw ’"s v.22www.bibleist.ru
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MD¡Ł IĂwČ dŇ bĳĄŇ JĎ ’Ć M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č wĘ SdĄŔ uĎ ’Ć ybăČŇ rŁ qĘ BĂ ÉrmŁ ’Ň lĄ ű hoąĎhyĘ
l’¡Ą yEĂ‘Ě yn¿ĄBĘ NpĎŔ YĎ lĘ ’Ć l’ăĆ wĘ É l’Ą SĎ ymĲĂ =l’Ć hŇ SĆę mŁ ’răĎqĘ IĂwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ 4

=ynĲĄjĘ tŇ ’ăĄ mĄ ÉMkĆŇ yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć C’ą WĘ CbÂ rĘqĂ ţ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NrĳŁ hĞ’ĲČ dŇ DăŁ
ZCx¡ mĂ =l’Ć MtĎŔ nŁ êĽkĚŇ BĘ ÉM’ĚvĎ IĂwČ Cbę rĘqĘ IĂwĲČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ =l’Ć SdĆŇ uŔŁ hČ 5

žrzĎ‘ĎlĘ ’Ć lĘ C NrÃŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SăĆ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ SĲĆ mŁ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ 6

ÉCmrÄŁ pĘŇ tĂŇ =âlĲ MkąĆŇ ydĄŇ gĘŇbĂŇ C ű C‘răĎpĘŇ êĂ =l’Č Mk¿ĆŇ ySĄ ’Ň rĲĎ wynĎÁBĎ ű rmĎÄ tĎŇ y’ĲĂ lĘ C
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =lJĎ ÉMkĆŇ yxĄ ’Ğ wĲČ PŇ YĳŁ qĘ yĂ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ l‘¿ČwĘ CtŇ mĚŔ tĎŇ âlă wĘ
âlą dŇ ‘ĄÁ om lhĆ ’ÄŁ žxtČŇ jĆ mĂ C : hoĲĎhyĘ PŇ r¿ČWĎ rS¡Ć ’Ğ hŇ pĎŔ rĄvĘ hČ =tŇ ’Ć ÉCJbĘŇ yĂ 7

rb¿ČŇ dĘŇ JĂ CW¡ ‘ĞIĲČwĲČ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ tŇ x¿Č SĘ mĂ NmĆ SËĆ =yJĂ CtŇ mĚŔ êĎ =NjĆ ÉC’YĘ tĲĄŇ
: hŇ SĲĆ mŁ

sŘ6 ű hŇ êăĎ’Č ű êĘ SĘ êăĄ=l’Č rkĎÂ SĄ wĘ NyĂyăČ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ 8, 9

Ml¡Ď o‘ tŇ u¿ČxĚ CtŇ mĳĚ tĎŇ âlă wĘ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł =l’Ć MkËĆŇ ’ĞbĲŇŁ BĘ ëŇ êĎę ’Ă ìŇ ynăĆbĎŇ C
Nyb¿ĄŇ C ’m¡Ą FĎ hČ Nyb¿ĄŇ C lxĳŁ hČ NybăĄŇ C SdĆŇ u¡Ł hČ NyB¿Ą lyDĂŔ bĘŇ hČ lĘ CĲ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ 10

rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ MyuĂŔ xĚhăČ =lJĎ tŇ ’Ą ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć tŇ r¡Ł ohlĘ C : rohĲ FĎ hČ 11

: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ hoËĎhyĘ
ÈwynĎBĎ ű rm¿Ď tĎŇ y’ĂÄ =l’Ć wĘ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć ţ l’ăĆ wĘ NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SĆÁ mŁ rBĄÄ dČŇ yĘwČ 12

tŇ o~¡ mČ hĎ Cl¿ kĘŇ ’Ă wĘ hoĎŔhyĘ yèăĄ ’Ă mĲĄ ÉtrĆtĆÄ oehČ hŇ xĎę nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć Cxă qĘ ůMyrĂtĎŇ oeĲ hČ
Moqă mĎ BĘř ÉHtĎŇ ’Ł MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : ’whĲĂ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł yJËĂ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ lYĆ’ăĄ 13

žt’Ą wĘ : ytĂŇ yCĲĄYĚ Nk¡ĄŇ =yJĂ hoĳĎhyĘ yè¡Ą ’Ă mĲĄ ’whĂŔ ÉìynĆÄBĎ =qxĎ wĘ ìąŇ qĘ xĎ yJăĂ SodŔ qĎ 14

hŇ êĎě ’Č rohŔ TĎ Moqă mĎ BĘ ÉClkĘŇ ’Ň êĲŁ hŇ mĎę CrêĘ hČ qoSă ű tŇ ’ăĄ wĘ hŇ pĎÁ CnêĘ hČ hŇ zĄÄxĞ
yn¿ĄBĘ ym¡Ą lĘ SČ yx¿Ą bĘŇ EĂmĂ CnŔ êĘ nĂ ÉìynĆÄBĎ =qxĎ wĘ ìąŇ qĘ xĎ =yJĲĂ ëŇ êĳĎ’Ă ìŇ yt¡ĆŇ nŁ bĘŇ C ìŇ yn¿ĆbĎŇ C
C’ybĂŔ yĎ ÉMybĂŇ lĎ xĞhĲČ yèąĄ ’Ă l‘ăČ hŇ pĎę CnêĘ hČ hŇ zăĄxĞ wĲČ hŇ mĎÂ CrêĘ hČ qoSă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 15

MlĎŔ o‘=qxĎ lĘ ÉìêĘ ’Ă ìŇ ynąĆbĎŇ lĘ C ìÁ lĘ hŇ yĎÄhĎ wĘ hoĳĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ PŇ yn¿ĂhĎ lĘ
hŇ S¡Ć mŁ SrËČDĎř Sr¿Ł DĎ tŇ ’Ň FĎę xČ hĲČ ry‘ăĂWĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ : hoĲĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ 16

Mr¡ĂtĎŇ oeĲ hČ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉrmĎ tĎŇ y’ĲĂ =l‘Č wĘ rząĎ‘ĎlĘ ’Ć =l‘Č PŇ YŁ qĘ IĂwČţ PŇ rĳĎŁW hŇ eăĄhĂ wĘ
yJËĂ SdĆŇ uŔŁ hČ Moqă mĘ BĂ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ=âlĲ ‘Č CDę mČ : rmĲŁ ’Ň lĄ 17

hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć Ét’Ň WĄ lĎ MkĆę lĎ NtăČŇ nĎ ű HtăĎŇ ’Ł wĘ ’whĳĂ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł
rpkl
t"ld ,twbytb hrwth yYx ’yhw ,wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmys hTyV V’rb Vrd v.16 .’y‘gb MoqmĎBĲĘ wxyryb v.13

.t"ld lkm ’nqsm
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18 SdĆŇ u¡Ł hČ =l’Ć HmĎŔ DĎ=tŇ ’Ć ’băĎŇ Ch=âlĲ NhĄ ť : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ rj¿ĄkČŇ lĘ
19 NrÁŁ hĞ’ĲČ rBĄÄ dČŇ yĘwČ : ytĂŇ yCĲĄYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ SdĆŇ u¡Ł BČ HtËĎŇ ’Ł Cl¿ kĘŇ ’Ň êĲŁ lokÄ ’Ď hŇ mĎ ynĳĂjĘ

hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMtĎŇ lĎ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ MtąĎŇ ’Ň FĎ xČ =tŇ ’Ć CbŇ yrĂÄ qĘ hĂ MoIhČ ţ NhăĄ hŇ SĆę mŁ =l’Ć
: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ bŇ T¡Č yIĂhČ MoIŔhČ Ét’Ň FĎ xČ yêĂ lĘ kąČŇ ’Ď wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ JĎ yt¡ĂŇ ’Ł hŇ nĎ’Ň r¿ĆqĘ êĂ wČ

20 : wynĲĎ y‘ĄBĘ bŇ T¡Č yIĂwČ hŇ SĆŔ mŁ ‘măČ SĘ IĂwČ
’y, 2 yn¿ĄBĘ =l’Ć CrËBĘ DČ : MhĲĆ lĄ ’Ğ rm¿Ł ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ sŘ7

rS¿Ć ’Ğ hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ =lJĎ mĂ ClŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ rSăĆ ’Ğ ÉhIĎxČ hĲČ tŇ ’Ň ząŁ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
3 tŇ l¿Č ‘ĞmĲČ tŇ sŔŁ rĎjĘ É‘sČř SĆÄ tŇ ‘ČsąČ SŁ wĘ hŇ sĎę rĘjČ tŇ sĆ răĆpĘŇ mČ ű lJăŁ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č
4 ÉylĄ ‘ĞUĲČ mĲĂ ClŔ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlă ÉhzĆ=tŇ ’Ć ëŇ ’ąČ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ Ht¡ĎŇ ’Ł hŇ mĳĎ hĄ BĘ BČ hŇ r¡ĎGĄ

’Chę hŇ rĎÁ gĄŇ hŇ lĄÄ‘ĞmĲČ =yJĂ lmĎ GĎhČ ţ=tŇ ’Ć hŇ sĳĎ rĘjČ hČ ys¡ĄśrĂpĘŇ UČ mĂ C hŇ rĎŔ GĄhČ
5 hŇ ląĄ ‘ĞmĲČ =yJĂ NpĎę èĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ syrĂŔ pĘŇ mČ CenăĆ y’Ą ÉhsĎ rĘpČŇ C
6 tŇ bĆŇ nĆę rĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ syrĳĂpĘŇ yČ âlă hŇ s¡Ď rĘpČŇ C ’ChŔ ÉhrĎgĄŇ

: MkĲĆŇ lĎ ’wh¡Ă hŇ ’¿Ď mĄ TĘ hŇ sĎ yrĳĂpĘŇ hĂ âlă hŇ s¡Ď rĘpČŇ C ’whĂŔ ÉhrĎGĄ tŇ ląČ ‘ĞmĲČ =yJĂ
7 ’Ch¡ wĘ hŇ sĎŔ rĘjČ É‘sČ SĆÄ ‘s¿Č SŁ wĘ ’Chę hŇ sĎÁ rĘjČ syrĂÄ pĘŇ mČ =yJĲĂ ryzĂxĞhĲČ ţ=tŇ ’ĲĆ wĘ
8 Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ bĘŇ C ClkĄŔ ’Ň tŇŁ âlă ÉMrĎWĎ BĘ mĂ : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ rGĳĎyĂ=âlĲ hŇ răĎGĄ
9 MyĂUĳĎBČ rSăĆ ’Ğ lJ¡Ł mĂ ClŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉhzĆ=tŇ ’Ć : MkĲĆŇ lĎ Mh¡Ą My’¿Ă mĄ TĘ C‘GĳĎtĂŇ âlă

Mt¿ĎŇ ’Ł Myl¡Ă xĎ eĘ bČŇ C MyUËĂ IČBČ MyĂUČę BČ tŇ WĆ qĆÁ WĘ qČ wĘ ryjĂÄ nČsĘ žol=rSĆ ’Ğ lJăŁ
10 MylĂŔ xĎ eĘ bČŇ C ÉMyUĂ IČBČ tŇ WĆ qĆę WĘ qČ wĘ ryjăĂ nČsĘ olÁ=Ny’ĲĄ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ

: MkĲĆŇ lĎ Mh¡Ą ZqĆS¿Ć MyĂUĳĎBČ rSăĆ ’Ğ hŇ I¡ĎxČ hĲČ SpĆŇ n¿Ć lJËŁ mĂ C MyĂUČŔ hČ ZrĆSăĆ É lJŁ mĂ
11 : CYuĲĄSČ êĘ Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć wĘ ClkĄŔ ’Ň tŇŁ âlă ÉMrĎWĎ BĘ mĂ MkĳĆŇ lĎ CyăhĘ yĲĂ ZqĆS¡Ć wĘ
12 : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ZqĆS¿Ć MyĂUĳĎBČ tŇ WĆ q¡ĆWĘ qČ wĘ ryj¿Ă nČsĘ olË =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ lJăřŁ
13 ÉrSĆ eĆÄhČ =tŇ ’Ć MhĳĄ ZqĆSăĆ Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ yĄ âl¿ PŇ o‘Ŕ hĎ =NmĂ CYă uĘ SČ êĘ ÉhQĆ ’ĄÄ =tŇ ’Ć wĘ

14, 15 tŇ ’¿Ąř : HnĲĎ ymĂ lĘ hŇ I¡Ď’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ ’ĎŔ DĎhČ =tŇ ’ĆÄ wĘ : hŇ IĲĎnĂ zĘ‘ĎhĲĎ tŇ ’¡Ą wĘ srĆjĆŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ
16 PŇ xČ èĳĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ sm¡Ď xĘ êČhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĎŔ ‘ĞIĲČhĲČ tŇ BăČ Ét’Ą wĘ : onĲ ymĂ lĘ bŇ r¡Ą‘Ł =lJĎ

17, 18 =tŇ ’Ć wĘ : PŇ CSĲ nĘ IČhČ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ ¡ĎlèĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ soJ¿ hČ =tŇ ’Ć wĘ : ChnĲĄ ymĂ lĘ Ze¡ĄhČ =tŇ ’Ć wĘ
19 hŇ p¡ĎŇ nĎ’ĞhĲĎ hŇ dĎŔ ysĂ xĞhĲČ Ét’Ą wĘ : MxĲĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’¡Ď uĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ mĆ S¿Ć nĘ êĂ hČ
20 ëŇ ¡ĄlhŁ hĲČ PŇ o‘Ŕ hĎ ZrĆSăĆ lJřŁ ť : PŇ QĲĄ TČ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ p¡ČŇ yřkĂŇ CDĲhČ =tŇ ’Ć wĘ HnĳĎ ymĂ lĘ

‘br’=l‘
,yllhb Nk v.4 .+w d"y Myrbd Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw tsrp yêĄSĘ ‘sV ’"s v.3 .’y
,q"d y"t ,’"t ,V"x Nkw t’ĄwĘ ’"s v.15 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw lkŁ wĘ ’"s v.12 .’lm ysĄyrĂpĘ UČmĂ C ymlVwry

.Zmqb tpĎ ykwdh hgwmb v.19 .r"tw s"t ,‘"twww.bibleist.ru
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ZrĆSăĆ É lJŁ mĂ ClŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉhzĆ=tŇ ’Ć ëŇ ’ąČ : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ZqĆS¿Ć ‘BĳČ rĘ’Č =l‘Č 21

rê¿ĄnČlĘ wylĎŔ gĘŇrČlĘ l‘ČUăČ mĂ ÉMyĂ‘ČÄ rĎkĘŇ âląř =rSĆ ’Ğ ‘BĳČ rĘ’Č =l‘Č ëŇ ¡ĄlhŁ hĲČ PŇ o‘Ŕ hĎ
onŔ ymĂ lĘ hŇ BăĆ rĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć ClkĄŔ ’Ň êŁ ÉMhĆ mĄ hŇ QĆ ’ąĄ =tŇ ’Ć : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Nřh¡Ą BĎ 22

: ChnĲĄ ymĂ lĘ bŇ g¡ĎŇxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć wĘ ChnĄŔ ymĂ lĘ lGăŁ rĘxČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ ChnĳĄymĂ lĘ M‘¡ĎlĘ iĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ
: MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ZqĆS¿Ć MyĂlĳĎ gĘŇrČ ‘BăČ rĘ’Č ol¡ =rSĆ ’Ğ PŇ o‘Ŕ hĎ ZrĆSăĆ É lkŇŁ wĘ 23

=lkĎŇ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ yĂ Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ BĘ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĎ C’UĳĎ FČ êĂ hŇ QĆ ’¡Ą lĘ C 24, 25

hŇ mĎÃ hĄ BĘ hČ =lkĎŇ lĲĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ sB¿Ą kČŇ yĘ MtĳĎŇ lĎ bĘŇ eĂ mĂ ’W¡Ą eŁ hČ 26

hŇ eĎnăĆy’Ą ÉhrĎgĄŇ wĘ tŇ ‘ČsČę SŁ hŇ eĎ năĆy’Ą ű ‘sČ SăĆ wĘ hŇ sĎÁ rĘjČ tŇ sĆ rĆÄ pĘŇ mČ ž’whĂ rSăĆ ’Ğ
ëŇ ăĄloh ű lkăŇŁ wĘ : ’mĲĎ TĘ yĂ Mh¡Ć BĎ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĎ MkĳĆŇ lĎ Mh¡Ą My’¿Ă mĄ TĘ hŇ lĎŔ ‘ĞmĲČř 27

=lJĎ MkĳĆŇ lĎ Mh¡Ą My’¿Ă mĄ TĘ ‘BČŔ rĘ’Č =l‘Č tŇ kĆŇ lăĆ hŁ hĲČ ÉhIĎxČ hĲČ =lkĎŇ BĘ wyjĎę JČ =l‘Č
sB¿Ą kČŇ yĘ MtĎŔ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć É’WĄ eŁ hČ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ yĂ Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ BĘ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ 28

: MkĲĆŇ lĎ hŇ UĎ h¡Ą My’¿Ă mĄ TĘ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č ’măĄ TĎ wĘ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ
rB¡Ď kĘŇ ‘ČhĲĎ wĘ dŇ lĆ x¿Ł hČ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ZrăĄèŁ hČ ZrĆè¡Ć BČ ’mĄŔ FĎ hČ ÉMkĆŇ lĎ hŇ ząĆwĘ 29

: tŇ mĆ SĲĎ nĘ êĂ hČ wĘ TmĆ x¡Ł hČ wĘ hŇ ’ĳĎ TĎ QĘ hČ wĘ xČ J¡Ł hČ wĘ hŇ q¿ĎnĎ’ĞhĲĎ wĘ : ChnĲĄ ymĂ lĘ bŇ ~¿Ď hČ wĘ 30

Mt¡ĎŇ mŁ BĘ MhËĆ BĎ ‘ČgÌĄŇ eŁ hČ =lJĎ ZrĆèĳĎ hČ =lkĎŇ BĘ Mk¡ĆŇ lĎ My’¿Ă mĄ FĘ hČ hŇ QĆ ’ËĄ 31

’mĎę TĘ yĂ MtĎÁ mŁ BĘ ű MhĆÄ mĄ žwylĎ ‘Ď ljăŁ yĂ=rSĆ ’Ğ ślkăŇŁ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ yĂ 32

hŇ W¿Ć ‘Ď yĲĄ=rSĆ ’Ğ ylĂěJĘ =lJĎ qWĎŔ o’ă Éro‘=o’ dŇ gĆŇbąĆŇ o’ă ÉZ‘Ą=ylĂ JĘ =lJĎ mĂ
=ylĂ JĘ =lkĎÄ wĘ : rhĲĄ TĎ wĘ bŇ rĆ‘¡ĆhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ ’bËĎŇ Cy MyĂUÌČBČ MhĳĆ BĎ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ 33

ot¿Ň ’Ł wĘ ’m¡Ď TĘ yĂ okËŇ otŇ BĘ rSÌĆ ’Ğ lJăŁ okĳŇ oê=l’Ć Mh¡Ć mĄ lj¿Ł yĂ=rSĆ ’Ğ WrĆxĆŔ
’mĳĎ TĘ yĂ MyĂm¡Č wylËĎ ‘Ď ś’ob¿Ň yĎ rSĆÄ ’Ğ lkĄę ’Ď yĲĄ rSăĆ ’Ğ lkĆŇ ’ÁŁ hĎ =lJĎ mĂ : CrBĲŁ SĘ tĂŇ 34

ljÄŁ yĂ=rSĆ ’Ğ lkŇŁ wĘţ : ’mĲĎ TĘ yĂ yl¡Ă JĘ =lkĎŇ BĘ hŇ tĆŔ èĎ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉhqĆSĘ mČ =lkĎŇ wĘ 35

My’¡Ă mĄ TĘ C MhĳĄ My’ăĂ mĄ TĘ Zê¡Ď yĚ MyĂrËČykĂŇ wĘ rCeÌêČ ů’mĎ TĘ yĂ ÈwylĎ ‘Ď ű MtăĎŇ lĎ bĘŇ eĂ mĂ
Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ BĘ ‘Čg¿ĄŇ nŁ wĘ rohĳ TĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ MyĂm¡Č=hŇ wĄqĘ mĂ robËŇ C Ny¿Ď‘Ę mČ ëŇ ’ăČ : MkĲĆŇ lĎ Cy¿hĘ yĲĂ 36

roh¡ TĎ ‘ČrĳĄEĎyĂ rSăĆ ’Ğ ‘Č Cr¡zĄ ‘rČz¿Ć=lJĎ =l‘Č MtĎŔ lĎ bĘŇ eĂ mĂ É ljŁ yĂ ykąĂŇ wĘ : ’mĲĎ TĘ yĂ 37

’Ch¡ ’m¿Ą TĎ wylĳĎ ‘Ď Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ eĂ mĂ lp¿ČŇ nĎ wĘ ‘rČzĆŔ=l‘Č ÉMyĂmČÄ =NêČ yĚ ykąĂŇ wĘ : ’ChĲ 38

Mk¡ĆŇ lĎ ’yh¿Ă =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =NmĂ ÉtCmyĎ ykąĂŇ wĘ : MkĲĆŇ lĎ 39

HtĎŔ lĎ bĘŇ eĂ mĂ É lkĄŇ ’Ł hĲĎ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ yĂ Ht¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ BĘ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ hŇ lĳĎ kĘŇ ’Ď lĘ 40

sbky
.V"x Nkw MhĆBĎ y"k Myrps bwrb v.21 .yrq ol v.21 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw lkŁ wĘ ’"s v.20

.rsx ’bŁ yĎ ymlVwry ,C’obyĎ rybs v.34 .=lkĎ wĘ n"b ,lkăŁ wĘ ’"b ’"n v.32 .Vgdb hl‘UĲČ ’"s v.26
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wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ sB¿Ą kČŇ yĘ HtĎŔ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć É’WĄ eŁ hČ wĘ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č ’măĄ TĎ wĘ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ sB¿Ą kČŇ yĘ
41 ’Ch¡ ZqĆS¿Ć ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ZrăĄèŁ hČ ZrĆè¡Ć hČ =lkĎŇ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ
42 dŇ ‘Č ť ‘BČę rĘ’Č =l‘Č ëŇ ăĄloh ű lkăŇŁ wĘ Nř oxÁ GĎ=l‘Č ëŇ lĄÄ oh ž lJřŁ : lkĲĄŇ ’Ď yĲĄ âl¿

MCl¡ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âl¿ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ZrăĄèŁ hČ ZrĆè¡Ć hČ =lkĎŇ lĘ MyĂlČŔ gĘŇrČ hŇ BăĄ rĘmČ =lJĎ
43 ZrĳĄèŁ hČ ZrĆè¡Ć hČ =lkĎŇ BĘ MkĆŔ ytĄŇ SăŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ÉCYuĘ SČ êĘ =l’Čř : MhĲĄ ZqĆS¿Ć =yJĂ
44 ůMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ÈhoĎhyĘ ynăĂ’Ğ yJăĂ : MBĲĎ Mt¡ĆŇ mĄř TĘ nĂ wĘ MhĆŔ BĎ ÉC’UĘ FČ tĲĂŇ âlą wĘ

=tŇ ’Ć ÉC’UĘ TČ tĘŇ âlą wĘ ynĂ ’ĳĎ Sod¡Ň qĎ yJ¿Ă MySĂŔ dŇŁ qĘ MtăĆŇ yyĂhĘ wĲĂ ÉMêĆSĘ DĂqČ tĘŇ hĲĂ wĘ
45 hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ű yJăĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Wm¿Ą rŁ hĲĎ ZrĆè¡Ć hČ =lkĎŇ BĘ MkĆŔ ytĄŇ SăŁ pĘŇ nČ

MtăĆŇ yyĂhĘ wĲĂ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ tŇ y¿Ł hĘ lĲĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ ląĆ ‘ĞUĲČ hČř
46 SpĆŇ năĆ É lkŇŁ wĘ PŇ o‘Ŕ hĎ wĘ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ tŇ rąČoê tŇ ’Ň zăŁ : ynĂ ’ĲĎ Sod¡Ň qĎ yJ¿Ă MySĂŔ dŇŁ qĘ
47 lyDĂě bĘŇ hČ lĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č tŇ YĆr¿ĆèŁ hČ SpĆŇ n¡Ć=lkĎŇ lĘ C MyĂUĳĎBČ tŇ WĆ m¡Ć rŁ hĲĎ hŇ IĎŔxČ hĲČ

rS¡Ć ’Ğ hŇ IĎŔxČ hĲČ ÉNybĄŇ C tŇ lĆ kĆŔ ’ĹeĲĆhĲČ ÉhIĎxČ hĲČ NybąĄŇ C rhĳŁ FĎ hČ NybăĄŇ C ’m¡Ą FĎ hČ NyB¿Ą
: lkĲĄŇ ’Ď tĲĄŇ âl¿

rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČby, 2 +p4, sŘ8

tŇ D¿ČnĂ ymËĄyJĂ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ Éh’Ď mĘ TĲĎ wĘ rkĳĎŇ zĎ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎwĘ ‘Č yrĂŔ zĘtČŇ yJăĂ ÉhèĎ ’Ă
3, 4 MyS¿Ă ŁlSĘ C : otĲŇ lĎ rĘ‘Ď rW¿Č BĘ loU¡ yĂ ynĳĂymĂ èĘ hČ MoI¡bČŇ C : ’mĲĎ TĘ êĂ Ht¡ĎŇ wŁ DĘ

‘GĎętĂŇ =âlĲ SdĆŇ qăŁ =lkĎŇ BĘ hŇ rĳĎhĽTĲĎ ymăĄ dĘŇ BĂ bŇ S¡Ą êĄ MymĂŔ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ C ÉMoy
5 hŇ băĎŇ qĄ nĘ =M’Ă wĘ : HrĲĎhĽTĲĎ ym¿Ą yĘ tŇ âŇ l¡ mĘ =dŇ ‘Č ’bŔŁ tĎŇ âlă ÉSDĎqĘ UĂ hČ =l’Ć wĘ

bŇ S¡Ą êĄ MymĂŔ yĎ tŇ SĆ SăĄ wĘ ÉMoy Myè¿Ă SĂ wĘ HtĳĎŇ DĎnĂ JĘ MyĂ‘¡ČbĚŇ SĘ hŇ ’¿Ď mĘ TĲĎ wĘ dŇ lĄŔ tĄŇ
6 ’ybĂÂ êĎ ůtbČŇ lĘ o’ă ÈNbĄŇ lĘ HrĎę hĽTĲĎ ymăĄ yĘ ű tŇ âŇ lăřmĘ bĂŇ C : hŇ rĲĎhĽTĲĎ ym¿Ą DĘ=l‘Č

xtČŇ j¿Ć =l’Ć tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ rt¡ŇŁ =o’ hŇ n¿Ď oy=NbĆŇ C hŇ lĎŔ ‘Ł lĘ ÉotŇ nĎSĘ =NBĆ WbĆŇ JąĆ
7 śhĎ ylĆŔ ‘Ď rjăĆkĂŇ wĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ obÂ yrĂqĘ hĂ wĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ

: hŇ bĲĎŇ qĄ eĘ lČ o’¿ rk¡ĎŇ EĎlČ tŇ dĆŇ lĆŔ IŁ hČ ÉtrČoê tŇ ’Ň ząŁ hĎ ymĳĆDĎ rqăŁ UĘ mĂ hŇ r¡ĎhĞTĲĎ wĘ
8 ynăĄBĘ ÉynĄSĘ o’ą MyrĂę tŇŁ =yêĲĄSĘ hŇ xăĎ qĘ lĲĎ wĘ ůhWĆ yDăĄ ÈHdĎŇ yĎ ’YăĎ mĘ tĂŇ âlÄ=M’Ă wĘ

hnwy
.‘Ym’b w N’km N N’km xg ,twytw’b hrwth yYx ’yhw ytbr +w v.42 .s"tw ‘"t ,b"d Nkw lkŁ wĘ ’"s v.42

’"n v.45 .V"x Nkw yrqw bytk MtĆ’mĄTĘ nĂ wĘ ’"sb : yrq MtĆ’mĄTĘ nĂ wĘ v.43 .’y‘gb =l’ĲČ n"b ,’"b Nk v.43

Myqwspw .whykym [9:1—11:47] hVrph MV v.47 .’y‘g ’lb hl‘mhČ n"b ,’y‘gb hl‘mhČĲ ’"b
.[11:1] hyxh t’z ,[10:8] rkVw Nyy ,Nrh’ t’ xq Mdqwmh rdsh yYx ,yYxw Myrds ynV hb Vyw .’"Y
M‘ =l’Č PTwx ’"b +’ Pwlxw .My‘bVw tw’m VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .xŁ lŁw Myt’mw Pl’ Mylmw
.[11:21] My‘rk ’l=rV’ ,[9:22] M‘h=l’ wdy=t’ +b +tkw .’y‘gb =’ĲČ n"bw ,[11:43] ’y‘g ’lb wYqVt
,y’br‘ml Nk v.6 .T"y qwsp +h d‘ b"m qwsp +d +b Myklmb hVlV l‘bm ’b Vy’w hrTph v.1 .by

.+x qwsp Nmql Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nk NhĄJŁ hČ hyl‘ l"Y v.7 .’lm twâlmĘ bĂ C y’xndml
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: hŇ rĎhĲĄ TĎ wĘ Nh¡Ą JŁ hČ hĎ ylËĆ‘Ď rj¿ĆkĂŇ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ dŇ xăĎ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ dŇ x¿Ď ’Ć hŇ nĎŔ oy

hŇ yąĆhĘ yĲĂ=yJĂ MdĎę ’Ď : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ gy, 2

or¡WĎ BĘ =ro‘Ĳ bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ tŇ rĆhĆŔ bČŇ o’ă ÉtxČ jČÄ sČ =o’Ĳ tŇ ’ąĄ WĘ ÉorWĎ BĘ =ro‘Ĳ bĘŇ
wyn¡ĎBĎ mĂ dŇ x¿Č ’Č =l’Ć o’Ë NhĄŔ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ =l’Ć É’bĎŇ ChwĘ tŇ ‘ČrĳĎYĎ ‘gČŇ năĆlĘ
‘gČŇ eĆÁBČ r‘ĎÄ WĄ wĘ rWĎ BĎ hČ ţ=ro‘Ĳř BĘ ‘gČŇ eăĆhČ =tŇ ’Ć NhăĄ JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎwĘ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ 3

’Chĳ tŇ ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ n¿Ć orŔ WĎ BĘ ro‘ămĄ ÉqmŁ ‘Ď É‘gČŇ eĆÄhČ hŇ ’ąĄ rĘmČ C NbĎę lĎ Ó ëŇ păČŇ hĎ
orę WĎ BĘ ro‘ăBĘ ’whĂÁ hŇ nĎÄbĎŇ lĘ žtrĆhĆ BČ =M’Ă wĘ : otĲŇ ’Ł ’U¿Ą TĂ wĘ Nh¡Ą JŁ hČ Ch’¿Ď rĎwĘ 4

NhËĄ JŁ hČ ryGÌĂsĘ hĂ wĘ NbĳĎŇ lĎ ëŇ păČŇ hĎ =âlĲ hŇ r¡Ďř ‘ĎWĘ C ro‘Ŕ hĎ =NmĂ hĎ ’ăĆ rĘmČ =Ny’ĲĄ ÉqmŁ ‘Ď wĘ
hŇ eąĄhĂ wĘ ůy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ÈNhĄ JŁ hČ Ch’ăĎ rĎwĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ‘gČŇ e¡ĆhČ =tŇ ’Ć 5

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ NhËĄ JŁ hČ orÌyGĂ sĘ hĂ wĘ ro‘ĳBĎ ‘gČŇ e¡ĆhČ hŇ W¿Ď pĎŇ =âlĲ wyřnĎŔ y‘ĄBĘ dŇ măČ ‘Ď É‘gČŇ eĆÄhČ
ÉheĄhĂ wĘ ůtynĂ SĄ Èy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ otÁ ’Ł NhĄÄ JŁ hČ žh’Ď rĎwĘ : tŇ ynĲĂ SĄ Mym¡Ă yĎ 6

’wřhĂŔ tŇ xČ jăČ sĘ mĂ ÉNhĄ JŁ hČ orąhĞTĲĂ wĘ ro‘ĳBĎ ‘gČŇ e¡ĆhČ hŇ W¿Ď pĎŇ =âlĲ wĘř ‘gČŇ eĆŔ hČ hŇ hăĎ JĄ
yrÌĄxĞ’ĲČ ro‘Ŕ BĎ ÉtxČ jČÄ sĘ UĂ hČ hŇ WąĆ pĘŇ tĂŇ hŇŁWÄ jĎř =M’Ă wĘ : rhĲĄ TĎ wĘ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ sB¿Ć kĂŇ wĘ 7

Éh’Ď rĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć tŇ yn¡ĂSĄ hŇ ’¿Ď rĘnĂ wĘ otĳŇ rĎhĽTĲĎř lĘ Nh¡Ą JŁ hČ =l’Ć otËŇ ’Ł rĲĎhĄ 8

: ’whĲĂ tŇ ‘Čr¿ČYĎ Nh¡Ą JŁ hČ o’¿ UĘ TĂ wĘ ro‘ĳBĎ tŇ xČ j¡Č sĘ UĂ hČ hŇ t¿ĎŇ WĘ jĲĎ hŇ eËĄhĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ

NhĄę JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć ’b¡ĎŇ ChwĘ MdĳĎŇ ’Ď BĘ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ yJ¿Ă tŇ ‘ČrČŔ YĎ ‘gČŇ năĆ 9, 10

rW¿Ď BĎ tŇ yËČxĘ mĲĂ C NbĳĎŇ lĎ r‘ăĎWĄ hŇ k¡ĎŇ pĘŇ hĲĎ ’yhĂě wĘ ro‘Ŕ BĎ ÉhnĎbĎŇ lĘ =tŇ ’ĲĄ WĘ hŇ eąĄhĂ wĘ
âlă NhĳĄ JŁ hČ o’¡ UĘ TĂ wĘ orŔ WĎ BĘ ro‘ăBĘ É’whĂ tŇ nĆSąĆ on tŇ ‘ČrČÄ YĎ : tŇ ’ĲĄ WĘ BČř yx¡Č 11

hŇ tăĎŇ iĘ kĂŇ wĘ ro‘Ŕ BĎ Ét‘ČrČÄ ~Ď hČ xrąČpĘŇ êĂ xČ orÄ jĎ =M’Ă wĘ : ’ChĲ ’m¡Ą TĎ yJ¿Ă CerĆŔ GĂřsĘ yČ 12

hŇ ’¡Ą rĘmČ =lkĎŇ lĘ wylĳĎ gĘŇrČ=dŇ ‘Č wĘ oS¡ ’Ň rŁ mĲĄ ‘gČŇ eĆŔ hČ ro‘ă=lJĎ tŇ ’Ą ť tŇ ‘ČrČę ~Ď hČ
orŔ WĎ BĘ =lJĎ =tŇ ’Ć Ét‘ČrČÄ ~Ď hČ hŇ tąĎŇ iĘ kĂŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ yn¿Ąy‘Ą 13

tŇ o’¿ rĎhĲĄ MoyÄbĘŇ C : ’ChĲ roh¿ TĎ Nb¡ĎŇ lĎ ëŇ p¿ČŇ hĎ oQË JĚ ‘gČŇ eĳĎhČ =tŇ ’Ć rh¡Č TĂ wĘ 14

o’ĳ UĘ TĂ wĘ yx¡Č hČ rW¿Ď BĎ hČ =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ hŇ ’ÌĎ rĎwĘ : ’mĲĎ TĘ yĂ yx¡Č rW¿Ď BĎ oBË 15

rW¿Ď BĎ hČ bŇ CSË yĎ yk¿ĂŇ o’ă : ’ChĲ tŇ ‘Čr¿ČYĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ yxËČ hČ rW¿Ď BĎ hČ 16

yxh
,y"k Myrps bwrb Nkw qsp ű ëpăČ hĎ wxyryb Nk v.3 .’y‘g ’lb =ro‘BĘ n"b ,’y‘g =ro‘ĲBĘ ’"b ’"n v.3 .gy
HrĎ‘Vw y’xndml ,y’br‘ml Nk v.4 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,’"d Nkw qsp ’lb ’"s ,d"dxw b"d
qwsp Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw =âl ’"s v.6 .h"n qwsp Nmql Nyy‘ : ony‘ĄBĘ l"n v.5 .‘"t Nkw +h qypm
.otrĎhĎTŁ lĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .yrq oWjĎ v.7 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb : yrq ’yhĂ v.6 .+h

.’lm CerĆyGĂsĘ yČ yllhb ,ymlVwry v.11 .Vgdb t’vĘ BČ yqwbnzb v.10
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17 ëŇ j¿Č hĘ nĆ hŇ eËĄhĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉCh’ĎÄ rĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć ’b¡ĎŇ C NbĳĎŇ lĎ lĘ ëŇ jăČ hĘ nĆwĘ yx¡Č hČ
: ’ChĲ roh¿ TĎ ‘gČŇ e¡ĆhČ =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ rhÌČTĂ wĘ NbĳĎŇ lĎ lĘ ‘gČŇ e¡ĆhČ

18, 19 ÉNyxĂ èĘ hČ MoqąmĘ BĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : ’jĲĎ rĘnĂ wĘ NyxĳĂ SĘ or¡‘Ł bĘŇ =obĲŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ rWĎě bĎŇ C
: NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć hŇ ’¡Ď rĘnĂ wĘ tŇ mĆ DĳĎmĘ dČŇ ’Ğ hŇ năĎbĎŇ lĘ tŇ rĆh¡ĆbČŇ o’¿ hŇ nĎŔ bĎŇ lĘ tŇ ’ăĄ WĘ

20 NbĳĎŇ lĎ ëŇ păČŇ hĎ Hr¡Ď‘ĎWĘ C ro‘Ŕ hĎ =NmĂ lpăĎŇ SĎ ÉhĎ ’ĆÄ rĘmČ hŇ eąĄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎwĘ
21 hŇ eĎ’ăĆ rĘyĂ ű M’ăĂ wĘ : hŇ xĎ rĲĎjĎ Nyx¿Ă èĘ BČ ’wh¡Ă tŇ ‘Čr¿ČYĎ =‘gČŇ nĲĆ NhËĄ JŁ hČ o’Ì UĘ TĂ wĘ

’yhăĂ wĘ ro‘¡hĎ =NmĂ hŇ eĎ nËĆy’Ą hŇ l¿Ď pĎŇ SĘ C NbĎŔ lĎ r‘ăĎWĄ ÉHBĎ =Ny’ĲĄ hŇ eąĄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ
22 ro‘ĳBĎ hŇ W¡Ć pĘŇ tĂŇ hŇ ŁW¿ jĎř =M’Ă wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ Nh¡Ą JŁ hČ or¿yGĂ sĘ hĂ wĘ hŇ hĳĎ kĄŇ
23 ÉtrĆhĆÄ BČ hČ dŇ mąŁ ‘ĞêĲČ hĎ yêĆÁ xĘ êČ =M’Ă wĘ : ’whĲĂř ‘gČŇ n¿Ć ot¡Ň ’Ł NhËĄ JŁ hČ ’UÌĄ TĂ wĘ

: NhĲĄ JŁ hČ or¡hĞTĲĂ wĘ ’whĳĂ Nyx¡Ă èĘ hČ tŇ bĆŇ r¿ĆYĎ hŇ tĎŇ WĎŔ pĎŇ âlă
24 hŇ wĎękĘŇ UĂ hČ tŇ yăČxĘ mĲĂř hŇ tĎÂ yĘhĲĎ wĲĘř S’ĳĄ =tŇ wČkĘŇ mĂ or¡‘Ł bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ rWĎŔ bĎŇ o’ă
25 hŇ eăĄhĂ wĘ NhĄÃ JŁ hČ HtăĎŇ ’Ł hŇ ’ăĎ rĎwĘ : hŇ nĲĎbĎŇ lĘ o’¿ tŇ mĆ D¡ĆmĘ dČŇ ’Ğ hŇ n¿ĎbĎŇ lĘ tŇ rĆhËĆBČ

’whĂŔ tŇ ‘ČrăČYĎ ro‘Ŕ hĎ =NmĂ qmăŁ ‘Ď ÉhĎ ’ĆÄ rĘmČ C tŇ rĆhĆę BČ BČ NbĎÁ lĎ r‘ĎÄ WĄ žëjČ hĘ nĆ
26 hŇ eĎ’ăĆ rĘyĂ ű M’ăĂ wĘ : ’whĲĂ tŇ ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ n¿Ć NhĄŔ JŁ hČ ÉotŇ ’Ł ’UąĄ TĂ wĘ hŇ xĎ rĳĎjĎ hŇ w¡ĎkĘŇ UĂ BČ

ro‘¡hĎ =NmĂ hŇ eĎ nËĆy’Ą hŇ l¿Ď pĎŇ SĘ C NbĎŔ lĎ r‘ăĎWĄ ÉtrĆhĆÄ BĆ BČ =Ny’ĲĄř hŇ eąĄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ
27 MoIăBČ Nh¡Ą JŁ hČ Ch’¿Ď rĎwĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ Nh¡Ą JŁ hČ or¿yGĂ sĘ hĂ wĘ hŇ hĳĎ kĄŇ ’whăĂ wĘ

tŇ ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ n¿Ć otŔ ’Ł ÉNhĄř JŁ hČ ’UąĄ TĂ wĘ ro‘Ŕ BĎ ÉhWĆ pĘŇ tĂŇ hŇŁWą jĎř =M’Ă y‘ĳĂybĂŇ èĘ hČ
28 ’whăĂ wĘ Éro‘bĎŇ hŇ tąĎŇ WĘ pĲĎŇ =âl tŇ rĆhĆÁ BČ hČ dŇ mÄŁ ‘ĞtĲČŇ žhĎ yêĆxĘ êČ =M’Ă wĘ : ’whĲĂ

: ’whĲĂ hŇ w¡ĎkĘŇ UĂ hČ tŇ bĆŇ r¿ĆYĎ =yJĲĂ NhĄŔ JŁ hČ ÉorhĞTĲĂ wĘ ’whĳĂ hŇ w¡ĎkĘŇ UĂ hČ tŇ ’¿Ą WĘ hŇ hĎŔ kĄŇ

29, 30 NhĄÁ JŁ hČ hŇ ’ĎÄ rĎwĘ : NqĲĎ zĎbĘŇ o’¿ S’Ň r¡Ł BĘ ‘gČŇ nĳĎ ob¡Ň hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ hŇ èĎŔ ’Ă o’ă ÉSy’Ă wĘ sŘ9

qDĳĎ bŇ h¡Ł YĎ r‘¿ĎWĄ obËŇ C ro‘Ŕ hĎ =NmĂ qmăŁ ‘Ď ÉCh’ĄÄ rĘmČ hŇ eąĄhĂ wĘ ‘gČŇ eĆę hČ =tŇ ’Ć
31 =ykĲĂŇ wĘ : ’ChĲ Nq¡ĎEĎhČ o’¿ S’Ň rËŁ hĎ tŇ ‘ČrÌČYĎ ’ChŔ qtĆŇ năĆ ÉNhĄ JŁ hČ otąŇ ’Ł ’UĄÄ TĂ wĘ

ro‘Ŕ hĎ =NmĂ qmăŁ ‘Ď ÉCh’ĄÄ rĘmČ =Ny’ĲĄř hŇ eąĄhĂ wĘ qtĆŇ eĆę hČ ‘gČŇ năĆ=tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ hŇ ’ĆÄ rĘyĂ
: MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ qtĆŇ e¡ĆhČ ‘gČŇ n¿Ć=tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ ryGÌĂsĘ hĂ wĘ oBĳ Ny’ăĄ rx¡Ł SĎ r‘¿ĎWĄ wĘ

32 qtĆŇ eĆŔ hČ hŇ WăĎ pĎŇ =âlĲ ÉheĄhĂ wĘ ůy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ È‘gČŇ eĆhČ =tŇ ’Ć NhăĄ JŁ hČ hŇ ’ĎÄ rĎwĘ
hyh=’lw
.’y‘g ’lb tyČxĘ mĂ ’"n v.24 .’y‘g ’lb htyhĎ wĘ ’"s v.24 .’yhĂ ’"s v.22 .yrq oWjĎ v.22

n"b ,’"b Nk v.31 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw NhĄJŁ hČ ot’Ł ’"s v.27 .yrq oWjĎ v.27 .Ny’ą ’"s v.26
.’y‘g ’lb =Ny’Ąwww.bibleist.ru
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: ro‘Ĳ hĎ =NmĂ qm¡Ł ‘Ď Ny’¿Ą qtĆŇ eĆŔ hČ hŇ ’ăĄ rĘmČ C bŇ hĳŁ YĎ r‘ăĎWĄ ob¡Ň hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ
tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ qtĆŇ eËĆhČ =tŇ ’Ć NhÌĄ JŁ hČ ryGĂÄsĘ hĂ wĘ xČ QĳĄgČŇ yĘ âlă qtĆŇ e¡ĆhČ =tŇ ’Ć wĘ xQĎŔGČř tĘŇ hĂÄ wĘ 33

hŇ eĄhĂ wĘţ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ qtĆŇ eĆÁhČ =tŇ ’Ć NhĄÄ JŁ hČ žh’Ď rĎwĘ : tŇ ynĲĂ SĄ Mym¡Ă yĎ 34

rhąČ TĂ wĘ ro‘ĳhĎ =NmĂ qm¡Ł ‘Ď Cen¿Ć y’Ą Ch’Ąě rĘmČ C ro‘Ŕ BĎ ÉqtĆŇ eĆÄhČ hŇ WąĎ pĎŇ =âlĲ
ro‘ĳBĎ qtĆŇ e¡ĆhČ hŇ WËĆ pĘŇ yĂ hŇ ŁW¿ jĎř =M’Ă wĘ : rhĲĄ TĎ wĘ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ sB¿Ć kĂŇ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉotŇ ’Ł 35

ruÌĄbČŇ yĘ=âlĲ ro‘ĳBĎ qtĆŇ e¡ĆhČ hŇ W¿Ď jĎ hŇ eËĄhĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉCh’ĎÄ rĎwĘ : otĲŇ rĎhĽTĲĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ 36

qtĆŇ eĆÁhČ dŇ mČÄ ‘Ď žwyřnĎ y‘ĄBĘ =M’Ă wĘ : ’ChĲ ’m¿Ą TĎ bŇ h¡Ł ~Ď hČ r‘¿ĎvĄ lČ NhËĄ JŁ hČ 37

: NhĲĄ JŁ hČ or¡hĞTĲĂ wĘ ’Chĳ rohă TĎ qtĆŇ e¡ĆhČ ’j¿Ď rĘnĂ oBË =xmČ YĲĎ rxÌŁ SĎ r‘ĎÄ WĄ wĘ
tŇ rĳŁ hĎ BĲĆ Mr¡ĎWĎ BĘ =ro‘Ĳ bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ hŇ èĎŔ ’Ă =o’Ĳ ÉSy’Ă wĘ 38

tŇ ohă JĄ tŇ r¡Ł hĎ BĲĆ MrËĎWĎ BĘ =ro‘Ĳ bĘŇ hŇ eÌĄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎwĘ : tŇ nĲŁ bĎŇ lĘ tŇ r¡Ł hĎ BĲĆ 39

Sy’Ăě wĘ : ’ChĲ roh¿ TĎ ro‘¡BĎ xr¿ČjĎ ’ChË qhČ B¿Ł tŇ nĳŁ bĎŇ lĘ 40

Tr¡ĄUĎ yĂ wynĎŔ jĎ tŇ ’ăČ jĘ mĂ ÉM’Ă wĘ : ’ChĲ roh¿ TĎ ’Ch¡ xČ r¿ĄqĄ oSĳ ’Ň rŁ Tr¡ĄUĎ yĂ yJ¿Ă 41

tŇ xČ BČŔ GČbČŇ o’ă ÉtxČ rČÄ uĎ bČŇ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=ykĂŇ wĘ : ’ChĲ roh¿ TĎ ’Ch¡ xČ B¿Ą GĂ oSĳ ’Ň rŁ 42

: oêĲ xĘ BČ gČŇbĘŇ o’¿ oê¡xĘ rČqĲĎBĘ ’whĂŔ ÉtxČ rČÄ jŁ tŇ ‘ČrąČYĎ MDĳĎmĘ dČŇ ’Ğ NbăĎŇ lĎ ‘gČŇ n¡Ć
oê¡xĘ rČqĲĎBĘ tŇ mĆ DĆŔ mĘ dČŇ ’Ğ hŇ năĎbĎŇ lĘ É‘gČŇ eĆÄhČ =tŇ ’Ą WĘ hŇ eąĄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ otÁ ’Ł hŇ ’ĎÄ rĎwĘ 43

’măĄ TĎ ’Ch¡ ‘Č Cr¿YĎ =Sy’Ă : rWĲĎ BĎ ro‘¿ tŇ ‘Čr¡ČYĎ hŇ ’¿Ą rĘmČ JĘ oêĳxĘ BČ gČŇbĘŇ o’ă 44

‘gČŇ eĆę hČ oBă =rSĆ ’Ğ ‘Č CrÁ ~Ď hČ wĘ : o‘Ĳ gĘŇ nĂ oS¿ ’Ň rŁ BĘ Nh¡Ą JŁ hČ Ce’ËĆ UĘ TČ yĘ ’UÌĄ TČ ’Chĳ 45

ű ’m¿Ą TĎ wĘ hŇ TĳĆ ‘Ę yČ Mp¡ĎŇ WĎ =l‘Č wĘ ‘Č CrŔ pĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉoS’Ň rŁ wĘ ÉMymĂ rĚpĘŇ CyąhĘ yĲĂ wydĎÂgĎŇBĘ
bŇ SĄŔ yĄ dŇ dăĎŇ BĎ ’Chĳ ’măĄ TĎ ’m¡Ď TĘ yĂ oBË ‘gČŇ e¿ĆhČ rSĆÄ ’Ğ ymĄÂ yĘ=lJĎ : ’rĲĎqĘ yĂ ’m¡Ą TĎ 46

‘gČŇ năĆ ob¡Ň hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ dŇ gĆŇBĆě hČ wĘ : obĲŇ SĎ omĲ hŇ n¡ĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ 47

bŇ rĆ‘ĄŔ bĘŇ o’ă ÉytĂŇ SĘ bĲĂŇ o’ą : MyêĲĂ SĘ jĂ dŇ gĆŇb¿ĆŇ BĘ o’¡ rmĆ YĆŔ dŇ gĆŇbăĆŇ BĘ tŇ ‘ČrĳĎYĎ 48

‘gČŇ eĆÁhČ hŇ yĎÄhĎ wĘ : ro‘Ĳ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lkĎŇ BĘ o’¡ ro‘Ŕ bĘŇ o’ă rmĆ ~ĳĎ lČ wĘ Myê¡Ă SĘ jĂ lČ 49

o’ă ÉbrĆ‘ĄÄ bĎŇ =o’Ĳ ytąĂŇ èĘ bČŇ =o’Ĳ ro‘Á bĎŇ o’Ä ždgĆŇBĆ BČ MDĎę mĘř dČŇ ’Ğ o’ă ű qrăČqĘ rČyĘ
Nh¡Ą JŁ hČ hŇ ’¿Ď rĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ =tŇ ’Ć hŇ ’¡Ď rĘhĎ wĘ ’Chĳ tŇ ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ n¿Ć ro‘Ŕ =ylĂ JĘ =lkĎŇ bĘŇ 50

‘gČŇ eĆÁhČ =tŇ ’Ć hŇ ’ĎÄ rĎwĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ‘gČŇ e¡ĆhČ =tŇ ’Ć ryG¿ĂsĘ hĂ wĘ ‘gČŇ eĳĎhČ =tŇ ’Ć 51

o’ă ÉbrĆ‘ĄÄ bĎŇ =o’Ĳ ytąĂŇ èĘ bČŇ =o’Ĳ dŇ gĆŇBĆ BČ ţ É‘gČŇ eĆÄhČ hŇ WąĎ pĎŇ =yJĲĂ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ
‘gČŇ e¡ĆhČ tŇ rĆ’ËĆmĘ mČ tŇ ‘ČrÌČYĎ hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ mĘ lĂ ro‘¡hĎ hŇ W¿Ć ‘Ď yĲĄ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ lĘ ro‘Ŕ bĎŇ
’mT
.h"n qwsp Nmql Nyy‘ : ony‘ĄBĘ l"n v.37 .yrq oWjĎ v.35 .ytbr +g v.33 .Myqwspb hrwth yYx v.33

.xtpb MDČmd’ ’"s v.49
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52 bŇ rĆ‘Ąę hĎ =tŇ ’Ć o’ă ű ytăĂŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć o’¿ dŇ gĆŇBĆÁ hČ =tŇ ’Ć PŇ rČÄ WĎ wĘ : ’ChĲ ’m¿Ą TĎ
‘gČŇ eĳĎhČ ob¡Ň hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ ro‘Ŕ hĎ ylăĂ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć o’ť MyêĂŔ SĘ jĂ bČŇ o’ă ÉrmĆ ~ĆÄ BČ

53 ÉheĄhĂ wĘ ůNhĄ JŁ hČ hŇ ’ăĆ rĘyĂ ÈM’Ă wĘ : PŇ rĲĄvĎ êĂ S’¡Ą BĎ ’whĂŔ ÉtrĆ’ĆÄ mĘ mČ tŇ ‘ČrąČYĎ =yJĲĂ
: ro‘Ĳ =ylĂ JĘ =lkĎŇ BĘ o’¡ bŇ rĆ‘ĳĄbĎŇ o’ă yt¡ĂŇ èĘ bČŇ o’¿ dŇ gĆŇBĆě BČ ‘gČŇ eĆŔ hČ hŇ WăĎ pĎŇ =âlĲ

54 Mym¡Ă yĎ=tŇ ‘ČbĘŇ SĂ or¿yGĂ sĘ hĂ wĘ ‘gČŇ eĳĎhČ oB¡ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą CsŔ BĘ kĂÄ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉhCĎYĂ wĘ
55 ëŇ pČÄ hĎ =âlĲ hŇ eĄhĂ wĘţ ‘gČŇ eĆę hČ =tŇ ’Ć sBăĄ JČ hĚ ű yrăĄxĞ’ĲČ NhĄÁ JŁ hČ hŇ ’ĎÄ rĎwĘ : tŇ ynĲĂ SĄ

CepĳĆŇ rĘWĘ êĂ S’¡Ą BĎ ’ChŔ ’măĄ TĎ hŇ WĎŔ pĎŇ =âlĲ ‘gČŇ eăĆhČ wĘ Éony‘Ą=tŇ ’Ć ‘gČŇ eąĆhČ
56 ÉheĄhĂ wĘ ůNhĄ JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎ ÈM’Ă wĘ : oêĲ xĘ BČ gČŇbĘŇ o’¿ oê¡xĘ rČqĲĎBĘ ’whĂŔ tŇ tĆŇ xăĆ jĘ

ro‘Ŕ hĎ =NmĂ o’ă ÉdgĆŇBĆÄ hČ =NmĂ otę ’Ł ‘răČqĎ wĘ otĳŇ ’Ł sBăĄ JČ hĚ yr¡ĄxĞ’ĲČ ‘gČŇ eĆŔ hČ hŇ hăĎ JĄ
57 ytąĂŇ śèĘ bČŇ =o’Ĳ dŇ gĆŇBĆ BČ ţ dŇ o‘Á hŇ ’ĆÄ rĎêĲĄ=M’Ă wĘ : bŇ rĆ‘ĲĄř hĎ =NmĂ o’¿ yt¡ĂŇ èĘ hČ =NmĂř o’¿

tŇ ’¿Ą CepĆŔ rĘWĘ êĂ S’ăĄ BĎ ’whĳĂ tŇ xČ r¡ČjŁ ro‘Ŕ =ylĂ JĘ =lkĎŇ bĘŇ o’ă ÉbrĆ‘ĄÄ bĎŇ =o’Ĳ
58 Éro‘hĎ yląĂ JĘ =lkĎŇ =o’Ĳ bŇ rĆ‘ĄÁ hĎ =o’Ĳ ytĂÄ èĘ hČ =o’Ĳ dŇ gĆŇBĆÃ hČ wĘ : ‘gČŇ eĲĎhČ oB¡ =rSĆ ’Ğ
59 tŇ rČÄ oê tŇ ’Ň zŁ ţ : rhĲĄ TĎ wĘ tŇ yn¡ĂSĄ sB¿Č kĚŇ wĘ ‘gČŇ eĳĎhČ Mh¡Ć mĄ rs¿Ď wĘ sBĄŔ kČŇ êĘ rSăĆ ’Ğ

o’¡ bŇ rĆ‘ĄŔ hĎ o’ă ÉytĂŇ èĘ hČ o’ą MyêĂę SĘ jĂ hČ o’ă ű rmĆ ~ăĆhČ dŇ gĆŇB¿Ć tŇ ‘ČrČÁ YĎ =‘gČŇ nĲĆ
: o’Ĳ UĘ TČ lĘ o’¿ or¡hĞTĲČ lĘ ro‘ĳ=ylĂ JĘ =lJĎ

‘rĎŔ YŁ UĘ hČ tŇ răČoê ÉhyĆhĘ êĲĂ tŇ ’Ň ząŁ : rmĲŁ ’Ň QĄř hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČdy, 2 +p5, sŘ10

3 hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ =l’Ć NhĄŔ JŁ hČ É’YĎ yĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć ’b¡ĎŇ ChwĘ otĳŇ rĎhĽTĲĎ Moy¡BĘ
4 NhĄŔ JŁ hČ ÉhCĎYĂ wĘ : ‘Č CrĲ~Ď hČ =NmĂ tŇ ‘Čr¡Č~Ď hČ =‘gČŇ nĲĆ ’j¿Ď rĘnĂ hŇ eËĄhĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ Éh’Ď rĎwĘ

tŇ ‘Čl¡Č otŇ yn¿ĂSĘ C zrĆ’ĆŔ Z‘ăĄwĘ tŇ orĳhŁ TĘ tŇ oI¡xČ Myr¿ĂjĽ YĂ =yêĲĄSĘ rhËĄ FČ UĂ lČ xqÌČlĎ wĘ
5 WrĆx¡Ć=ylĂ JĘ =l’Ć tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ rojă ~Ă hČ =tŇ ’Ć Tx¡Č SĎ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉhCĎYĂř wĘ : bŇ zĲŁ ’Ą wĘ
6 zrĆ’ËĆhĎ Z‘¿Ą=tŇ ’Ć wĘ HtĎŔ ’Ł xuăČyĂ ÉhIĎxČ hĲČ rjąŁ ~Ă hČ =tŇ ’Ćř : MyIĲĂxČ MyĂm¿Č=l‘Č

hŇ IĎęxČ hĲČ rjăŁ ~Ă hČ ű tŇ ’ăĄ wĘ MtĎÁ o’ lbČÄ TĎ wĘ bŇ zĳŁ ’Ąř hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ‘Čl¡Č oêhČ yn¿ĂSĘ =tŇ ’Ć wĘ
7 rhËĄ FČ UĂ hČ l‘ÌČ hŇ EĎęhĂ wĘ : MyIĲĂxČ hĲČ MyĂU¿ČhČ l‘¡Č hŇ TĎŔ xĚèĘ hČ rjăŁ ~Ă hČ ÉMdČŇ BĘ

=l‘Č hŇ I¡ĎxČ hĲČ rj¿Ł ~Ă hČ =tŇ ’Ć xQËČ SĂ wĘ orŔ hĞTăĂ wĘ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ tŇ ‘Čr¡Č~Ď hČ =NmĂ
ynp
MV v.59 .Vgdb yêĂ èĘ bČ yllhb v.57 .br‘ĲĆh ’"s v.56 .’y‘gb =NmĲĂ n"b ,’"b Nk v.56

.[13:29] hV’ w’ Vy’w ,[12:1] ‘yrzt yk hV’ +b Myrdsw .z"s Myqwspw .hynb [12:1—13:59] hVrph
’"b ,[13:31] wh’rm=Ny’ĲĄ hnhw +b Mypwlxw .wŁsŁ w tw’m VVw Mypl’ tVlV twytw’w .hrV‘w Pl’ Mylmw
,’y‘gb =NmĲĂ n"bw ytVh M‘ =NmĂ PTwx ’"b ,[13:56] ytVh =NmĂ w’ ,’y‘g ’lb =Ny’Ą n"bw ,’y‘gb =Ny’ĲĄ ’rwq
.[13:45] ’mT ű ’mTw +’ qwspw .[13:48] xtp ’lb ytVb w’ ,[13:26] trhbb =Ny’ĲĄ hnhw Pwlx ’lbw
+w twmV Nyy‘ : ypr dmlh ’"s v.1 .+k qwsp d‘ +g qwsp +z +b Myklmb MyVn’ h‘br’w hrTph v.1 .dy
ymlVwry ,yllhb Nk v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x rd"nq y"k +w Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.6 .hwăYw ’"s v.5 .+y

.’lm boz’ĄhĎ
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orę ‘ĎWĘ =lJĎ =tŇ ’Ć xQăČ gĂŇ wĘ wydĎÁ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć rhĄÄ FČ UĂ hČ žsBĆ kĂŇ wĘ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ yn¿ĄjĘ 8

ol¡ hĽ’ĲĎ lĘ ZCx¿ mĂ bŇ SËČ yĎwĘ hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ’obăŇ yĎ rx¡Č ’Č wĘ rhĄŔ TĎ wĘ ÉMyĂUČÄ BČ ZxąČ rĎwĘ
=tŇ ’Ć orę ‘ĎWĘ =lJĎ =tŇ ’Ć xQăČ gČŇ yĘ y‘ĂÁ ybĂŇ èĘ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ 9

sBăĆ kĂŇ wĘ xČ QĳĄgČŇ yĘ or¡‘ĎWĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ wynĎŔ y‘Ą tŇ BăŁ GČ Ét’Ą wĘ ÉonqĎ zĘ=tŇ ’Ć wĘ oSą ’Ň rŁ
xuąČyĂ ynĂę ymĂ èĘ hČ MoIăbČŇ C : rhĲĄ TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ orËWĎ BĘ =tŇ ’Ć ZxÌČ rĎwĘ wydĎę gĎŇBĘ =tŇ ’Ć 10

hŇ SăĎ ŁlSĘ C hŇ mĳĎ ymĂ êĘ Ht¡ĎŇ nĎSĘ =tŇ BČ tŇ xËČ ’Č hŇW¿Ďř bĘŇ kČŇ wĘ MmĂŔ ymĂ êĘ ÉMyWĂ bĎŇ kĘŇ =ynĲĄSĘ
dŇ ymĂÂ‘ĹhĲĆ wĘ : NmĆ SĲĎ dŇ x¡Ď ’Ć gŇŁl¿ wĘ NmĆ èĆŔ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ ÉhxĎ nĘ mĂ tŇ lĆ sąŁ MynĂę rŁ WĘ ‘Ć 11

lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ MtĳĎŇ ’Ł wĘ rh¡Ą FČ UĂ hČ Sy’¿Ă hĎ tŇ ’ËĄ rhĄę TČ mĘ hĲČ NhăĄ JŁ hČ
MS¡Ď ’Ď lĘ otËŇ ’Ł bŇ yr¿ĂqĘ hĂ wĘ dŇ xĎę ’Ć hĲĎ WbĆŇ JăĆ hČ =tŇ ’Ćř NhĄÁ JŁ hČ xqČÄ lĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom 12

=tŇ ’Ć TxăČ SĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ MtËĎŇ ’Ł PŇ yn¿ĂhĄ wĘ NmĆ èĳĎ hČ gŇŁlă =tŇ ’Ć wĘ 13

Moqă mĘ BĂ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň FËĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć TxÌČ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ MoqmĘ BĂ ţ WbĆŇ JĆę hČ
: ’ChĲ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł NhĄŔ JŁ lČ É’Ch MS¿Ď ’Ď hĲĎ tŇ ’Ň FĎ xČ JĲČ ţ yJĂÃ SdĆŇ uĳŁ hČ
rh¡Ą FČ UĂ hČ NzĆ’¿Ł ëŇ CnËêĘ =l‘Č NhĄŔ JŁ hČ ÉNtČŇ nĎ wĘ ůMSĎ ’Ď hĲĎ MDăČmĂ ÈNhĄ JŁ hČ xqăČlĎ wĘ 14

xq¿ČlĎ wĘ : tŇ ynĲĂ mĎ yĘhČ ol¡ gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉodŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ 15

lbąČŇ TĎ wĘ : tŇ ylĲĂ ’Ň mĎ vĘ hČ Nh¡Ą JŁ hČ PŇ J¿Č =l‘Č qYËČ yĎwĘ NmĆ èĳĎ hČ gŇŁQă mĂ Nh¡Ą JŁ hČ 16

tŇ ylĳĂ ’Ň mĎ vĘ hČ oj¡ JČ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ NmĆ èĆě hČ =NmĂ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ o‘ăBĎ YĘ ’Ć =tŇ ’Ć ÉNhĄ JŁ hČ
rtĆŇ IĆÄmĂ C : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă ‘ĎjĘ ‘bČŇ S¿Ć o‘ËBĎ YĘ ’Ć BĘ NmĆ èÌĆ hČ =NmĂ hŇ EĎÄhĂ wĘ 17

tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉrhĄ FČ UĂ hČ NzĆ’ąŁ ëŇ CnÂêĘ =l‘Č ÉNhĄ JŁ hČ śNêąĄ yĂ oję JČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ NmĆ èĆÁ hČ
: MSĲĎ ’Ď hĲĎ MD¿Č l‘¡Č tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ ol¡ gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉodŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ
rhĳĄFČ UĂ hČ S’Ň răŁ =l‘Č Nê¡Ą yĂ NhĄŔ JŁ hČ PŇ JăČ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉNmĆ èĆÄ BČ rtĎę oehČ wĘ 18

rjĆě śkĂŇ wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ hăČ =tŇ ’Ć ÉNhĄ JŁ hČ hŇ WąĎ ‘Ď wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Nh¡Ą JŁ hČ wylËĎ ‘Ď rj¿ĆkĂŇ wĘ 19

NhËĄ JŁ hČ hŇ lÌĎ ‘ĹhĲĆ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć Tx¿Č SĘ yĂ rx¡Č ’Č wĘ otĳŇ ’Ď mĘ FĚ mĂ rh¡Ą FČ UĂ hČ =l‘Č 20

: rhĲĄ TĎ wĘ Nh¡Ą JŁ hČ wylËĎ ‘Ď rj¿ĆkĂŇ wĘ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ hŇ x¡Ď nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¿Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć
dŇ x¿Ď ’Ć WbĆŇ JăĆ xqČ lĎ wĘţ ůtgĆŇvĆ mČ ÈodŇ yĎ Ny’ăĄwĘ ’Chę lDăČ=M’Ă wĘ 21

NmĆ èËĆ BČ lCl¿ BĎ dŇ xĎÄ ’Ć tŇ lĆ sÁŁ NorÄ vĎ ‘Ă wĘ wylĳĎ ‘Ď rjăĄkČŇ lĘ hŇ p¡ĎŇ CntĘŇ lĂ MSËĎ ’Ď
gŇ yv¡Ă êČ rS¿Ć ’Ğ hŇ nĎŔ oy ynăĄBĘ ÉynĄSĘ o’ą MyrĂę tŇŁ yêăĄSĘ C : NmĆ SĲĎ gŇŁl¿ wĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ lĘ 22

ynËĂymĂ èĘ hČ MoIÌBČ MtĎÁ ’Ł ’ybĂÄ hĄ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ ÉdxĎ ’Ć hŇ yąĎhĎ wĘ odĳŇ yĎ 23

wtrhTl

bwrb Nk v.19 .NhŔ kh ÉNty ’"s v.17 .y‘drhnl hymrgl dx’h ű Vbkă h ű t’ă v.12 .’ry‘z +h v.10
.d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw rp¿ kw ’"s ,w"Tdw d"dx ,g"d ,y"k Myrps
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24 xqÌČlĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ xtČŇ j¿Ć =l’Ć NhĳĄ JŁ hČ =l’Ć ot¡Ň rĎhĽTĲĎ lĘ
NhËĄ JŁ hČ MtÌĎŇ ’Ł PŇ ynĂÄhĄ wĘ NmĆ èĳĎ hČ gŇŁlă =tŇ ’Ć wĘ MS¡Ď ’Ď hĲĎ WbĆŇ J¿Ć =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ

25 ÉNhĄ JŁ hČ xqąČlĎ wĘ ůMSĎ ’Ď hĲĎ WbĆŇ JăĆ =tŇ ’Ć ÈTxČ SĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ
ÉodŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ rh¡Ą FČ UĂ hČ =NzĆ’ĲŁ ëŇ Cn¿êĘ =l‘Č NtËČŇ nĎ wĘ MSĎŔ ’Ď hĲĎ MDăČmĂ

26 PŇ J¿Č =l‘Č NhĳĄ JŁ hČ qYăŁ yĂ NmĆ è¡Ć hČ =NmĂ C : tŇ ynĲĂ mĎ yĘhČ ol¡ gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ
27 NmĆ èĆě hČ =NmĂ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ o‘ăBĎ YĘ ’Ć BĘ ÉNhĄ JŁ hČ hŇ EąĎhĂ wĘ : tŇ ylĲĂ ’Ň mĎ vĘ hČ Nh¡Ą JŁ hČ
28 NtČÄ nĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă ‘ĎjĘ ‘bČŇ S¿Ć tŇ ylĳĂ ’Ň mĎ vĘ hČ oj¡ JČ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ

tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉrhĄ FČ UĂ hČ NzĆ’ąŁ ëŇ CnÂêĘ =l‘Č oję JČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ű NmĆ èăĆ hČ =NmĂ NhĄÁ JŁ hČ
MD¿Č Moq¡ mĘ =l‘Č tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ ol¡ gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉodŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ

29 S’Ň răŁ =l‘Č Nê¡Ą yĂ NhĄŔ JŁ hČ PŇ JăČ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉNmĆ èĆÄ hČ =NmĂ rtĎę oehČ wĘ : MSĲĎ ’Ď hĲĎ
30 MyrĂŔ êŁ hČ =NmĂ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ WąĎ ‘Ď wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ wyl¡Ď ‘Ď rj¿ĄkČŇ lĘ rhĳĄFČ UĂ hČ
31 odę yĎ gŇ yvĂÂ êČ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ : odĲŇ yĎ gŇ yv¡Ă êČ rS¿Ć ’ĞmĲĄ hŇ nĳĎ oIhČ ynăĄBĘ =NmĂ o’¡

NhËĄ JŁ hČ rjÌĆkĂŇ wĘ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ =l‘Č hŇ l¡Ď ‘Ł dŇ x¿Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň FËĎ xČ dŇ x¿Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć
32 rSËĆ ’Ğ tŇ ‘ČrĳĎYĎ ‘gČŇ năĆ oB¡ =rSĆ ’Ğ tŇ rČŔ oê tŇ ’Ň zăŁ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rh¡Ą FČ UĂ hČ l‘¿Č

: otĲŇ rĎhĽTĲĎ BĘ od¡Ň yĎ gŇ yv¿Ă tČŇ =âlĲ
33, 34 ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉC’bÄŁ tĎŇ yJąĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ sŘ11

tŇ yb¡ĄŇ BĘ tŇ ‘ČrČŔ YĎ ‘gČŇ năĆ ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ hŇ EĳĎxĚ’ĞlĲČ Mk¡ĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ ynËĂ’Ğ rS¿Ć ’Ğ N‘ČnČŔ JĘ
35 ‘gČŇ nĆěJĘ rmĳŁ ’Ň lĄ Nh¡Ą JŁ lČ dŇ yG¿ĂhĂ wĘ tŇ yĂBČŔ hČ olă =rSĆ ’Ğ É’bĎŇ C : MkĲĆŇ tĘŇ EČxĚ’Ğ ZrĆ’¿Ć
36 ’bąŇŁ yĎ MrĆTĆÄ BĘ tŇ yĂBČę hČ =tŇ ’Ć CeăpĂŇ C NhĄÁ JŁ hČ hŇ CĎÄYĂ wĘ : tŇ yĂBĲĎ BČ yl¡Ă hŇ ’¿Ď rĘnĂ

NJËĄ rxČ ’¿Čř wĘ tŇ yĂBĳĎBČ rSăĆ ’Ğ=lJĎ ’m¡Ď TĘ yĂ âl¿ wĘ ‘gČŇ eĆŔ hČ =tŇ ’Ć tŇ o’ă rĘlĂ ÉNhĄ JŁ hČ
37 É‘gČŇ eĆÄhČ hŇ eąĄhĂ wĘ ‘gČŇ eĆę hČ =tŇ ’Ć hŇ ’ăĎ rĎwĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ Nh¡Ą JŁ hČ ’ř b¿ŇŁ yĎ

lp¡ĎŇ SĎ Nh¿Ć y’Ą rĘmČ C tŇ UĳŁ DČmĘ dČŇ ’Ğ o’¡ tŇ uŔŁ rČqĘ rČyĘ ÉtrŁ Cr‘ĞqĲČSĘ tŇ yĂBČŔ hČ tŇ răŁ yqĂ BĘ
38 ryG¿ĂsĘ hĂ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ xtČŇ jăĆ =l’Ć tŇ yĂB¡Č hČ =NmĂ NhËĄ JŁ hČ ’YÌĎ yĎwĘ : ryuĲĂ hČ =NmĂ
39 hŇ eËĄhĂ wĘ hŇ ’Ďě rĎwĘ y‘ĳĂybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ Nh¡Ą JŁ hČ bŇ S¿Ď wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć
40 MynĂŔ bĎŇ ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉCYQĘ xĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉhCĎYĂ wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ tŇ r¿Ł yqĂ BĘ ‘gČŇ e¡ĆhČ hŇ W¿Ď jĎ

Moq¡ mĎ =l’Ć ry‘ĂŔ lĎ ZCxă mĂ =l’Ć ÉNhĆ tĘŇ ’Ć CkŇ yląĂ SĘ hĂ wĘ ‘gČŇ eĳĎhČ Nh¡Ą BĎ rS¿Ć ’Ğ
41 rSăĆ ’Ğ ÉrpĎŇ ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć Ckę pĘŇ SĲĎ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ tŇ yĂB¡Č mĂ ‘ČY¿Ă qĘ yČ tŇ yĂBËČhČ =tŇ ’Ć wĘ : ’mĲĄ TĎ
42 tŇ orŔ xĄ ’Ğ MynăĂbĎŇ ’Ğ ÉCxqĘ lĲĎ wĘ : ’mĲĄ TĎ Moq¡ mĎ =l’Ć ry‘ĂŔ lĎ ZCxă mĂ =l’Ć CYŔ qĘ hĂ

w’ybhw
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: tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć xT¿Ď wĘ xu¡ČyĂ rxËĄ’Č rp¿ĎŇ ‘Ď wĘ MynĳĂbĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ xČ êăČ =l’Ć C’yb¡ĂŇ hĄ wĘ
yrËĄxĞ’ĲČ wĘ MynĳĂbĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ZQăĄ xĂ rx¡Č ’Č tŇ yĂBČŔ BČ xrăČpĎŇ C É‘gČŇ eĆÄhČ bŇ CSą yĎ=M’Ă wĘ 43

hŇ W¿Ď jĎ hŇ eËĄhĂ wĘ hŇ ’Ďě rĎwĘ NhĄŔ JŁ hČ É’bĎŇ C : xČ oFĲ hĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ wĘ tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć tŇ oY¿ qĘ hĂ 44

ZtăČŇ nĎ wĘ : ’ChĲ ’m¿Ą TĎ tŇ yĂB¡Č BČ ’whËĂ tŇ rĆ’¿ĆmĘ mČ tŇ ‘ČrČÄ YĎ tŇ yĂBĳĎBČ ‘gČŇ e¡ĆhČ 45

É’yYĂ ohwĘ tŇ yĂBĳĎhČ rpăČŇ ‘Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ wyYĎŔ ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ ÉwynĎbĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ yĂBČę hČ =tŇ ’Ć
ym¡Ą yĘ=lJĎ tŇ yĂBČŔ hČ =l’Ć É’BĎ hČ wĘ : ’mĲĄ TĎ Moq¡ mĎ =l’Ć ry‘ĂŔ lĎ ZCxă mĂ =l’Ć 46

wydĳĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć sB¡Ą kČŇ yĘ tŇ yĂBČŔ BČ bŇ kăĄŇ èŁ hČ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¡Ď TĘ yĂ otĳŇ ’Ł ryGăĂsĘ hĂ 47

Éh’Ď rĎwĘ NhĄę JŁ hČ ’bÁŁ yĎ ’BÄŁ =M’Ă wĘ : wydĲĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć sB¡Ą kČŇ yĘ tŇ yĂBČŔ BČ lkăĄŇ ’Ł hĲĎ wĘ 48

rhąČ TĂ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ =tŇ ’Ć xČ FăŁ hĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇ yĂBČŔ BČ É‘gČŇ eĆÄhČ hŇ WąĎ pĎŇ =âlĲ hŇ eĄhĂ wĘţ
tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć ’F¿Ą xČ lĘ xqËČlĎ wĘ : ‘gČŇ eĲĎhČ ’j¡Ď rĘnĂ yJ¿Ă tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć ÉNhĄ JŁ hČ 49

rjăŁ ~Ă hČ =tŇ ’Ć Tx¡Č SĎ wĘ : bŇ zĲŁ ’Ąř wĘ tŇ ‘Čl¡Č otŇ yn¿ĂSĘ C zrĆ’ĆŔ Z‘ăĄwĘ MyrĳĂjĽ YĂ yêăĄSĘ 50

zrĆ’Ć hĎ ţ=Z‘ĲĄ=tŇ ’Ćř xqăČlĎ wĘ : MyIĲĂxČ MyĂm¿Č=l‘Č WrĆx¡Ć=ylĂ JĘ =l’Ć tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ 51

MtĎę ’Ł lbăČŇ TĎ wĘ ůhIĎxČ hĲČ rjăŁ ~Ă hČ Èt’Ą wĘ tŇ ‘ČlČę oêhČ ynăĂSĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ bŇ ŁzÁ’Ą hĎÄ =tŇ ’Ć wĘ
‘bČŇ S¿Ć tŇ yĂB¡Č hČ =l’Ć hŇ E¿ĎhĂ wĘ MyIĳĂxČ hĲČ MyĂU¡ČbČŇ C hŇ TĎŔ CxèĘ hČ rjăŁ ~Ă hČ ÉMdČŇ BĘ
rjăŁ ~Ă bČŇ C MyIĳĂxČ hĲČ MyĂU¡ČbČŇ C rojŔ ~Ă hČ ÉMdČŇ BĘ tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć ’FăĄ xĂ wĘ : MymĲĂ ‘ĎjĘ 52

rjÌŁ ~Ă hČ =tŇ ’Ć xQČÂSĂ wĘ : tŇ ‘ČlĲĎ oêhČ yn¿ĂSĘ bĂŇ C bŇ z¡Ł ’Ą bĲĎŇ C zrĆ’ËĆhĎ Z‘¿ĄbĘŇ C hŇ IĎęxČ hĲČ 53

: rhĲĄ TĎ wĘ tŇ yĂB¡Č hČ =l‘Č rj¿ĆkĂŇ wĘ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ ynăĄjĘ =l’Ć ry‘¡ĂlĎ ZCx¿ mĂ =l’Ć hŇ IËĎxČ hĲČ
: tŇ yĂBĲĎ lČ wĘ dŇ gĆŇB¡Ć hČ tŇ ‘Čr¿ČYĎ lĘ C : qtĆŇ eĲĎlČ wĘ tŇ ‘Čr¡Č~Ď hČ ‘gČŇ n¿Ć=lkĎŇ lĘ hŇ rĳĎoêhČ tŇ ’Ň z¡Ł 54, 55

rhĳŁ FĎ hČ MoyăbĘŇ C ’m¡Ą FĎ hČ Moy¿BĘ tŇ rěŁ ohlĘř : tŇ rĆhĲĎ BĆ lČ wĘ tŇ xČ j¡Č iČ lČ wĘ tŇ ’¿Ą WĘ lČ wĘ 56, 57

: tŇ ‘ČrĲĎ~Ď hČ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł
sŘ12 ynăĄBĘ =l’Ć ÉCrBĘ DČ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ wT, 2

ob¡Ň oz orŔ WĎ BĘ mĂ bŇ zăĎ ÉhyĆhĘ yĲĂ yJąĂ Sy’Ăę Sy’ăĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
obę oz=tŇ ’Ć orÂWĎ BĘ rrăĎ obĳŇ ozBĘ ot¡Ň ’Ď mĘ TĚ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ tŇ ’Ň zËŁ wĘ : ’ChĲ ’m¿Ą TĎ 3

rSĆÄ ’Ğ bŇ JĎę SĘ UĂ hČ =lJĎ : ’whĲĂ ot¡Ň ’Ď mĘ TĚ obŔ oEmĂ ÉorWĎ BĘ MyêąĂ xĘ hĆ =o’Ĳ 4

: ’mĲĎ TĘ yĂ wyl¡Ď ‘Ď bŇ S¿Ą yĄ=rSĆ ’Ğ ylËĂ JĘ hČ =lkĲĎŇ wĘ ’mĳĎ TĘ yĂ bŇ E¡ĎhČ wylËĎ ‘Ď bŇ J¿Č SĘ yĂ
’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĄ kČŇ yĘ obĳŇ JĎ SĘ mĂ BĘ ‘G¡Č yĂ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăě wĘ 5

sBÌĄ kČŇ yĘ bŇ EĳĎhČ wyl¡Ď ‘Ď bŇ S¿Ą yĄ=rSĆ ’Ğ ylĂŔ JĘ hČ =l‘ĲČ ÉbSĄ IŁ hČ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č 6

sBÌĄ kČŇ yĘ bŇ EĳĎhČ rWăČ bĘŇ BĂ ‘Čg¡ĄŇ eŁ hČ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ 7

wydgb
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8 rohĳř FĎ BČ bŇ E¡ĎhČ qr¿Ł yĎ=ykĲĂŇ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ
9 bŇ JĎę rĘUĆ hČ =lkĎŇ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĆ kĂŇ wĘ

10 hŇ yăĆhĘ yĲĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ BĘ ‘ČgĄę eŁ hČ =lkĎŇ wĘ : ’mĲĎ TĘ yĂ bŇ E¡ĎhČ wylËĎ ‘Ď bŇ J¿Č rĘyĂ rSĆÄ ’Ğ
Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĄ kČŇ yĘ MtĎŔ o’ ’WăĄ oehČ wĘ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¡Ď TĘ yĂ wyêĎŔ xĘ tČŇ

11 PŇ TăČ SĎ =âlĲ wyd¡ĎŇ yĎwĘ bŇ EĎŔhČ ÉoB=‘GČ yĲĂ rSąĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ
12 WrĆxËĆ=ylĂ kĘŇ C : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĆ kĂŇ wĘ MyĂUĳĎBČ
13 =ykĲĂŇ wĘ : MyĂUĲĎ BČ PŇ T¡Ą èĎ yĂ Z‘ĄŔ =ylĂ JĘ =lkĎŇ wĘ rbĳĄŇ èĎ yĂ bŇ E¡ĎhČ oB¿ =‘GČ yĂ=rSĆ ’Ğ

wydĳĎŇ gĎŇBĘ sBăĆ kĂŇ wĘ ot¡Ň rĎhĽTĲĎ lĘ MymËĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ olÁ rpČŇ sĎÄ wĘ obŔ oEmĂ ÉbEĎhČ rhąČ TĘ yĂ
14 yêăĄSĘ Éol=xuČ yĲĂ ynĂę ymĂ èĘ hČ MoIăbČŇ C : rhĲĄ TĎ wĘ MyI¡ĂxČ MyĂm¿ČBĘ orËWĎ BĘ ZxÌČ rĎwĘ

dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ ÉxtČŇ jĆÄ =l’Ć hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ű ’băĎŇ C hŇ nĳĎ oy ynăĄBĘ yn¡ĄSĘ o’¿ MyrĂŔ tŇŁ
15 dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ dŇ xăĎ ’Ć NhĄŔ JŁ hČ ÉMtĎŇ ’Ł hŇ WąĎ ‘Ď wĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć Mn¡ĎtĎŇ nĘ C
16 Sy’Ăě wĘ : obĲŇ oEmĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ NhËĄ JŁ hČ wylÌĎ ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł

’m¿Ą TĎ wĘ or¡WĎ BĘ =lJĎ =tŇ ’Ć MyĂUËČBČ Zx¿Č rĎwĘ ‘rČ zĳĎ=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ CeU¡Ć mĂ ’Y¿ĄtĄŇ =yJĲĂ
17 ‘rČzĳĎ=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ wyl¡Ď ‘Ď hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ ro‘Ŕ =lkĎŇ wĘ dŇ gĆŇBăĆ =lkĎŇ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č
18 Ht¡ĎŇ ’Ł Sy’ËĂ bŇ J¿Č SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ èĎě ’Ă wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ sB¿Č kĚŇ wĘ

ś: bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č C’¡ mĘ TĲĎ wĘ MyĂUČŔ bČŇ CYă xĞrĲĎwĘ ‘rČ zĳĎ=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ

19 ÉMymĂ yĎ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ HrĳĎWĎ bĘŇ BĂ Hb¡ĎŇ zŁ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ MDËĎ hŇ bĎŔ zĎ hŇ yăĆhĘ tĲĂŇ =yJĂ ÉhèĎ ’Ă wĘ
20 rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ yĂ HB¡Ď ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lkĎŇ wĘř HtĎŔ DĎnĂ bĘŇ hŇ yăĆhĘ êĲĂ

: ’mĲĎ TĘ yĂ wyl¡Ď ‘Ď bŇ S¿Ą êĄ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ ’mĳĎ TĘ yĂ Ht¡ĎŇ DĎnĂ BĘ wylËĎ ‘Ď bŇ J¿Č SĘ êĂ
21 =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĄ kČŇ yĘ HbĳĎŇ JĎ SĘ mĂ BĘ ‘Čg¡ĄŇ eŁ hČ =lkĎŇ wĘ
22 wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĄ kČŇ yĘ wylĳĎ ‘Ď bŇ SăĄ êĄ=rSĆ ’Ğ yl¡Ă JĘ =lkĎŇ BĘř ‘ČgĄŔ eŁ hČ =lkĎÄ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ
23 o’Ì ’Chę bŇ JĎÁ SĘ UĂ hČ =l‘ĲČř M’ĂÄ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ

: bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¡Ď TĘ yĂ obĳŇ =o‘gĘŇ nĎBĘ wyl¡Ď ‘Ď=tŇ bĆŇ SĲĆ yŁ ’wh¿Ă =rSĆ ’Ğ ylËĂ JĘ hČ =l‘ĲČ
24 tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ’m¡Ą TĎ wĘ wylĎŔ ‘Ď ÉHtĎŇ DĎnĂ yhąĂ tĘŇ C HtĎę ’Ł Sy’ĂÁ bŇ JČÄ SĘ yĂ žbkŇŁ SĎ M’ĂÃ wĘ

: ’mĲĎ TĘ yĂ wyl¡Ď ‘Ď bŇ J¿Č SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ bŇ JËĎ SĘ UĂ hČ =lkĎŇ wĘ MymĳĂ yĎ
25 o’¿ HtĎŔ DĎnĂ =tŇ ‘Ćř ÉâlBĘ MyBĂę rČ MymăĂ yĎ HmĎÁ DĎ bŇ ozÄ žbCzyĎ=yJĲĂ hŇ èĎÃ ’Ă wĘ sŘ13

bwzt=yk
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hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ HtËĎŇ DĎnĂ ymÌĄyJĂ HtĎę ’Ď mĘ TĚ bŇ oză ymĄÂ yĘ=lJĎ HtĳĎŇ DĎnĂ =l‘Č bŇ Cz¡tĎŇ =ykĲĂŇ
HbĎŔ oz ymăĄ yĘ=lJĎ ÉwylĎ ‘Ď bŇ JąČ SĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ bŇ JĎÂ SĘ UĂ hČ =lJĎř : ’whĲĂ hŇ ’¿Ď mĄ TĘ 26

’măĄ TĎ wylĎŔ ‘Ď bŇ SăĄ êĄ rSăĆ ’Ğ ÉylĂ JĘ hČ =lkĎŇ wĘ HQĳĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ Ht¡ĎŇ DĎnĂ bŇ J¿Č SĘ mĂ JĘ
Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĆ kĂŇ wĘ ’mĳĎ TĘ yĂ MB¡Ď ‘Čg¿ĄŇ oehČ =lkĎŇ wĘ : HtĲĎŇ DĎnĂ tŇ ’¡Č mĘ TĚ JĘ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ 27

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ HQËĎ hŇ rĎpĘŇ s¿Ď wĘ HbĳĎŇ oEmĂ hŇ r¡ĎhĞTĲĎ =M’Ă wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ 28

o’¿ MyrĂŔ tŇŁ yêăĄSĘ ÉHlĎ =xuČ êĲĂ ynĂę ymĂ èĘ hČ MoIăbČŇ C : rhĲĎ TĘ êĂ rx¿Č ’Č wĘ Mym¡Ă yĎ 29

: dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =l’Ć NhĄŔ JŁ hČ =l’Ć ÉMtĎŇ o’ hŇ ’ąĎ ybĂŇ hĲĄ wĘ hŇ nĳĎ oy ynăĄBĘ yn¡ĄSĘ
hĎ yląĆ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ dŇ xăĎ ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć ÉNhĄ JŁ hČ hŇ WąĎ ‘Ď wĘ 30

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć Mê¿ĆrĘśEČhĂ wĘ : HtĲĎŇ ’Ď mĘ TĚ bŇ oE¡mĂ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉNhĄ JŁ hČ 31

rS¿Ć ’Ğ yn¡ĂJĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć M’¿Ď UĘ TČ BĘ MtĎŔ ’Ď mĘ TĚ BĘ ÉCtŇ mĚÄ yĎ âlą wĘ MtĳĎŇ ’Ď mĘ FĚ mĂ
‘rČz¡Ć=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ CeUËĆ mĂ ’Y¿ĄêĄ rSĆÄ ’Ğ wĲČ bŇ EĳĎhČ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł : MkĲĎŇ otŇ BĘ 32

hŇ bĳĎŇ qĄ eĘ lČ wĘ rk¡ĎŇ EĎlČ obŔ oz=tŇ ’Ć ÉbEĎhČ wĘ HtĎŔ DĎnĂ BĘ ÉhwĎDĎhČ wĘ : HbĲĎŇ =hŇ ’Ď mĘ TĎ lĘ 33

: hŇ ’ĲĎ mĄ TĘ =M‘Ă bŇ J¡Č SĘ yĂ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăě lĘ C
śMt¿ĎŇ bĎŇ rĘqĎ BĘ NrĳŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ yn¡ĄSĘ tŇ omŔ yrăĄxĞ’ĲČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČ+p6 zT

NrăŁ hĞ’ĲČ =l’Ć ÈrBĄ DČ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : CtŇ mĲĚ IĎwČ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ 2

ynĄÄjĘ =l’Ć tŇ kĆŇ rĳŁ jĎ lČ tŇ yB¡ĄmĂ SdĆŇ uŔŁ hČ =l’Ć Ét‘Ą=lkĎŇ bĘŇ ’bąŇŁ yĎ=l’Č wĘ ůìyxĂ ’Ď
=l‘Č hŇ ’¡Ć rĎ’ĲĄ NnĎŔ ‘ĎBĲĆ yJĂ ť tŇ CmŔ yĎ âlă wĘ ÉNrŁ ’Ď hĲĎ =l‘Č rSąĆ ’Ğ tŇ rĆjÁŁ JČ hČ
tŇ ’Ň F¡Ď xČ lĘ rqËĎBĎ =NBĆ rpÌČŇ BĘ SdĆŇ uĳŁ hČ =l’Ć Nr¡Ł hĞ’ĲČ ’b¿ŇŁ yĎ tŇ ’Ň zËŁ BĘ : tŇ rĆjĲŁ JČ hČ 3

=l‘Č CyăhĘ yĲĂ ÈdbČŇ =ysĄ nĘ kĘŇ mĲĂ C SBĎę lĘ yĂ SdĆŇ qÁŁ dŇ BČÄ =tŇ nĆtĲŇŁ JĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ lyĂ’¿ČwĘ 4

SdĆŇ qăŁ =ydĄŇ gĘŇBĂ PŇ nĳŁ YĘ yĂ dŇ B¡Č tŇ pĆŇ n¿ĆYĘ mĂ bĘŇ C rGŔŁ xĘ yČ ÉdBČ Tn¿ĄbĘŇ ’Č bĘŇ C ůorWĎ BĘ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtdČŇ ‘Ğ tŇ ’Ąę mĄ C : MSĲĎ bĄŇ lĘ C or¡WĎ BĘ =tŇ ’Ć MyĂUËČBČ Zx¿Č rĎwĘ MhĄŔ 5

bŇ yrÌĂqĘ hĂ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ dŇ x¡Ď ’Ć lyĂ’¿ČwĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ MyE¡Ă‘Ă yr¿Ąy‘Ă WĘ =ynĲĄSĘ xuËČyĂ 6

: otĲŇ yBĄ dŇ ‘¿ČbĘŇ C od¡Ň ‘ĞBĲČ rj¿ĆkĂŇ wĘ olĳ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ rj¿Č =tŇ ’Ć NrËŁ hĞ’ĲČ
lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMtĎŇ ’Ł dŇ ymąĂ ‘ĹhĲĆ wĘ MrĳĂy‘Ă vĘ hČ ynăĄSĘ =tŇ ’Ć xq¡ČlĎ wĘ 7

hoĎŔhylĲČ ÉdxĎ ’Ć lrąĎoG tŇ olĳ rĎGĲŁ Mr¡Ăy‘Ă vĘ hČ yn¿ĄSĘř =l‘Č NrËŁ hĞ’ĲČ NtÌČŇ nĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom 8

lrwgw
.‘"tw V"x Nk MêĎrĘhČ zĘhĂ wĘ l"Y v.31 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t Nkw =lkĎ wĘ ’"s ,’y‘gb =lJĲĎ n"b ,’"b Nk v.26
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9 hŇ l¿Ď ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ry‘ĂŔ vĎ hČ =tŇ ’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ bŇ yrąĂqĘ hĂ wĘ : lzĲĄ’Ň zĎ‘ĞlĲČ dŇ x¡Ď ’Ć lr¿ĎogŇ wĘ
10 wyląĎ ‘Ď hŇ lĎÄ‘Ď žrSĆ ’Ğ ry‘Ăę vĎ hČ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ ChW¡Ď ‘Ď wĘ hoĳĎhylĲČ lr¡ĎoGhČ wylËĎ ‘Ď

otËŇ ’Ł xQ¿Č SČ lĘ wylĳĎ ‘Ď rjăĄkČŇ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ yxËČ =dŇ mČ ‘ĽyĲĎ lzĄŔ’Ň zĎ‘ĞlĲČ É lrĎoGhČ
11 olŔ =rSĆ ’Ğ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ rjąČ=tŇ ’Ć NrÁŁ hĞ’ĲČ bŇ yrĂÄ qĘ hĂ wĘ : hŇ rĎBĲĎ dĘŇ UĂ hČ lz¡Ą’Ň zĎ‘ĞlĲČ

: olĲ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ rj¿Č =tŇ ’Ć TxËČ SĎ wĘ otĳŇ yBĄ dŇ ‘ăČbĘŇ C od¡Ň ‘ĞBĲČ rj¿ĆkĂŇ wĘ
12 hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ l‘ąČmĄ S’ĄÂ=ylĄ xĞGĲČ hŇ êĎxĘ UČ hČ ţ=âlĲ mĘ xqăČlĎ wĘ
13 NtÌČŇ nĎ wĘ : tŇ kĆŇ rĲŁ jĎ lČ tŇ yB¿ĄmĂ ’yb¡ĂŇ hĄ wĘ hŇ uĳĎDČ MyU¡Ă sČ tŇ rĆT¿Ł qĘ wynĎŔ pĘŇ xĎ âlă mĘ C

=tŇ ’Ć tŇ rĆTęŁ uĘ hČ NăČn‘Ğ ű hŇ iăĎ kĂŇ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ S’¡Ą hĎ =l‘Č tŇ rĆTËŁ uĘ hČ =tŇ ’Ć
14 hŇ EÌĎhĂ wĘ rjĎŔ hČ MDăČmĂ ÉxqČ lĎ wĘ : tŇ CmĲ yĎ âl¿ wĘ tŇ Cd¡Ň ‘ĄhĲĎ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ tŇ rĆjËŁ JČ hČ

=‘bČŇ SĲĆ hŇ EÌĆyČ tŇ rĆjęŁ JČ hČ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ hŇ mĎ dĘŇ qĳĄ tŇ rĆj¡Ł JČ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č o‘ËBĎ YĘ ’Ć bĘŇ
15 rSăĆ ’Ğ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ ry‘ąĂWĘ =tŇ ’Ć TxČÂSĎ wĘ : o‘Ĳ BĎ YĘ ’Ć BĘ MD¡ĎhČ =NmĂ MymËĂ ‘ĎjĘ

rSąĆ ’ĞJĲČ omę DĎ=tŇ ’Ć hŇ WăĎ ‘Ď wĘ tŇ kĆŇ rĳŁ jĎ lČ tŇ yB¡ĄmĂ =l’Ć omŔ DĎ=tŇ ’Ć É’ybĂŇ hĄ wĘ M‘ĎŔ lĎ
16 rjăĆkĂŇ wĘ : tŇ rĆjĲŁ JČ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ tŇ rĆj¡Ł JČ hČ =l‘Č otËŇ ’Ł hŇ E¿ĎhĂ wĘ rjĎŔ hČ MdăČŇ lĘ ÉhWĎ ‘Ď

NkąĄŇ wĘ MtĳĎŇ ’Ň FŁ xČ =lkĎŇ lĘ Mh¡Ć y‘ĄSĘ jĂ mĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Ét’Ł mĘ FĚ mĂ SdĆŇ uęŁ hČ =l‘Č
17 MdĎÂ’Ď =lkĎŇ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł mĘ TĚ ëŇ ot¡Ň BĘ MêĎŔ ’Ă NkăĄŇ èŁ hČ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ lĘ ÉhWĆ ‘ĞyĲČ

rjąĆkĂŇ wĘ otĳŇ ’Ň YĄ =dŇ ‘Č SdĆŇ u¡Ł BČ rj¿ĄkČŇ lĘ o’Ë bŇŁ BĘ dŇ ‘Ąę om lhĆ ’ăŁ BĘ ű hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl
18 xČ BËĄ zĘUĂ hČ =l’Ć ’YĎę yĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lh¿Č qĘ =lJĎ dŇ ‘¡ČbĘŇ C otŔ yBĄ dŇ ‘ăČbĘŇ C ÉodŇ ‘ĞBĲČ

ry‘ĂŔ vĎ hČ MDăČmĂ C ÉrjĎ hČ MDąČmĂ xqČÂlĎ wĘ wylĳĎ ‘Ď rjăĆkĂŇ wĘ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ rS¿Ć ’Ğ
19 o‘¡BĎ YĘ ’Ć BĘ MDËĎhČ =NmĂ wylÌĎ ‘Ď hŇ EĎÄhĂ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ tŇ on¿rĘqČ =l‘Č NtËČŇ nĎ wĘ
20 rjăĄJČ mĂ ÉhQĎ kĂŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ ’¡Ł mĘ FĚ mĂ oSŔ DĘqĂ wĘ orăhĞTĲĂ wĘ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ

ry‘¿ĂvĎ hČ =tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂqĘ hĂ wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ uŔŁ hČ =tŇ ’Ć
21 ůyxČ hČ Èry‘Ă vĎ hČ S’Ň răŁ l‘ăČ wřdę y yêăĄSĘ =tŇ ’Ć NrÁŁ hĞ’ĲČ ëŇ mČÄ sĎ wĘ : yxĲĎ hĆ

Mh¡Ć y‘ĄSĘ jĂ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtnŁ wŁ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wylĎę ‘Ď hŇ DăĎwČtĘŇ hĂ wĘ
Sy’¿Ă =dŇ yČBĘ xQËČ SĂ wĘ ry‘ĂŔ vĎ hČ S’Ň răŁ =l‘Č ÉMtĎŇ ’Ł NtąČŇ nĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ň FŁ xČ =lkĎŇ lĘ

22 ZrĆ’ăĆ=l’Ć Mt¡ĎŇ nŁ wŁ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wylËĎ ‘Ď ry‘¿ĂvĎ hČ ’WĎÄ nĎ wĘ : hŇ rĎBĲĎ dĘŇ UĂ hČ yê¡Ă ‘Ă
23 dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ ’bąĎŇ C : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ ry‘¡ĂvĎ hČ =tŇ ’Ć xQ¿Č SĂ wĘ hŇ rĳĎzĄGĘ

Mx¡Ď yeĂ hĂ wĘ SdĆŇ uĳŁ hČ =l’Ć o’ă bŇŁ BĘ Sb¡ČŇ lĎ rS¿Ć ’Ğ dŇ BĎŔ hČ ydăĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć ÉTSČ pĎŇ C
24 wydĳĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć Sb¡ČŇ lĎ wĘ SodŔ qĎ Moqă mĎ BĘ ÉMyĂUČÄ bČŇ orąWĎ BĘ =tŇ ’Ć ZxČÄ rĎwĘ : MSĲĎ

’Yyw
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: M‘ĲĎhĎ dŇ ‘¿ČbĘŇ C od¡Ň ‘ĞBĲČ rj¿ĆkĂŇ wĘ M‘ĎŔ hĎ tŇ lăČ ‘Ł =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ lĎ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć hŇ WąĎ ‘Ď wĘ ’YĎę yĎwĘ
Éry‘Ă vĎ hČ =tŇ ’Ć xČ QąĄSČ mĘ hĲČ wĘ : hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ ryT¿Ă qĘ yČ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ bŇ lĆ x¿Ą tŇ ’ËĄ wĘ 25, 26

’ob¿Ň yĎ Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ MyĂUĳĎBČ or¡WĎ BĘ =tŇ ’Ć Zx¿Č rĎwĘ wydĎŔ gĎŇBĘ sBăĄ kČŇ yĘ lzĄŔ’Ň zĎ‘ĞlĲČ
rSĆÄ ’Ğ tŇ ’Ň FĎę xČ hĲČ ry‘ăĂWĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ tŇ ’Ň FĎÁ xČ hĲČ rjČÄ žt’Ą wĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć 27

CpăŇ rĘWĲĎ wĘ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCxă mĂ =l’Ć ’yY¡Ă oy SdĆŇ uŔŁ BČ rjăĄkČŇ lĘ ÉMmĎ DĎ=tŇ ’Ć ’bąĎŇ Ch
sBăĄ kČŇ yĘ MtĎŔ ’Ł PŇ răĄŁvhČ wĘ : MSĲĎ rĘjĂ =tŇ ’Ć wĘ Mr¡ĎWĎ BĘ =tŇ ’Ć wĘ Mt¿ĎŇ rŁ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć S’ĄŔ bĎŇ 28

: hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ’ob¿Ň yĎ Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ MyĂUĳĎBČ or¡WĎ BĘ =tŇ ’Ć Zx¿Č rĎwĘ wydĎŔ gĎŇBĘ
SdĆŇ xÁŁ lČ roWÄ ‘ĎBĲĆ y‘Ă ybĂŇ èĘ hČ ţ SdĆŇ xăŁ BČ MlĳĎ o‘ tŇ uăČxĚlĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ 29

rG¡ĄhČ wĘ xrĎŔ zĘ’Ć hĲĎ CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă ÉhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ wĘ MkĆę ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Ceă‘ČêĘ
MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć rhăĄ TČ lĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ rj¿ĄkČŇ yĘ hŇ EËĆhČ MoI¿bČŇ =yJĲĂ : MkĲĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ rG¿ĎhČ 30

MkĆŔ lĎ É’yhĂ Not¿Ň BĎ SČ tŇ BČÄ SČ : CrhĲĎ TĘ êĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ MkĆŔ ytĄŇ ’Ň FăŁ xČ É lJŁ mĂ 31

xSăČ mĘ yĂ=rSĆ ’Ğ NhĄÁ JŁ hČ rjĆÄ kĂŇ wĘ : MlĲĎ o‘ tŇ u¡ČxĚ MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yeĂ ‘Ă wĘ 32

yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć SbËČŇ lĎ wĘ wybĳĂŇ ’Ď tŇ xČ êăČ Nh¡Ą kČŇ lĘ odŔ yĎ=tŇ ’Ć É’QĄ mČ yĘ rSąĆ ’Ğ wĲČ otę ’Ł
lhĆ ’ÌŁ =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ uŔŁ hČ SDăČqĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉrjĆ kĂŇ wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ dŇ B¡Ď hČ 33

lh¡Ď uĎ hČ M‘¿Č=lJĎ =l‘Č wĘ MynËĂhĞJĲŁ hČ l‘ÌČwĘř rjĳĄkČŇ yĘ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘ËĄom
É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l‘Č rjĄÂkČŇ lĘ MlĎę o‘ tŇ uăČxĚlĘ MkĆÁ lĎ tŇ ’Ň ŁEÄ=hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘ : rjĲĄ kČŇ yĘ 34

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ W‘Č IČěwČ hŇ nĳĎèĎ BČ tŇ x¡Č ’Č MtĎŔ ’Ň FŁ xČ =lJĎ mĂ

sŘ14 É l’Ć wĘ wynĎęBĎ =l’Ć wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rBĄÄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ zy, 2

ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ MhĳĆ ylĄ ’Ğ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ
bŇ WĆ kËĆŇ =o’ roS¿ TxČÁ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄmĂ ÉSy’Ă Sy’¿Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ 3

lhĆ ’ăŁ xtČŇ jĆÁ =l’Ć wĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ Tř xĎŔ SĘ yĂ rSăĆ ’Ğ o’ť hŇ nĳĆxĞUĲČ BČ Ĳ z‘¡Ą=o’ 4

hoĳĎhyĘ NJăČ SĘ mĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ hoĎŔhylĲČ ÉNBĎ rĘqĎ bŇ yrąĂqĘ hČ lĘ ůo’ybĂŇ hĹ âlă Èd‘Ąom
bŇ rĆu¿ĆmĂ ’Ch¡ hČ Sy’¿Ă hĎ tŇ rËČkĘŇ nĂ wĘ ëŇ pĎŔ SĎ MDăĎ É’ChhČ Sy’ąĂ lĎ bŇ SĄÂ xĎ yĲĄ MDăĎ
MhăĄ śrSăĆ ’Ğ ÈMhĆ yxĄ bĘŇ zĂ=tŇ ’ĲĆ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ C’ybĂÁ yĎ rSĆÄ ’Ğ žN‘ČmČ lĘ : oUĲ ‘Č 5

dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł xtČŇ jËĆ =l’Ć hoĎęhylĲČ M’ăĚ ybĂŇ hĹwĲĆ ůhdĆŇ vĎ hČ ynăĄjĘ =l‘Č ÈMyxĂ bĘŇ zĲŁ
NhąĄ JŁ hČ qrČÄ zĎwĘ : MtĲĎŇ o’ ho¡ĎhylĲČ MymËĂ lĎ SĘ yxÌĄbĘŇ zĂ CxÁ bĘŇ zĎÄwĘ NhĳĄ JŁ hČ =l’Ć 6

Mdh=t’
xtpb TxČSĘ yĂ yllhb v.3 .zy .y"k Myrps tYqmw V"x ,rd"nq y"k +w Nkw l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.33

Pqmb =rV’ ’"s ,w"Tdw d"yd ,h"dx ,d"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.5 .w"dw h"dx ,d"dx ,’"d Nkw
.b"ydw g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbwwww.bibleist.ru
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bŇ lĆ xĄŔ hČ ryTăĂ qĘ hĂ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć hoĎŔhyĘ xBăČ zĘmĂ =l‘Č ÉMDĎhČ =tŇ ’Ćř
7 MrĂě y‘Ă vĘ lČ MhĆŔ yxĄ bĘŇ zĂ=tŇ ’Ć Édo‘ Cx¿ BĘ zĘyĂ=âlĲ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿ĄlĘ

: MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ Mh¡Ć lĎ tŇ ’Ň E¿Ł =hŇ yĆhĘ êĲĂ MlËĎ o‘ tŇ u¿ČxĚ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ Myn¡ĂzŁ Mh¿Ą rSËĆ ’Ğ
8 rCgăŇ yĎ=rSĆ ’Ğ rG¡ĄhČ =NmĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄmĂ ÉSy’Ă Sy’¿Ă rmČŔ ’Ň êŁ MhăĆ lĄ ’Ğ wĲČ
9 Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ xtČŇ jĆÁ =l’Ć wĘ : xbČŇ zĲĎ=o’ hŇ l¡Ď ‘Ł hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ Mř kĳĎŇ otŇ BĘ

: wyUĲĎ ‘ČmĲĄ ’Ch¡ hČ Sy’¿Ă hĎ tŇ rËČkĘŇ nĂ wĘ hoĳĎhylĲČ ot¡Ň ’Ł tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ Ce’ĆŔ ybĂŇ yĘ âlă
10 lk¡ČŇ ’Ň yŁ rS¿Ć ’Ğ Mř kĎŔ otŇ BĘ rGăĎhČ ÉrGĄhČ =NmĂ C l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄmĂ Sy’ĂÁ Sy’ĂÄ wĘ

Ht¡ĎŇ ’Ł yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć tŇ lĆ kăĆŇ ’Ł hĲĎ ÉSpĆŇ eĆÄBČ ynČę pĎŇ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ MDĳĎ=lJĎ
11 ÉMkĆŇ lĎ wyêąĂ tČŇ nĘ ynĂÂ’Ğ wĲČ ů’whĂř MDăĎBČ ÈrWĎ BĎ hČ SpĆŇ năĆ yJăĂ : HUĲĎ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ

: rjĲĄ kČŇ yĘ SpĆŇ e¿ĆBČ ’Ch¡ MD¿ĎhČ =yJĲĂ MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č
12 MDĳĎ lkČŇ ’Ň tăŇŁ =âl MJ¡Ć mĂ SpĆŇ n¿Ć=lJĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď NJąĄ =l‘Č
13 l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ mĂ Sy’ĂÁ Sy’ĂÄ wĘ : MDĲĎ lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl Mk¡ĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ rG¿ĎhČ rGËĄhČ wĘ

lkĳĄŇ ’Ď yĲĄ rSăĆ ’Ğ PŇ o‘¡=o’ hŇ IËĎxČ dŇ yY¿Ą dŇ CYÁ yĎ rSĆÄ ’Ğ Mř kĎŔ otŇ BĘ rGăĎhČ ÉrGĄhČ =NmĂ C
14 ÈoSpĘŇ nČbĘŇ omă DĎ rWĎę BĎ =lJĎ SpĆŇ năĆ=yJĂ : rpĲĎŇ ‘ĎBĲĆ Chi¡Ď kĂŇ wĘ omŔ DĎ=tŇ ’Ć ÉëpČŇ SĎ wĘ

SpĆŇ nąĆ yJăĂ ClkĳĄŇ ’Ň tŇŁ âlă rW¡Ď BĎ =lJĎ MD¿Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ ÉrmČ ’Ł wĲĎ ů’Ch
15 lkąČŇ ’Ň êŁ rSĆÄ ’Ğ SpĆŇ nĆę =lkĎŇ wĘ : tŇ rĲĄJĎ yĂ wyl¡Ď kĘŇ ’ĲŁ =lJĎ ’whĂŔ omă DĎ ÉrWĎ BĎ =lJĎ

’m¿Ą TĎ wĘ MyĂUËČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydĎÁ gĎŇBĘ sBĆÄ kĂŇ wĘ rGĳĄbČŇ C xr¡ĎzĘ’Ć BĲĎ hŇ pĎŔ rĄTĘ C ÉhlĎ bĄŇ nĘ
16 : onĲ wŁ ‘Ğ ’W¡Ď nĎ wĘ ZxĳĎ rĘyĂ âlă or¡WĎ bĘŇ C sBĄŔ kČŇ yĘ âlă ÉM’Ă wĘ : rhĲĄ TĎ wĘ bŇ rĆ‘¡ĆhĎ =dŇ ‘Č

xy, 2 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ15

3 rS¿Ć ’Ğ MyĂrËČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ hŇ WÌĄ ‘ĞmĲČ JĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MhĳĆ lĄ ’Ğ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
’ybĂÄ mĄ žynĂ ’Ğ rSăĆ ’Ğ N‘ČnČÃJĘ =ZrĆ’ĲĆ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ kĘŇ Cř CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă HB¡Ď =MêĆbĘŇ SČ yĘ

4 yTÌČjĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć : CkŇ lĲĄ tĄŇ âl¿ Mh¡Ć ytĄŇ uĲŁ xĚbĘŇ C CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă ÉhUĎ SĎÄ Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ć
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MhĳĆ BĎ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ Cr¡mĘ SĘ êĂ yt¿ČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć wĘ CWË ‘ĞêĲČ

5 Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ MtËĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ yTČŔ jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉytČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć MêąĆrĘmČ SĘ C
6 r’ăĄ SĘ =lJĎ =l’Ć ÉSy’Ă Sy’¿Ă : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MhĳĆ BĎ yxăČ wĎ
7 tŇ w¿ČrĘ‘Ć : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ hŇ wĳĎrĘ‘Ć tŇ oQă gČŇlĘ Cb¡Ň rĘqĘ tĂŇ âl¿ orŔ WĎ BĘ

Kyb’
MkĆkĘ otBĘ ’"s v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t Nkw MkĆkĘ otBĘ ’"s v.8 .Mdh=NmĂ wxyry Vmwxb v.6

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MkĆkĘ otBĘ ’"s v.13 .yrq ’yhĂ v.11 .r"tw s"t ,‘"t ,’"t Nkw
.’y‘gb hV‘mkĘ CĲ n"b ,’"b Nk v.3 .xy

www.bibleist.ru



186 ’rqyw 18:8—27

: HtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć hŇ Q¡Ć gČŇtĘŇ âl¿ ’whĂŔ ìăŇ UĘ ’Ă hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă ì¡Ň UĘ ’Ă tŇ w¿ČrĘ‘ĆwĘ ìŇ ybËĂŇ ’Ď
: ’whĲĂ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď tŇ w¿ČrĘ‘Ć hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ SĆ ’ĲĄ tŇ w¿ČrĘ‘Ć 8

tŇ dĆŇ lăĆ om ìŇ UĆŔ ’Ă =tŇ bČŇ o’ă ÉìybĂÄ ’Ď =tŇ bČŇ ìąŇ tĘŇ oxĲ ’Ğ tŇ wČÄrĘ‘Ć 9

tŇ wąČrĘ‘Ć : NtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć hŇ Q¡Ć gČŇtĘŇ âl¿ ZCxĳ tŇ dĆŇ lăĆ om o’¡ tŇ yĂřBČŔ 10

: hŇ eĎhĲĄ ì¡Ň tĘŇ wĲĎrĘ‘Ć yJ¿Ă NtĳĎŇ wĎrĘ‘Ć hŇ Q¡Ć gČŇtĘŇ âl¿ ìŔ êĘ BĂ =tŇ bĲČŇ o’ă ÉìnĘ BĂ =tŇ BČ
ì¡Ň tĘŇ oxĲ ’Ğ ìŇ ybĂŔ ’Ď tŇ dĆŇ lăĆ om ÉìybĂÄ ’Ď tŇ SĆ ’ąĄ =tŇ BČ tŇ wČÄrĘ‘Ć 11

âlă ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ oxĲ ’Ğ tŇ w¿ČrĘ‘Ć : HtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć hŇ Q¡Ć gČŇtĘŇ âl¿ ’wřhĳĂ 12

âlă ì¡Ň UĘ ’Ă =tŇ oxĲ ’Ğ tŇ w¿ČrĘ‘Ć : ’whĲĂ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď r’¿Ą SĘ śhŇ QĳĄ gČŇtĘŇ 13

ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =yxĲĂ ’Ğ tŇ w¿ČrĘ‘Ć : ’whĲĂ ì¡Ň UĘ ’Ă r’¿Ą SĘ =yJĲĂ hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ 14

: ’whĲĂ ì¡Ň tĘŇ dĲĎŇ DŁ bŇ rĎŔ qĘ tĂŇ âlă ÉoêSĘ ’Ă =l’Ćř hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă
: HtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć hŇ Q¡Ć gČŇtĘŇ âl¿ ’whĂŔ ÉìnĘ BĂ tŇ SĆ ’ąĄ hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă ì¡Ň tĘŇ QĲĎ JČ tŇ w¿ČrĘ‘Ć 15

: ’whĲĂ ìŇ yx¡Ă ’Ď tŇ w¿ČrĘ‘Ć hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă ìŇ yx¡Ă ’Ď =tŇ SĆ ’ĲĄ tŇ w¿ČrĘ‘Ć 16

HnĎÂBĘ =tŇ BČ =tŇ ’ĲĆ hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă Hê¡ĎbĂŇ C hŇ èËĎ ’Ă tŇ w¿ČrĘ‘Ć 17

: ’whĲĂ hŇ U¿Ď zĂ hŇ eĎh¡Ą hŇ r¿Ď’ĞSĲČ HtĎŔ wĎrĘ‘Ć tŇ oQă gČŇlĘ ÉxuČ tĂŇ âlą HêĎę BĂ =tŇ BČ =tŇ ’Ć wĘ
: hĎ yIĲĆxČ BĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď HtËĎŇ wĎrĘ‘Ć tŇ oQÌ gČŇlĘ rręŁ YĘ lĂ xuĳĎtĂŇ âlă Ht¡ĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ è¿Ď ’Ă wĘ 18

=l’Ć wĘ : HtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć tŇ oQ¡ gČŇlĘ bŇ rČŔ qĘ tĂŇ âlă HtĳĎŇ ’Ď mĘ TĚ tŇ DăČnĂ BĘ hŇ è¡Ď ’Ă =l’Ć wĘ 19, 20

ì¿Ň ‘ĞrĘEČmĂř C : HbĲĎŇ =hŇ ’Ď mĘ TĎ lĘ ‘rČ zĳĎlĘ ì¡Ň êĘ bĘŇ kĎŇ SĘ Nê¿ĄtĂŇ =âlĲ ìŔ tĘŇ ymĲĂř ‘Ğ ÉtSĆ ’ĄÄ 21

yn¿Ă’Ğ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ MS¿Ą =tŇ ’Ć lQËĄ xČ tĘŇ âlÌ wĘ ëŇ lĆ UĳŁ lČ rybăĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ Nê¡ĄtĂŇ =âlĲ
: ’whĲĂ hŇ b¡ĎŇ ‘ĄoêĲ hŇ èĳĎ ’Ă ybăĄŇ JĘ SĘ mĂ bŇ J¡Č SĘ tĂŇ âl¿ rkĎŔ zĎ=tŇ ’ĆÄ wĘ : hoĲĎhyĘ 22

dŇ mÂŁ ‘ĞtĲČŇ =âlĲ hŇ èĎę ’Ă wĘ HbĳĎŇ =hŇ ’Ď mĘ TĎ lĘ ì¡Ň êĘ bĘŇ kĎŇ SĘ Nê¿ĄtĂŇ =âlĲ hŇ mËĎ hĄ BĘ =lkĎŇ bĘŇ C 23

yJąĂ hŇ QĆ ’ĳĄ =lkĎŇ BĘ C’¡ UĘ FČ êĲĂ =l’Č : ’ChĲř lbĆŇ ê¿Ć H‘¡ĎbĘŇ rĂlĘ hŇ mËĎ hĄ bĘŇ ynÌĄpĘŇ lĂ 24

’măĎ TĘ êĂ wČ : MkĲĆŇ ynĄjĘ mĂ xČ Q¡Ą SČ mĘ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ C’ă mĘ TĘ nĂ ÉhQĆ ’ĄÄ =lkĎŇ bĘŇ 25

MêăĆrĘmČ SĘ C : hĎ ybĲĆŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć ZrĆ’¡ĎhĎ ’q¿ĂêĎ wČ hĎ ylĳĆ‘Ď Hn¡Ď wŁ ‘Ğ dŇ q¿Ł pĘŇ ’Ć wĲĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ 26

hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ b¡ŇŁ ‘ĄoêĲ hČ lJ¿Ł mĂ CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă wĘ yTČŔ jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉytČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć MêĆę ’Čř
CW¿ ‘Ď lř’ĄŔ hĎ tŇ băŇŁ ‘ĄoêĲ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć yJĂ ť : MkĲĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ rG¿ĎhČ rG¡ĄhČ wĘ xrĎŔ zĘ’Ć hĲĎ 27

Zr’h=yVn’
.r"tw s"t ,‘"t Nkw r’V=yJĂ ’"s v.12 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.11 .Zmqb tyĂBĎ ’"s v.9
w"Tdw d"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.20 .Nwmdq swpdw r"t ,s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw =l’ĆwĘ ’"s v.14

.’y‘g ’lb K‘rzmĂ C n"b ,’y‘gb K‘rzmĲĂ C ’"b ’"n v.21 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw KŔ tymă‘Ğ n"b ’"n
,‘"t ,V"x Nkw MêĆ’Č tlm ’lb =t’Ć MêĆrĘmČSĘ C ’"s v.26 .’whĂ swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb v.23

.yrqw bytk hQĆ’ĄhĎ ’"sb ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.27 .r"tw s"t
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28 ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ’yqąĂtĎŇ =âlĲ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ ’m¡Ď TĘ êĂ wČ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =ySĲĄ nĘ ’Č
: MkĲĆŇ ynĄpĘŇ lĂ rS¿Ć ’Ğ yoG¡hČ =tŇ ’Ć hŇ ’ËĎ qĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ HtĳĎŇ ’Ł Mk¡ĆŇ ’ĞUĲČ TĲČ BĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć

29 tŇ oS¿ř pĎŇ eĘ hČ CtËŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ b¡ŇŁ ‘ĄoêĲ hČ lJ¿Ł mĂ hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ rSăĆ ’Ğ=lJĎ yJĂ ť
30 tŇ oWÁ ‘Ğ yêĂÄ lĘ bĂŇ lĘ yêĂę rĘmČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć MêăĆrĘmČ SĘ C : MUĲĎ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ tŇ ŁW¡ ‘Ł hĲĎ

yn¡Ă’Ğ Mř hĳĆ BĎ C’¡ UĘ FČ tĲĂŇ âl¿ wĘ MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ CWă ‘ĞnĲČ rSăĆ ’Ğ ÉtbŇŁ ‘ĄoêĲ hČ tŇ ouąxĚmĲĄ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ

l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dÌČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ćř rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČTy, 2 +p7, sŘ16

3 Sy’ăĂ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ SodŔ qĎ yJăĂ CyĳhĘ êĲĂ MySăĂ dŇŁ qĘ Mh¡Ć lĄ ’Ğ ê¿ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ CrmĳŁ SĘ êĂ yt¡ČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ C’rĎŔ yêĂ ÉwybĂŇ ’Ď wĘ oUą ’Ă

4 ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MkĳĆŇ lĎ CW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ kĎŔ iĄ mČ ÉyhĄŁl’Ň wĲĄ MylĂŔ ylĂ ’ĹhĲĎ =l’Ć ÉCnpĘŇ êĂ =l’Č
5 : ChxĲĚBĎ zĘêĂ Mk¡ĆŇ nĘ YĲŁ rĘlĲĂ hoĳĎhylĲČ Mym¡Ă lĎ SĘ xbČŇ z¿Ć CxË BĘ zĘtĂŇ ykÌĂŇ wĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ
6 S’¡Ą BĎ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ Moyă=dŇ ‘Č ÉrtĎŇ oehČ wĘ tŇ rĳĎxĽUĲĎ mĲĂ C lk¡ĄŇ ’Ď yĲĄ MkËĆŇ xĞbĘŇ zĂ MoyÌBĘ
7 : hŇ YĲĆ rĎyĲĄ âl¿ ’Ch¡ lCG¿jĂ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIăBČ lk¡ĄŇ ’Ď yĲĄ lk¿ŇŁ ’Ď hĲĄ M’ËĂ wĘ : PŇ rĲĄvĎ yĂ
8 SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ lQĳĄ xĂ ho¡ĎhyĘ SdĆŇ q¿Ł =tŇ ’Ć =yJĲĂ ’vĎŔ yĂ onă wŁ ‘Ğ ÉwylĎ kĘŇ ’ĲŁ wĘ
9 tŇ ’¿Č jĘ hŇ QËĆ kČŇ tĘŇ âlÌ MkĆŔ YĘ rĘ’Č ryYăĂ qĘ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ rĘYĘ qĚbĘŇ CĲ : hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ

10 llĄŔ o‘tĘŇ âlă ÉìmĘ rĘkČŇ wĘ : TuĲĄlČ tĘŇ âl¿ ì¡Ň rĘyYĲĂ qĘ TqĆl¿Ć wĘ rYĳŁ qĘ lĂ ì¡Ň dĘŇ WĲĎ
ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MtĎŔ ’Ł bŇ zăŁ ‘ĞêĲČ ÉrGĄlČ wĘ ynąĂ‘ĎlĲĆ TuĳĄlČ tĘŇ âlă ì¡Ň mĘ rĘJČ TrĆp¿ĆŇ C

11 : otĲŇ ymĂ ‘ĞBĲČ Sy’¿Ă Cr¡uĘ SČ tĘŇ =âlĲ wĘ CS¿ xĞkĲČŇ tĘŇ =âlĲ wĘ CbŇ nĳŁ gĘŇêĂ âl¡ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ
12 : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ MS¿Ą =tŇ ’Ć êËĎlĘ QČ xĂ wĘ rqĆèĳĎ lČ ym¡Ă SĘ bĂŇ C‘¿bĘŇ èĲĎ tĂŇ =âlĲ wĘ
13 ì¡Ň êĘ ’Ă rykËĂŇ WĎ tŇ Q¿Č ‘ĚjĘ NylĂÂtĎŇ =âlĲř lzĳŁ gĘŇtĂŇ âlă wĘ ì¡Ň ‘ĞrĲĄ=tŇ ’Ć qS¿Ł ‘ĞtĲČŇ =âl
14 lSĳŁ kĘŇ mĂ Nê¡ĄtĂŇ âl¿ rCĄŔ ‘Ă ynăĄpĘŇ lĂ wĘ SrĄŔ xĄ lQăĄ qČ tĘŇ =âlĲ : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č
15 ’văĎ tĂŇ =âlĲ TjĎŔ SĘ UĂ BČ É lwĆ‘ĎÄ CW¿ ‘ĞtĲČŇ =âl : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ìŇ yh¡ĆŁl’ĹUĲĄ tĎŇ ’Ň r¿ĄyĎwĘ
16 ëŇ ląĄ tĄŇ =âlĲ : ìŇ tĲĆŇ ymĂ ‘Ğ Tj¿Ł SĘ êĂ qdĆŇ Y¡ĆBĘ lodĳŇ gĎŇ ynăĄjĘ rD¡ČhĘ tĆŇ âl¿ wĘ ldĎŔ =ynĄpĘŇ
17 ’n¿ĎWĘ tĂŇ =âlĲ : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ ìŇ ‘ĳĆrĄ MDăČ=l‘Č dŇ m¡Ł ‘ĞtĲČŇ âl¿ř ìŇ yřUĆŔ ‘ČBĘ É lykĂŇ rĎ

Kyx’=t’

.wd‘ [16:1—18:30] hVrph MV v.30 .NhĆBĎ rybs v.30 .rsx tSŁ pĎ eĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.29
,[17:1] tybm Vy’ Vy’ ,[15:25] bwzy=yk hVy’w rds MwlVt Myqwsp h‘Vt twxp +g Myrdsw .+p Myqwspw
,[18:3] N‘nk=Wr’ hWĄ ‘ĞmČkĘ C +’ Pwlxw .dŁ YŁ rŁ w Mypl’ t‘br’ twytw’w .‘Ł qŁ w Pl’ Mylmw .[18:1] Zr’ hV‘mk
’lb =t’Ć ,[16:13] trTqh=t’Ć Ntnw Pwlx ’lbw ,’y‘gb hWĄ ‘ĞmČkĘ CĲ n"bw ’y‘g ’lb ’lb hWĄ ‘ĞmČkĘ C ’rwq ’"b
ynbk ’wlh : Mydrpsh ghnmk +k qwsp d‘ +b qwsp +k l’qzxyb yl’ +h rbd yhyw hrTph v.1 .Ty .’y‘g
=âlwĘ ’"s v.13 .’y‘gb =l’ĲĆ n"b ’"n v.2 .MyznkV’h ghnmk w"T qwsp d‘ +z qwsp +T swm‘b MyyVk
V"x Nkw =âlwĘ ’"s v.16 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ìUĆ‘ČBĘ ’"s v.16 .‘"tw y"t ,V"x Nkw

.q"dw y"k y"t ,’"t ,y"k
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188 ’rqyw 19:18—37

wyl¡Ď ‘Ď ’v¿Ď tĂŇ =âlĲ wĘ ìŇ tĆŔ ymĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉxČ ykĂÄ oê xČ kąĄŇ oh ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ BĂ ìŇ yx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć
ìŇ omĳ JĎ ì¡Ň ‘ĞrĲĄlĘ ê¿ĎbĘŇ hČ ’ĲĎ wĘ ìŇ UĆŔ ‘Č ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉrFŁ tĂŇ =âlĲ wĘ MuąŁ tĂŇ =âlĲ : ’TĘ xĲĄ 18

MyĂ’ČŔ lĘ JĂ ‘Č yBăĂ rĘtČŇ =âlĲ ÉìêĘ mĘ hĆ BĘ ůCrmŁ SĘ êĂ ÈytČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ 19

: ìŇ ylĲĆ ‘Ď hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ âl¿ znĄŔ TĘ ‘ČSĲČ ÉMyĂ’ČÄ lĘ JĂ dŇ gĆŇbąĆŇ C MyĂ’ĳĎlĘ JĂ ‘răČzĘtĂŇ =âlĲ ì¡Ň dĘŇ WĲĎř
tŇ pĆŇ răĆxĹnĲĆ ÉhxĎ pĘŇ SĂ ’whąĂ wĘ ‘rČzĆę=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ hŇ èĎÁ ’Ă =tŇ ’Ć bŇ JČÄ SĘ yĂ=yJĲĂ Sy’Ă wĘţ 20

hŇ yËĆhĘ êĲĂ tŇ rĆuÌŁ BĂ HlĳĎ =NêČ nĂ âlă hŇ S¡Ď pĘŇ xĚ o’¿ hŇ tĎŇ DĎŔ pĘŇ nĂ âlă ÉhDĄpĘŇ hĎ wĘ Sy’ĂŔ lĘ
xtČŇ j¡Ć =l’Ć hoĎŔhylĲČ ÉomSĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ’ybąĂŇ hĄ wĘ : hŇ SĎ jĲĎ xĚ âl¿ =yJĂ Ct¡Ň mĘ CyĲ âl¿ 21

ynăĄpĘŇ lĂ ÉMSĎ ’Ď hĲĎ ly’ąĄBĘ NhĄÁ JŁ hČ wylĎÄ‘Ď žrjĆ kĂŇ wĘ : MSĲĎ ’Ď ly’¡Ą dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ 22

: ’TĲĎ xĎ rS¿Ć ’Ğ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ mĲĄ olŔ xlăČ sĘ nĂ wĘ ’TĳĎ xĎ rSăĆ ’Ğ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ =l‘Č hoĎŔhyĘ

sŘ17 ot¡Ň lĎ rĘ‘Ď Mê¿ĆlĘ rČ‘ĞwĲČ lkĎŔ ’ĞmĲČ Z‘ăĄ=lJĎ ÉMêĆ‘Ę TČ nĘ C ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć C’băŇŁ tĎŇ =ykĲĂŇ wĘ 23

ÉhnĎèĎ bČŇ C : lkĲĄŇ ’Ď yĲĄ âl¿ Myl¡Ă rĄ‘Ğ MkËĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ MynĂęSĎ SŁlă SĎ oyĳrĘjĂ =tŇ ’Ć 24

hŇ năĎèĎ bČŇ C : hoĲĎhylĲČ Myl¡Ă CQhĂ SdĆŇ q¿Ł oyĳrĘjĂ =lJĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ tŇ ‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ 25

ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ otĳŇ ’Ď CbĲŇ êĘ Mk¡ĆŇ lĎ PŇ ys¿Ă ohlĘ oyŔrĘjĂ =tŇ ’Ć ÉClkĘŇ ’Ň êĲŁ tŇ śSĂę ymĂ xĞhĲČ
âlă : CnnĲĄ o‘tĘŇ âl¿ wĘ CS¡ xĞ nĲČtĘŇ âl¿ MDĳĎhČ =l‘Č Cl¡ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âl¿ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ 26, 27

SpĆŇ nĆę lĎ TrĆWăĆ wĘ : ìŇ nĲĆqĎ zĘ tŇ ’¿Č jĘ tŇ ’¡Ą tŇ yxĂŔ SĘ tČŇ âlă wĘ MkĳĆŇ SĘ ’Ň rĲŁ tŇ ’¡Č jĘ CpŇ uĂŔ tČŇ 28

: śhoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MkĳĆŇ BĎ Cn¡êĘ tĂŇ âl¿ ‘qČŔ ‘ĞqĲČ tŇ bĆŇ tăŇŁ kĘŇ C MkĆŔ rĘWČ bĘŇ BĂ ÉCnêĘ tĂŇ âlą
ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ C ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ năĆ zĘtĂŇ =âlĲ wĘ HtĳĎŇ onzĘhČ lĘ ì¡Ň êĘ BĂ =tŇ ’ĲĆ lQ¿Ą xČ êĘ =l’Č 29

CnąpĘŇ êĂ =l’Č : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ C’rĳĎyêĂ yS¡Ă DĎqĘ mĂ C CrmŔŁ SĘ êĂ ytăČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć : hŇ UĲĎ zĂ 30, 31

ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MhĳĆ bĎŇ hŇ ’ăĎ mĘ TĎ lĘ CS¡ qĘ bČŇ êĘ =l’Č MynĂŔ ‘Ł DĘIĂhČ =l’Ć wĘ ÉtbŇŁ ’Ł hĲĎ =l’Ć
ìŇ yh¡ĆŁl’ĹUĲĄ tĎŇ ’Ň r¿ĄyĎwĘ NqĳĄzĎ ynăĄjĘ ê¡ĎrĘdČŇ hĲĎ wĘ MCqŔ êĎ ÉhbĎŇ yWĄ ynąĄjĘ mĂ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ 32

Cn¡ otŇ âl¿ MkĳĆŇ YĘ rĘ’Č BĘ rG¡Ą śìËŇ êĘ ’Ă rCgÌŇ yĎř=ykĲĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ 33

Éol ê¿ĎbĘŇ hČ ’ĲĎ wĘ MkĆę êĘ ’Ă rGăĎhČ ű rGăĄhČ MkĆÁ lĎ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žMJĆ mĂ xrăĎzĘ’Ć JĘ : otĲŇ ’Ł 34

=âl : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ ìŇ omŔ JĎ 35

qdĆŇ YăĆ ynĄzĘ’Ň mÌŁ : hŇ rĲĎCWUĘ bČŇ C lq¡ĎSĘ UĂ BČ hŇ DĎě UĂ BČ TjĳĎ SĘ UĂ BČ lwĆ‘¡Ď CW¿ ‘ĞtĲČŇ 36

MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ ’Ğ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ qdĆŇ Y¡Ć Nyh¿Ă wĘ qdĆŇ YËĆ tŇ pČŇ y’¿Ą qdĆŇ YĆę =ynĄbĘŇ ’Č
ÉytČŇ uŁ xĚ =lJĎ =tŇ ’Ć MêąĆrĘmČ SĘ C : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ 37

yTpVm=lk=t’w
hw¿hy ’"s v.28 .’lm tySĂ ymĂ xĞhČ yllhb ,ymlVwry Nk v.25 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ìdĘWĎ wĘ ’"s v.19

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MkĆêĘ ’Ă ’"s v.33 .rwg¿y ’"s v.33 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t Nkw MkĲĆ yhĄŁl’Ĺ
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20:1—17 MyVdq 189

: hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ yTČŔ jĎ SĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
k, 2 ůrmČ ’Ň êŁ È l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć wĘ : rmĲŁ ’Ň QĄř hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ

NêÌĄ yĂ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ rGăĎhČ ű rGăĄhČ =NmĂ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄBĘ mĂ žSy’Ă Sy’ăĂ
3 NêąĄ’Ć ynĂÂ’Ğ wĲČ : NbĆŇ ’ĲĎ bĎŇ Chm¿Ě GĘ rĘyĂ ZrĆ’¡ĎhĎ M‘¿Č tŇ mĳĎ Cy tŇ omă ëŇ lĆ U¡Ł lČ o‘ËrĘEČmĂ

NtăČŇ nĎ Éo‘rĘEČmĂ yJąĂ oUĳ ‘Č bŇ rĆuăĆmĂ ot¡Ň ’Ł yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ ’ChŔ hČ Sy’ăĂ BĎ ÉynČjĎ =tŇ ’Ć
4 M’ĂÃ wĘ : ySĲĂ dĘŇ qĎ MS¿Ą =tŇ ’Ć lQ¡Ą xČ lĘ C ySĂŔ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć É’UĄ TČ N‘ČmČę lĘ ëŇ lĆ UŔŁ lČ

oê¿tĂŇ BĘ ’ChŔ hČ Sy’ăĂ hĎ =NmĂ ÉMhĆ ynĄy‘ĲĄ=tŇ ’Ć ZrĆ’ĎÁ hĎ M‘ČÄ žCmĲ ylĂ ‘Ę yČ MlăĄ ‘Ę hČ
5 Sy’¿Ă BĎ ynËČjĎ =tŇ ’Ć ynÌĂ’Ğ yêĂÄ mĘ WČ wĘ : otĲŇ ’Ł tŇ ym¿Ă hĎ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ëŇ lĆ UĳŁ lČ o‘¡rĘEČmĂ

tŇ onË zĘlĂ wyrĎę xĞ’ĲČ MynăĂEŁ hČ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ otÁ ’Ł yêĂÄ rČkĘŇ hĂ wĘ oêĳxĘ jČ SĘ mĂ bĘŇ C ’Ch¡ hČ
6 ÉtbŇŁ ’Ł hĲĎ =l’Ć hŇ nąĆpĘŇ êĂ rSĆÄ ’Ğ SpĆŇ eĆęhČ wĘ : MUĲĎ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ ëŇ lĆ U¡Ł hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ

’whĂŔ hČ SpĆŇ eăĆBČ ÉynČjĎ =tŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ tŇ n¡Ł zĘlĂ MynĂŔ ‘Ł DĘIĂhČ =l’Ć wĘ
7 yn¿Ă’Ğ śyJËĂ MySĳĂ dŇŁ qĘ Mt¡ĆŇ yyĂhĘ wĲĂ MêĆŔ SĘ DĂqČ tĘŇ hĂÄ wĘ : oUĲ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ ot¡Ň ’řŁ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ
8 ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ ytČŔ uŁ xĚ =tŇ ’Ć ÉMêĆrĘmČ SĘ C : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ
9 tŇ omă oU¡ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ wybËĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć lQÌĄ qČ yĘ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę Sy’ăĂ =yJĂ : MkĲĆŇ SĘ DĂqČ mĘ

10 tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć ÉP’Č nĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę wĘ : oBĲ wym¿Ď DĎ lQ¡Ą qĂ oUË ’Ă wĘ wybÌĂŇ ’Ď tŇ mĳĎ Cy
: tŇ pĆŇ ’ĲĎ eŁ hČ wĘ PŇ ’¡Ą eŁ hČ tŇ m¿Č Cy=tŇ omĲř Ch‘ĳĄrĄ tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć PŇ ’¡Č nĘ yĂ rS¿Ć ’Ğř Sy’ĂŔ

11 Ct¿Ň mĘ CyĲ=tŇ omĲ hŇ QĳĎ GĂ wyb¡ĂŇ ’Ď tŇ w¿ČrĘ‘Ć wybĂŔ ’Ď tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć ÉbJČ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę wĘ
12 Ct¡Ň mĘ CyĲ tŇ om¿ otŔ QĎ JČ =tŇ ’Ć ÉbJČ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę wĘ : MBĲĎ Mh¿Ć ymĄ DĘ Mh¡Ć ynĄSĘ
13 ÉrkĎŇ zĎ=tŇ ’Ć bŇ JąČ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę wĘ : MBĲĎ Mh¿Ć ymĄ DĘ CW¡ ‘Ď lbĆŇ ê¿Ć MhĳĆ ynĄSĘ

: MBĲĎ Mh¿Ć ymĄ DĘ CtŇ m¡Ď Cy tŇ om¿ MhĳĆ ynĄSĘ CW¡ ‘Ď hŇ b¿ĎŇ ‘ĄoêĲ hŇ èĎŔ ’Ă ybăĄŇ JĘ SĘ mĂ
14 CpąŇ rĘWĘ yĂ S’ĄÂBĎ ’whĳĂ hŇ UăĎ zĂ HU¡Ď ’Ă =tŇ ’Ć wĘ hŇ èËĎ ’Ă =tŇ ’Ć xuÌČyĂ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę wĘ
15 oêËbĘŇ kĎŇ SĘ NêÌĄ yĂ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę wĘ : MkĲĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ hŇ U¡Ď zĂ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ NhĆŔ tĘŇ ’Ć wĘ ÉotŇ ’Ł
16 bŇ rąČqĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ èĎę ’Ă wĘ : CgŇrĲŁ hĞêĲČ hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ mĳĎ Cy tŇ omă hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ BĂ

hŇ mĳĎ hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć ê¿Ď gĘŇrČhĲĎ wĘ HtĎŔ ’Ł hŇ ‘ăĎbĘŇ rĂlĘ ÉhmĎ hĄ BĘ =lJĎ =l’Ć
17 wybăĂŇ ’Ď =tŇ BČ otÃ xŁ ’Ğ=tŇ ’Ć xuăČyĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ăĂ wĘ : MBĲĎ Mh¿Ć ymĄ DĘ CtŇ m¡Ď Cy tŇ om¿

dŇ sĆ xăĆ ÉotŇ wĎrĘ‘Ć=tŇ ’Ć hŇ ’ąĆ rĘtĂŇ ’yhĂÄ wĘ HtĎÁ wĎrĘ‘Ć=tŇ ’Ć hŇ ’ĎÄ rĎwĘ oU’Ă ţ=tŇ bČŇ o’ăř
’wh
’"s v.7 .V"x yrqw bytk Nkw ,HtĎ’Ł rybs v.6 .+y +w twmV Nyy‘ : Vgd ’lb dmlh rmŁ ’lĄ ’"s v.1 .k
.’y‘g ’lb =tom n"b ’"n v.10 .r"tw s"t ,‘"t Nkw rSĆ ’ĞwČ ’"s v.10 .‘"tw V"x Nkw yn’ SodqĎ yk
,d"dx ,b"d ,’"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =o’ ’"s ,g"dw y"k Myrps bwrb Nkw Pqm ’lbw xnwmb Nk v.17

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx
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190 ’rqyw 20:18—21:6

: ’vĲĎ yĂ on¿ wŁ ‘Ğ hŇ Q¡Ď GĂ otËŇ xŁ ’Ğ tŇ wÌČrĘ‘Ć MUĳĎ ‘Č ynăĄBĘ yn¡Ąy‘ĄlĘ CtŔ rĘkĘŇ nĂÄ wĘ ’ChŔ
HrăĎqŁ mĘ =tŇ ’Ćř ÉHtĎŇ wĎrĘ‘Ć=tŇ ’Ć hŇ QąĎ gĂŇ wĘ hŇ wĎęDĎ hŇ èĎÁ ’Ă =tŇ ’Ć bŇ JČÄ SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ Sy’Ă wĘţ 18

bŇ rĆu¿ĆmĂ Mh¡Ć ynĄSĘ Ct¿Ň rĘkĘŇ nĂ wĘ hĎ ymĳĆDĎ roqă mĘ =tŇ ’Ć hŇ t¡ĎŇ QĘ GĂ ’yhĂě wĘ hŇ rĎŔ ‘ĹhĲĆ
orË’Ą SĘ =tŇ ’Ć yJÌĂ hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď tŇ ox¿ ’Ğ wĲČ ìËŇ UĘ ’Ă tŇ oxÌ ’Ğ tŇ wČÄrĘ‘ĆwĘ : MUĲĎ ‘Č 19

hŇ QĳĎ GĂ od¡Ň DŁ tŇ w¿ČrĘ‘Ć otŔ dĎŇ DăŁ =tŇ ’Ć ÉbJČ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę wĘ : C’vĲĎ yĂ Mn¿Ď wŁ ‘Ğ hŇ r¡Ď‘ĹhĲĆ 20

wyx¡Ă ’Ď tŇ SĆ ’¿Ą =tŇ ’Ć xuËČyĂ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăę wĘ : CtŇ mĲĚ yĎ Myr¿ĂyrĂ‘Ğ C’v¡Ď yĂ M’¿Ď TĘ xĆ 21

=lJĎ =tŇ ’Ć MêąĆrĘmČ SĘ C : CyĲhĘ yĲĂ Myr¿ĂyrĂ‘Ğ hŇ Q¡Ď GĂ wyxËĂ ’Ď tŇ w¿ČrĘ‘Ć ’whĳĂ hŇ DăĎnĂ 22

ZrĆ’ĎŔ hĎ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ’yqąĂtĎŇ =âlĲ wĘ MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ yTČŔ jĎ SĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉytČŇ uŁ xĚ
tŇ uăŁ xĚBĘ ÉCkŇ lĘ tĲĄŇ âlą wĘ : HBĲĎ tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ hŇ UĎ S¡Ď MkËĆŇ tĘŇ ’Ć ’yb¿ĂŇ mĄ ynĂÁ’Ğ rSĆÄ ’Ğ 23

Zq¡Ě’Ď wĲĎ CWŔ ‘Ď ÉhQĆ ’ĄÄ =lJĎ =tŇ ’Ć yJąĂ MkĳĆŇ ynĄjĘ mĂ xČ Q¡Ą SČ mĘ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ yřoGŔ hČ
ÉMkĆŇ lĎ hŇ eĎ nąĆêĘ ’Ć ynĂÂ’Ğ wĲČ ůMtĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć CSă rĘyêĲĂ ÈMêĆ’Č MkĆę lĎ rmăČ ’Ł wĲĎ : MBĲĎ 24

=rSĆ ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ ’Ğ SbĳĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ HtĎŔ ’Ł tŇ SĆ răĆlĎ
ÉhrĎhŁ FĘ hČ hŇ mąĎ hĄ BĘ hČ =NyBĲĄ MêĆÂlĘ DČbĘŇ hĂ wĘ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =NmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ lĘ D¿ČbĘŇ hĂ 25

MkĆÁ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć CYÄ uĘ SČ tĘŇ =âlĲ wĘ rhĳŁ FĎ lČ ’m¡Ą FĎ hČ PŇ o‘¿hĎ =NybĄŇ C hŇ ’ĎŔ mĄ FĘ lČ
yêĂ lĘ D¿ČbĘŇ hĂ =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ WmăŁ rĘêĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ bĘŇ C PŇ o‘ę bĎŇ C hŇ măĎ hĄ BĘ BČ
lD¿ĂbĘŇ ’Č wĲĎ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ Sod¡Ň qĎ yJ¿Ă MySĂŔ dŇŁ qĘ ÉylĂ MtĆŇ yyąĂhĘ wĲĂ : ’UĲĄ TČ lĘ Mk¡ĆŇ lĎ 26

Mh¿Ć bĎŇ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=yJĂ hŇ èĎę ’Ă =o’Ĳ Sy’ăĂ wĘ : ylĲĂ tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =NmĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć 27

: MBĲĎ Mh¿Ć ymĄ DĘ Mt¡ĎŇ ’Ł Cm¿ GĘ rĘyĂ NbĆŇ ’ËĆ BĎ CtŇ mĳĎ Cy tŇ omă yn¡Ă‘Ł DĘyĂ o’¿ bŇ o’Ë

êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ NrĳŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČř =l’Ć rm¿Ł ’Ĺ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ+p8, sŘ18 ’k
wylĳĎ’Ą bŇ r¡Ł uĎ hČ orŔ ’Ą SĘ lĂ =M’Ă yJĂ ť : wyUĲĎ ‘ČBĘ ’U¡Ď FČ yĂ=âlĲ SpĆŇ n¿ĆlĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ 2

hŇ băĎŇ oruĘ hČ ÉhlĎ CtŇ BĘ hČ otąŇ xŁ ’ĞlĲČ wĘ : wyxĲĂ ’Ď lĘ C oê¡bĂŇ lĘ C on¿bĘŇ lĂ wĘ wybĂŔ ’Ď lĘ C oUă ’Ă lĘ 3

l‘ČBăČ ’U¡Ď FČ yĂ âl¿ : ’UĲĎ FČ yĂ Hl¡Ď Sy’ĳĂ lĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ =âl rS¿Ć ’Ğ wylĎŔ ’Ą 4

âlă Mn¡ĎqĎ zĘ tŇ ’¿Č pĘŇ C MSĎŔ ’Ň rŁ BĘ ÉhxĎ rĘqĎ hxąř rqy=âlĲ : oQĲ xČ h¡Ą lĘ wyUĳĎ‘ČBĘ 5

MhĆŔ yhĄŁlă ’Ň lĄ ÉCyhĘ yĲĂ MySąĂ dŇŁ qĘ : tŇ TĆ rĲĎWĎ CT¡ rĘWĘ yĂ âl¿ MrĎŔ WĎ bĘŇ bĂÄ C CxQĳĄ gČŇ yĘ 6

’lw
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"t ,V"x Nkw MyĂoGhČ ’"s v.23 .s"tw y"k ’"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.18

w’bt ykw ,[19:1] wyht MyVdq +b Myrdsw .d"s Myqwspw .l’yzyw [19:1—20:27] hVrph MV v.27
tx’ hlm Pwlxw .TŁ kŁ rŁ w Mypl’ tVlV twytw’w .xŁ sŁ w tw’m hnmV Mylmw .[19:23] Zr’h=l’
qV‘t=’l Pwlx ’lbw ,tb M‘ wpTwxw ’y‘gb =o’Ĳ n"b ,rpwVb o’ă ’rwq ’"b ,[20:17] wm’=tb o’
qwsp d‘ w"T qwsp d"m l’qzxyb Mywlh Mynhkhw hrTph v.1 .’k .’y‘g ’lb =t’Ć ,[19:13] K‘r=t’

.yrq CxrĘqĘyĂ ,bytk hxĎrĘqĘyĂ v.5 .’y‘gb MynhJŁ hĲČ n"b ,’"b Nk v.1 .’"l
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MhËĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ MxĆ lÌĆ hoĎÁhyĘ yèĄÄ ’Ă =tŇ ’Ć žyJĂ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ MS¡Ą ClŔ QĘ xČ yĘ âlă wĘ
7 hŇ èËĎ ’Ă wĘ CxuĎŔ yĂ âlă ÉhlĎ lĎ xĞ wĲČ hŇ nąĎ zŁ hŇ èĎÄ ’Ă : SdĆŇ qĲŁ Cyh¿Ď wĘ Mb¡ĂŇ yrĂqĘ mČ Mh¿Ą
8 oêŔ SĘ DČř qĂÄ wĘ : wyhĲĎ Łl’Ň lĲĄ ’Ch¡ Sd¿ŇŁ qĎ =yJĲĂ CxuĳĎyĂ âlă HS¡Ď y’Ă mĲĄ hŇ S¿Ď CrGĘ

yn¿Ă’Ğ SodŔ qĎ yJăĂ ëŇ QĎŔ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ÉSdŇŁ qĎ bŇ yrĳĂqĘ mČ ’Chă ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ MxĆ l¿Ć =tŇ ’Ć =yJĲĂř
9 ’yhăĂ ÉhĎ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć tŇ onĳzĘlĂ lx¡Ą tĄŇ yJ¿Ă NhĄŔ JŁ Sy’ăĂ ÉtbČŇ C : MkĲĆŇ SĘ DĂqČ mĘ ho¡ĎhyĘ

10 wyxĎÁ ’Ć mĲĄ lodÄ GĎhČ žNhĄ JŁ hČ wĘ : PŇ rĲĄvĎ êĂ S’¡Ą BĎ tŇ lĆ QĆŔ xČ mĘ
SB¡Ł lĘ lĂ odŔ yĎ=tŇ ’Ć ’QăĄ mĂ C ÉhxĎ SĘ UĂ hČ NmĆ SąĆ ű oSă ’Ň rŁ =l‘Č qY¿Č Cy=rSĆ ’Ğř Ĳ

11 =lJĎ l‘ËČwĘ : MrĲŁ pĘŇ yĂ âl¿ wyd¡ĎŇ gĎŇbĘŇ C ‘rĎŔ pĘŇ yĂ âlă ÉoS’Ň rŁ =tŇ ’Ć MydĳĂŇ gĎŇBĘ hČ =tŇ ’Ć
12 âlă ÉSDĎqĘ UĂ hČ =NmĂ C : ’UĲĎ FČ yĂ âl¿ oU¡ ’Ă lĘ C wyb¿ĂŇ ’Ď lĘ ’bĳŇŁ yĎ âlă tŇ m¡Ą tŇ S¿Ł pĘŇ nČ

wyhËĎ Łl’Ĺ tŇ xÌČ SĘ mĂ NmĆ SăĆ rzĆnĄ ţ yJĂÃ wyhĳĎŁl’Ĺ SDăČqĘ mĂ tŇ ’¡Ą lQĄŔ xČ yĘ âlă wĘ ’YĄŔ yĄ
13, 14 ÉhSĎ CrgĘŇ C hŇ nąĎmĎ lĘ ’Č : xuĲĎ yĂ hĎ yl¡Ć CtŇ bĘŇ bĂŇ hŇ è¿Ď ’Ă ’Chě wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ wyl¡Ď ‘Ď

: hŇ èĲĎ ’Ă xu¿ČyĂ wyU¡Ď ‘ČmĲĄ hŇ l¿Ď CtŇ BĘ =M’Ă yJËĂ xuĳĎyĂ âlă hŇ QĆ ’¡Ą =tŇ ’Ć hŇ nĎŔ zŁ hŇ lăĎ lĎ xĞ wĲČ
15 : oSĲ DĘqČ mĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ wyUĳĎ‘ČBĘ o‘¡rĘzČ lQ¿Ą xČ yĘ=âlĲ wĘ

16, 17 Sy’ăĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rB¿Ą DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
MxĆ l¿Ć bŇ yr¡ĂqĘ hČ lĘ bŇ rČŔ qĘ yĂ âlă MCmŔ ÉobŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ MtĎę rŁ dĲŇŁ lĘ ìÂ‘ĞrĘEČmĲĂ

18 xČ iĄŔ pĂŇ o’ă ÉrCĄ‘Ă Sy’ąĂ bŇ rĳĎqĘ yĂ âlă MCm¡ oB¿ =rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ =lkĎŇ yJ¿Ă : wyhĲĎ Łl’Ĺ
19 o’¡ lgĆŇrĳĎ rbĆŇ SăĆ ob¡Ň hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ĂŔ o’ă : ‘Č CrĲWĎ o’¿ Mr¡Ěř xĎ o’¿
20 tŇ pĆŇ QĆŔ yČ o’ă ÉbrĎgĎŇ o’ą onĳy‘ĄBĘ lQăĚ bČŇ êĘ o’¡ qdČŔ =o’ NBăĄ gĂŇ=o’Ĳ : dŇ yĲĎ rbĆŇ S¿Ć
21 âlă NhĄŔ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ É‘rČEĆÄmĂ MCmę oBă =rSĆ ’Ğ Sy’ĂÂ=lJĎ : ëŇ SĆ ’ĲĎ xČ or¿mĘ o’¡

SG¡Č yĂ âl¿ wyhĎŔ Łl’Ĺ MxĆ lăĆ tŇ ’Ą ť oBŔ MCmă hoĳĎhyĘ yèăĄ ’Ă =tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂqĘ hČ lĘ SGČŔ yĂ
22 : lkĲĄŇ ’Ň yŁ MyS¡Ă dĎŇ uĽhČ =NmĂ C MySĳĂ dĎŇ uĽhČ yS¡Ą dĘŇ uĎ mĂ wyhĎŔ Łl’Ĺ MxĆ lăĆ : bŇ yrĲĂqĘ hČ lĘ
23 oBĳ MCmă =yJĂř SG¡Č yĂ âl¿ xČ BËĄ zĘUĂ hČ =l’Ć wĘ ’bęŁ yĎ âlă tŇ kĆŇ rÁŁ jĎ hČ =l’Ć ëŇ ’ăČ
24 hŇ SĆŔ mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : MSĲĎ DĘqČ mĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ ySČŔ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć É lQĄ xČ yĘ âlą wĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ wĘ wynĳĎBĎ =l’Ć wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ
bk, 2 ÉCrzĘeĲĎ yĂwĘ wynĎęBĎ =l’Ć wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rBĄÄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ

MhÌĄ rSĆÄ ’Ğ ySĳĂ dĘŇ qĎ MSăĄ =tŇ ’Ć Cl¡ QĘ xČ yĘ âl¿ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ySăĄ dĘŇ uĎ mĂ
3 =rSĆ ’Ğ ű Sy’ăĂ =lJĎ MkĆÁ ytĄŇ rÄŁ dŇŁ lĘ MhĆę lĄ ’Ğ rmăŁ ’Ĺ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yl¡Ă MySËĂ DĂqĘ mČ

brqy
=rSĆ ’ĞĲ wxyryb Nk v.10 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,’"d Nkw rybt yJËĂ ’"s v.8 .’lz’ ’lb hgwmb v.8

.yJăĂ ’"s v.23 .’lm MCrxĎ ’"s v.18 .’y‘g
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É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CSyDąĂqĘ yČ rSĆÄ ’Ğ ÉMySĂ dĎŇ uĽhČ =l’Ć MkĆę ‘ĞrĘzČ=lJĎ mĂ bŇ răČqĘ yĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yn¡ČpĎŇ QĘ mĂ ’whËĂ hČ SpĆŇ eÌĆhČ hŇ tĎÂrĘkĘŇ nĂ wĘ wylĳĎ ‘Ď ot¡Ň ’Ď mĘ TĚ wĘ hoĎŔhylĲČ
dŇ ‘¡Č lkČŔ ’Ň yŁ âlă ÉMySĂ dĎŇ uĽBČ bŇ zĎŔ o’ă É‘Č CrÄ YĎ ’Chą wĘ NręŁ hĞ’ĲČ ‘rČEăĆmĂ Sy’ĂÂ Sy’ăĂ 4

CeU¡Ć mĂ ’Y¿ĄêĄ=rSĆ ’Ğ Sy’ĂŔ o’ă SpĆŇ nĆŔ =’mĄ TĘ =lkĎŇ BĘ É‘ČgĄÄ eŁ hČ wĘ rhĳĎTĘ yĂ rSăĆ ’Ğ
olĳ =’mĎ TĘ yĂ rSăĆ ’Ğ ZrĆS¡Ć =lkĎŇ BĘ ‘GČŔ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă =o’ : ‘rČzĲĎ=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ 5

oBŔ =‘GČêĲĂ rSăĆ ’Ğ SpĆŇ nĆ ť : otĲŇ ’Ď mĘ TĚ lk¡ŇŁ lĘ olŔ =’mĎ TĘ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉMdĎŇ ’Ď bĘŇ o’ą 6

or¡WĎ BĘ Zx¿Č rĎ=M’Ă yJËĂ MySĂŔ dĎŇ uĽhČ =NmĂ É lkČŇ ’Ň yŁ âlą wĘ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č hŇ ’¡Ď mĘ TĲĎ wĘ
om¡ xĘ lČ yJ¿Ă MySĂŔ dĎŇ uĽhČ =NmĂ lkăČŇ ’Ň yŁ ÉrxČ ’Č wĘ rhĳĄTĎ wĘ SmĆ è¡Ć hČ ’b¿ĎŇ C : MyĂUĲĎ BČ 7

CrămĘ SĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ HbĳĎŇ =hŇ ’Ď mĘ TĎ lĘ lk¡ČŇ ’Ň yŁ âl¿ hŇ pËĎŇ rĄTĘ C hŇ lÌĎ bĄŇ nĘ : ’ChĲ 8, 9

yn¿Ă’Ğ ChlĳĚ QĘ xČ yĘ yJăĂ ob¡Ň CtŇ m¿Ą C ’TĘ xĄŔ ÉwylĎ ‘Ď C’ą WĘ yĂ=âlĲ wĘ yêĂę rĘmČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć
ryk¡ĂŇ WĎ wĘ NhËĄ JŁ bŇ S¿Č oê SdĆŇ qĳŁ lkČŇ ’Ň yăŁ =âl rz¡Ď=lkĎŇ wĘ : MSĲĎ DĘqČ mĘ ho¡ĎhyĘ 10

lkČŇ ’Ň yăŁ ’Ch¡ ojŔ sĘ JČ NyăČnĘ qĂ ÉSpĆŇ nĆÄ hŇ n¿ĆqĘ yĂ=yJĲĂ NhĄę kŇŁ wĘ : SdĆŇ qĲŁ lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl 11

Sy’ăĂ lĘ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ yJ¿Ă NhĄŔ JŁ =tŇ bČÄ C : omĲ xĘ lČ bĘŇ Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ Mh¡Ą otŔ yBĄ dŇ ylăĂ ywĂ oBĳ 12

hŇ yĆÁhĘ tĲĂŇ yJĂÄ žNhĄ JŁ =tŇ bČŇ C : lkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ MyS¡Ă dĎŇ uĽhČ tŇ m¿Č CrtĘŇ BĂ ’whĂě rzĳĎ 13

hĎ yrĆŔ C‘nĘ JĂř ÉhĎ ybĂÄ ’Ď tŇ yBąĄ=l’Ć hŇ bĎÂ SĎ wĘ ůHlĎ Ny’ăĄ È‘rČzĆwĘ hŇ SĎę CrgĘŇ C hŇ năĎmĎ lĘ ’Č
lk¿ČŇ ’Ň yŁ =yJĲĂ Sy’Ăě wĘ : oBĲ lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl rz¡Ď=lkĎŇ wĘ lkĳĄŇ ’Ň êŁ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď MxĆ Q¿Ć mĂ 14

âlă wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ =tŇ ’Ć Nh¡Ą JŁ lČ Nt¿ČŇ nĎ wĘ wylĎŔ ‘Ď ÉotŇ yřSĂ mĲĂ xĞ PŇ ąČsyĎwĘ hŇ gĳĎŇgĎŇSĘ BĂ SdĆŇ q¡Ł 15

C’yvąĂ hĂ wĘ : hoĲĎhylĲČ Cmyr¡ĂyĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ąř l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yS¡Ą dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć ClŔ QĘ xČ yĘ 16

: MSĲĎ DĘqČ mĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ MhĳĆ ySĄ dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć Ml¡Ď kĘŇ ’Ď BĘ hŇ mĎŔ SĘ ’Č NwăŁ ‘Ğ ÉMtĎŇ o’

sŘ19 wynĎęBĎ =l’Ć wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rBĄÄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 17, 18

l’ĄÁ rĎWĘ yĂ tŇ yBĄÄ mĂ žSy’Ă Sy’ăĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ É l’Ć wĘ
=lkĎŇ lĘ C ÉMhĆ yrĄdĘŇ nĂ =lkĎŇ lĘ ÉonBĎ rĘqĎ bŇ yrąĂqĘ yČ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ śrGăĄhČ =NmĂ C
rkĎŔ zĎ MymăĂ êĎ MkĳĆŇ nĘ YĲŁ rĘlĲĂ : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ho¡ĎhylĲČ CbŇ yr¿ĂqĘ yČ=rSĆ ’Ğ MtĎŔ obŇ dĘŇ nĂ 19

CbŇ yrĳĂqĘ tČŇ âlă MCm¡ oB¿ =rSĆ ’Ğ lJËŁ : MyEĲĂ‘Ă bĲĎŇ C Myb¡ĂŇ WĎ JĘ BČ rqĎě BĎ BČ 20

hoĎŔhylĲČ ÉMymĂ lĎ SĘ =xbČŇ zĲĆ bŇ yrąĂqĘ yČ=yJĲĂ Sy’Ăę wĘ : MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ NoY¡ rĎlĘ âl¿ =yJĂ 21

NoYŔ rĎlĘ ÉhyĆhĘ yĲĂ MymąĂ êĎ N’Ň ~ĳŁ bČŇ o’ă rq¡ĎBĎ BČ hŇ bĎŔ dĎŇ nĘ lĂ o’ă ÉrdĆŇ nĆÄ=’QĄ pČŇ lĘ
Mwm=lk
’Ymn ’l V"xbw ’"sb v.15 .otSĂ ymĂ xĞ ymlVwry ,yllhb Nk v.14 .b"d Nkw hĎ yrĆC‘nĘBĂ ’"s v.13 .bk
s"t ,‘"t ,V"x Nkw rGĎhČ rgh ’"s v.18 .+’ qwsp ly‘l Nyy‘ : rds N’k Ny’ ’"sb v.17 .t’Ą tlm N’k

.r"twwww.bibleist.ru



22:22—23:8 rm’ 193

22 tŇ lĆ BĆę yČ=o’Ĳ ZCrăxĎ =o’Ĳ rCbÁ SĎ o’Ä žtrĆCĆ‘Č : oBĲ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ MCm¡ =lJĎ
Cn¿êĘ tĂŇ =âlĲ hŇ èĆę ’Ă wĘ hoĳĎhylĲČ hŇ QĆ ’¡Ą CbŇ yr¿ĂqĘ tČŇ =âlĲ tŇ pĆŇ QĆŔ yČ o’ă ÉbrĎgĎŇ o’ą

23 ÉhbĎŇ dĎŇ nĘ TClĳ qĎ wĘ ‘Č CrăWĎ hŇ W¡Ć wĎ roS¿ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č MhËĆ mĄ
24 âl¿ tŇ CrŔ kĎŇ wĘ qCtăŇ nĎ wĘ ÉtCtŇ kĎŇ wĘ ëŇ C‘ąmĎ C : hŇ YĲĆ rĎyĲĄ âl¿ rdĆŇ n¡ĄlĘ C otŔ ’Ł hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ
25 CbŇ yrËĂqĘ tČŇ âl¿ rkĎę nĄ=NBĆ dŇ IăČmĂ C : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ Mk¡ĆŇ YĘ rĘ’Č bĘŇ CĲ hoĳĎhylĲČ CbŇ yr¡ĂqĘ tČŇ

âl¿ MBĎŔ MCmă ÉMhĆ BĎ MtąĎŇ xĎ SĘ mĎ yJăĂ hŇ QĆ ’ĳĄ =lJĎ mĂ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ MxĆ l¿Ć =tŇ ’Ć
26, 27 roSă : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : MkĲĆŇ lĎ CY¡ rĎyĲĄ

MoIąmĂ C oUĳ ’Ă tŇ xČ êăČ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ hŇ yËĎhĎ wĘ dŇ lĄŔ CĎyĂ yJăĂ Éz‘Ą=o’ bŇ WĆ kąĆŇ =o’
28 otăŇ ’Ł hŇ WĳĆ =o’ř roS¡ wĘ : hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă NB¿Č rĘqĎ lĘ hŇ YĆě rĎyĲĄ hŇ ’Ď lĘ hĎŔ wĎ ÉynĂ ymĂ èĘ hČ
29 hoĳĎhylĲČ hŇ d¡ĎŇ oê=xbČŇ zĲĆ Cx¿ BĘ zĘtĂŇ =ykĲĂŇ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿BĘ CT¡ xĞSĘ tĂŇ âl¿ onŔ BĘ =tŇ ’Ć wĘ
30 rqĆBĳŁ =dŇ ‘Č CeU¡Ć mĂ Cryt¿ĂŇ otŇ =âlĲ lkĄŔ ’Ď yĲĄ É’ChhČ MoIąBČ : Cxř BĲĎ zĘêĂ Mk¡ĆŇ nĘ YĲŁ rĘlĲĂ

31, 32 âlą wĘ : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ ytČŔ wŁ YĘ mĂ ÉMêĆrĘmČ SĘ C : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ yêĂŔ SĘ DČqĘ nĂÄ wĘ ySĂŔ dĘŇ qĎ MSăĄ =tŇ ’Ć ÉClQĘ xČ tĘŇ

33 MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ’yYąĂ oUhČ : MkĲĆŇ SĘ DĂqČ mĘ
: hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ

gk, 2 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
Mh¡Ą hŇ QĆ ’¿Ą SdĆŇ qĳŁ y’ăĄrĎqĘ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł C’¿ rĘqĘ êĂ =rSĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ ydăĄŇ ‘ĞomĲ MhĆŔ lĄ ’Ğ

3 tŇ BąČ SČ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C ůhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ WăĆ ‘ĎêĲĄ ÈMymĂ yĎ tŇ SĆ SăĄ : ydĲĎŇ ‘ĞomĲ
hoĎŔhylĲČ É’whĂ tŇ B¿Ď SČ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ SdĆŇ qŔŁ =’rĎqĘ mĂ ÉNotŇ BĎ SČ

: MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ omĲ lk¡ŇŁ BĘ
4 : MdĲĎŇ ‘ĞomĲ BĘ Mt¡ĎŇ ’Ł C’¿ rĘqĘ êĂ =rSĆ ’Ğ SdĆŇ qĳŁ y’¡ĄrĎqĘ mĂ hoĎŔhyĘ ydăĄŇ ‘ĞomĲ hŇ QĆ ’Ą ť
5 xsČ j¡Ć MyĂBĳĎrĘ‘ČhĲĎ NyBăĄ SdĆŇ x¡Ł lČ śrWËĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č BĘ NoSę ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ
6 hoĳĎhylĲČ tŇ o~¡ UČ hČ gŇx¿Č hŇ EĆŔhČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉMoy rW¿Ď ‘Ď hŇ èĎÄ mĂ xĞbĲČŇ C : hoĲĎhylĲČ
7 hŇ yăĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł =’rĎqĘ mĂ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ ÉMoIBČ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ tŇ o~¿ mČ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ
8 ho¡ĎhylĲČ hŇ èËĆ ’Ă Mê¿ĆbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ MkĳĆŇ lĎ

hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ SdĆŇ qŔŁ =’rĎqĘ mĂ Éy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ MoIąBČř MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ
: CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿

rbdyw
’"s v.5 .gk .s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw ChxĚBĎ zĘêĂ ’"s v.29 .w"d Nkw Pqm ’lbw xnwm o’ă ’"s v.28

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw MoIbČ C ’"s v.8 .r"tw ‘"t ,V"x Nkw Moy rV‘
www.bibleist.ru
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sŘ20 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 9, 10

Mê¡ĆrĘYČ qĘ C śMkĆŔ lĎ NtăĄŇ nŁ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć C’băŇŁ tĎŇ =yJĲĂ MhĆŔ lĄ ’Ğ
: NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć Mk¡ĆŇ rĘyYĲĂ qĘ tŇ yS¿Ă ’Ň rĄ rmĆ ‘ËŁ =tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ HrĳĎyYĂ qĘ =tŇ ’Ć
Cep¡ĆŇ ynĂ yĘ tŇ BĎŔ èČ hČ ÉtrČxĽUĲĎ mĲĂ MkĳĆŇ nĘ YĲŁ rĘlĲĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rmĆ ‘ËŁ hĎ =tŇ ’Ć PŇ ynÌĂhĄ wĘ 11

otËŇ nĎSĘ =NBĆ MymÌĂ êĎ WbĆŇ JăĆ rmĆ ‘ĳŁ hĎ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ pĘŇ ynĲĂ hĞ Moy¿BĘ MtĆě yWĂ ‘ĞwĲČ : NhĲĄ JŁ hČ 12

NmĆ èËĆ bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ săŁ MynĂÁrŁ WĘ ‘Ć ynĄÄSĘ žotŇ xĎ nĘ mĂ C : hoĲĎhylĲČ hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ 13

žMxĆ lĆ wĘ : NyhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĂybĂŇ rĘ NyĂy¡Č hŇ J¿řŁ sĘ nĂ wĘ xČ xĳŁ ynĂ xČ yrăĄ ho¡ĎhylĲČ hŇ è¿Ć ’Ă 14

MkĆŔ ’Ğ ybăĂŇ hĞ dŇ ‘Č ť hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ĆÄ =dŇ ‘Č ClękĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlă lmĆÁ rĘkČŇ wĘ ylĂÄqĎ wĘ
: MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ mĲŁ lk¡ŇŁ BĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ NB¡Č rĘqĎ =tŇ ’Ć
MkĆŔ ’Ğ ybăĂŇ hĞ ÉMoImĂ tŇ BĎŔ èČ hČ tŇ răČxĽUĲĎ mĂ ÉMkĆŇ lĎ MêąĆrĘpČŇ sĘ C 15

tŇ rąČxĽUĲĎ mĂ dŇ ‘ăČ : hŇ nĎ yyĲĆhĘ êĲĂ tŇ m¿Ł ymĂ êĘ śtŇ ot¡Ň BĎ SČ ‘bČŇ S¿Ć hŇ pĳĎŇ CnêĘ hČ rmĆ ‘¡Ł =tŇ ’Ć 16

hŇ S¡Ď dĎŇ xĞ hŇ x¿Ď nĘ mĂ MêËĆbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ Moyĳ MyèăĂ mĂ xĞ Cr¡jĘ sĘ êĂ tŇ ‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉtBĎ èČ hČ
MynĂŔ rŁ WĘ ‘Ć ynăĄSĘ ÉMyĂêČÄ SĘř hŇ pĎę CnêĘ MxĆ lăĆ ű Cîř ybăĂŇ êĎ MkĆÁ ytĄŇ bÄŁ SĘř oUĲ mĂ : hoĲĎhylĲČ 17

MêăĆbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : hoĲĎhylĲČ Myr¡ĂCJBĂ hŇ nĎ ypĳĆŇ ’Ď êĲĄ Zm¡Ą xĎ hŇ nĎ yyĆŔhĘ êĲĂ tŇ lĆ săŁ 18

rqËĎBĎ =NBĆ rpÌČŇ C hŇ nĎŔ SĎ ynăĄBĘ ÉMmĂ ymĂ êĘ MyWąĂ bĎŇ JĘ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ MxĆ QĆęhČ =l‘Č
hŇ è¿Ą ’Ă MhĆŔ yJĄ sĘ nĂ wĘ ÉMtĎŇ xĎ nĘ mĂ C hoĎŔhylĲČ ÉhlĎ ‘Ł CyąhĘ yĲĂ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą wĘ dŇ x¡Ď ’Ć
ynÌĄSĘ C tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ MtËĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ 19

MxĆ lĆÄ ž l‘Č MtĎÃ ’Ł ű NhăĄ JŁ hČ PŇ ynăĂhĄ wĘ : MymĲĂ lĎ SĘ xbČŇ z¿ĆlĘ hŇ n¡ĎSĎ yn¿ĄBĘ MyWËĂ bĎŇ kĘŇ 20

ho¡ĎhylĲČ Cy¿hĘ yĲĂ SdĆŇ qËŁ MyWĳĂ bĎŇ JĘ yn¡ĄSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhpĎŇ CnêĘ MyrąĂJĚ BĂ hČ
MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ hŇ EĆęhČ MoIăhČ ű MYĆ‘ăĆBĘ MtĆÂ’Ň rĎqĘ C : NhĲĄ JŁ lČ 21

Mk¡ĆŇ ytĄŇ b¿ŇŁ SĘ omĲ =lkĎŇ BĘ MlËĎ o‘ tŇ u¿ČxĚ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ
ÉìdĘŇ WĲĎ tŇ ’ąČ jĘ hŇ QĆÂkČŇ tĘŇ =âlĲ MkĆę YĘ rĘ’Č ryYăĂ qĘ =tŇ ’Ć MkĆÂ rĘYĘ qĚbĘŇ CĲ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ 22

yn¡Ă’Ğ MtĎŔ ’Ł bŇ zăŁ ‘ĞêĲČ ÉrGĄlČ wĘ ynąĂ‘ĎlĲĆ TuĳĄlČ tĘŇ âlă ì¡Ň rĘyYĲĂ qĘ TqĆl¿Ć wĘ ìŇ rĆŔ YĘ qĚBĘ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ

rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 23, 24

hŇ ‘¡ĎCrêĘ Nor¿kĘŇ zĂ NotŔ BĎ SČ ÉMkĆŇ lĎ hŇ yąĆhĘ yĲĂ SdĆŇ xęŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ y‘ĂÁ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xÄŁ BČ
hŇ è¡Ć ’Ă Mê¿ĆbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ : SdĆŇ qĲŁ =’rĎqĘ mĂ 25

hwhyl
z"T Myrbd : Nyy‘ v.15 .yrq ’lb hJŁ sĘ nĂ wĘ yllhb ,yrq oJsĘ nĂ wĘ hgwmb v.13 .’"yw +y +h ‘Vwhy : Nyy‘ v.10

,hgwmb Nkw MyĂêČSĘ ť ’"b ’"n v.17 .Vgdb +’ v.17 .’lm MkĆytĄobSĘ oUmĂ yllhb ,ymlVwry Nk v.17 .+T
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26, 27 ëŇ ’ČÃ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hoĲĎhylĲČ
ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ ’Chę MyrăĂjĚ JĂ hČ MoyÌ hŇ EĆÁhČ y‘ĂÄ ybĂŇ èĘ hČ žSdĆŇ xŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ
: hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă Mê¿ĆbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yeĂ ‘Ă wĘ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ

28 ÉMyrĂjĚ JĂ Moyą yJăĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă ÉhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ wĘ
29 rSăĆ ’Ğ ÉSpĆŇ eĆÄhČ =lkĎŇ yJąĂ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ rjăĄkČŇ lĘ ’ChŔ
30 SpĆŇ eĆę hČ =lkĎŇ wĘ : hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ hŇ t¡ĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ hŇ eĆŔ ‘ĚtĘŇ =âlĲ

=tŇ ’Ć yêËĂ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ ÉhWĆ ‘ĞêĲČ rSąĆ ’Ğ
31 tŇ uąČxĚ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎř : HUĲĎ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ
32 MkĆŔ lĎ É’Ch Not¿Ň BĎ SČ tŇ BČÄ SČ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ mĲŁ lk¡ŇŁ BĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘

bŇ rĆ‘ĆŔ =dŇ ‘Č bŇ rĆ‘ăĆmĄ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ ÉSdĆŇ xÄŁ lČ hŇ ‘ąĎSĘ tĂŇ BĘ MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yeĂ ‘Ă wĘ
: MkĲĆŇ êĘ BČ SČ Ct¡Ň BĘ SĘ êĂ

33, 34 rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ tŇ oJË iĚhČ gŇxÌČ hŇ EĆŔhČ Éy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xąŁ lČ Moyę rWĎÁ ‘Ď hŇ èĎÄ mĂ xĞBĲČ

35 hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ SdĆŇ qĳŁ =’rĎqĘ mĂ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ MoI¿BČ : hoĲĎhylĲČ Mym¡Ă yĎ
36 ynĂÃ ymĂ èĘ hČ MoIăBČř hoĳĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă CbŇ yr¿ĂqĘ êČ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿

’whĂŔ tŇ rĆYăĆ‘Ğ ÉhoĎhylĲČ hŇ èąĆ ’Ă MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ MkĆÁ lĎ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žSdĆŇ qŁ =’rĎqĘ mĂ
37 =rSĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ ydăĄŇ ‘ĞomĲ hŇ QĆ ’Ą ť : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ

hŇ xËĎ nĘ mĂ C hŇ lÌĎ ‘Ł hoĎęhylĲČ hŇ èĆÁ ’Ă bŇ yrĂÄ qĘ hČ lĘ SdĆŇ qĳŁ y’ăĄrĎqĘ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł C’¿ rĘqĘ êĂ
38 dŇ băČŇ QĘ mĂ C hoĳĎhyĘ tŇ tăŇŁ BĘ SČ dŇ b¡ČŇ QĘ mĂ : omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ Myk¡ĂŇ sĎ nĘ C xbČŇ z¿Ć

rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ dĘŇ nĂ =lJĎ ÉdbČŇ QĘ mĂ C ÉMkĆŇ yrĄdĘŇ nĂ =lJĎ dŇ bąČŇ QĘ mĂ C MkĆę ytĄŇ onĲřêĘ mČ
39 ÉMkĆŇ jĘ sĘ ’Ď BĘ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ MoyÁ rWĎÄ ‘Ď žhèĎ mĂ xĞBĲČ ëŇ ’ČÃ : hoĲĎhylĲČ Cn¡êĘ êĂ

MoIąBČ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ho¡ĎhyĘ=gŇxČ =tŇ ’Ć CGx¿Ł êĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ ’ăČ CbŇ êĘ =tŇ ’Ć
40 MoIăBČ MkĆÁ lĎ MêĆÄ xĘ qČ lĘ C : NotĲŇ BĎ SČ yn¡ĂymĂ èĘ hČ MoI¿bČŇ C NotŔ BĎ SČ ÉNoS’Ň rĂhĲĎ

lxČ nĳĎ=ybĄŇ rĘ‘Č wĘ tŇ b¡ŇŁ ‘Ď=Z‘Ą PŇ n¿Č‘ĞwĲČ MyrĂŔ mĎ êĘ tŇ jăŁ JČ ÉrdĎŇ hĎ Z‘ąĄ yrĂÄ jĘ NoSę ’Ň rĂhĲĎ
41 ÉotŇ ’Ł MtąĆŇ GŁ xČ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĄpĘŇ lĂ MêĆę xĘ mČ WĘ C

SdĆŇ x¿Ł BČ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ hŇ nĳĎèĎ BČ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ hoĎŔhylĲČ gŇxăČ
42 ÉxrĎzĘ’Ć hĲĎ =lJĎ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ Cb¡Ň SĘ êĲĄ tŇ J¿Ł iĚBČ : otĲŇ ’Ł CGx¿Ł êĎ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ

l’rVyb
,ymlVwry Nk v.38 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw MoIbČ C ’"s v.36 .r"tw s"t ,V"x Nkw =lkĎ wĘ ’"s v.31

.rsx MkĆytĄnŁ êĘ mČ ,yllhb
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tŇ oJę iĚbČŇ yJăĂ ůMkĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ C‘ădĘŇ yĲĄ ÈN‘ČmČ lĘ : tŇ JĲŁ iĚBČ Cb¡Ň SĘ yĲĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ 43

yn¡Ă’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt¡ĎŇ o’ y’¿Ă yYĂ ohĲ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ SČÄ oh
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =l’Ć hoĳĎhyĘ yd¡ĄŇ ‘ĞmĲŁ =tŇ ’ĲĆř hŇ SĆŔ mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ 44

sŘ21 ìŇ ylĆÁ’Ą CxÄ qĘ yĂwĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć wYČÂ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ dk, 2

tŇ kĆŇ rÄŁ pĎŇ lĘ žZCxmĂ : dŇ ymĲĂ êĎ rn¡Ą tŇ Łl¿ ‘ĞhĲČ lĘ ro’ĳ UĎ lČ tŇ yt¡ĂŇ JĎ ëŇ zËĎ tŇ yĂz¿Č NmĆ SăĆ 3

yn¿ĄpĘŇ lĂ rqĆBËŁ =dŇ ‘Č bŇ rĆ‘ÌĆmĄ śNrÁŁ hĞ’ĲČ otÄ ’Ł žërŁ ‘ĞyĲČ dŇ ‘Ąę om lhĆ ’ăŁ BĘ tŇ dĚÁ ‘ĄhĲĎ
ëŇ r¡Ł ‘ĞyĲČ hŇ rĎŔ hŁ FĘ hČ hŇ răĎnŁ UĘ hČ l‘Č ť : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ Ml¡Ď o‘ tŇ u¿ČxĚ dŇ ymĳĂ êĎ ho¡ĎhyĘ 4

: dŇ ymĲĂ êĎ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ tŇ orĳeĄhČ =tŇ ’Ć
MynĂŔ rŁ WĘ ‘Ć ÉynĄSĘ tŇ oQĳ xČ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ HtĎŔ ’Ł tăĎŇ ypĂŇ ’ĲĎ wĘ tŇ lĆ sŔŁ êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ 5

SSăĄ tŇ ok¡Ň rĎ‘ĞmĲČ MyĂê¿ČSĘ MtËĎŇ o’ ê¿ĎmĘ WČ wĘ : tŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ hŇ Q¿Ď xČ hĲČ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ 6

tŇ kĆŇ r¡Ć‘ĞUĲČ hČ Ĳ=l‘Č ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rh¡Ł FĎ hČ Nx¿Ď lĘ èĚ hČ l‘ËČ tŇ kĆŇ rĳĎ‘ĞUĲČ hČ Ĳ 7

tŇ BĎÁ èČ hČ MoyÄBĘ : hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă hŇ rĎŔ JĎ zĘ’Č lĘ ÉMxĆ QĆÄlČ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ JĳĎ zČ hŇ năĎbŇŁ lĘ 8

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ’¿Ą mĄ dŇ ymĳĂ êĎ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ CekËĆŇ rĘ‘Č yĲČ tŇ BĎę èČ hČ MoyăBĘ
yJĂÃ SdĳŇŁ qĎ Moqă mĎ BĘ Chl¡Ě kĎŇ ’Ğ wĲČ wynĎŔ bĎŇ lĘ C NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ : MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂBĘ 9

: MlĲĎ o‘=qxĎ ho¡ĎhyĘ yè¿Ą ’Ă mĲĄ olË ’Ch¿ř MySĂÄ dĎŇ qĲĎ žSdĆŇ qŁ
ynăĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ yrĂŔ YĘ mĂ Sy’ăĂ =NBĆ É’ChwĘ tŇ ylĂŔ ’Ą rĘWĘ yĂ hŇ èăĎ ’Ă =NBĆ É’YĄ IĄwČ 10

bŇ uŁ IĂwČţ : ylĲĂ ’Ą rĘWĘ IĂhČ Sy’¡Ă wĘ tŇ ylĂŔ ’Ą rĘWĘ IĂhČ NBĆ ť hŇ nĆŔ xĞUĲČ BČ Ĳ ÉCYeĎ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 11

hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ot¡Ň ’Ł C’yb¿ĂŇ IĎwČ lQĄŔ qČ yĘwČ ÉMèĄ hČ =tŇ ’Ć tŇ yląĂ ’Ą rĘWĘ IĂhČ hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ =NBĆ
rmĳĎ SĘ UĂ BČ Chx¡Ě yeĂ IČwČ : NdĲĎŇ =hŇ FĄ mČ lĘ yr¡ĂbĘŇ DĂ=tŇ BČ tŇ ym¿Ă ŁlSĘ oUË ’Ă MS¿Ą wĘ 12

: hoĲĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č Mh¡Ć lĎ Sr¿Ł pĘŇ lĂ
ÉZCxmĂ =l’Ć lQĄęqČ mĘ hĲČ =tŇ ’Ć ’YăĄ oh : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 13, 14

ot¡Ň ’Ł Cm¿ gĘŇrĲĎwĘ oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć My‘ËĂmĘ èĲŁ hČ =lkĎŇ CkÌŇ mĘ sĲĎ wĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ
lQ¿Ą qČ yĘ=yJĲĂ Sy’ËĂ Sy’¿Ă rmĳŁ ’Ň lĄ rBăĄ dČŇ êĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć wĘ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ 15

ob¡Ň =CmGĘ rĘyĂ Mog¿ŇrĎ tŇ mĎŔ Cy tŇ omă ÉhoĎhyĘ=MSĲĄ bŇ qąĄnŁ wĘ : o’Ĳ TĘ xĆ ’W¿Ď nĎ wĘ wyh¡Ď Łl’Ĺ 16

hŇ J¡Ć yČ yJ¿Ă Sy’Ăě wĘ : tŇ mĲĎ Cy MS¡Ą ob¿Ň qĘ nĎBĘ xrĎŔ zĘ’Ć JĲĎ ÉrGĄJČ hŇ dĳĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ 17

SpĆŇ n¡Ć hŇ eĎmĳĆ QĘ SČ yĘ hŇ m¡Ď hĄ BĘ =SpĆŇ nĲĆ hŇ J¿Ą mČ C : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¡ MdĳĎŇ ’Ď SpĆŇ năĆ=lJĎ 18

hŇ WĆ ‘¿ĎyĄ NJ¡Ą hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ otĳŇ ymĂ ‘ĞBĲČ MCm¡ Nê¿Ą yĂ=yJĲĂ Sy’Ăě wĘ : SpĆŇ nĲĎ tŇ xČ ê¿Č 19

wl
rybs v.9 .‘"tw y"k ’"t ,V"x Nkw wynĎbĎ C Nrh’ ’"s v.3 .dk .’y‘g ’lb =t’Ć n"b ,’"b Nk v.44

.’yhĂwww.bibleist.ru



24:20—25:11 rhb 197

20 Nê¿Ą yĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ NSĳĄ tŇ xČ êăČ NS¡Ą NyĂ‘ČŔ tŇ xČ êăČ NyĂ‘Č ť rbĆŇ SĆŔ tŇ xČ êăČ rbĆŇ SĆ ť : oQĲ
21 Md¡ĎŇ ’Ď hŇ J¿Ą mČ C hŇ eĎmĳĆ QĘ SČ yĘ hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ hŇ J¿Ą mČ C : oBĲ NtĆŇ e¿ĎyĂ NJ¡Ą MdĎŔ ’Ď BĲĎ ÉMCm
22 ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ xr¡ĎzĘ’Ć JĲĎ rG¿ĄJČ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉdxĎ ’Ć TjąČ SĘ mĂ : tŇ mĲĎ Cy
23 lQĄęqČ mĘ hĲČ =tŇ ’Ć C’yYăĂ oIwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÈhSĆ mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ

rSËĆ ’ĞJĲČ CWŔ ‘Ď l’ăĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C NbĆŇ ’ĳĎ ot¡Ň ’Ł Cm¿ GĘ rĘIĂwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ ÉZCxmĂ =l’Ć
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ

É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň lĄ yn¡ČysĂ rh¿Č BĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČhk, 2 +p9

hŇ tăĎŇ bĘŇ SĲĎ wĘ MkĳĆŇ lĎ NtăĄŇ nŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉC’bÄŁ tĎŇ yJąĂ MhĆŔ lĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
3 rmăŁ zĘêĂ Myn¡ĂSĎ SS¿Ą wĘ ìŇ dĆŔ WĎ ‘răČzĘêĂ ÉMynĂ SĎ SSąĄ : hoĲĎhylĲČ tŇ B¡Ď SČ ZrĆ’ĎŔ hĎ
4 ÉNotŇ BĎ SČ tŇ BąČ SČ tŇ ‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ hŇ năĎèĎ bČŇ C : HtĲĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ =tŇ ’Ć ê¡ĎpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ ìŇ mĳĆ rĘJČ

: rmĲŁ zĘtĂŇ âl¿ ì¡Ň mĘ rĘkČŇ wĘ ‘rĎŔ zĘtĂŇ âlă ÉìdĘŇ WĲĎ hoĳĎhylĲČ tŇ B¡Ď SČ ZrĆ’ĎŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ
5 tŇ n¿ČSĘ rYĳŁ bĘŇ tĂŇ âlă ìŇ r¡Ćř yzĂnĘ yb¿ĄŇ eĘ ‘Ă =tŇ ’Ć wĘ roYŔ qĘ tĂŇ âlă ÉìrĘyYĲĂ qĘ xČ ypąĂŇ sĘ tŇ ’ăĄ
6 ì¡Ň lĘ hŇ lĎŔ kĘŇ ’Ď lĘ ÉMkĆŇ lĎ ZrĆ’ąĎhĎ tŇ BČÄ SČ hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘţ : ZrĆ’ĲĎ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ Not¡Ň BĎ SČ
7 ìŔ êĘ mĘ hĆ bĘŇ lĂÄ wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă Myr¡ĂGĎhČ ìŔ bĘŇ SăĎ otŇ lĘ C ÉìrĘykĲĂŇ WĘ lĂ wĘ ìŇ tĳĆŇ mĎ ’ĞlĲČ wĘ ìăŇ DĘbĘŇ ‘ČlĘ C

: lkĲŇŁ ’ĹlĲĆ Ht¡ĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ =lkĎŇ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ ìŇ YĳĆrĘ’Č BĘ rSăĆ ’Ğ hŇ I¡ĎxČ lĲČ wĘ
8 CyăhĎ wĘ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ Myn¡ĂSĎ ‘bČŇ S¿Ć MynĂŔ SĎ tŇ tăŇŁ BĘ SČ ‘bČŇ SĆ ť ìę lĘ êăĎrĘpČŇ sĲĎ wĘ
9 êĎÂrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ : hŇ nĲĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ ‘SČ ê¿Ą MynĂŔ èĎ hČ tŇ tăŇŁ BĘ SČ ‘bČŇ SĆ ť ÉymĄ yĘ ìę lĘ

MyrĂŔ jĚ JĂ hČ ÉMoyBĘ SdĆŇ xĳŁ lČ roW¡ ‘ĎBĲĆ y‘ĂŔ bĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ Éh‘Ď CrêĘ rpąČŇ oS
10 ÉMyèĂ mĂ xĞhĲČ tŇ nąČSĘ tŇ ’ăĄ MêĆę SĘ DČqĂ wĘ : MkĲĆŇ YĘ rĘ’Č =lkĎŇ BĘ rp¡ĎŇ oS Cryb¿ĂŇ ‘ĞêĲČ

MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ êĲĂ É’whĂ lb¿ĄŇ oy hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ =lkĎŇ lĘ ZrĆ’¡ĎBĎ rorËDĘ Mt¿ĆŇ ’Ň rĎqĘ C hŇ nĎŔ SĎ
11 ’whĂę lbăĄŇ oy : CbŇ SĲĚ êĎ oê¡xĘ jČ SĘ mĂ =l’Ć Sy’¿Ă wĘ otŔ EĎxĚ’Ğ=l’Ć Sy’Ă ť MêĆę bĘŇ SČ wĘ

=tŇ ’Ć ÉCrYĘ qĘ tĂŇ âlą wĘ C‘rĎŔ zĘřtĂŇ âlă MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ êĲĂ hŇ n¡ĎSĎ Myè¿Ă mĂ xĞhĲČ tŇ nËČSĘ
hyxyps

,[21:1] Mynhkh=l’ rm’ ,yYxw +g Myrdsw .d"kq Myqwspw .yd‘m [21:1—24:23] hVrph MV v.23
Pl’ Mylmw .[24:1] Kz tyz NmV rds yYxw ,[23:10] hryYq=t’ MtrYqw ,[22:17] wnbrq byrqy rV’
MynĂhĞJŁ hČ ’rwq ’"b ,[21:1] Mynhkh=l’ rm’ +z Pwlxw .TŁ wŁqŁ w Mypl’ tVV twytw’w .dŁ yŁw tw’m VVw
M‘ hpTwx ’"b Pkh txt ’y‘gb =lJĲĎ mĂ ’rwq’"b ,[22:3] Mk‘rz=lkm ,’y‘gb MynĂhĞJŁ hĲČ n"bw ’y‘g ’lb
rSĆ ’Ğ ,’y‘gb =rĲSĆ ’Ğ n"b ,’y‘g ’lb w’rqt M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[23:2] ’mdq Mt’ w’rqt=rV’ ,Mk‘rz
,’y‘gb MkĆêĘ BČ SĲČ n"bw ’y‘g ’lb MkĆêĘ BČ SČ ’rwq ’"b ,[23:32] MkĆêĘ BČ SČ wtbVt ,[23:4] ’mdk ’rtb w’rqt
M‘ ob¿ qĘnĎBĘ PTwx ’"b ,[24:16] MV wbqnb ,yd‘m M‘ wpTwx n"b ,’y‘gb =t’ĲĆ ’rwq ’"b ,[23:44] yd‘m=t’Ć
.[23:20] Mt’ Nhkh Pynhw +’ qwspw .[23:17] MyĂêăČSĘ Pwlx ’lbw ,’kr’mw ’xrTb MS¿Ą ob¡ qĘnĎBĘ ’rwq n"b MSĄ
Nymyysmw +w qwsp b"l hymryb whymry rm’yw hrTph v.1 .hk .[23:13] hksnw ,[21:5] hxrqy +b +tkw
Nk v.11 .r"tw s"t ,V"x Nkw ìyrĆyzĂnĘ ’"s v.5 .z"k qwspb Nymyysm twrx’ twlhqb ,b"k qwspb

.‘ybr C‘rĎę zĘtĂ ’"s ,wxyryb
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MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ êĲĂ SdĆŇ q¡Ł ’whĂŔ lbăĄŇ oy yJĂ ť : hĎ yrĲĆzĂnĘ =tŇ ’Ć Cr¡YĘ bĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ hĎ yxĆŔ ypĂŇ sĘ 12

CbŇ SĚě êĎ tŇ ’Ň EĳŁ hČ lb¡ĄŇ oIhČ tŇ n¿ČSĘ BĂ : HtĲĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’Ň êĲŁ hŇ dĆŔ vĎ hČ =NmĂÄ 13

sŘ22 dŇ IăČmĂ hŇ n¡Ł qĎ o’¿ ìŇ tĆŔ ymĂ ‘ĞlĲČ ÉrJĎ mĘ mĂ CrąJĘ mĘ tĂŇ =ykĲĂŇ wĘ : otĲŇ EĎxĚ’Ğ=l’Ć Sy’¡Ă 14

lbĄŔ oIhČ rxăČ ’Č ÉMynĂ SĎ rjąČsĘ mĂ BĘ : wyxĲĂ ’Ď =tŇ ’Ć Sy’¿Ă Cn¡ oê=l’Č ìŇ tĳĆŇ ymĂ ‘Ğ 15

bŇ răŁ ű ypăĂŇ lĘ : ëŇ lĲĎ =rJĎ mĘ yĂ tŇ ’¡Ł CbŇ tĘŇ =ynĲĄSĘ rj¿Č sĘ mĂ BĘ ìŇ tĳĆŇ ymĂ ‘Ğ tŇ ’ăĄ mĄ hŇ n¡ĆqĘ êĂ 16

yJĂ ť otĳŇ nĎqĘ mĂ Ty‘¡ĂmĘ êČ MynĂŔ èĎ hČ T‘ăŁ mĘ ÉypĂŇ lĘ C otŔ nĎqĘ mĂ ÉhBĆ rĘêČ MynĂęèĎ hČ
tĎŇ ’Ň r¡ĄyĎwĘ otŔ ymĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉCnotŇ âlą wĘ : ëŇ lĲĎ rk¡ĄŇ mŁ ’Ch¿ tŇ ’ŔŁ CbŇ êĘ rjăČ sĘ mĂ 17

=tŇ ’Ć wĘ ytČŔ uŁ xĚ =tŇ ’Ć ÉMtĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ ìŇ yhĳĆŁl’ĹmĲĄ 18

: xTČ bĲĆŇ lĎ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č Mê¿ĆbĘŇ SČ ywĲĂ MtĳĎŇ ’Ł MtăĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ Cr¡mĘ SĘ êĂ yT¿Č jĎ SĘ mĂ
: hĎ ylĲĆ ‘Ď xTČ b¡ĆŇ lĎ Mê¿ĆbĘŇ SČ ywĲĂ ‘bČŇ ŁWĳ lĎ Mê¡ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ HyĎŔrĘjĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ nąĎtĘŇ nĲĎ wĘ 19

PŇ s¡Ł ’ĹnĲĆ âl¿ wĘ ‘rĎŔ zĘnĂ âlă NhĄ ť tŇ ‘ĳĂybĂŇ èĘ hČ hŇ năĎèĎ BČ lk¡ČŇ ’Ň eŁ =hŇ mČ CrŔ mĘ ’Ň tĲŇŁ ykăĂŇ wĘ 20

ÉtWĎ ‘Ď wĘ tŇ yèĳĂ èĂ hČ hŇ n¡ĎèĎ BČ MkĆŔ lĎ ÉytĂŇ kĎŇ rĘBĂ =tŇ ’Ć ytĂŇ yCąĂYĂ wĘ : CntĲĄŇ ’Ďř CbĲŇ êĘ =tŇ ’Ć 21

tŇ nĂŔ ymĂ èĘ hČ hŇ năĎèĎ hČ tŇ ’Ą ť MêĆę ‘Ę rČzĘC : MynĲĂ èĎ hČ SŁl¡ SĘ lĂ hŇ ’ĎŔ CbŇ êĘ hČ =tŇ ’Ć 22

É’oB=dŇ ‘Č tŇ ‘Ăę ySĂ êĘ hČ hŇ năĎèĎ hČ ű dŇ ‘ăČ NSĳĎ yĎ hŇ ’ăĎ CbŇ êĘ hČ =NmĂ Mê¡ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ
ZrĆ’ĳĎhĎ yl¡Ă =yJĂ tŇ tĚŔ mĂř YĘ lĂ ÉrkĄŇ UĎ tĂŇ âlą ZrĆ’Ďę hĎ wĘ : NSĲĎ yĎ Cl¡ kĘŇ ’Ň êĲŁ HtĎŔ ’Ď CbăŇ êĘ 23

hŇ Q¡Ď ’ĚGĘ MkĳĆŇ tĘŇ EČxĚ’Ğ ZrĆ’ăĆ lk¡ŇŁ bĘŇ C : ydĲĂŇ UĎ ‘Ă Mê¡Ć’Č MybËĂŇ SĎ otĲŇ wĘ MyrÌĂgĄŇ=yJĲĂ 24

’bąĎŇ C otĳŇ EĎxĚ’ĞmĲĄ rk¡ČŇ mĎ C ìŇ yxĂŔ ’Ď ëŇ Cmă yĎ=yJĲĂř : ZrĆ’ĲĎ lĎ Cn¿êĘ êĂ 25

oQ¡ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ yJËĂ Sy’Ăě wĘ : wyxĲĂ ’Ď rJ¿Č mĘ mĂ tŇ ’¡Ą l’Čě gĎŇ wĘ wylĎŔ ’Ą bŇ răŁ uĎ hČ Éol’ĞgĲŇŁ 26

orŔ JĎ mĘ mĂ ynăĄSĘ =tŇ ’Ć ÉbèČ xĂ wĘ : otĲŇ QĎ ’ĚgĘŇ yd¿ĄŇ JĘ ’Y¡Ď mĎ C odŔ yĎ hŇ gĎŇ yvăĂ hĂ wĘ l’ĳĄ GŁ 27

M’ĂÄ wĘ : otĲŇ EĎxĚ’ĞlĲČ bŇ S¡Ď wĘ olĳ =rkČŇ mĲĎ rSăĆ ’Ğ Sy’¡Ă lĎ PŇ dĄŔ ‘Ł hăĎ =tŇ ’Ć ÉbySĂ hĄ wĘ 28

dŇ ‘¡Č otŔ ’Ł hŇ năĆuŁ hČ ÉdyČBĘ orę JĎ mĘ mĂ hŇ yăĎhĎ wĘ ůol bŇ ySăĂ hĎ ÈyDĄ odę yĎ hŇ ’ĎÁ YĘ mĲĎ =âl
Sy’Ăę wĘ : otĲŇ EĎxĚ’ĞlĲČ bŇ S¡Ď wĘ lbĄŔ IŁ BČ É’YĎ yĎwĘ lbĳĄŇ oIhČ tŇ năČSĘ 29

tŇ năČSĘ Mê¡Ł =dŇ ‘Č otŔ QĎ ’ĚGĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ mĎŔ ox ry‘ăĂ ÉbSČ om=tŇ yBĲĄ rJąŁ mĘ yĂ=yJĲĂ
hŇ năĎSĎ Èol tŇ âŇ lă mĘ =dŇ ‘Č l’Ąę GĎ yĂ=âlĲ M’ăĂ wĘ : otĲŇ QĎ ’ĚgĘŇ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ Mym¡Ă yĎ orĳJĎ mĘ mĂ 30

hŇ n¿ĆuŁ lČ tŇ tËĚŇ ymĂ ~Ę lČ hŇ mĎę xŁ âlăř =rSĆ ’Ğ ry‘ĂÁ BĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂBČÄ hČ MqĎ wĘţ ůhmĎ ymĂ tĘŇ
MhąĆ lĎ =Ny’ĲĄ rSĆÄ ’Ğ MyrĂę YĄxĞhĲČ yêăĄbĎŇ C : lbĲĄŇ IŁ BČ ’Y¡Ą yĄ âl¿ wytĳĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ ot¡Ň ’Ł 31

lb¡ĄŇ IŁ bČŇ C oQŔ =hŇ yĆhĘ êĲĂ ÉhQĎ ’ĚGĘ bŇ SĳĄ xĎ yĲĄ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ d¿ĄŇ WĘ =l‘Č bŇ ybĂŔ sĎ ÉhmĎ xŁ
’Yy
’"s v.25 .’lm ttĚymĂ YĘ lĂ yllhb ,ymlVwry Nk v.23 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,w"d Nkw CnytĄ’Ď CbêĘ ’"s v.20

.‘"tw ’"t ,V"x Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.30 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =ykĂ wĘ
www.bibleist.ru
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32 : MIĲĂwĂlĘ lĲČ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ Ml¡Ď o‘ tŇ Q¿Č ’ĚGĘ MtĳĎŇ EĎxĚ’Ğ yrăĄ‘Ď yê¡ĄBĎ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉyrĄ‘Ď wĘ : ’YĲĄ yĄ
33 yJăĂ lbĳĄŇ IŁ BČ ot¡Ň EĎxĚ’Ğ ry‘¿ĂwĘ tŇ yĂBËČ =rJČ mĘ mĂ ’YÌĎ yĎwĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =NmĂ É l’Č gĘŇ yĂ śrSąĆ ’Ğ wĲČ
34 Sr¿ČgĘŇmĂ hŇ dËĄŇ WĞř CĲ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ MtĎŔ EĎxĚ’Ğ ’whĂř ť MIĂęwĂlĘ hĲČ yrăĄ‘Ď yêĄÂbĎŇ

: MhĲĆř lĎ ’Ch¡ř MlËĎ o‘ tŇ E¿ČxĚ’Ğ=yJĲĂ rkĳĄŇ UĎ yĂ âlă Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎ
35 yx¡Č wĎ bŇ SËĎ otŇ wĘ rGÌĄ oBŔ êĎqĘ zăČxĹhĲĆ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă od¡Ň yĎ hŇ TĎ m¿Ď C ìŇ yxĂŔ ’Ď ëŇ Cmă yĎ=ykĲĂŇ wĘ sŘ23

36 ìŇ yx¡Ă ’Ď yx¿Ą wĘ ìŇ yhĳĆŁl’ĹmĲĄ tĎŇ ’Ň r¡ĄyĎwĘ tŇ yBĂŔ rĘtČŇ wĘ ëŇ SĆ năĆ Éoê’Ă mĲĄ xuąČêĂ =l’Č : ëŇ UĲĎ ‘Ă
37 : ìŇ lĲĆ kĘŇ ’Ď Nê¿ĄtĂŇ =âlĲ tŇ yB¡Ă rĘmČ bĘŇ C ëŇ SĆ nĳĆBĘ ol¡ Nê¿ĄtĂŇ =âlĲ ìŔ jĘ sĘ JČ =tŇ ’ĆÄ : ëŇ UĲĎ ‘Ă
38 tŇ tąĄŇ lĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynĂę ’Ğ

: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ tŇ oy¿hĘ lĲĂ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ
39 : dŇ bĆŇ ‘ĲĎ tŇ dČŇ b¿ŇŁ ‘Ğ oB¡ dŇ b¿ŇŁ ‘ĞtĲČŇ =âl ëŇ ĳĎl=rJČ mĘ nĂ wĘ ëŇ U¡Ď ‘Ă ìŇ yxËĂ ’Ď ëŇ Cm¿ yĎ=ykĲĂŇ wĘ

40, 41 É’YĎ yĎwĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă dŇ b¿ŇŁ ‘ĞyĲČ lb¡ĄŇ IŁ hČ tŇ n¿ČSĘ =dŇ ‘Č ëŇ UĳĎ ‘Ă hŇ yăĆhĘ yĲĂ bŇ S¡Ď otŇ JĘ ryk¿ĂŇ WĎ JĘ
wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ E¿ČxĚ’Ğ=l’Ć wĘ oêŔ xĘ jČ SĘ mĂ =l’Ć ÉbSĎ wĘ oUĳ ‘Ă wynăĎbĎŇ C ’Ch¡ ëŇ UĎŔ ‘Ă mĲĄ

42 âl¿ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt¡ĎŇ ’řŁ ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ MhĄŔ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ=yJĲĂ : bŇ CSĲ yĎ
43 : ìŇ yhĲĆŁl’ĹmĲĄ tĎŇ ’Ň r¡ĄyĎwĘ ëŇ rĆpĳĎŇ BĘ ob¡Ň hŇ D¿ĆrĘtĂŇ =âlĲ : dŇ bĆŇ ‘ĲĎ tŇ rĆJ¿ĆmĘ mĂ Cr¡kĘŇ UĲĎ yĂ
44 MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ybĂŇ sĘ ÉrSĆ ’Ğ MyĂęoGhČ tŇ ’ăĄ mĄ ëŇ ĳĎl=CyhĘ yĲĂ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ ’Ğ wĲČ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č wĘ
45 ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă MyrąĂGĎhČ MybĂÁ SĎ oêĲ hČ ynĄÄBĘ mĂ MgČŇ wĘţ : hŇ mĲĎ ’Ď wĘ dŇ bĆŇ ‘¿Ć Cn¡qĘ êĂ Mh¿Ć mĄ

MkĳĆŇ YĘ rĘ’Č BĘ CdŇ yl¡Ă oh rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ UĎ ‘Ă rSăĆ ’Ğ ÉMêĎxĘ jČ SĘ UĂ mĂ C CnŔ qĘ êĂ MhăĆ mĄ
46 tŇ SĆ răĆlĎ ÉMkĆŇ yrĄxĞ’ĲČ MkąĆŇ ynĄbĘŇ lĂ MtĎÁ ’Ł MêĆÄ lĘ xĞ nĲČtĘŇ hĂ wĘ : hŇ EĲĎxĚ’ĞlĲČ Mk¡ĆŇ lĎ Cy¿hĎ wĘ

wyxĂŔ ’Ď BĘ Sy’ăĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ MkąĆŇ yxĄ ’ČÄ bĘŇ C CdŇ bĳŇŁ ‘ĞêĲČ MhăĆ BĎ Ml¡Ď ‘Ł lĘ hŇ EĎŔxĚ’Ğ
47 ÉbSĎ otŇ wĘ rGąĄ dŇ yăČ gŇ yvĂę tČŇ ykăĂŇ wĘ : ëŇ rĆpĲĎŇ BĘ ob¡Ň hŇ D¿ĆrĘtĂŇ =âlĲ

rqĆ‘¡ĄlĘ o’¿ ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉbSĎ oêř rgąĄŇlĘ rJČę mĘ nĂ wĘ oUĳ ‘Ă ìŇ yx¡Ă ’Ď ëŇ m¿Ď C ëŇ UĎŔ ‘Ă
48 : CelĲĆ ’Ď gĘŇ yĂ wyx¡Ď ’Ć mĲĄ dŇ x¿Ď ’Ć oQĳ =hŇ yĆhĘ êĲĂ hŇ Q¡Ď ’ĚGĘ rJČŔ mĘ nĂ yrăĄxĞ’ĲČ : rGĲĄ tŇ xČ j¿Č SĘ mĂ
49 CelĳĆ ’Ď gĘŇ yĂ oê¡xĘ jČ SĘ UĂ mĂ orËWĎ BĘ r’ÌĄèĘ mĂ =o’Ĳ CelĆŔ ’Ď gĘŇ yĂ ÉodŇ DŁ =NbĆŇ o’ą odÂdŇŁ =o’Ĳ
50 olŔ orkĘŇ UăĎ hĂ ÉtnČèĘ mĂ ChnĄŔ qŁ =M‘Ă ÉbèČ xĂ wĘ : l’ĲĎ gĘŇ nĂ wĘ od¡Ň yĎ hŇ gĎŇ yv¿Ă hĂ =o’Ĳ

ryk¡ĂŇ WĎ ym¿Ą yJĂ MynĂŔ SĎ rjăČ sĘ mĂ BĘ ÉorJĎ mĘ mĂ PŇ sĆ JąĆ hŇ yĎÂhĎ wĘ lbĳĄŇ IŁ hČ tŇ năČSĘ dŇ ‘¡Č
51 PŇ sĆ J¡Ć mĂ otŔ QĎ ’ĚGĘ bŇ ySăĂ yĎ ÉNhĆ ypĂŇ lĘ MynĳĂèĎ BČ tŇ oB¡ rČ dŇ o‘¿=M’Ă : oUĲ ‘Ă hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ

wtnqm
’"s ,ymlVwry Nk v.34 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.33 .r"t Nk l’gy âl rV’w l"n v.33
.yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,’yhĂ rybs v.34 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw dbl ’wVb hdĄWĘ C
Nkw bSĎ otwĘ ’"s v.47 .’lm MtĎâ ’"s v.42 .yrq MhĆlĎ ,bytk MkĆlĎ ’"sb ,y"k ’"t Nkw MkĆlĎ ’"s v.34

.s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x
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olĳ =bŇ èČ xĂ wĘ lb¡ĄŇ IŁ hČ tŇ n¿ČSĘ =dŇ ‘Č MynËĂèĎ BČ r’ÌČSĘ nĂ T‘ČÂmĘ =M’Ă wĘ : otĲŇ nĎqĘ mĂ 52

oUĳ ‘Ă hŇ yăĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĎSĎ BĘ hŇ nËĎSĎ ryk¿ĂŇ WĘ JĂ : otĲŇ QĎ ’ĚGĘ =tŇ ’Ć bŇ yS¡Ă yĎ wynĎŔ SĎ ypăĂŇ JĘ 53

tŇ năČSĘ BĂ É’YĎ yĎwĘ hŇ QĆ ’ĳĄ BĘ l’¡Ą GĎ yĂ âl¿ =M’Ă wĘ : ìŇ ynĲĆy‘ĄlĘ ëŇ rĆp¡ĆŇ BĘ CeD¿ĆrĘyĂ=âlĲ 54

MhĄŔ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ MydĂŔ bĎŇ ‘Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yląĂ =yJĂ : oUĲ ‘Ă wyn¿ĎbĎŇ C ’Ch¡ lbĄŔ IŁ hČ 55

=âl : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt¡ĎŇ o’ ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ wk

tŇ yJĂę WĘ mČ NbĆŇ ’ăĆ wĘ MkĆŔ lĎ CmyqăĂtĎŇ =âlĲ ÉhbĎŇ ~ĄmČ C lsĆ pąĆŇ C MlĂę ylĂ ’Ĺ MkĆÁ lĎ CWÄ ‘ĞtĲČŇ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ hĎ ylĳĆ‘Ď tŇ w¡Ł xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ MkĆŔ YĘ rĘ’Č BĘ ÉCnêĘ tĂŇ âlą

: hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ C’rĳĎyêĂ yS¡Ă DĎqĘ mĂ C CrmŔŁ SĘ êĂ ytăČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć 2

yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ CrŔ mĘ SĘ êĂ ytăČŇ wŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĳĄ êĄ yt¡ČŇ uŁ xĚBĘ =M’Ă+p10, sŘ24 3, 4

: oyĲrĘjĂ Nê¿Ą yĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ Z‘¿ĄwĘ HlĎŔ CbŇ yĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ nąĎtĘŇ nĲĎ wĘ MêĳĎ‘Ă BĘ Mk¡ĆŇ ymĄ SĘ gĂŇ
MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ ‘rČ zĳĎ=tŇ ’Ć gŇ yvăĂ yČ ryY¡Ă bĎŇ C ryYĂŔ BĎ =tŇ ’Ć ÉSyĂDČÄ Mk¿ĆŇ lĎ gŇ yvĂÄ hĂ wĘ 5

ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉMolSĎ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ YĘ rĘ’Č BĘ xTČ b¡ĆŇ lĎ Mê¿ĆbĘŇ SČ ywĲĂ ‘bČŇ ŁWŔ lĎ ÉMkĆŇ mĘ xĘ lČ 6

bŇ rĆx¡ĆwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =NmĂ Éh‘ĎrĎ hŇ IąĎxČ yêĂÂBČ SĘ hĂ wĘ dŇ yrĳĂxĞmĲČ Ny’ăĄwĘ Mê¡ĆbĘŇ kČŇ SĘ C
Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Cl¿ pĘŇ nĲĎ wĘ MkĳĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć Mê¡ĆpĘŇ dČŇ rĘC : MkĲĆŇ YĘ rĘ’Č BĘ rb¿ŇŁ ‘ĞtĲČŇ =âl 7

CpŇ DĳŁ rĘyĂ hŇ băĎŇ bĎŇ rĘ MJ¡Ć mĂ hŇ ’¿Ď mĄ C hŇ ’ĎŔ mĄ ÉhèĎ mĂ xĞ MJąĆ mĂ ÉCpŇ dĘŇ rĲĎwĘ : bŇ rĆxĲĎ lĆ 8

MkĆŔ tĘŇ ’Ćř ytăĂŇ yrĄpĘŇ hĂ wĘ MkĆŔ ylĄ ’Ğ ytĂŇ ynăĂpĎŇ C : bŇ rĆxĲĎ lĆ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ MkËĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ClÌ pĘŇ nĲĎ wĘ 9

NS¡Ď yĎ Mê¿ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ mŁ yqĲĂ hĞ wĲČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ćř yt¡ĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ 10

=âlĲ wĘ MkĳĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ yn¡ĂJĎ SĘ mĂ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : C’yYĲĂ oêĲ Sd¡ĎŇ xĎ yn¿ĄjĘ mĂ NSĎě yĎwĘ NSĳĎ on 11

MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ MkĆŔ kĘŇ otăŇ BĘ ÉyêĂ kĘŇ QČ hČ tĘŇ hĂ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yS¡Ă pĘŇ nČ l‘¿ČgĘŇtĂŇ 12

ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň YąĄ oh rSĆÄ ’Ğ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂÂ’Ğ : M‘ĲĎlĘ yl¿Ă =CyhĘ êĲĂ Mê¡Ć’Č wĘ 13

ëŇ ¿Ąlo’wĲĎ MkĆŔ QĘ ‘Ě tŇ TăŁ mŁ ÉrBŁ SĘ ’Ć wĲĎ MydĳĂŇ bĎŇ ‘Ğ Mh¡Ć lĎ tŇ y¿Ł hĘ mĲĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
: tŇ CIĲmĂ mĘ oqĲ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć

: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ w¡Ł YĘ UĂ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă wĘ ylĳĂ C‘¡mĘ SĘ tĂŇ âl¿ =M’Ă wĘ 14

yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČ l‘ăČgĘŇêĂ yT¡Č jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć M’¿Ă wĘ Cs’ĎŔ mĘ êĂ ytăČŇ uŁ xĚBĘ =M’Ă wĘ 15

twV‘

ynb=t’ wY rds yYx ,yYxw +b Myrdsw .z"n Myqwspw .lyTx [25:1—26:2] hVrph MV v.2 .wk
+b Mypwlxw .zŁyŁw tw’m ‘bV Mylmw .[25:35] hTmw Kyx’ Kwmy=ykw ,[25:14] rkmm wrkmt=ykw ,l’rVy
M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,[25:37] Kpsk=t’Ć ,’y‘g ’lb N"bw ,’y‘gb ìêĘ mĘ hĆbĘ lĲĂ wĘ ’rwq ’"b ,[25:7] ìêĘ mĘ hĆbĘ lĂ wĘ
’l=rV’ +’ +tkw .[25:52] T‘m=M’Ă wĲĘ ,[25:9] ’y‘g MkYr’=lkĲĎ BĘ Pwlx ’lbw .’y‘gb =t’ĲĆ ’"bw Kpsk
trTph ’yh yn’ylTy’lw : d"y qwsp z"y d‘ T"y qwsp z"T hymryb yz‘mw yz‘ +h hrTph v.3 .[25:30] hmx

.MtĎ’Ł yllhb ,ymlVwry Nk v.9 .rhb
www.bibleist.ru
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16 =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ ynĂÂ’Ğ=PŇ ’Č : ytĲĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ rĘpĘŇ hČ lĘ ytČŔ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉtoW‘Ğ
tŇ xČ DČŔ uČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ pĆŇ xăĆ èČ hČ =tŇ ’Ć ÉhlĎ hĎ BĲĆ MkąĆŇ ylĄ ‘Ğ yêĂÄ dĘŇ qČ pĘŇ hĂ wĘ MkĆę lĎ tŇ ’Ň EăŁ
Chl¡Ě kĎŇ ’Ğ wĲČ MkĆŔ ‘ĞrĘzČ ÉqyrĂlĎ MêąĆ‘Ę rČzĘC SpĆŇ nĳĎ tŇ băŇŁ ydĂŇ mĘ C MyĂn¡Čy‘Ą tŇ oQ¿ kČŇ mĘ

17 ÉMkĆŇ bĎŇ CdąŇ rĎwĘ MkĳĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ Mê¡ĆpĘŇ GČ nĂ wĘ MkĆŔ BĎ ÉynČpĎŇ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ
18 ylĳĂ C‘¡mĘ SĘ tĂŇ âl¿ hŇ QĆ ’ĄŔ =dŇ ‘Č=M’ĂÄ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć PŇ d¿ĄŇ rŁ =Ny’ĲĄ wĘ Mê¡ĆsĘ nČ wĘ MkĆŔ y’Ą nĘŁWĲ
19 No’ă GĘ =tŇ ’Ć yê¡Ă rĘbČŇ SĲĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ ’Ň FĲŁ xČ =l‘Č ‘bČŇ S¡Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ răĎiĘ yČlĘ ÉyêĂ pĘŇ sČ yĲĎwĘ
20 Mř t¿ČŇ wĘ : hŇ SĲĎ xĚ eĘ JČ Mk¡ĆŇ YĘ rĘ’Č =tŇ ’ĲĆ wĘ lzĆŔrĘBČ JČ ÉMkĆŇ ymĄ SĘ =tŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ MkĳĆŇ EĘ‘Ě

Nê¡Ą yĂ âl¿ ZrĆř ’ĎŔ hĎ Z‘ăĄwĘ HlĎŔ CbŇ yĘ=tŇ ’Ć ÉMkĆŇ YĘ rĘ’Č NêąĄtĂŇ =âlĲ wĘ MkĳĆŇ xĞJĲŁ qyr¡ĂlĎ
21 yêąĂ pĘŇ sČ yĲĎwĘ ylĳĂ ‘ČmăŁ SĘ lĂ Cb¡Ň ’Ň tŇŁ âl¿ wĘ yrĂqĆŔ ÉyUĂ ‘Ă CkąŇ lĘ êĲĄ=M’Ă wĘ : oyĲrĘjĂ
22 tŇ IąČxČ =tŇ ’Ć MkĆÁ bĎŇ yêĂÄ xĘ lČ SĘ hĂ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ ’Ň FĲŁ xČ JĘ ‘bČŇ S¡Ć hŇ JĎŔ mČ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ

hŇ TĎ y‘¡ĂmĘ hĂ wĘ MkĆŔ êĘ mĘ hĆ BĘ =tŇ ’Ć ÉhtĎŇ yrĂÄ kĘŇ hĂ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ lăĎ JĘ SĂ wĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ
23 Mê¿ĆkĘŇ lČ hĞ wĲČ ylĳĂ Cr¡sĘ CĲĎtĂŇ âl¿ hŇ QĆ ’ĄŔ BĘ =M’ĂÄ wĘ : MkĲĆŇ ykĄŇ rĘDČ CUS¡Č nĎ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć
24 ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytąĂŇ yJĄř hĂ wĘ yrĂqĳĆBĘ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă ynËĂ’Ğ=PŇ ’Č yêÌĂ kĘŇ lČ hĲĎ wĘ : yrĂqĲĆ yU¡Ă ‘Ă
25 ÉtmĆ qĆÄ nŁ bŇ rĆxĆę MkĆÁ ylĄ ‘Ğ ytĂÄ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ ’Ň FĲŁ xČ =l‘Č ‘bČŇ S¡Ć ynĂ ’ĎŔ =MGČ

MkĆŔ kĘŇ otăŇ BĘ ÉrbĆŇ dĆÄ yêĂ xĘ QąČ SĂ wĘ MkĳĆŇ yrĄ‘ĲĎ=l’Ć Mê¡ĆpĘŇ sČ ’ĹnĲĆ wĘ tŇ yrĂŔ BĘ =MqČ nĘ
26 MySąĂ nĎ rWĆ ‘ăĆ CpŇ ’Ď wĘţ ůMxĆ lĆ =hŇ FĄ mČ ÈMkĆŇ lĎ yrăĂbĘŇ SĂ BĘ : bŇ yĲĄo’=dŇ yČBĘ Mê¡ĆêČ nĂ wĘ

âl¿ wĘ Mê¡ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ lqĳĎSĘ UĂ BČ Mk¡ĆŇ mĘ xĘ lČ CbŇ yS¿Ă hĄ wĘ dŇ xĎŔ ’Ć rCeătČŇ BĘ ÉMkĆŇ mĘ xĘ lČ
27 Mê¿ĆkĘŇ lČ hĞ wĲČ ylĳĂ C‘¡mĘ SĘ tĂŇ âl¿ tŇ ’Ň ŁzŔBĘ =M’ĂÄ wĘ : C‘BĲĎ WĘ tĂŇ
28 ynĂ ’ĎŔ =PŇ ’Č ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêąĂ rĘiČ yĂwĘ yrĂqĳĆ=tŇ mČ xĞBĲČ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă yê¿Ă kĘŇ lČ hĲĎ wĘ : yrĂqĲĆBĘ yU¡Ă ‘Ă
29 Mk¡ĆŇ ytĄŇ nĲŁ BĘ rW¿Č bĘŇ C MkĳĆŇ ynĄBĘ rWăČ BĘ Mê¡ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ ytĄŇ ’Ň FĲŁ xČ =l‘Č ‘bČŇ S¡Ć
30 ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ MkĆŔ ynĄUăĎ xČ =tŇ ’Ć ÉyêĂ rČkĘŇ hĂ wĘ MkĆę ytĄŇ mĲŁ BĎ =tŇ ’Ć yêĂÂdĘŇ mČ SĘ hĂ wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ
31 yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yS¡Ă pĘŇ nČ hŇ l¿Ď ‘ĞgĲĎŇ wĘ MkĳĆŇ ylĄ CQĲ GĂ yr¡ĄgĘŇjĂ =l‘Č MkĆŔ yrĄgĘŇjĂ =tŇ ’Ć

xČ yr¡ĄBĘ xČ yrĂŔ ’Ď âlă wĘ MkĳĆŇ yřSĄ DĘqĘ mĂ =tŇ ’Ć yt¡ĂŇ oUSĂ hĞ wĲČ hŇ BĎŔ rĘxĎ ÉMkĆŇ yrĄ‘ĲĎ=tŇ ’Ć
32 MkĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď Cmą mĘ SĲĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć yn¡Ă’Ğ yt¿ĂŇ UŁ SĂ hĞ wĲČ : MkĲĆŇ xĞxĲŁ ynĂ
33 bŇ rĆxĳĎ Mk¡ĆŇ yrĄxĞ’ĲČ yt¿ĂŇ qŁ yrĲĂhĞ wĲČ MyĂŔoGbČŇ hŇ răĆzĎ’Ĺ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć wĘ : HBĲĎ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ
34 ZrĆ’ĎÁ hĎ hŇ YĆÄ rĘêĂ žz’Ď : hŇ BĲĎ rĘxĎ Cy¿hĘ yĲĂ Mk¡ĆŇ yrĄ‘ĲĎwĘ hŇ mĎŔ mĎ SĘ ÉMkĆŇ YĘ rĘ’Č hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ

tŇ BăČ SĘ êĂ z’Ď ť MkĳĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ZrĆ’ăĆBĘ Mê¡Ć’Č wĘ hŇ UĎŔ èČ hĽ ymăĄ yĘ lJŁ ť hĎ ytĆę tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć
Zr’h
.rsx ytĂ JĄhĂ wĘ ymlVwry ,yllhb Nk ’"s v.24 .‘"tw V"x Nkw hdĆvĎ hČ ’"s v.20 .Zmq MtĎwĘ yqwbnzb v.20

.s"tw V"x ,’"yd Nkw rsx MkĆSĄ DĘqĘmĂ ’"s v.31
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rSÌĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ tŇ BĳŁ SĘ êĂ hŇ U¡Ď èČ hĎ ym¿Ą yĘ=lJĎ : hĎ ytĲĆŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć tŇ Y¡Ďř rĘhĂ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ 35

MkĆę BĎř MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Mk¿ĆŇ êĘ bĘŇ SĂ BĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ tĲŇŁ BĘ SČ BĘ hŇ tËĎŇ bĘŇ SĲĎ =âl 36

hŇ lăĆ ‘Ď loqť MtĎę ’Ł PŇ dăČŇ rĎwĘ MhĳĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ tŇ Y¡Ł rĘ’Č BĘ MbĎŔ bĎŇ lĘ BĂ ÉërĆmÄŁ ytĂŇ ’Ň bąĄŇ hĄ wĘ
wyxËĂ ’Ď BĘ =Sy’ĲĂ ClÌ SĘ kĲĎŇ wĘ : PŇ dĲĄŇ rŁ Ny’¿ĄwĘ Cl¡ pĘŇ nĲĎ wĘ bŇ rĆxËĆ=tŇ sČ nĲĚmĘ CsÌ nĎ wĘ PŇ DĎŔ nĂ 37

: MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ mĎŔ CqêĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ yąĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ NyĂ’ĳĎ PŇ dăĄŇ rŁ wĘ bŇ rĆx¡Ć=ynĄjĘ mĂ JĘ
MkĆę BĎ MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ wĘ : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ZrĆ’¡Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ lăĎ kĘŇ ’ĲĎ wĘ MyĳĂoGBČ Mê¡ĆdĘŇ bČŇ ’Ğ wĲČ 38, 39

: CuUĲĎ yĂ Mê¿Ď’Ă Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ n¿Ł wŁ ‘ĞBĲČ PŇ ’ËČ wĘ MkĳĆŇ yřbĄŇ yĘ’ĲŁ tŇ Y¡Ł rĘ’Č BĘ MnĎŔ wŁ ‘ĞBĲČ ÉCuUČÄ yĂ
PŇ ’Čě wĘ ybĳĂŇ =Cl‘ĞmĲĎ rSăĆ ’Ğ Ml¡Ď ‘ĞmĲČ BĘ MtĎŔ bŇŁ ’Ğ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ ÉMnĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć CDąwČtĘŇ hĂ wĘ 40

ytăĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ yrĂqĆŔ BĘ ÉMUĎ ‘Ă ëŇ ląĄ ’Ą ynĂę ’Ğ=PŇ ’Č : yrĂqĲĆBĘ yU¡Ă ‘Ă Ck¿Ň lĘ hĲĎ =rSĆ ’Ğ 41

=tŇ ’Ć CY¿ rĘyĂ z’¡Ď wĘ lrĄŔ ‘ĎhĲĆ ÉMbĎŇ bĎŇ lĘ ‘nČę JĎ yĂ z’ăĎ =o’ MhĳĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ZrĆ’¡ĆBĘ MtĎŔ ’Ł
PŇ ’ČÄ wĘ qxĎÁ YĘ yĂ ytĂÄ yrĂBĘ =tŇ ’Ć žP’Č wĘ bŇ oqĳ‘ĞyĲČ ytăĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć yê¡Ă rĘkČŇ zĲĎwĘ : MnĲĎ wŁ ‘Ğ 42

MhĆÁ mĄ bŇ zĄÄ‘ĎêĲĄ žZrĆ’Ď hĎ wĘ : rJĲŁ zĘ’Ć ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ rJ¡Ł zĘ’Ć MhËĎ rĎbĘŇ ’Č ytÌĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć 43

N‘Č yăČ MnĳĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć CYă rĘyĂ Mh¡Ą wĘ MhĆŔ mĄ ÉhUĎ SČ hĘ BĎ hĎ ytĆę tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć ZrĆtăĂŇ wĘ
tŇ ’Ň zŁ ţ=MGČ=PŇ ’Č wĘ : MSĲĎ pĘŇ nČ hŇ l¿Ď ‘ĞGĲĎ yt¡ČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć wĘ Cs’ĎŔ mĎ yTăČ jĎ SĘ mĂ BĘ N‘Č yČŔbĘŇ C 44

MtĎŔ ŁQkČŇ lĘ ÉMyêĂ lĘ ‘ČgĘŇ=âlĲ wĘ MyêąĂ sĘ ’Č mĘ =âlĲ MhĆę ybĄŇ yĘ’ĲŁ ZrĆ’ăĆBĘ MtĎÂ oyhĘ BĲĂ
tŇ yrăĂBĘ Mh¡Ć lĎ yê¿Ă rĘkČŇ zĲĎwĘ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ MêĳĎ’Ă yt¡ĂŇ yrĂBĘ rp¿ĄŇ hĎ lĘ 45

tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyĂęoGhČ ynăĄy‘ĄlĘ MyĂrČÁ YĘ mĂ ZrĆ’ĆÄ mĄ žMtĎŇ ’Ł =ytĂŇ ’Ň YĲĄ oh rSăĆ ’Ğ MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂ
ůtrŁ oêhČ wĘ ÈMyTĂ jĎ SĘ UĂ hČ wĘ MyuăĂxĚhĲČ hŇ QĆ ’Ą ţ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ Myh¡Ă Łl’Ň lĲĄ MhËĆ lĎ 46

: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ yn¡ČysĂ rh¿Č BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Nyb¡ĄŇ C oně yBĄ hoĎŔhyĘ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’Ğ

sŘ25 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ zk, 2

ÉìJĘ rĘ‘Ć hŇ yąĎhĎ wĘ : hoĲĎhylĲČ tŇ S¡Ł pĎŇ nĘ ì¿Ň JĘ rĘ‘ĆBĘ rdĆŇ nĳĆ ’l¡Ă pĘŇ yČ yJ¿Ă Sy’Ăě MhĆŔ lĄ ’Ğ 3

ìę JĘ rĘ‘Ć hŇ yăĎhĎ wĘ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ SĂ =NBĆ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ nĎŔ SĎ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉNBĆ mĂ rkĎŔ EĎhČ
ì¡Ň JĘ rĘ‘Ć hŇ y¿ĎhĎ wĘ ’whĳĂ hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ =M’Ă wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ lqĆS¿Ć BĘ PŇ sĆ J¡Ć lqĆS¿Ć MyèËĂ mĂ xĞ 4

hŇ nĎŔ SĎ MyrăĂWĘ ‘Ć=NBĆ Éd‘Č wĘ MynĂęSĎ SmĄÁ xĎ =NBĆ mĂ M’ĂÄ wĘ : lqĆSĲĎ MyS¿Ă ŁlSĘ 5

: MylĲĂ qĎ SĘ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ hŇ b¡ĎŇ qĄ eĘ lČ wĘ MylĳĂ qĎ SĘ MyrăĂWĘ ‘Ć rk¡ĎŇ EĎhČ ìËŇ JĘ rĘ‘Ć hŇ yÌĎhĎ wĘ
hŇ è¿Ď mĂ xĞ rkĎŔ EĎhČ ÉìJĘ rĘ‘Ć hŇ yąĎhĎ wĘ MynĂŔ SĎ SmăĄ xĎ =NBĆ Éd‘Č wĘ SdĆŇ xęŁ =NBĆ mĂ M’ăĂ wĘ 6

MylqV

MhĆybĄ yĘ’Ł bytk MkĆybĄ yĘ’Ł ’"s ,Pkb hgwmb Nk v.39 .NTp Pqz MkŔ b yllhb v.36 .xtp tYČrĘhĂ wĘ ’"s v.34

.s"tw ‘"t ,V"x ,w"d ,h"dx Nkw yrqw bytk MhĆybĄ yĘ’Ł y"k Myrps bwrbw ,yrqwww.bibleist.ru
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7 M’Ă wĘţ : PŇ sĆ JĲĎ Myl¡Ă qĎ SĘ tŇ SĆ Łl¿ SĘ ìŔ JĘ rĘ‘Ć hŇ băĎŇ qĄ eĘ lČ wĘ PŇ sĆ JĳĎ Myl¡Ă qĎ SĘ
rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞ ìŔ JĘ rĘ‘Ć hŇ yăĎhĎ wĘ rkĎŔ zĎ=M’Ă ÉhlĎ ‘Ę mČÄ wĎ hŇ nąĎSĎ MyèĂÄ SĂ =NBĆ mĂ

8 ÉodŇ ymĂ ‘ĹhĲĆ wĘ ìŇ JĆŔ rĘ‘ĆmĲĄ É’Ch ëŇ m¿Ďř =M’Ă wĘ : MylĲĂ qĎ SĘ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ hŇ b¡ĎŇ qĄ eĘ lČ wĘ lqĆSĳĎ
rdĄŔ eŁ hČ dŇ yăČ ÉgyvĂ êČ rSąĆ ’Ğ yjĂę =l‘Č NhĳĄ JŁ hČ ot¡Ň ’Ł ëŇ yr¿Ă‘ĹhĲĆ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ynăĄpĘŇ lĂ

9 hŇ eĎUËĆ mĂ CbŇ yrÌĂř qĘ yČ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ =M’ĂÄ wĘ : NhĲĄ JŁ hČ Cek¡ĆŇ yrĂ‘ĞyĲČ
10 âlă : SdĆŇ uĲŁ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ho¡ĎhylĲČ CeřUËĆ mĂ Nê¿Ą yĂ rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ hoĳĎhylĲČ NB¡Ď rĘqĎ

rmĄÄ hĎ =M’Ă wĘ bŇ oTĳ BĘ ‘răČ=o’ ‘r¡ĎBĘ bŇ oT¿ otËŇ ’Ł rym¿Ă yĎ=âlĲ wĘ CepĆę ylĂ xĞ yĲČ
11 ÉM’Ă wĘ : SdĆŇ uĲŁ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ot¡Ň rĎCmĲ tĘŇ C ’Ch¿ =hŇ yĎhĲĎ wĘ hŇ mĎŔ hĄ bĘŇ BĂ ÉhmĎ hĄ BĘ rymąĂ yĎ

hoĳĎhylĲČ NB¡Ď rĘqĎ hŇ eĎUËĆ mĂ CbŇ yrÌĂqĘ yČ=âlĲ rSĆ ’Ğ ţ hŇ ’ĎŔ mĄ TĘ hŇ măĎ hĄ BĘ =lJĎ
12 NyB¿Ą HtĎŔ ’Ł ÉNhĄ JŁ hČ ëŇ yrąĂ‘ĹhĲĆ wĘ : NhĲĄ JŁ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć dŇ ym¿Ă ‘ĹhĲĆ wĘ
13 hŇ eĎlĳĆ’Ď gĘŇ yĂ l’¡Ł GĎ=M’Ă wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ NJ¿Ą Nh¡Ą JŁ hČ ì¿Ň JĘ rĘ‘ĆJĘ ‘rĳĎ NybăĄŇ C bŇ oT¡
14 ÉSdĆŇ qÄŁ ot¿Ň yBĄ =tŇ ’Ć SDĂÄ qĘ yČ=yJĲĂ Sy’Ăę wĘ : ìŇ JĲĆ rĘ‘Ć=l‘Č ot¡Ň SĂ ymĲĂ xĞ PŇ ¿ČsyĎwĘ

otËŇ ’Ł ëŇ yr¿Ă‘ĞyĲČ rSĆÄ ’ĞJĲČ ‘rĳĎ NybăĄŇ C bŇ oT¡ NyB¿Ą NhĄŔ JŁ hČ ÉokŇ yrĂ‘ĹhĲĆ wĘ hoĎŔhylĲČ
15 tŇ ySÌĂ ymĂ xĞ PŇ sČ yĎwĘţ otĳŇ yBĄ =tŇ ’Ć l’¡Č gĘŇ yĂ SyDĂŔ qĘ UČ hČ =M’ĂÄ wĘ : MCqĲ yĎ NJ¿Ą Nh¡Ą JŁ hČ
16 ÉSy’Ă SyD¿ĂqĘ yČ otę EĎxĚ’Ğ hŇ dăĄŇ vĘ mĂ ű M’ăĂ wĘ : olĲ hŇ yĎh¿ĎwĘ wyl¡Ď ‘Ď ìËŇ JĘ rĘ‘Ć=PŇ sĆ JĲĆ

lqĆS¿Ć Myè¡Ă mĂ xĞBĲČ MyrĂŔ ‘Ł WĘ rmĆ xăŁ ‘rČzĆť o‘ĳrĘzČ ypăĂŇ lĘ ì¡Ň JĘ rĘ‘Ć hŇ y¿ĎhĎ wĘ hoĎŔhylĲČ
17, 18 rxăČ ’Č =M’Ă wĘ : MCqĲ yĎ ì¡Ň JĘ rĘ‘ĆJĘ ChdĳĄŇ WĎ SyDăĂqĘ yČ lb¡ĄŇ IŁ hČ tŇ n¿ČèĘ mĂ =M’Ăř : PŇ sĆ JĲĎ

ÉMynĂ èĎ hČ yjąĂ =l‘Č PŇ sĆ JĆę hČ =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ olÄ=bŇ èČ xĂ wĘ ůChdĄŇ WĎ SyDăĂqĘ yČ È lbĄŇ IŁ hČ
19 É l’Č gĘŇ yĂ l’ąŁ GĎ=M’Ă wĘ : ìŇ JĲĆ rĘ‘ĆmĲĄ ‘r¡ČgĘŇ nĂ wĘ lbĳĄŇ IŁ hČ tŇ năČSĘ dŇ ‘¡Č tŇ rŔŁ tĎŇ oeăhČ

wyl¡Ď ‘Ď ìËŇ JĘ rĘ‘Ć=PŇ sĆ JĲĆ tŇ ySÌĂ mĂ xĞ PŇ sČ yĎwĘţ otĳŇ ’Ł SyD¡ĂqĘ UČ hČ hŇ dĆŔ vĎ hČ =tŇ ’Ć
20 hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ =tŇ ’Ć rk¿ČŇ mĎ =M’Ă wĘ hŇ dĆŔ vĎ hČ =tŇ ’Ć É l’Č gĘŇ yĂ âlą =M’Ă wĘ : olĲ Mq¿ĎwĘ
21 SdĆŇ qËŁ lbĄę IŁ bČŇ otăŇ ’Ň YĄBĘ hŇ dĆÁ vĎ hČ hŇ yĎÄhĎ wĘ : dŇ o‘Ĳ l’¡Ą GĎ yĂ=âlĲ rxĳĄ’Č Sy’ăĂ lĘ
22 hŇ dăĄŇ WĘ =tŇ ’Ć ÉM’Ă wĘ : otĲŇ EĎxĚ’Ğ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ Nh¡Ą JŁ lČ MrĆxĳĄhČ hŇ dăĄŇ WĘ JĂ ho¡ĎhylĲČ
23 olă =bŇ èČ xĂ wĘ : hoĲĎhylĲČ SyD¡ĂqĘ yČ otĳŇ EĎxĚ’Ğ hŇ dăĄŇ vĘ mĂ âl¡ rSĆě ’Ğ otŔ nĎqĘ mĂ

ÉìJĘ rĘ‘ĆhĲĎ =tŇ ’Ć NtąČŇ nĎ wĘ lbĳĄŇ IŁ hČ tŇ năČSĘ dŇ ‘¡Č ìŔ JĘ rĘ‘ĆhĲĎ tŇ săČ kĘŇ mĂ tŇ ’Ą ť NhĄę JŁ hČ
24 rS¿Ć ’ĞlĲČ hŇ dĆŔ vĎ hČ bŇ CSă yĎ É lbĄŇ oIhČ tŇ nąČSĘ BĂ : hoĲĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł ’ChŔ hČ MoIăBČ
25 lqĆSăĆ BĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ ìŔ JĘ rĘ‘Ć=lkĎÄ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ E¿ČxĚ’Ğ ol¡ =rSĆ ’ĞlĲČ oêĳ’Ăř mĲĄ Chn¡ĎqĎ

Vdqh
,V"x Nkw yrqw bytk hnĎUĆmĂ ’"sb ,hnĎUĆmĂ rybs v.9 .V"x Nkw byrĂqĘyČ ’"s v.9 .xtp ëmČ ’"s v.8 .zk

.ot’Ł mĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.24 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.17 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t
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204 ’rqyw 27:26—34

rJąČbĚŇ yĘ rSĆÄ ’Ğ rokÂ BĘ =ëŇ ’Č : lqĆèĲĎ hČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ r¡ĎGĄ Myr¿ĂWĘ ‘Ć SdĆŇ uĳŁ hČ 26

ho¡ĎhylĲČ hŇ WĆŔ =M’Ă roSă =M’Ă otĳŇ ’Ł Sy’¡Ă SyD¿ĂqĘ yČ=âlĲ hŇ mĎŔ hĄ bĘŇ BĂ ÉhoĎhylĲČ
wylĳĎ ‘Ď ot¡Ň SĂ mĲĂ xĞ PŇ ¿ČsyĎwĘ ìŇ JĆŔ rĘ‘ĆbĘŇ hŇ dăĎŇ pĎŇ C Éh’Ď mĄ FĘ hČ hŇ mąĎ hĄ BĘ BČ M’ĂÄ wĘ : ’ChĲ 27

Sy’ĂÄ žMrĂxĞ yĲČ rSăĆ ’Ğ MrĆxĄÃ =lJĎ ëŇ ’ăČ : ìŇ JĲĆ rĘ‘ĆBĘ rJ¿Č mĘ nĂ wĘ l’¡Ą GĎ yĂ âl¿ =M’Ă wĘ 28

rk¡ĄŇ UĎ yĂ âl¿ otŔ EĎxĚ’Ğ hŇ dăĄŇ vĘ mĂ C ÉhmĎ hĄ bĘŇ C MdąĎŇ ’Ď mĲĄ olę =rSĆ ’Ğ=lJĎ mĂ hoĎÁhylĲČ
rSÌĆ ’Ğ MrĆxĄę =lJĎ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ MyS¿Ă dĎŇ qĲĎ =SdĆŇ qĲŁ MrĆxĄě =lJĎ l’ĳĄ GĎ yĂ âlă wĘ 29

‘rČEąĆmĂ ZrĆ’ĎÁ hĎ rWČÄ ‘Ę mČ =lkĎŇ wĘ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¡ hŇ dĳĆŇ jĎ yĂ âlă Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =NmĂ MrËČxĽ yĲĎ 30

l’ËČ gĘŇ yĂ l’¿Ł GĎ=M’Ă wĘ : hoĲĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł ’Chĳ ho¡ĎhylĲČ Z‘ĄŔ hĎ yrăĂjĘ mĂř ÉZrĆ’ĎÄ hĎ 31

N’Ň YŔŁ wĎ ÉrqĎ BĎ rWąČ ‘Ę mČ =lkĎŇ wĘ : wylĲĎ ‘Ď PŇ ¿ĄsyŁ ot¡Ň ySĂ mĲĂ xĞ orĳWĘ ‘ČUĲČ mĂ Sy’¡Ă 32

âlÌ : hoĲĎhylĲČ SdĆŇ u¡Ł =hŇ yĆhĘ yĲĂ yrĂě yWĂ ‘ĞhĲĎ TbĆŇ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ rb¡ŇŁ ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ lJ¿Ł 33

’ChÌ =hŇ yĎhĲĎ wĘ CerĆŔ ymĂ yĘ rmăĄ hĎ =M’Ă wĘ CerĳĆymĂ yĘ âlă wĘ ‘r¡ČlĎ bŇ oT¿ =NyBĲĄ ruËĄbČŇ yĘ
hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ tŇ węŁ YĘ UĂ hČ hŇ QĆ ’ăĄ : l’ĲĄ GĎ yĂ âl¿ SdĆŇ q¡Ł =hŇ yĆhĘ yĲĂ otËŇ rĎCmĲ tĘŇ C 34

: ynĲĎ ysĂ rh¡Č BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć

G

wyYxw .]K"l +l twmV[ PTn Nmysw ,h‘Vtw MyVmxw tw’m hnwmV ’rqyw rps lkd yqwsp Mwks
hnmV wytwytw’w .rV‘ hVlVw tw’m VVw Pl’ MyrV‘ Mylmw .]+z w"T ’rqyw[ bzh rVbb ‘gnhw
hghy wtrwtbw Nmysw MyrV‘w hVlV ’"n : MyrV‘w hVmx wyrdsw .h‘br’w MyVVw Pl’ My‘bVw
twxwtph Nynm .]’"y +l tyV’rb[ dg ’b Nmysw hrV‘ wytwyVrpw .]+b +’ Mylht[ hlylw Mmwy
Mwd’w xY ydwd Nmysw My‘Vrp My‘Vtw hnmV lkh .My‘br’w VV twmwtshw MyVmhx MytV
Vdx ynVh Vdxh d‘ NwV’rh Vdxl dx’b NkVmh MqwhVm rpsh twnV .]+y +h MyryVh ryV[

.Mymy

The number of the verses of the whole book of Leviticus is 859; and the sign
is PTn (n = 50, T = 9, P = 800; [Exo 30:34]). And its middle point is, And he that
toucheth the flesh of him that hath the issue [Lev 15:7]. And the words are 20613.
And its letters are 78064. And its sedarim are 25; other copies (say) 23. And the
sign is, And in his law DOTH HE MEDITATE day and night (y = 10, h = 5, g =
3, h = 5; [Psa 1:2]). And its parashiyot are 10; and the sign is, A troop cometh (b
= 2, ’ = 1, g = 3, d = 4; [Gen 30:11]). The open sections are 52, and the closed

Myqwspw .’z‘ [26:3—27:34] hVrph MV v.34 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrĂjĘ mĂ C ’"s v.30

‘Vtw Mypl’ tVlV twytw’w .gŁyŁw Pl’ Mylmw .[27:1] ’ylpy yk Vy’ ,[26:3] ytqxb M’ +b Myrdsw .x"‘
’lb Kkr‘=lkw ,[27:8] Zmq KmĎ=M’w ,Pwlx Mny’w Pwlx MwbVxy twlm ytV lb’ ,Pwlx hb Ny’w .bŁ YŁ w tw’m

.[27:25] ’y‘gwww.bibleist.ru
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46; the total is 98 sections; and the sign is, My beloved is WHITE and ruddy (Z
= 90, x = 8; [Sol 5:10]). The years of the book are from the setting up of the
tabernacle on the first day of the first month unto the second month, a month of
days.
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rbdmb
sŘ1 ždxĎ ’Ć BĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ yn¡ČysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ hŇ SËĆ mŁ =l’Ć hoÌĎhyĘ rBĄÄ dČŇ yĘwČ ’

: rmĲŁ ’Ň lĄ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ MtËĎŇ ’Ň YĄlĘ tŇ ynĂęèĄ hČ hŇ năĎèĎ BČ ynĂÁèĄ hČ SdĆŇ xÄŁ lČ
MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dăČŇ ‘Ğ=lJĎ ÉS’Ň rŁ =tŇ ’Ć C’ę WĘ 2

hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ : MtĲĎŇ ŁlGĘř lĘ gĚŇlĘ rk¡ĎŇ zĎ=lJĎ tŇ omŔ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ 3

: NrĲŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ ê¿Ď’Č Mt¡ĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ MtËĎŇ ’Ł Cd¿Ň qĘ pĘŇ êĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ’b¡ĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ =lJĎ
: ’ChĲ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ lĘ S’Ň r¿Ł Sy’ËĂ hŇ FĳĆ UČ lČ Sy’¡Ă Sy’¿Ă CyŔhĘ yĲĂ MkăĆŇ êĘ ’Ă wĘ 4

rCY¡ ylĂ ’Ĺ NbĄě C’rĘlĂ MkĳĆŇ êĘ ’Ă Cd¡Ň mĘ ‘Č yĲČ rS¿Ć ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇ omă SĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ 5

NoS¡ xĘ nČ hŇ dĎě ChylĲĂ : yDĲĎSČ yrĲĂř CY=NBĆ l’¡Ą ymĂ lĲĚ SĘ No‘ě mĘ SĂ lĘ : rC’Ĳ ydĄŇ SĘ =NBĆ 6, 7

bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ NlĚě CbŇ zĘlĂ : r‘ĲĎCY=NBĆ l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ rkĎŔ Vř vĎ yĂÄlĘ : bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂř ‘Č=NBĆ 8, 9

hŇ èĆě nČmĘ lĂ dŇ Chĳ yUĂ ‘Č=NBĆ ‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ MyĂrČě pĘŇ ’Ć lĘ PŇ sĄŔ oy ynăĄbĘŇ lĂ : NŁlĲ xĄ =NBĆ 10

rzĆ‘¡ĆyxĂ ’Ğ NdĎě lĘ : ynĲĂ ‘Ł dĘŇ GĂ =NBĆ Nd¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ NmĂŔ yĎnĘ bĂÄ lĘ : rCYĲř hŇ dĎŇ jĘ =NBĆ l’¡Ą ylĂ mĘ GČ 11, 12

=NBĆ PŇ ¡ĎsyĎřlĘ ’Ć dŇ gĎělĘ : NrĲĎkĘŇ ‘Ď=NBĆ l’¡Ą y‘Ă gĘŇjČ rSĄě ’Ď lĘ : yDĲĎSČ yUĲĂř ‘Č=NBĆ 13, 14

y’¡ĄyWĂ nĘ hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ y’ă yrř q hŇ QĆ ’Ą ť : NnĲĎ y‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ ’Ğ ylĂŔ êĎpĘŇ nČÄlĘ : l’ĲĄ C‘DĘ 15, 16

tŇ ’Ą ť NrĳŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¡Ć mŁ xu¿ČIĂwČ : MhĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yp¿ĄŇ lĘ ’Č ySËĄ ’Ň rĎ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ tŇ oFă mČ 17

ClyhĂę qĘ hĂ hŇ dĎÁ ‘ĄhĲĎ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ : tŇ omĲ SĄ BĘ Cb¡Ň uĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ 18

MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ =l‘Č Cd¿Ň lĘ yĲČtĘŇ IĂřwČ ynĂŔ èĄ hČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉdxĎ ’Ć BĘ
rSËĆ ’ĞJĲČ : MtĲĎŇ ŁlGĘ lĘ gĚŇlĘ hŇ lĎ ‘Ę m¡Č wĎ hŇ nËĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ tŇ omę SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ 19

: ynĲĎ ysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ Md¡ĄŇ qĘ pĘŇ IĂwČĲ hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ
tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ rkăŇŁ BĘ ÉNbĄŇ C’rĘ=ynĲĄbĘŇ CyąhĘ IĲĂwČ 20

ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ rkĎę zĎ=lJĎ MtĎŔ ŁlGĘ lĘ gĚŇlĘ ÉtomSĄ rjąČsĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ
My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ hŇ èÌĎ SĂ NbĳĄŇ C’rĘ hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ 21

Pl’
Nyrt yDĎS yrĂCY ’"s v.6 .ytbr +g v.2 .b"k qwsp d‘ +’ qwsp +b ‘Vwhyb rpsm hyhw hrTph v.1 .’
tyV’rb Nyy‘ v.8 .Nylm Nyrt bdĎnĎ yUĂ ‘Č ’"s v.7 .d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,b"dx Nk ,Nylm
yDĎSČ yUĂ ‘Č ’"s v.12 .d"yd ,w"dx ,w"d ,g"d ,b"d ,b"dx ,’"d Nkw Nylm Nyrt rCY=hdĎjĘ ’"s v.10 .x"y +l
’"b ’"n v.18 .yrq y’ĄCrqĘ bytk y’ĄyrĂqĘ v.16 .PsĎ’yĎlĘ ’Ć ’"s v.14 .yrq Nylm Nyrt yDĎSČ cĂ ‘Č bytk

.’y‘g ’lb wdlytĘ IĂwČ n"b ,’y‘gb wdlytĲĘ IĂwČ
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: tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć
22 rjąČsĘ mĂ BĘ wydĎę qĚř jĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ No‘Ŕ mĘ SĂ ynăĄbĘŇ lĂ

’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ rkĎę zĎ=lJĎ MtĎŔ ŁlGĘřlĘ gĚŇlĘ ÉtomSĄ
23 SŁl¿ SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎSĘ êĂ No‘ĳmĘ SĂ hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ

: tŇ o’Ĳ mĄ
24 tŇ omę SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ dŇ gĎŔ ynăĄbĘŇ lĂ
25 dŇ gĳĎŇ hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ

: MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č wĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ

26 tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄbĘŇ lĂ
27 hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ

: tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č hŇ dĳĎŇ ChyĘ

28 tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ rkĎŔ Vř vĎ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ
29 hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č rkĳĎŇ Vř vĎ yĂ

30 tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ NlĚŔ CbŇ zĘ ynăĄbĘŇ lĂ
31 hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎbĘŇ SĂ NlĳĚCbŇ zĘ

32 MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ynăĄbĘŇ lĂ ÉPsĄ oy ynąĄbĘŇ lĂ
: ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ

33 : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ

34 tŇ omę SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ hŇ èĆŔ nČmĘ ynăĄbĘŇ lĂ
35 hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ

hVnm
.+wgw ,w"k ,d"k +k qwsp Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,g"d ,b"d Nkw wydĎqĚjĘ tlm N’k Ny’ ’"sb v.22

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.29 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.28 .d"ml lkm ’dygn d"ml hgwmb ytbr +l v.22
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: MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C PŇ lĆ ’¡Ć MySËĂ ŁlSĘ C MyĂnÌČSĘ hŇ èĳĆ nČmĘ
tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄbĘŇ lĂ 36

hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ 37

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MySËĂ ŁlSĘ C hŇ èÌĎ mĂ xĞ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ

NBĆÄ mĂ tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ NdĎŔ ynăĄbĘŇ lĂ 38

MyĂnÌČSĘ NdĳĎŇ hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć 39

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ SĂ wĘ
tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ rSĄŔ ’Ď ynăĄbĘŇ lĂ 40

rSĳĄ ’Ď hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ 41

: tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ dŇ xÌĎ ’Ć
tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ ynăĄBĘř 42

hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ 43

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ SÌĎ ŁlSĘ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ

Myn¿ĄSĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ C ÉNrŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SąĆ mŁ dŇ qČÄ jĎ žrSĆ ’Ğ MydĂÃ qĚjĘ hČ hŇ QĆ ’ăĄ 44

=ynĲĄbĘŇ yd¿ĄŇ CqjĘ =lJĎ CyËhĘ IĲĂwČ : CyĲhĎ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ lĘ dŇ x¿Ď ’Ć =Sy’ĲĂ Sy’ĳĂ rW¡Ď ‘Ď 45

’b¡ĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ =lJĎ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ MydĂŔ qĚjĘ hČ =lJĲĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ 46

Cd¡Ň qĘ jĲĎ tĘŇ hĎ âl¿ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ hŇ FăĄ mČ lĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ wĘ : MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ 47

: MkĲĎŇ otŇ BĘ
dŇ qŔŁ pĘŇ tĂŇ âlă ÉywĂlĄ hŇ FąĄ mČ =tŇ ’Ć ëŇ ’ăČ : rmĲŁ ’Ň QĄř hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 48, 49

dŇ qăĄpĘŇ hČ hŇ êĎÃ ’Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ ’vĳĎ tĂŇ âlă MS¡Ď ’Ň rŁ =tŇ ’Ć wĘ 50

ůol=rSĆ ’Ğ=lJĎ l‘ăČř wĘ ÈwylĎ JĄ =lJĎ l‘ăČwĘ tŇ dĚÁ ‘ĄhĲĎ NJČÄ SĘ mĂ =l‘Č žMIĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć
bŇ yb¿ĂŇ sĎ wĘ ChtĳĚŇ rĘř SĲĎ yĘ Mh¡Ą wĘ wylĎŔ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉNJĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć C’ą WĘ yĂ hŇ UĎ hĄÁ
NJĎŔ SĘ UĂ hČ ÉtnŁ xĞbĲČŇ C MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉotŇ ’Ł CdŇ yrąĂoy NJĎę SĘ UĂ hČ ‘ČsăŁ nĘ bĂŇ C : CnĲ xĞ yĲČ NJ¡Ď SĘ UĂ lČ 51

Sy’ÌĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Cn¡xĎ wĘ : tŇ mĲĎ Cy bŇ r¡ĄuĎ hČ rE¿ĎhČ wĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ ot¡Ň ’Ł Cmyq¿Ă yĎ 52

whnxm=l‘
rmŁ ’lĄ ’"s v.48 .hmwts y’drhnl ,hxwtp y’rwsl Nk v.48 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ynĄbĘ lĂ ’"s v.42

’"s v.50 .g"dw y"k Myrps Nkw hnygn ’lbw Pqm =l‘ČwĘ ’"s v.50 .+y +w twmV Nyy‘ : Vgd ’lb d"mlh
.ChtĚrĞSĲĎ yĘ
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53 ÉbybĂŇ sĎ CnąxĞ yĲČ MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ ol¡ gĘŇDĂ=l‘Č Sy’¿Ă wĘ ChnËĄxĞmĲČ =l‘ĲČ
ÉCrmĘ SĲĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ d¡ČŇ ‘Ğ=l‘Č PŇ YĆqĆŔ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âlwĘ tŇ dĚŔ ‘ĄhĲĎ NJăČ SĘ mĂ lĘ

54 lkŇŁ JĘ ţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ CW¡ ‘ĞIĲČwČĲ : tŇ CdĲŇ ‘ĄhĲĎ NJ¿Č SĘ mĂ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć MIĂŔwĂlĘ hĲČ
: CWĲ ‘Ď NJ¿Ą hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ

b, 2 olą gĘŇDĂ=l‘Č Sy’ăĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ sŘ2

dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ lĘ bŇ yb¿ĂŇ sĎ dŇ gĆŇ eĆěmĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Cn¡xĞ yĲČ MtĎŔ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉttŇŁ ’Ł bĘŇ
3 MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ hŇ n¿ĄxĞmĲČ lgĆŇDËĆ hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ qăĄ ÉMynĂ xŁ hĲČ wĘ : CnĲ xĞ yĲČ
4 MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂř ‘Č=NBĆ NoS¡ xĘ nČ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ
5 rkĳĎŇ Vř vĎ yĂ hŇ FăĄ mČ wyl¡Ď ‘Ď Myn¿ĂxŁ hĲČ wĘ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č
6 hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č wydĳĎŇ qĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : r‘ĲĎCY=NBĆ l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ rkĎŔ Vř vĎ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ
7 NlĚŔ CbŇ zĘ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ NlĳĚCbŇ zĘ hŇ F¡Ą mČř : tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ
8 ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎbĘŇ SĂ wydĳĎŇ qĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : NŁlĲ xĄ =NBĆ bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ
9 PŇ lĆ ’ËĆ Myn¿ĂmŁ SĘ C PŇ lĆ ’ĆÁ tŇ ’ČÄ mĘ hŇ dĎę ChyĘ hŇ năĄxĞmĲČ lĘ MydĂÂqĚjĘ hČ =lJĲĎ : tŇ o’Ĳ mĄ

: C‘iĲĎ yĂ hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ tŇ o’¡ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ Myp¿ĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ SĆ SĲĄ wĘ
10 NbĄŔ C’rĘ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ hŇ nĎm¡Ď yêĄ NbËĄŇ C’rĘ hŇ nÌĄxĞmĲČ lgĆŇDăĆ
11 PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ hŇ èÌĎ SĂ wydĳĎŇ qĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : rC’Ĳ ydĄŇ SĘ =NBĆ rCY¡ ylĂ ’Ĺ
12 No‘Ŕ mĘ SĂ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ No‘ĳmĘ SĂ hŇ FăĄ mČ wyl¡Ď ‘Ď Mn¿Ă oxř hĲČ wĘ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ
13 PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎSĘ êĂ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : yDĲĎSČ yr¿Ăř CY=NBĆ l’¡Ą ymĂ lĲĚ SĘ
14 : l’ĲĄ C‘rĘř =NBĆ PŇ ¡ĎsyĎlĘ ’Ć dŇ gĎŔ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ dŇ GĳĎ hŇ F¡Ą mČ Cř : tŇ o’Ĳ mĄ SŁl¿ SĘ C
15 : MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č wĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C
16 PŇ lĆ ’ËĆ Myè¿Ă mĂ xĞ wĲČ dŇ xĎÄ ’Ć wĘ PŇ lĆ ’ĆÁ tŇ ’ČÄ mĘ NbĄę C’rĘ hŇ năĄxĞmĲČ lĘ MydĂÂqĚjĘ hČ =lJĲĎ

: C‘iĲĎ yĂ MI¡ĂnĂ SĘ C MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ
17 ÉCnxĞ yĲČ rSąĆ ’ĞJĲČ tŇ nĳŁ xĞUĲČ hČ Ĳ ëŇ otăŇ BĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ hŇ n¿ĄxĞmĲČ dŇ ‘ËĄom=lhĆ ’ĲŁ ‘sÌČ nĎ wĘ
18 hŇ n¿ĄxĞmĲČ lgĆŇDăĆ : MhĲĆ ylĄ gĘŇdĂŇ lĘ od¡Ň yĎ=l‘Č Sy’¿Ă C‘iĎŔ yĂ NJăĄ

=NBĆ ‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ hŇ UĎ yĳĎ Mt¡ĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ MyĂrËČpĘŇ ’Ć
19, 20 wyl¡Ď ‘Ď wĘ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : dŇ ChĲ yUĂ ‘Č

hTm
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ : rkĎ VĎ WĘ yĂ n"b ,’"b Nk v.5 .+z +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt bdĎnĎ yUĂ ‘Č ’"s v.3 .b
’"s v.12 .b"dw ’"d Nkw rsx MynĂxŁ hČ wĘ ’"s v.12 .T"k ,b"k ,d"y qwsp Nyy‘ : V"x Nkw hFĄmČ C ’"s v.7

y"t ,y"k ’"t ,V"x ,b"d Nkw l’ĄC‘DĘ ’"s v.14 .hFĄmČ wĘ l"sb v.14 .+w +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt yDĎSČ yrĂCY
.r"tw y"k
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o’¡ bĎŇ YĘ C : rCYĲř hŇ dĎŇ jĘ =NBĆ l’¡Ą ylĂ mĘ GČ hŇ èĆŔ nČmĘ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ hŇ èĳĆ nČmĘ hŇ FăĄ mČ 21

É’yWĂ nĎ wĘ NmĳĂ yĎnĘ BĂ hŇ F¡Ą mČ C : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C PŇ lĆ ’¡Ć MySËĂ ŁlSĘ C MyĂnÌČSĘ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C 22

MySËĂ ŁlSĘ C hŇ èÌĎ mĂ xĞ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : ynĲĂ ‘Ł dĘŇ GĂ =NBĆ Nd¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄbĘŇ lĂ 23

PŇ lĆ ’ËĆ tŇ ’¿Č mĘ MyĂrČę pĘŇ ’Ć hŇ năĄxĞmĲČ lĘ MydĂÂqĚjĘ hČ =lJĲĎ : tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć 24

: C‘iĲĎ yĂ MyS¡Ă lĂ SĘ C MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ hŇ ’¡Ď mĄ C Myp¿ĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ nČmĲŁ SĘ C
rzĆ‘¡ĆyxĂ ’Ğ NdĎŔ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ hŇ nĎp¡ŇŁ YĎ NdËĎŇ hŇ n¿ĄxĞmĲČ lgĆŇDăĆ 25

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ SĂ wĘ MyĂnÌČSĘ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : yDĲĎSČ yUĲĂř ‘Č=NBĆ 26

: NrĲĎkĘŇ ‘Ď=NBĆ l’¡Ą y‘Ă gĘŇjČ rSĄŔ ’Ď ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ rSĳĄ ’Ď hŇ FăĄ mČ wyl¡Ď ‘Ď Myn¿ĂxŁ hĲČ wĘ 27

hŇ F¡Ą mČ C : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ dŇ xÌĎ ’Ć MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C 28, 29

MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : NnĲĎ y‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ ’Ğ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ 30

NdĎŔ hŇ nĄxĞmăČ lĘ ÉMydĂŇ qĚjĘ hČ =lJĲĎ : tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ SÌĎ ŁlSĘ 31

C‘¡sĘ yĂ hŇ n¿ĎrŁ xĞ’ĲČ lĎ tŇ o’ĳ mĄ SSăĄ wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎbĘŇ SĂ wĘ PŇ lĆ ’Ćę tŇ ’ăČ mĘ
: MhĲĆ ylĄ gĘŇdĂŇ lĘ

ÉtnŁ xĞUĲČ hČ Ĳ ydąĄŇ CqjĘ =lJĎ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yd¿ĄŇ CqjĘ hŇ QĆ ’ËĄ 32

tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ C ÉPlĆ ’ĆÄ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ MtĎŔ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ
hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ CdŔ qĘ jĲĎ tĘŇ hĎ âlă MIĂŔwĂlĘ hČÄ wĘ : MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ 33

hoĎÁhyĘ hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ CW¡ ‘ĞIĲČwČĲ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ 34

tŇ yB¿Ą =l‘Č wyt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Sy’¿Ă C‘sĎŔ nĎ NkăĄŇ wĘ ÉMhĆ ylĄ gĘŇdĂŇ lĘ CnąxĎ ÍNJĲĄ hŇ SĆę mŁ =tŇ ’Ć
: wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ

sŘ3 rh¿Č BĘ hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ MoyęBĘ hŇ SĳĆ mŁ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ tŇ d¿ŇŁ lĘ oêĲ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ g
rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć ’Chě ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ dĳĎŇ nĎ ű rkăŇŁ BĘ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =ynĲĄBĘ tŇ om¿ SĘ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : ynĲĎ ysĂ 2

’Q¿Ą mĂ =rSĆ ’Ğ MyxĳĂ SĚ UĘ hČ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉtomSĘ hŇ QĆř’Ąę : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ wĘ 3

hŇ rĎÁ zĎ S’ĄÄ žMbĎŇ rĂqĘ hČ BĲĘ hoĎÃhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ’ř Chă ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ dăĎŇ nĎ tŇ mĎ IăĎwČ : NhĲĄ kČŇ lĘ Md¡ĎŇ yĎ 4

ÉrzĎ‘ĎlĘ ’Ć NhąĄ kČŇ yĘwČ MhĳĆ lĎ CyăhĎ =âlĲ Myn¡ĂbĎŇ C ynČŔ ysĂ rBăČ dĘŇ mĂ BĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ
: MhĲĆ ybĂŇ ’Ğ Nr¿Ł hĞ’ĲČ yn¡ĄjĘ =l‘Č rmĎŔ tĎŇ y’ăĂ wĘ

êăĎ dĘŇ mČ ‘ĞhĲČ wĘ ywĂŔlĄ hŇ FăĄ mČ =tŇ ’Ć ÉbrĄqĘ hČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 5, 6

oêę rĘmČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć CrămĘ SĲĎ wĘ : otĲŇ ’Ł Ct¡Ň rĘSĲĄ wĘ NhĳĄ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ yn¡ĄpĘŇ lĂ otŔ ’Ł 7

trmVm=t’w
’"b ’"n v.34 .yrq Nylm Nyrt yDĎSČ yUĂ ‘Č ’"s v.25 .+y +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt rCY hdĲjĘ ’"s v.20

.s"tw y"k ’"t ,y"k V"x ,g"dx Nkw hQĆ’ĄwĘ ’"s v.3 .g .wnąx NJăĄ n"b ,wnąx=NJĲĄ ’"b w’ ,wnąx=NJĲĄ n"b ,wnąx NJăĄ
.qsp ű ’whyb’w ’"s v.4www.bibleist.ru
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tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉtrĆmĆÄ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ
8 ynăĄBĘ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ ÉylĄ JĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ Crę mĘ SĲĎ wĘ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ
9 Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉhêĎtČŇ nĲĎ wĘ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

10 NrąŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ olŔ ÉhUĎ hĄÄ Mn¿Ă CtŇ nĘ MnĂÄ CtŇ nĘ wynĳĎbĎŇ lĘ C
: tŇ mĲĎ Cy bŇ r¡ĄuĎ hČ rE¿ĎhČ wĘ MtĳĎŇ eĎhĚ JĘ =tŇ ’Ć Cr¡mĘ SĲĎ wĘ dŇ qŔŁ pĘŇ êĂ ÉwynĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ

11, 12 MIĂęwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć yêĂ xĘ qăČlĎ hŇ eÌĄhĂ ynĂÂ’Ğ wĲČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ mĂř MxĆ r¡Ć rTĆ j¿Ć rokËŇ BĘ =lJĎ tŇ xČ êÌČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉëoêmĂ

13 ZrĆ’ăĆBĘ rokÁ BĘ =lkĎŇ ytĂÄ JŁ hČ žMoyBĘ ůrokŇ BĘ =lJĎ ÈylĂ yJăĂ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ yl¡Ă Cyh¿Ď wĘ
yl¿Ă hŇ mĳĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č Md¡ĎŇ ’Ď mĲĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉrokŇ BĘ =lkĎŇ yląĂ yêĂ SĘ DČÄ qĘ hĂ MyĂrČę YĘ mĂ

: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ Cy¡hĘ yĲĂ
14, 15 ywĂŔlĄ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉdqŁ jĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yn¡ČysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČ

: MdĲĄŇ qĘ pĘŇ êĂ hŇ lĎ ‘Ę m¡Č wĎ SdĆŇ x¿Ł =NBĆ mĂ rkËĎŇ zĎ=lJĎ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ
16, 17 hŇ QĆ ’¿Ą =CyhĘ IĲĂwČ : hŇ CĲĎYĚ rS¡Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ yjăĂ =l‘Č hŇ S¡Ć mŁ MtËĎŇ ’Ł dŇ q¿Ł pĘŇ IĂwČ

18 NoS¡ rĘgĲĄŇ=ynĄBĲĘ tŇ om¿ SĘ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : yrĲĂrĎmĘ C tŇ h¡Ď qĘř C NoSě rĘGĲĄ MtĳĎŇ mŁ SĘ BĂ yw¡ĂlĄ =ynĲĄbĘŇ
19 rhĎŔ YĘ yĂwĘ MrăĎmĘ ‘Č MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ tŇ h¡Ď qĘř yn¿ĄbĘŇ C : y‘ĲĂmĘ SĂ wĘ yn¡ĂbĘŇ lĂ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
20 hŇ QĆ ’¿Ą ySĳĂ CmC ylăĂ xĘ mČ Mt¡ĎŇ xŁ jĘř SĘ mĂ lĘ yrËĂrĎmĘ ynÌĄbĘŇ C : l’ĲĄ yEĂ‘ĚwĘ Nor¡bĘŇ xĆř
21 ynĂŔ bĘŇ QĂ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ NoSŔ rĘgăĄŇlĘ : MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ yw¡ĂQĄ hČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ MhËĄ
22 ÉMhĆ ydĄŇ qĲĚjĘ : yeĲĂ SĚ rĘGĲĄhČ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ MhĄŔ hŇ QĆ ’ăĄ y‘ĳĂmĘ èĂ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ C

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ MhĆŔ ydĄŇ qăĚjĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ SdĆŇ x¡Ł =NBĆ mĂ rkĎŔ zĎ=lJĎ rjăČ sĘ mĂ BĘ
23 : hŇ UĎ yĲĎ Cn¡xĞ yĲČ NJËĎ SĘ UĂ hČ yrÌĄxĞ’ĲČ yeĳĂSĚ rĘGĲĄhČ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ

24, 25 =ynĄBĘ tŇ rĆmąĆSĘ mĂ C : l’ĲĄ lĎ =NBĆ PŇ ¡ĎsyĎlĘ ’Ć yeĳĂSĚ rĘGĲĄlČ bŇ ’¡Ď =tŇ ybĲĄŇ ’yW¿Ă nĘ C
lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć ëŇ sČě mĎ C ChsĄě kĘŇ mĂř lhĆ ’ĳŁ hĎ wĘ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ ÉNoSrĘgĲĄŇ

26 NJËĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č rSÌĆ ’Ğ rYĄŔ xĎ hĲĆ xtČŇ jăĆ ÉësČ mĎ =tŇ ’Ć wĘ rYĄę xĎ hĲĆ y‘ăĄlĘ qČ wĘ : dŇ ‘ĲĄom
: otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ lĘ wyrĎŔ tĎŇ ymĲĄ Ét’Ą wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č wĘ

27 ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ C yrĂŔ hĎ YĘ IĂhČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ C ÉymĂ rĎmĘ ‘ČhĲĎ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ tŇ hĎę qĘ lĂ wĘ
ynrbxh
,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.17 .h"m qwsp Nyy‘ : y"k ’"tw V"x Nkw ynĄbĘ BĂ ’"s v.12

dbl ’wVb Nk v.19 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,d"dx Nkw Zmq PTx thĎqĽ wxyryb ,g"dw b"d
,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,d"dx Nkw Zmq PTx thĎqĽ wxyryb ,g"dw b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb
’"s v.25 .MtĎxŁ jĘ SĘ mĂ lĘ N’k Ny’ y"k Myrps tYqmb v.20 .d"dx Nkw NorbĘ xĆwĘ ’"s v.19 .w"Tdw d"yd

.r"tw s"t ,‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw ChsĄkĘ mĂ Cwww.bibleist.ru
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: ytĲĂŇ hĎ uĘř hČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ Mh¡Ą hŇ QĆ ’¿Ą ylĳĂ ’Ą yEĲĂ‘Ďř hĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ C ynĂŔ rŁ bĘŇ xĆ hČ
tŇ o’Ŕ mĄ SSăĄ wĘ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ nąČmŁ SĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ SdĆŇ x¡Ł =NBĆ mĂ rkĎŔ zĎ=lJĎ ÉrjČ sĘ mĂ BĘ 28

ëŇ rĆy¿Ć l‘ËČ CnĳxĞ yĲČ tŇ h¡Ď qĘř =ynĲĄBĘ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ : SdĆŇ uĲŁ hČ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ yr¡ĄmĘ SĲŁ 29

Np¡ĎŇ YĎ ylĲĂ ’Ć ytĳĂŇ hĎ uĘř hČ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ lĘ bŇ ’¡Ď =tŇ ybĲĄŇ ’yW¿Ă nĘ C : hŇ nĎmĲĎ yêĄ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ 30

ylăĄ kĘŇ C tŇ xŔŁ BĘ zĘUĂ hĲČ wĘ hŇ răĎnŁ UĘ hČ wĘ ÉNxĎ lĘ èĚ hČ wĘ NrąŁ ’Ď hĲĎ MêĎę rĘmČ SĘ mĂ C : l’ĲĄ yEĂ‘Ě=NBĆ 31

y’ăĄyWĂ nĘ É’yWĂ nĘ C : otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ wĘ ëŇ sĎŔ UĎ hČÄ wĘ MhĳĆ BĎ Ct¡Ň rĘSĲĎ yĘ rS¿Ć ’Ğ SdĆŇ uŔŁ hČ 32

: SdĆŇ uĲŁ hČ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ yr¡ĄmĘ SĲŁ tŇ DČě qĚjĘ NhĳĄ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ =NBĆ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć ywĂŔQĄ hČ
tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ Mh¡Ą hŇ QĆ ’¿Ą ySĳĂ CUhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ C ylĂŔ xĘ UČ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ yrĂě rĎmĘ lĂ 33

tŇ SĆ S¿Ą hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ SdĆŇ x¡Ł =NBĆ mĂ rkĎŔ zĎ=lJĎ rjăČ sĘ mĂ BĘ ÉMhĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C : yrĲĂrĎmĘ 34

l’¡Ą yrĂCYĲ yrĂŔ rĎmĘ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Éb’Ď =tŇ ybĲĄŇ ’yWąĂ nĘ C : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ 35

ÈtrĆmĆ SĘ mĂ tŇ DăČqĚpĘŇ C : hŇ nĎpĲŇŁ YĎ Cn¡xĞ yĲČ NJËĎ SĘ UĂ hČ ëŇ rĆyÌĆ l‘ăČ lyĂxĳĎybĂŇ ’Ğ=NBĆ 36

wylĎŔ JĄ =lkĎÄ wĘ wynĳĎdĎŇ ’Ğ wĲČ wydăĎŇ UĚ ‘Č wĘ wyx¡Ď yrĂbĘŇ C NJĎŔ SĘ UĂ hČ ÉySĄ rĘqČ ůyrĂrĎmĘ ynăĄBĘ
: MhĲĆ yrĄtĘŇ ymĲĄ C Mt¡ĎŇ dŇŁ tĲĄŇ ywĂ MhĳĆ ynĄdĘŇ ’Č wĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ rYËĄxĎ hĲĆ ydÌĄŇ UĚ ‘Č wĘ : otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ wĘ 37

ű hŇ SăĆ mŁ hŇ xĎ rĎÁ zĘmĂ ű dŇ ‘ĄÄ om=lhĆ ’ĲŁ žynĄpĘŇ lĂ hŇ mĎ dĘŇ qăĄ NJĎÃ SĘ UĂ hČ ynăĄpĘŇ lĂ MynăĂxŁ hĲČ wĘ 38

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ lĘ SDĎŔ qĘ UĂ hČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ ÉMyrĂmĘ SĲŁ wynĎębĎŇ C NrăŁ hĞ’ĲČ wĘř
NŁ rËŁŁ śhĞŁ ’ĲČŁ wĘŁ hŇ SÌĆ mŁ dŇ qČÄ jĎ žrSĆ ’Ğ MIĂÁwĂlĘ hĲČ ydĄÄ CqjĘ =lJĎ : tŇ mĲĎ Cy bŇ r¡ĄuĎ hČ rE¿ĎhČ wĘ 39

MyĂn¿ČSĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ SdĆŇ xăŁ =NBĆ mĂ ÉrkĎŇ zĎ=lJĎ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č
=lJĎ dŇ qÄŁ jĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ 40

rj¿Č sĘ mĂ tŇ ’¡Ą ’WĎě wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ SdĆŇ x¡Ł =NBĆ mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ ÉrkĎŇ zĎ rkąŇŁ BĘ
rk¡ŇŁ BĘ =lJĎ tŇ xČ ê¿Č hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ ÉylĂ MI¿ĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : MtĲĎŇ mŁ SĘ 41

yn¿ĄBĘ tŇ m¡Č hĹbĲĆŇ BĘ rokŔ BĘ =lJĎ tŇ xČ êăČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ tŇ măČ hĹBĲĆ Ét’Ą wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ
rok¡Ň BĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ otĳŇ ’Ł ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ SĆŔ mŁ dŇ qăŁ pĘŇ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 42

=NBĆ mĂ tŇ omË SĄ rj¿Č sĘ mĂ BĘ rkĎÁ zĎ rokÄ BĘ =lkĎŇ žyhĂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ BĂ 43

My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ S¿Ď ŁlSĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂnąČSĘ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ hŇ lĎ ‘Ę m¡Č wĎ SdĆŇ x¿Ł
: MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C

ÉrokŇ BĘ =lJĎ tŇ xČ êąČ MIĂęwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć xqăČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 44, 45

MI¡ĂwĂlĘ hĲČ yl¿Ă =CyhĲĎ wĘ MêĳĎmĘ hĆ BĘ tŇ xČ êăČ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ tŇ m¿Č hĹBĲĆ =tŇ ’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ
yn’
wxyryb v.30 .thĎqĽ wxyryb v.29 .ythuĽhČ wxyryb v.27 .xtp ylĂ ’ĄyEĂ‘ČhĎ yqwbnzbw yllhb v.27

Ny’ s"tbw V"xb ,y"k Myrps tYqbw ,NŁrŁ hŁ ’Ł wŁ l‘ dqn v.39 .V"xw b"d Nkw NrŁ hĞ’Č ’"s v.38 .ythuĽh
.NrŁ hĞ’Č wĘ N’kwww.bibleist.ru
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46 ÉMypĂŇ dĘŇ ‘ĲŁ hĎ MyĂtĳĎŇ ’Ň UĎ hČ wĘ My‘¡ĂbĘŇ èĂ hČ wĘ hŇ SĎŔ ŁlèĘ hČ yyăĄCdŇ jĘ Ét’Ą wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ
47 Myl¡Ă qĎ SĘ tŇ SĆ mËĄ xĞ tŇ SĆ mÌĄ xĞ êĎę xĘ qČ lĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ rok¡Ň BĘ mĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =l‘Č
48 hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ : lqĆèĲĎ hČ hŇ r¡ĎGĄ Myr¿ĂWĘ ‘Ć xuĎŔ êĂ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ lqĆSąĆ BĘ tŇ lĆ GĳŁ lĘ GĚlČ
49 tŇ ’¡Ą hŇ SĆŔ mŁ xuăČIĂwČ : MhĲĆ BĎ Myp¡ĂŇ dĘŇ ‘ĲŁ hĎ yyĄěCdŇ jĘ wynĳĎbĎŇ lĘ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ PŇ sĆ JĆŔ hČ
50 yn¿ĄBĘ rokËŇ BĘ tŇ ’Ąę mĄ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ yy¿ĄCdŇ jĘ l‘¡Č MypĂŔ dĘŇ ‘ăŁ hĎ Ét’Ą mĄ MoyĳdĘŇ jĂ hČ PŇ sĆ JăĆ

PŇ lĆ ’¡Ć wĎ tŇ o’Ë mĄ SŁl¿ SĘ C MyèĂÁ SĂ wĘ hŇ èĎÄ mĂ xĞ PŇ sĆ JĳĎ hČ =tŇ ’Ć xqăČlĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
51 wyn¡ĎbĎŇ lĘ C Nr¿Ł hĞ’ĲČ lĘ MyËdř ph PŇ sĆ JÌĆ =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ NêĄÄ IĂwČ : SdĆŇ uĲŁ hČ lqĆS¿Ć BĘ

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ yjăĂ =l‘Č
d, 2 ÉS’Ň rŁ =tŇ ’Ć ’ŁWę nĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ

3 NBĆÄ mĂ : MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ywĳĂlĄ ynăĄBĘ ëŇ oê¡mĂ tŇ hĎŔ qĘ ynăĄBĘ
’bĎŔ ~Ď lČ É’BĎ =lJĎ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ mĂ xĞ=NBĆ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MySąĂ ŁlSĘ

4 lhĆ ’ăŁ BĘ tŇ h¡Ď qĘř =ynĲĄBĘ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ ’Ň zËŁ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ
5 CdŇ rĂě ohwĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ ‘ČsăŁ nĘ BĂ ÉwynĎbĎŇ C NrąŁ hĞ’ĲČ ’bĎÄ C : MySĲĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¡Ł dŇ ‘ĳĄom
6 wylĎę ‘Ď CnătĘŇ nĲĎ wĘ : tŇ dĲĚŇ ‘ĄhĲĎ Nr¿Ł ’Ğ tŇ ’¡Ą HbĎŔ =CikĂÄ wĘ ëŇ sĳĎ UĎ hČ tŇ kĆŇ răŁ jĎ tŇ ’¡Ą

Cm¡ WĎ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ tŇ lĆ k¡ĄŇ êĘ lylËĂ JĘ =dŇ gĆŇbĲĆŇ śCWÌ rĘpĲĎŇ C SxČ êČŔ ro‘ă ÉyCsJĘ
7 wylĎ ‘Ď ţ CnătĘŇ nĲĎ wĘ ůtlĆ kĄŇ êĘ dŇ gĆŇBăĆ ÈCWrĘpĘŇ yĂ MynĂę jĎ hČ NxăČ lĘ SĚ ű l‘ăČwĘ : wyDĲĎBČ

MxĆ l¿Ć wĘ ëŇ sĆ eĳĎhČ tŇ oWă qĘ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ ŁIŔuĂ nČUĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtjŁ JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ rąŁ ‘ĎuĘ hČ =tŇ ’Ć
8 otŔ ’Ł Ciă kĂŇ wĘ ynĂŔ SĎ tŇ ‘ČlăČ oê dŇ gĆŇBĆ ť MhĆę ylĄ ‘Ğ CWă rĘpĲĎŇ C : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ wyl¿Ď ‘Ď dŇ ym¡Ă êĎhČ
9 CiÂkĂŇ wĘ tŇ lĆ kĄę êĘ dŇ gĆŇBăĆ ű Cxă qĘ lĲĎ wĘ : wyDĲĎBČ =tŇ ’Ć Cm¡ WĎ wĘ SxČ êĳĎ ro‘ă hŇ s¡Ą kĘŇ mĂ BĘ

hĎ ytĳĆŇ êŁ xĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ hĎ yx¡Ć qĎ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆŔ rŁ năĄ=tŇ ’Ć wĘ Éro’UĎ hČ tŇ rąČnŁ mĘ =tŇ ’Ć
10 ÉHtĎŇ ’Ł CnątĘŇ nĲĎ wĘ : MhĲĆ BĎ Hl¡Ď =CtŇ rĘSĲĎ yĘ rS¿Ć ’Ğ HnĎŔ mĘ SČ ylăĄ JĘ =lJĎ Ét’Ą wĘ
11 ű l‘ăČwĘ : ToUĲ hČ =l‘Č Cn¡tĘŇ nĲĎ wĘ SxČ êĳĎ ro‘ă hŇ s¡Ą kĘŇ mĂ =l’Ć hĎ ylĆŔ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ

SxČ êĳĎ ro‘ă hŇ s¡Ą kĘŇ mĂ BĘ otŔ ’Ł Ciă kĂŇ wĘ tŇ lĆ kĄŔ êĘ dŇ gĆŇBăĆ ÉCWrĘpĘŇ yĂ bŇ hĎę EĎhČ xBăČ zĘmĂ
12 MbăĎŇ =CtŇ rĘSĲĎ yĘ rSÌĆ ’Ğ tŇ rĄÁ èĎ hČ ylĄÄJĘ =lJĎ =tŇ ’Ć žCxqĘ lĲĎ wĘ : wyDĲĎBČ =tŇ ’Ć Cm¡ WĎ wĘ

SxČ êĳĎ ro‘ă hŇ s¡Ą kĘŇ mĂ BĘ MtĎŔ o’ Ciă kĂŇ wĘ tŇ lĆ kĄŔ êĘ dŇ gĆŇBăĆ =l’Ć ÉCntĘŇ nĲĎ wĘ SdĆŇ uęŁ BČ
13 : NmĲĎ GĎrĘ’Č dŇ gĆŇB¡Ć wylĎŔ ‘Ď CWă rĘpĲĎŇ C xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć Cn¡èĘ dĂŇ wĘ : ToUĲ hČ =l‘Č Cn¡tĘŇ nĲĎ wĘ
14 tŇ êąŁ xĘ UČ hČ =tŇ ’Ć MhĆę BĎ wylăĎ ‘Ď CtÌŇ rĘSĲĎ yĘ rSăĆ ’Ğ wylĎÂJĄ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ wylĎ ‘Ď ţ CnătĘŇ nĲĎ wĘ

tglzmh=t’
.thĎqĽ wxyryb v.4 .d .V"xw b"d Nkw yrqw bytk MyĂCdjĘ hČ ’"sb ,yrq MyĂCdjĘ hČ ,bytk MyŁdĘjĂ hČ v.51

.‘"tw V"x Nkw wylĎ ‘Ď wVrpw ’"s v.6
www.bibleist.ru
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CWă rĘpĲĎŇ C xČ BĳĄ zĘUĂ hČ ylăĄ JĘ lJ¡Ł tŇ qŔŁ rĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ My‘ăĂIĎhČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtgŇŁ lĎ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ćř
tŇ iÄŁ kČŇ lĘ wynĎbĎŇ Cţ NrăŁ hĞ’ĲČ hŇ QăĎ kĂŇ wĘ : wyDĲĎbČŇ Cm¿ WĎ wĘ SxČ ê¡Č ro‘¿ yCsË JĘ wylĎę ‘Ď 15

NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ wĘ ůhnĆxĞUĲČ hČ Ĳ ‘ČsăŁ nĘ BĂ ÈSdĆŇ uŁ hČ ylăĄ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ uÁŁ hČ =tŇ ’Ć
’v¿Ď mČ hŇ QĆ ’ËĄ CtŇ mĳĄ wĎ SdĆŇ u¡Ł hČ =l’Ć C‘¿GĘ yĂ=âlĲ wĘ tŇ ’Ň WĄŔ lĎ ÉthĎ qĘř =ynĲĄbĘŇ C’bąŇŁ yĎ
NmĆ SąĆ NhĄę JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ =NBĆ ű rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć tŇ DČÂqĚpĘŇ C : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ tŇ h¡Ď qĘř =ynĲĄbĘŇ 16

tŇ DČę qĚjĘ hŇ xĳĎ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ wĘ dŇ ym¡Ă êĎhČ tŇ x¿Č nĘ mĂ C MyUĂŔ iČ hČ tŇ rĆTăŁ qĘ C Éro’UĎ hČ
: wylĲĎ kĄŇ bĘŇ C SdĆŇ q¡Ł BĘ oBŔ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉNJĎ SĘ UĂ hČ =lJĎ

sŘ4 =tŇ ’Ć CtŇ yrĂě kĘŇ êČ =l’Č : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ 17, 18

âlă wĘ ÉCyxĎ wĘ MhĆę lĎ CWă ‘Ğ ű tŇ ’Ň zăŁ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ ëŇ oê¡mĂ ytĳĂŇ hĎ uĘř hČ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ TbĆŇ S¡Ą 19

MtĎę o’ Cmă WĎ wĘ C’bŔŁ yĎ ÉwynĎbĎŇ C NrąŁ hĞ’ĲČ MySĳĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qăŁ =tŇ ’Ćř Mê¡ĎSĘ gĂŇBĘ CtŇ mĚŔ yĎ
‘Q¿Č bČŇ JĘ tŇ o’Ë rĘlĂ C’bÌŇŁ yĎ=âlĲ wĘ : o’Ĳ vĎ mČ =l’Ćř wĘ ot¡Ň dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=l‘Č Sy’ËĂ Sy’¿Ă 20

: CtŇ mĲĄ wĎ SdĆŇ u¡Ł hČ =tŇ ’Ć
NoS¡ rĘgĲĄŇ yn¿ĄBĘ S’Ň rËŁ =tŇ ’Ć ’ŁWę nĎ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ+p2 21, 22

hŇ lĎ ‘Ę mČę wĎ hŇ nĎÁSĎ MySĂÄ ŁlSĘ žNBĆ mĂ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ MhĳĄ =MGČ 23

’bĎŔ YĎ ’băŇŁ YĘ lĂ É’BĎ hČ =lJĎ MtĳĎŇ o’ dŇ qăŁ pĘŇ êĂ hŇ n¡ĎSĎ Myè¿Ă mĂ xĞ=NBĆ dŇ ‘ËČř
yeĳĂSĚ rĘGĲĄhČ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ tŇ dČŔ bŇŁ ‘Ğ tŇ ’Ň zăŁ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ dŇ b¿ŇŁ ‘ĞlĲČ 24

dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć wĘ ÉNJĎ SĘ UĂ hČ tŇ ‘ąŁ yrĂyĘ=tŇ ’Ć C’Á WĘ nĎÄ wĘ : ’vĲĎ mČ lĘ C dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ 25

xtČŇ j¡Ć ëŇ sČŔ mĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ wyl¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ SxČ ê¿ČhČ hŇ sËĄ kĘŇ mĂ C ChsĄě kĘŇ mĂ
rYĄę xĎ hĲĆ r‘ČSăČ ű xtČŇ jăĆ ű ëŇ săČ mĎ =tŇ ’Ć wĘ rYĄÁ xĎ hĲĆ y‘ĄÄ lĘ qČ žt’Ą wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł 26

=tŇ ’ĲĆ wĘ MhĆŔ yrĄtĘŇ ymĲĄ Ét’Ą wĘ bŇ ybĂŔ sĎ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č wĘ NJąĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č rSĆÄ ’Ğ
žyjĂ =l‘Č : CdŇ bĲĎŇ ‘Ď wĘ Mh¡Ć lĎ hŇ WËĆ ‘Ď yĲĄ rSÌĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ MtĳĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ yl¡Ą JĘ =lJĎ 27

lk¡ŇŁ lĘ C M’ĎŔ vĎ mČ =lkĎÄ lĘ yeĂŔ SĚ rĘGĲĄhČ ynăĄBĘ ÉtdČŇ bŇŁ ‘Ğ=lJĎ hŇ yĆęhĘ êĲĂ wynĎÁbĎŇ C NrÄŁ hĞ’ĲČ
tŇ ’Ň zăŁ : M’ĲĎ vĎ mČ =lJĎ tŇ ’¡Ą tŇ rĆmĆŔ SĘ mĂ BĘ ÉMhĆ lĄř‘Ğ MêąĆdĘŇ qČ pĘŇ C MtĳĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ 28

tdb‘
.ytĂ hĎuĽhČ wxyryb v.18 .thĎqĽ wxyryb v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.14

MV v.20 .V"xw ’"d Nkw =l‘ĞwĘ ’"s v.19 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw =l’Ć ’"s v.19

hl’w ,[2:1] wlgd=l‘ Vy’ ,[1:1] ynys rbdmb +g Myrdsw .T"nq Myqwspw .whyqlx [1:1—4:20] hVrph
.hVlVw MyrV‘w tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[4:17] wtyrkt=l’ rds Nm Myqwsp +dw ,[3:1] Nrh’ tdlwt
txt ’y‘gb Nrh’ĲĞ ’rwq ’"b ,[4:15] wynbw Nrh’ hlkw +’ Pwlxw .gŁYŁ w tw’m VlVw Mypl’ t‘bV twytw’w
,[4:14] wyl‘ wtrSČ yĲĘ rSÌĆ’Ğ ,[3:26] NkVmh=l‘Č rV’ wyl‘ wrbxth rV’w .Vyrh txt ’y‘gb NrĲh’ n"bw Pl’h
.[3:33] hxrzm ,[3:2] rwkbh +b twqspw .[1:16] hd‘h y’yrq hl’ +’ +tkw .[4:16] Nhkh Nrh’=NBĲĆ ű rz‘l’
: y"tw V"x Nkw d‘ČwĘ ’"s v.23 .h"k qwsp d‘ +b qwsp g"y MyTpwVb h‘rYm dx’ Vy’ yhyw hrTph v.21

.b"ydw w"dx ,b"d Nkw ’lm MhĆylĄ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.27 .+l qwsp Nmql Nyy‘
www.bibleist.ru
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ÉdyČBĘ MêĎŔ rĘmČ SĘ mĂÄ C dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ ye¡ĂSĚ rĘGĲĄhČ yn¿ĄBĘ tŇ xËŁ jĘ SĘ mĂ tŇ dČę bŇŁ ‘Ğ
29 Mt¿ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ yrĳĂrĎmĘ yn¡ĄBĘ : NhĲĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rmĎŔ tĎŇ y’ĲĂ
30 dŇ ‘ËČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČę wĎ hŇ nĎÁSĎ MySĂÄ ŁlSĘ žNBĆ mĂ : MtĲĎŇ ’Ł dŇ q¿Ł pĘŇ êĂ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ lĘ

tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ běŁ ‘ĞlĲČ ’bĎŔ ~Ď lČ É’BĎ hČ =lJĎ MdĳĄŇ qĘ pĘŇ êĂ hŇ n¡ĎSĎ Myè¿Ă mĂ xĞ=NBĆ
31 lhĆ ’ăŁ BĘ Mt¡ĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ M’ĎŔ vĎ mČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ Ét’Ň zŁ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł
32 rYĄÄ xĎ hĲĆ žydĄŇ CU‘Č wĘ : wynĲĎdĎŇ ’Ğ wĲČ wyd¿ĎŇ CU‘Č wĘ wyx¡Ď yrĂbĘŇ C NJĎŔ SĘ UĂ hČ ÉySĄ rĘqČ dŇ ‘ĳĄom

MtĳĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ lĘ C MhĆŔ ylĄ JĘ =lkĎÄ lĘ MhĆŔ yrĄtĘŇ ymăĄ C ÉMtĎŇ dŇŁ tĲĄŇ ywĂ MhĆę ynĄdĘŇ ’Č wĘ bŇ ybĂÁ sĎ
33 ÉtxŁ jĘ SĘ mĂ tŇ dČę bŇŁ ‘Ğ tŇ ’Ň zăŁ : M’ĲĎ vĎ mČ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ yl¡Ą JĘ ÍtŇ ’Ć CdŔ qĘ pĘŇ êĂ tŇ măŁ SĄ bĘŇ C

Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rmĎŔ tĎŇ y’ĲĂ ÉdyČBĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ Mt¡ĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ yrĂŔ rĎmĘ ynăĄBĘ
34 ytĳĂŇ hĎ uĘ hČ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ y’¿ĄyWĂ nĘ C NrËŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SÌĆ mŁ dŇ qÄŁ pĘŇ IĂwČ : NhĲĄ JŁ hČ
35 dŇ ‘¡ČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MySąĂ ŁlSĘ NBĆÄ mĂ : MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ C Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
36 Cy¿hĘ IĲĂwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ ’bĎŔ ~Ď lČ É’BĎ hČ =lJĎ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ mĂ xĞ=NBĆ
37 hŇ QĆ ’ąĄ : MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ ‘ř b¿ČŇ SĘ MyĂjČě lĘ ’Č MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚpĘŇ

dŇ qąČjĎ rSĆÄ ’Ğ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ dŇ b¡ĄŇ ‘Ł hĲĎ =lJĎ ytĂŔ hĎ uĘř hČ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ ÉydĄŇ CqpĘŇ
38 yd¡ĄŇ CqpĘŇ C : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ ÉhSĆ mŁ
39 ÉhnĎSĎ MySąĂ ŁlSĘ NBĆÄ mĂ : MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ Cř Mt¡ĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ NoSĳ rĘgĲĄŇ ynăĄBĘ

lhĆ ’¿Ł BĘ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ ’bĎŔ ~Ď lČ É’BĎ hČ =lJĎ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ mĂ xĞ=NBĆ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ
40 SS¿Ą wĘ MyĂjČě lĘ ’Č MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ MhĆŔ ydĄŇ qăĚjĘ ÉCyhĘ IĲĂwČ : dŇ ‘ĲĄom
41 dŇ b¡ĄŇ ‘Ł hĲĎ =lJĎ NoSŔ rĘgĲĄŇ ynăĄBĘ ÉtxŁ jĘ SĘ mĂ ydĄę CqpĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : MySĲĂ ŁlSĘ C tŇ o’¡ mĄ
42 ydĄě CqpĘŇ C : hoĲĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ SËĆ mŁ dŇ q¿ČjĎ rSĆÄ ’Ğ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ
43 MySąĂ ŁlSĘ NBĆÄ mĂ : MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ yrĳĂrĎmĘ ynăĄBĘ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ

hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ ’bĎŔ ~Ď lČ É’BĎ hČ =lJĎ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ mĂ xĞ=NBĆ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ
44 Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚpĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ
45 ÉhSĆ mŁ dŇ qąČjĎ rSĆÄ ’Ğ yrĳĂrĎmĘ ynăĄBĘ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ ydĄŔ CqpĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C
46 hŇ SÌĆ mŁ dŇ qČÄ jĎ žrSĆ ’Ğ MydĂÃ qĚjĘ hČ =lJĲĎ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ

: MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ Cř Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ y’¿ĄyWĂ nĘ C NrËŁ hĞ’ĲČ wĘ
47 ’BĎę hČ =lJĎ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ mĂ xĞ=NBĆ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MySąĂ ŁlSĘ NBĆÄ mĂ

db‘l
,g"dxb Nkw yrqw bytk ‘bČ SĘ C ’"sb ,‘bČ SĘ C rybs v.36 .‘"tw y"k y"t ,V"x Nkw ylk=lJĎ =t’ ’"s v.32

Nkw tybĄ lĘ ’"s v.46 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw tybĄ lĘ ’"s v.38 .ytĂ hĎuĽhČ wxyry v.37 .s"tw y"t ,V"x
.s"tw ‘"t ,V"xwww.bibleist.ru
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MhĳĆ ydĄŇ qĲĚjĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ ’v¡Ď mČ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘ĞwĲČ hŇ dËĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ dÌČŇ bŇŁ ‘Ğ dŇ bÄŁ ‘ĞlĲČ 48

ÉMtĎŇ o’ dŇ qąČjĎ hoĎÁhyĘ yjĂÄ =l‘Č : MynĲĂ mŁ SĘ C tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ năČmŁ SĘ 49

hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğř wydĎě qĚpĘŇ C o’ĳ vĎ mČ =l‘Č wĘ ot¡Ň dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=l‘Č Sy’ËĂ Sy’¿Ă hŇ SĆŔ mŁ =dŇ yČBĘ
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ

=NmĂ ÉCxQĘ SČ ywĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć wYČ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ h, 2

ÉhbĎŇ qĄ nĘ =dŇ ‘Čř rkąĎŇ EĎmĂ : SpĆŇ nĲĎlĎ ’m¿Ą TĎ lk¡ŇŁ wĘ bŇ zĳĎ=lkĎŇ wĘ ‘Č Cr¡YĎ =lJĎ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ 3

MhĆŔ ynĄxĞmăČ =tŇ ’Ć ÉC’UĘ TČ yĘ âlą wĘ MCxĳ QĘ SČ êĘ hŇ n¡ĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ =l’Ć CxQĄŔ SČ êĘ
MtĎŔ o’ Cxă QĘ SČ yĘwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉNkĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MkĲĎŇ otŇ BĘ Nk¿ĄŇ SŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ 4

yn¿ĄBĘ CW¡ ‘Ď NJ¿Ą hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ =l’Ć
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

Sy’ăĂ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÈrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 5, 6

hoĳĎhyBĲČ l‘Čm¡Č l‘¿Ł mĘ lĂ MdĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ ’Ň FăŁ xČ =lJĎ mĂ ÉCW‘ĞyĲČ yJąĂ hŇ èĎę ’Ă =o’Ĳ
bŇ ySąĂ hĄ wĘ ůCW‘Ď rSăĆ ’Ğ ÈMtĎŇ ’Ň FĎ xČ =tŇ ’ĲĆ CDę wČtĘŇ hĂ wĘ : ’whĲĂ hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ m¡Ď SĘ ’ĲĎ wĘ 7

MS¿Č ’Ď rS¡Ć ’ĞlĲČ NtČě nĎ wĘ wylĳĎ ‘Ď PŇ ăĄsyŁ ot¡Ň SĂ ymĲĂ xĞ wĲČ oSŔ ’Ň rŁ BĘ ÉomSĎ ’Ğ=tŇ ’Ć
bŇ S¿Ď CUhČ MSËĎ ’Ď hĲĎ wylĎŔ ’Ą ÉMSĎ ’Ď hĲĎ bŇ ySąĂ hĎ lĘ l’Ąę GŁ Sy’ĂÁ lĎ Ny’ĄÄ =M’Ă wĘ : olĲ 8

: wylĲĎ ‘Ď oB¡ =rjĆ kČŇ yĘ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ jĚ JĂ hČ ly’Ą ť dŇ bČę QĘ mĂ NhĳĄ JŁ lČ ho¡ĎhylĲČ
ol¿ Nh¡Ą JŁ lČ CbŇ yr¿ĂqĘ yČ=rSĆ ’Ğ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ySÌĄ dĘŇ qĎ =lkĎŇ lĘ hŇ mĎÂ CrêĘ =lkĎŇ wĘ 9

: hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ol¿ Nh¡Ą JŁ lČ Nê¿Ą yĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ËĂř CyĳhĘ yĲĂ olă wyS¡Ď dĎŇ qĽ=tŇ ’Ć Sy’¿Ă wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ 10

sŘ5 ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 11, 12

bŇ kČÄ SĎ wĘ : l‘ČmĲĎ ob¡Ň hŇ l¿Ď ‘ĞmĲĎ C oêŔ SĘ ’Ă hŇ TăĆ WĘ tĂŇ =yJĲĂ ÉSy’Ă Sy’¿Ă MhĳĆ lĄ ’Ğ 13

’yhăĂ wĘ hŇ r¡ĎêĘ sĘ nĂ wĘ HSĎŔ y’Ă ynăĄy‘ĄmĲĄ ÉMlČř‘Ę nĆwĘ ů‘rČzĆ=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ ÈHtĎŇ ’Ł Sy’ăĂ
hŇ ’ËĎ nĘ qĂ =xČ CrĲ wylÌĎ ‘Ď rbČÄ ‘Ď wĘ : hŇ WĎ jĲĎ tĘŇ nĂ âl¿ ’wh¡Ă wĘ HBĎŔ Ny’ăĄ Éd‘ĄwĘ hŇ ’Ď mĳĎ TĘ nĂ 14

’eăĄqĂ wĘ Éh’Ď nĘ qĂ =xČ CrĲ wyląĎ ‘Ď rbČÄ ‘Ď=o’Ĳ hŇ ’Ď mĳĎ TĘ nĂ ’whăĂ wĘ oê¡SĘ ’Ă =tŇ ’Ć ’e¿ĄqĂ wĘ
=l’Ć ÈoêSĘ ’Ă =tŇ ’Ć Sy’ăĂ hĎ ’ybĂÄ hĄ wĘ : hŇ ’Ď mĲĎ TĘ nĂ âl¿ ’yh¡Ă wĘ oêŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć 15

MyrĳĂ‘Ł WĘ xmČ qăĆ hŇ p¡ĎŇ y’Ą hĲĎ tŇ r¿ĂyWĂ ‘Ğ hĎ ylĆŔ ‘Ď ÉHnĎBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć ’ybąĂŇ hĄ wĘ ůNhĄ JŁ hČ
’ř ChŔ Ét’Ł nĎqĘ tŇ xąČ nĘ mĂ =yJĲĂ hŇ nĎŔ bŇŁ lĘ ÉwylĎ ‘Ď NêąĄ yĂ=âlĲ wĘ NmĆ SĆę wylĎÁ‘Ď qYÄŁ yĂ=âlĲ
txnm
Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.3 .h .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk rSĆ ’ĞJČ ’"sb ,rSĆ ’ĞJČ rybs v.49

.Zmq MlĎ ‘nw yqwbnzb v.13 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,b"d Nkw Sy’Ă wĘ ’"s v.10 .y"k y"tw y"k ’"t ,V"x
.yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.15
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16 yn¿ĄpĘŇ lĂ Hd¡ĎŇ mĂ ‘ĹhĲĆ wĘ NhĳĄ JŁ hČ Ht¡ĎŇ ’Ł bŇ yr¿ĂqĘ hĂ wĘ : NwĲŁ ‘Ď tŇ rĆJ¿ĆzĘmČ Nor¡JĎ zĂ tŇ x¿Č nĘ mĂ
17 rSąĆ ’Ğ rpĎę ‘ĎhĲĆ =NmĂ C WrĆxĳĎ=ylĂ kĘŇ BĂ MyS¡Ă dŇŁ qĘ MyĂm¿Č NhËĄ JŁ hČ xqÌČlĎ wĘ : hoĲĎhyĘ
18 dŇ ymĂÄ ‘ĹhĲĆ wĘ : MyĂUĲĎ hČ =l’Ć Nt¿ČŇ nĎ wĘ Nh¡Ą JŁ hČ xu¿ČyĂ NJĎŔ SĘ UĂ hČ ‘qăČrĘqČ BĘ ÉhyĆhĘ yĲĂ

NtăČŇ nĎ wĘ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ S’Ň răŁ =tŇ ’Ć É‘rČpĎŇ C ůhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÈhèĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć Nh¿Ą JŁ hČ
CyŔhĘ yĲĂ ÉNhĄ JŁ hČ dŇ yąČbĘŇ C ’ř whĳĂ tŇ ’¡Ł nĎqĘ tŇ x¿Č nĘ mĂ NorŔ JĎ EĂhČ tŇ xăČ nĘ mĂ tŇ ’Ą ť hĎ yjĆę JČ =l‘Č

19 ÉhèĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć rmąČ ’Ď wĘ NhĄę JŁ hČ HtĎÁ ’Ł ‘Č yBĂÄ SĘ hĂ wĘ : MyrĲĂrĘ’ĲĎ mĘ hĲČ Myr¡ĂUĎ hČ ym¿Ą
ëŇ SĳĄ y’Ă tŇ xČ êăČ hŇ ’¡Ď mĘ TĚ tŇ yTËĂ WĎ âl¿ =M’Ă wĘ ëŇ tĎŔ ’Ł ÉSy’Ă bŇ k¿ČŇ SĎ âlÄ=M’Ă

20 tŇ xČ ê¿Č tŇ yTËĂ WĎ yJ¿Ă êĘ ’Čę wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂrĘ’Ď mĘ hĲČ Myr¿ĂUĎ hČ yUËĄmĂ yqĂě eĎhĂ
: ëŇ SĲĄ y’Ă yd¡ĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĲĂ oêŔ bĘŇ kĎŇ SĘ =tŇ ’Ć ÉëBĎ Sy’¿Ă NêĄÄ IĂwČ tŇ ’Ň mĳĄ TĘ nĂ ykăĂŇ wĘ ëŇ S¡Ą y’Ă

21 ÉNhĄ JŁ hČ rmąČ ’Ď wĘ ůhlĎ ’Ď hĲĎ tŇ ‘ăČbĚŇ SĘ BĂ ÈhèĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć Nh¿Ą JŁ hČ ‘Č yBĂÄ SĘ hĂ wĘ
hoąĎhyĘ tŇ tĄÄ BĘ ëŇ UĳĄ ‘Č ëŇ otăŇ BĘ hŇ ‘¡ĎbĚŇ SĘ lĂ wĘ hŇ l¿Ď ’Ď lĘ ëŇ tËĎŇ o’ř ho¿ĎhyĘ NêĄÄ yĂ hŇ èĎŔ ’Ă lĲĎ

22 MyrąĂrĘ’ĲĎ mĘ hĲČ MyĂUČÄ hČ C’bĎŇ Cţ : hŇ bĲĎŇ YĎ ëŇ n¡ĄTĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ lĆ pĆŔ nŁ ÉëkĄŇ rĄyĘ=tŇ ’Ć
ű Nm¿Ą ’Ď hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ hŇ r¿ĎmĘ ’ĲĎ wĘ ëŇ rĳĄyĎ ljăĂ nĘ lČ wĘ NTĆ B¡Ć tŇ oB¿ YĘ lČ ëŇ yĂ‘ČŔ mĄ BĲĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ

23 ym¿Ą =l’Ć hŇ x¡Ď mĎ C rpĆŇ iĳĄ BČ Nh¡Ą JŁ hČ hŇ QĆ ’ËĄ hĎ tŇ Łl¿ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć bŇ tČŇ kĎŇ wĘţ : NmĲĄ ’Ď
24 C’b¿ĎŇ C MyrĳĂrĘ’ĲĎ mĘ hĲČ Myr¡ĂUĎ hČ ym¿Ą =tŇ ’Ć hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ =tŇ ’Ć ÉhqĎ SĘ hĂ wĘ : MyrĲĂUĎ hČ
25 tŇ ’¡Ą hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ dŇ IăČmĂ ÉNhĄ JŁ hČ xqąČlĎ wĘ : MyrĲĂmĎ lĘ Myr¡ĂrĘ’ĲĎ mĘ hĲČ MyĂU¿ČhČ HbËĎŇ

Ht¡ĎŇ ’Ł bŇ yr¿ĂqĘ hĂ wĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhxĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć PŇ ynąĂhĄ wĘ tŇ ’ĳŁ nĎuĘ hČ tŇ xăČ nĘ mĂ
26 ryT¡Ă qĘ hĂ wĘ HtĎŔ rĎJăĎ zĘ’Č =tŇ ’Ć ÉhxĎ nĘ UĂ hČ =NmĂ NhąĄ JŁ hČ ZmČÄ qĎ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l’Ć
27 =tŇ ’Ć HqăĎSĘ hĂ wĘ : MyĂUĲĎ hČ =tŇ ’Ć hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ q¿ĆSĘ yČ rxËČ ’Č wĘ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ

HbĎÁ C’bĎÄ C ůHSĎ y’Ă BĘ l‘ČmăČ l‘ăŁ mĘ êĂ wČ Èh’Ď mĘ TĘ nĂ =M’ĲĂ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ MyĂUČę hČ
hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ wĘ HkĳĎŇ rĄyĘ hŇ l¡Ď pĘŇ nĲĎ wĘ HnĎŔ TĘ bĂŇ hŇ tăĎŇ bĘŇ YĲĎ wĘ MyrĂŔ mĎ lĘ ÉMyrĂrĘ’ĲĎ mĘ hĲČ MyĂUąČhČ

28 hŇ r¡ĎhŁ TĘ C hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ Éh’Ď mĘ TĘ nĂ âlą =M’Ă wĘ : HUĲĎ ‘Č bŇ rĆq¿ĆBĘ hŇ l¡Ď ’Ď lĘ hŇ èËĎ ’Ă hĲĎ
29 hŇ T¿Ć WĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ tŇ ’ĳŁ nĎuĘ hČ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł : ‘rČzĲĎ hŇ ‘¿ĎrĘř zĘnĂ wĘ hŇ t¡ĎŇ uĘ nĂ wĘ ’ř whĳĂ
30 xČ Cr¿ wylËĎ ‘Ď rb¿ŇŁ ‘ĞêĲČ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę o’ă : hŇ ’Ď mĲĎ TĘ nĂ wĘ HS¡Ď y’Ă tŇ xČ ê¿Č hŇ èËĎ ’Ă

hŇ WĎ ‘ąĎwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć dŇ ymąĂ ‘ĹhĲĆ wĘ oêĳSĘ ’Ă =tŇ ’Ć ’eăĄqĂ wĘ hŇ ’¡Ď nĘ qĂ
31 hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ wĘ NwĳŁ ‘ĎmĲĄ Sy’¡Ă hĎ hŇ u¿ĎnĂ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¡ĎoêhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą NhĄŔ JŁ hČ ÉHlĎ

: HnĲĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’v¡Ď êĂ ’whĂŔ hČ
rbdyw
’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.28 .rsx ëtĎ’Ł ymlVwry ,yllhb Nk v.21 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.18

.=h‘Ďrznw n"b ’"n ,hĎ‘ĎrĘzĘnĂ wĘ wxyrybw h‘ĎrĽzĘnĂ wĘ yllhb ,hgwmb Nk v.28 .yrqw bytk
www.bibleist.ru
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sŘ6 ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ w, 2

: hoĲĎhylĲČ ryE¡ĂhČ lĘ ryzĂŔnĎ rdĆŇ năĆ ÉrDŁ nĘ lĂ É’lĂ pĘŇ yČ yJąĂ hŇ èĎę ’Ă =o’Ĳ Sy’ăĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ
tŇ rąČSĘ mĂ =lkĎŇ wĘ hŇ êĳĆSĘ yĂ âlă rk¡ĎŇ SĄ ZmĆ x¿Ł wĘ NyĂyËČ ZmĆ x¿Ł ryEĂŔyČ ÉrkĎŇ SĄ wĘ NyĂIąČmĂ 3

ymăĄ yĘ lJ¡Ł : lkĲĄŇ ’Ň yŁ âl¿ MyS¡Ă bĄŇ ywĲĂ Myx¿Ă lČ MybËĂŇ nĎ‘ĞwĲČ hŇ êĆŔ SĘ yĂ âlă ÉMybĂŇ nĎ‘Ğ 4

: lkĲĄŇ ’Ň yŁ âl¿ gŇ z¡Ď=dŇ ‘Č wĘ MyeËĂYČ rĘxČ mĲĄ NyĂIČęhČ NpĆŇ GăĆmĂ hŇ WĆÁ ‘Ď yĲĄ rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ mĂ orĳzĘnĂ
MmĂÁ IĎřhČ tŇ âŇ lÄmĘ =dŇ ‘Č oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č rbăŇŁ ‘ĞyĲČ=âl r‘Čê¡Č orŔ zĘnĂ rdĆŇ năĆ ÉymĄ yĘ=lJĎ 5

ym¿Ą yĘ=lJĎ : oSĲ ’Ň rŁ r‘¿ČWĘ ‘rČj¡Ć lD¿ĄGČ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ SdăŇŁ qĎ ÉhoĎhylĲČ ryEąĂyČ=rSĆ ’Ğ 6

ÉwyxĂ ’Ď lĘ oUę ’Ă lĘ C wybăĂŇ ’Ď lĘ : ’bĲŇŁ yĎ âl¿ tŇ m¡Ą SpĆŇ n¿Ć=l‘Č hoĳĎhylĲČ or¡yEĂhČ 7

lJ¡Ł : oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č wyh¡Ď Łl’Ĺ rzĆn¿Ą yJËĂ MtĳĎŇ mŁ BĘ Mh¡Ć lĎ ’U¿Ď FČ yĂ=âlĲ otŔ xŁ ’ăČ lĘ C 8

M’ŔŁ tĘŇ jĂ ‘tČŇ păĆŇ BĘ ÉwylĎ ‘Ď tŇ mąĄ tŇ CmÄ yĎ=ykĲĂŇ wĘ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ Sd¿ŇŁ qĎ orĳzĘnĂ ymăĄ yĘ 9

y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿BČ otŔ rĎhĽTĲĎ MoyăBĘ ÉoS’Ň rŁ xQąČ gĂŇ wĘ orĳzĘnĂ S’Ň răŁ ’U¡Ą TĂ wĘ
=l’ĆÄ hŇ nĳĎ oy ynăĄBĘ yn¡ĄSĘ o’¿ MyrĂŔ tŇŁ yêăĄSĘ É’bĂŇ yĎ ynĂę ymĂ èĘ hČ MoIăbČŇ C : CexĲĆ QĘ gČŇ yĘ 10

dŇ xăĎ ’Ć wĘ Ét’Ň FĎ xČ lĘ dŇ xąĎ ’Ć NhĄę JŁ hČ hŇ WăĎ ‘Ď wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =l’Ć NhĄŔ JŁ hČ 11

oS¡ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć SD¿ČqĂ wĘ SpĆŇ eĳĎhČ =l‘Č ’T¡Ď xĎ rS¿Ć ’ĞmĲĄ wylĎŔ ‘Ď rjăĆkĂŇ wĘ hŇ lĎŔ ‘Ł lĘ
ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ WbĆŇ J¿Ć ’ybËĂŇ hĄ wĘ orŔ zĘnĂ ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhylĲČ ryEąĂhĂ wĘ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ 12

tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł wĘ : orĲzĘnĂ ’m¡Ą TĎ yJ¿Ă ClŔ jĘ yĂ ÉMynĂ SŁ ’Ň rĲĂhĎ MymąĂ IĎhČ wĘ MSĳĎ ’Ď lĘ 13

: dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =l’Ć otŔ ’Ł ’ybăĂŇ yĎ orŔ zĘnĂ ymăĄ yĘ ÉtâŇ lmĘ MoyęBĘ ryzĳĂeĎhČ
hŇ lĎŔ ‘Ł lĘ ÉdxĎ ’Ć MymąĂ tĎŇ otÄ nĎSĘ =NBĆ žWbĆŇ JĆ hoĎÃhylĲČ onăBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć bŇ yrăĂqĘ hĂ wĘ 14

Mym¡Ă êĎ dŇ x¿Ď ’Ć =lyĂ’ĲČ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ hŇ m¡Ď ymĂ êĘ HtËĎŇ nĎSĘ =tŇ BČ tŇ xÌČ ’Č hŇWĎÄ bĘŇ kČŇ wĘř
tŇ o~¡ mČ yq¿ĄyqĂ rĘC NmĆ èĆŔ BČ tŇ Łlă ClBĘ ÉtŁQxČ tŇ lĆ sąŁ tŇ o~ę mČ lsăČ wĘ : MymĲĂ lĎ SĘ lĂ 15

hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Nh¡Ą JŁ hČ bŇ yr¿ĂqĘ hĂ wĘ : MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ wĘ Mt¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C NmĆ èĳĎ BČ MyxăĂ SĚ mĘ 16

ÉMymĂ lĎ SĘ xbČŇ ząĆ hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ lyĂ’ČÁ hĎ =tŇ ’Ć wĘ : otĲŇ lĎ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ =tŇ ’Ć hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ 17

: oJĲ sĘ nĂ =tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň xĎ nĘ mĂ =tŇ ’Ć NhĄŔ JŁ hČ ÉhWĎř ‘Ď wĘ tŇ o~ĳUČ hČ lsăČ l‘¡Č hoĎŔhylĲČ
Ér‘ČWĘ =tŇ ’Ć xqČę lĎ wĘ orĳzĘnĂ S’Ň răŁ =tŇ ’Ć dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł xtČŇ jËĆ ryzĂęeĎhČ xQăČ gĂŇ wĘ 18

xqČÄ lĎ wĘ : MymĲĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ z¿Ć tŇ xČ ê¡Č =rSĆ ’Ğ S’ĄŔ hĎ =l‘Č ÉNtČŇ nĎ wĘ orŔ zĘnĂ S’Ň răŁ 19

liČŔ hČ =NmĂ ÉtxČ ’Č hŇ ~ąĎ mČ tŇ QČÄxČ wĲĘ ů lyĂ’Č hĎ =NmĂ ÈhlĎ SĄ BĘ ‘ČrăŁ EĘhČ =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ
: orĲzĘnĂ =tŇ ’Ć ox¿ QĘ GČtĘŇ hĂ rx¡Č ’Č ryzĂŔeĎhČ yjăĄJČ =l‘Č ÉNtČŇ nĎ wĘ dŇ xĳĎ ’Ć hŇ ~¡Ď mČ qyq¿ĂrĘC
Pynhw

.xnwm hVă ‘w ’"s v.17 .’ry‘z +h v.14 .d"ydw b"d Nkw ’lm MymĂ IĎhČ yllhb ,ymlVwry Nk v.5 .w
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20 NhĄŔ JŁ lČ É’Ch SdĆŇ qąŁ ůhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÈhpĎŇ CnêĘ ű Nh¿Ą JŁ hČ MtĎÄ o’ žPynĂ hĄ wĘ
: NyĂyĲĎ ryz¡ĂeĎhČ hŇ ê¿ĆSĘ yĂ rxËČ ’Č wĘ hŇ mĳĎ CrêĘ hČ qoSă l‘¡ČwĘ hŇ pĎŔ CnêĘ hČ hŇ zăĄxĞ l‘Č ť

21 dŇ b¡ČŇ QĘ mĂ orŔ zĘnĂ =l‘Č ÉhoĎhylĲČ onąBĎ rĘqĎ ůrDŁ yĂ rSăĆ ’Ğ ÈryzĂeĎhČ tŇ răČoê tŇ ’Ň zăŁ
: orĲzĘnĂ tŇ r¿Čoê l‘¡Č hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ NJăĄ rDŔŁ yĂ rSăĆ ’Ğ Éorř dĘŇ nĂ ypąĂŇ JĘ odĳŇ yĎ gŇ yvăĂ êČ ÍrSĆ ’Ğ

22, 23 wynăĎBĎ =l’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rBąĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ7

: MhĲĆ lĎ rom¡ ’Ď l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć Ck¡Ň rĘbĲĎŇ tĘŇ hŇ J¿Ł rmŔŁ ’Ň lĄ
24, 25 ìŇ yl¡Ć ’Ą wynËĎjĎ ű hoÌĎhyĘ r’ĄÄ yĎ : ìŇ rĲĆmĘ SĘ yĂwĘ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ

26 : MolĲ SĎ ì¡Ň lĘ MW¿Ą yĎwĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉwynĎjĎ ű hoąĎhyĘ ’vĎÄ yĂ : OĎ eĲĆxĚ ywĲĂ
27 : MkĲĄŇ rĘbĲĎŇ ’Ğ yn¡Ă’Ğ wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l‘Č ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć Cm¿ WĎ wĘ
z NJĎę SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MyqăĂhĎ lĘ hŇ SĆÁ mŁ tŇ oQÄJČř žMoyBĘ yhĂÃ yĘwČ

=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ wylĎŔ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ ’Ł SDąĄqČ yĘwČ otÁ ’Ł xSČÄ mĘ IĂwČ
2 tŇ yBăĄ yS¡Ą ’Ň rĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ ÉCbŇ yrĂÄ qĘ IČwČ : MtĲĎŇ ’Ł SD¿ĄqČ yĘwČ Mx¡Ą SĎ mĘ IĂwČ wylĳĎJĄ
3 C’ybĂÄ IĎwČ : MydĲĂŇ qĚř jĘ hČ =l‘Č Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ Mh¿Ą tŇ FŔŁ UČř hČ y’ăĄyWĂ nĘ MhĄ ť MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ

hŇ lËĎ gĎŇ‘Ğ rqĎŔ BĎ rWăĎ ‘Ď yřnăĄSĘ C ÉbYĎ tŇ Łl¿ gĘŇ‘Ć=SSĲĄ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ MnĎÁBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć
: NJĲĎ SĘ UĂ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mt¡ĎŇ o’ CbŇ yr¿ĂqĘ IČwČ dŇ xĳĎ ’Ć lĘ roSă wĘ My’¡Ă WĂ eĘ hČ yn¿ĄSĘ =l‘Č

4, 5 =tŇ ’Ć dŇ běŁ ‘ĞlĲČ CyěhĎ wĘ MêĎŔ ’Ă mĲĄ xqČ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
: otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ yp¿ĂŇ JĘ Sy’¡Ă MIĂŔwĂlĘ hĲČ =l’Ć ÉMtĎŇ o’ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ

6 : MIĲĂwĂlĘ hĲČ =l’Ć Mt¡ĎŇ o’ Nê¿Ą IĂwČ rqĳĎBĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ Łl¡ gĎŇ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć hŇ SĆŔ mŁ xuăČIĂwČ
7 NoSĳ rĘgĲĄŇ ynăĄbĘŇ lĂ Nt¡ČŇ nĎ rqĎŔ BĎ hČ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č Ét’Ą wĘ tŇ olę gĎŇ‘ĞhĲĎ yêăĄSĘ ű tŇ ’ăĄ
8 Nt¡ČŇ nĎ rqĎŔ BĎ hČ tŇ năČmŁ SĘ Ét’Ą wĘ tŇ Łlę gĎŇ‘ĞhĲĎ ‘BăČ rĘ’Č ű tŇ ’ăĄ wĘ : MtĲĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ yp¡ĂŇ JĘ
9 yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ : NhĲĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rmĎŔ tĎŇ y’ĲĂ ÉdyČBĘ MtĎŔ dĎŇ băŇŁ ‘Ğ ÉypĂŇ JĘ yrĳĂrĎmĘ ynăĄbĘŇ lĂ

10 CbŇ yrăĂqĘ IČwČ : C’vĲĎ yĂ PŇ t¡ĄŇ JĎ BČ MhĆŔ lĄ ‘Ğ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ tŇ dąČŇ bŇŁ ‘Ğ=yJĲĂ NtĳĎŇ nĎ âlă tŇ h¡Ď qĘř
M’ËĂ yWĂ eĘ hČ CbŇ yrÌĂqĘ IČwČ otĳŇ ’Ł xSăČ UĎ hĂ Moy¡BĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ tŇ JăČ nĚxĞ tŇ ’Ą ť My’Ăę WĂ eĘ hČ

11 dŇ xĎÁ ’Ć ’yWĂÄ nĎ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mn¡ĎBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć
: xČ BĲĄ zĘUĂ hČ tŇ J¡Č nĚxĞlĲČ MnĎŔ BĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć ÉCbŇ yrĂÄ qĘ yČ MoIŔlČ ÉdxĎ ’Ć ’yWąĂ nĎ MoIęlČ
yhyw
rsx tŁQJČ hgwmb ,yllhb Nk v.1 .z .g"dx Nkw orzĘnĂ ’"s v.21 .gyVă t rVă ’ hgwmb ,yllhb Nk v.21

.hqwbd +q v.2 .b"d Nkw ’lm toFUČhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.2 .d"ydw b"yd ,h"dx ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw
.thĎqĽ wxyry v.9 .V"x Nkw yrqw bytk MynĄSĘ C ’"sb ,MynĄSĘ C rybs v.3
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NoS¿ xĘ nČ onĳBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ MoI¿BČ bŇ yrËĂqĘ UČ hČ yhĂę yĘwČ 12

MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÂBĎ rĘqĎ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ hŇ F¿Ą mČ lĘ bŇ d¡ĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=NBĆ 13

SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C
hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ 14

dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ 15

ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ 16, 17

hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ Cê‘Č ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ
: bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=NBĆ NoS¡ xĘ nČ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ

bŇ rĂÄ qĘ hĂ : rkĲĎŇ Vř vĎ yĂ ’yW¡Ă nĘ r‘ĳĎCY=NBĆ l’ăĄ nĘ tČŇ nĘ bŇ yr¡ĂqĘ hĂ ynĂŔ èĄ hČ ÉMoIBČ 18, 19

qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÁBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć
tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć
: tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ 20

: hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ dŇ xĎÂ’Ć rjăČ 21

MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř 22, 23

NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č ÉhèĎ mĂ xĞ
: r‘ĲĎCY=NBĆ l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ

onÂBĎ rĘqĎ : NŁlĲ xĄ =NBĆ bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ NlĳĚCbŇ zĘ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ ÉMoIBČ 24, 25

PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ
dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 26, 27

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 28

ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć 29

bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: NŁlĲ xĄ =NBĆ

onÂBĎ rĘqĎ : rC’Ĳ ydĄŇ SĘ =NBĆ rCY¡ ylĂ ’Ĺ NbĳĄŇ C’rĘ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉMoIBČ 30, 31

PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ
NmVb
,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.22 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.18 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.16

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.28 .r"tw s"t ,‘"t
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32, 33 dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ
34 MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ
35 ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć

rCY¡ ylĂ ’Ĺ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: rC’Ĳ ydĄŇ SĘ =NBĆ

36 : yDĲĎSČ yrĲĂCY=NBĆ l’¡Ą ymĂ lĲĚ SĘ No‘ĳmĘ SĂ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ ySĂŔ ymĂ xĞhĲČ ÉMoIBČ
37 ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÂBĎ rĘqĎ

hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ
38, 39 dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ

40 MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ
41 ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć

l’¡Ą ymĂ lĲĚ SĘ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: yDĲĎSČ yrĲĂCY=NBĆ

42, 43 =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÂBĎ rĘqĎ : l’ĲĄ C‘DĘ=NBĆ PŇ ¡ĎsyĎlĘ ’Ć dŇ gĳĎŇ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ yèĂŔ èĂ hČ ÉMoIBČ
My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ
NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć

44, 45 =NBĆ dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ
46 dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ
47 MydăĂŇ êĚ‘Č ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ

: l’ĲĄ C‘DĘ=NBĆ PŇ ¡ĎsyĎlĘ ’Ć NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ

48, 49 onÂBĎ rĘqĎ : dŇ ChĲ yUĂ ‘Č=NBĆ ‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIBČ sŘ8

PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ

50, 51 dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ
52 MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ
53 ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć

Mydt‘
’"s v.46 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.40 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.34

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.52 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C
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‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: dŇ ChĲ yUĂ ‘Č=NBĆ

onÂBĎ rĘqĎ : rCYĲ hŇ dĎŇ jĘř =NBĆ l’¡Ą ylĂ mĘ GČ hŇ èĳĆ nČmĘ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ ÉMoIBČ 54, 55

PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ
dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 56, 57

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 58

ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć 59

l’¡Ą ylĂ mĘ GČ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: rCYĲ hŇ dĎŇ jĘř =NBĆ

onÂBĎ rĘqĎ : ynĲĂ ‘Ł dĘŇ GĂ =NBĆ Nd¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ y‘ĂŔ ySĂ êĘ hČ ÉMoIBČ 60, 61

PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ
dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 62, 63

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 64

ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć 65

Nd¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: ynĲĂ ‘Ł dĘŇ GĂ =NBĆ

onÂBĎ rĘqĎ : yDĲĎSČ yUĲĂř ‘Č=NBĆ rzĆ‘¡ĆyxĂ ’Ğ NdĳĎŇ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ ÉMoIBČ 66, 67

PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ
dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 68, 69

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 70

ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć 71

rzĆ‘¡ĆyxĂ ’Ğ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: yDĲĎSČ yUĲĂř ‘Č=NBĆ

Mwyb
’"s v.59 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.58 .+y +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt rCY=hdĎjĘ ’"s v.54

bytk yDĎSČ yUĂ ‘Č ’"s v.66 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.64 .+y +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt rCY=hdĎjĘ
Nyrt yDĎSČ cĂ ‘Č bytk yDĎSČ yUĂ ‘Č ’"s v.71 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.70 .yrq Nylm Nyrt yDĎSČ cĂ ‘Č

.yrq Nylm
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72 : NrĲĎkĘŇ ‘Ď=NBĆ l’¡Ą y‘Ă gĘŇjČ rSĳĄ ’Ď ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ MoyŔ rWăĎ ‘Ď yêăĄSĘ ‘Č ÉMoyBĘ
73 ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÂBĎ rĘqĎ

hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ
74, 75 dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ

76 MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ
77 ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć

l’¡Ą y‘Ă gĘŇjČ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: NrĲĎkĘŇ ‘Ď=NBĆ

78 : NnĲĎ y‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ ’Ğ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ MoyŔ rWăĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ ÉMoyBĘ
79 ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÂBĎ rĘqĎ

hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ
80, 81 dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ

82 MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ
83 ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć

‘r¡ČyxĂ ’Ğ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: NnĲĎ y‘Ą=NBĆ

84 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ tŇ ’¡Ą mĄ otŔ ’Ł xSăČ UĎ hĂ ÉMoyBĘ xČ BĄę zĘUĂ hČ tŇ JăČ nĚxĞ ű tŇ ’Ň zăŁ
tŇ oj¿ JČ rWĎŔ ‘Ď MynăĄSĘ ÉPsĆ kĆÄ =yqĄrĘzĘmĲĂ hŇ rĄę WĘ ‘Ć MyêăĄSĘ PŇ sĆ JĆÁ tŇ rÄŁ ‘ĞqĲČ

85 PŇ sĆ JĆŔ ÉtxČ ’Č hĲĎ hŇ rąĎ‘ĎuĘř hČ hŇ ’Ďę mĄ C MySăĂ ŁlSĘ : hŇ rĲĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ bŇ h¡Ď zĎ
tŇ o’¡ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ MyĂj¿ČlĘ ’Č MylĂŔ JĄ hČ PŇ sĆ JăĆ lJŁ ť dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ qrăĎzĘUĂ hČ My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ

86 tŇ rĆTŔŁ qĘ tŇ ’ăŁ lĄ mĘ ÉhrĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ bŇ hąĎ zĎ tŇ ojÄ JČ : SdĆŇ uĲŁ hČ lqĆS¿Ć BĘ
Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ oj¡ JČ hČ bŇ h¿Č zĘ=lJĎ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ PŇ J¡Č hČ hŇ rËĎWĎ ‘Ğ hŇ rÌĎWĎ ‘Ğ

87 ÉrWĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ MląĂ y’Ą MyrĂę jĎ rWăĎ ‘Ď MynÌĄSĘ hŇ lĎÁ‘Ł lĲĎ rqĎÄ BĎ hČ =lJĎ : hŇ ’ĲĎ mĄ C
Myn¿ĄSĘ MyEËĂ‘Ă yr¿Ąy‘Ă WĘ C MtĳĎŇ xĎ nĘ mĂ C rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ

88 Èh‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrăĂWĘ ‘Ć MymĂę lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ ű rqăČBĘ lkÂŁ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ rW¡Ď ‘Ď
MyèĳĂ SĂ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ MyèĂŔ SĂ MydăĂŇ êĚ‘Č ÉMyèĂ SĂ MląĂ y’Ą ůMyrĂjĎ

89 =l’Ć hŇ SĆÁ mŁ ’bÄŁ bĘŇ C : otĲŇ ’Ł xS¿Č UĎ hĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ tŇ JăČ nĚxĞ tŇ ’Ň zŁ ť
lh’

.hrĎ‘ĎuĽhČ ’"s v.85 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.82 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.76
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l‘ąČmĄ wylĎę ’Ą rBăĄ DČmĂ louÁ hČ =tŇ ’Ć ‘mČÄ SĘ IĂwČ ůoê’Ă rBăĄ dČŇ lĘ Èd‘Ąom lhĆ ’ăŁ
: wylĲĎ ’Ą rB¡Ą dČŇ yĘwČ MybĳĂŇ rĚJĘ hČ ynăĄSĘ NyB¡ĄmĂ tŇ dĚŔ ‘ĄhĲĎ NrăŁ ’Ğ=l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉtrĆjÄŁ JČ hČ

wylĳĎ’Ą ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ+p3, sŘ9 x, 2

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ Cry’¡Ă yĎ hŇ rĎŔ onUĘ hČ ynăĄjĘ É lCm=l’Ć tŇ rŔŁ eĄhČ =tŇ ’Ć ÉìtĘŇ ŁlĲ ‘ĞhĲČ BĘ
hĎ ytĳĆŇ rŁ nĲĄ hŇ l¡Ď ‘ĹhĲĆ hŇ rĎŔ onUĘ hČ ynăĄjĘ É lCm=l’Ć NrŔŁ hĞ’ĲČ ÉNJĄ W‘Č IąČwČ : tŇ orĲeĄhČ 3

bŇ hĎŔ zĎ hŇ SăĎ qĘ mĂ ÉhrĎnŁ UĘ hČ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ hŇ zĆÄwĘ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ 4

ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĎ rĘhĆ rSĆÄ ’Ğ hŇ ’Ćę rĘUČ JČ ’whĳĂ hŇ SăĎ qĘ mĂ Hx¡Ď rĘř jĂ =dŇ ‘Čř Hk¿ĎŇ rĄyĘ=dŇ ‘Č
: hŇ rĲĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ď ‘Ď NJ¿Ą hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ć

ynăĄBĘ ëŇ oê¡mĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć xqČ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 5, 6

Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ E¿ĄhČ MrĎŔ hĞTĲČ lĘ ÉMhĆ lĎ hŇ WąĆ ‘ĞtĲČŇ =hŇ kŇŁ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł ê¡ĎrĘhČ TĲĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 7

Mh¡Ć ydĄŇ gĘŇbĂŇ Cs¿ BĘ kĂŇ wĘ MrĎŔ WĎ BĘ =lJĎ =l‘Č Ér‘ČtČÄ CrybąĂŇ ‘ĹhĲĆ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ ymăĄ
NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł otŔ xĎ nĘ mĂÄ C rqĎŔ BĎ =NBĆ rjăČ ÉCxqĘ lĲĎ wĘ : CrhĲĎ FĆ hĂ wĘ 8

yn¡ĄpĘŇ lĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉêĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ xu¿ČêĂ rq¡ĎBĎ =NbĆŇ yn¿ĂSĄ =rpČŇ C 9

=tŇ ’Ć ê¿ĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ d¡ČŇ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ êĎŔ lĘ hČ qĘ hĂÄ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ 10

: MIĲĂwĂlĘ hĲČ =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CkÌŇ mĘ sĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhpĎŇ CnêĘ MIąĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć NrÄŁ hĞ’ĲČ žPynĂ hĄ wĘ 11

l‘¡Č MhĆŔ ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć CkăŇ mĘ sĘ yĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ CyěhĎ wĘ 12

hoĎŔhylĲČ ÉhlĎ ‘Ł dŇ xąĎ ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň FĎÁ xČ dŇ xĎÄ ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ WĄ ‘ĞwĲČţ MyrĳĂjĎ hČ S’Ň răŁ
wynĳĎbĎŇ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄpĘŇ lĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉêĎdĘŇ mČř ‘ĞhĲČ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ =l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ 13

ynăĄBĘ ëŇ oê¡mĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉêĎlĘ DČbĘŇ hĂ wĘ : hoĲĎhylĲČř hŇ p¡ĎŇ CnêĘ MtËĎŇ ’Ł ê¿ĎpĘŇ nČhĲĄ wĘ 14

lhĆ ’ăŁ ÍtŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ C’băŇŁ yĎ ÉNkĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ yl¡Ă Cyh¿Ď wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 15

Myn¿ĂtĚŇ nĘ MynĂÄtĚŇ nĘ žyJĂ : hŇ pĲĎŇ CnêĘ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎpĘŇ nČhĲĄ wĘ MtĎŔ ’Ł êăĎrĘhČ TĲĂ wĘ dŇ ‘ĳĄom 16

hmh

wrbxth rV’ Myqwsph t‘br’ twxp +h Myrdsw .w"‘q Myqwspw .swm‘ [4:21—7:89] hVrph MV v.89
,[6:22] wkrbt hk ,[6:1] ’lpy yk ,[5:11] hTVt=yk Vy’ Vy’ ,[4:17] wtyrxt=l’ : ynys rbdmb tVrp l’
,Pwlx hb Ny’w .bŁ lŁw tw’m VVw Mypl’ tnmV twytw’w .dŁ sŁ w Myt’mw Mypl’ Mylmw .[7:48] ’yVn y‘ybVh Mwyb
twlm ytV wyl‘ wrbxth rV’w ,’y‘g ’lb w’rqy MtYqmw ’y‘gb Myrr’ĲĎmh lk w’rqy Md’ ynb tYqm lb’
twqspw .’y‘g ’lb ’r’Vw ,[5:24] Myrr’ĲĎmh Mymh hb w’bw ,[5:19] Myrr’ĲĎmh Myrmh ymm yqnh ’y‘gb
qwsp +b hyrkzb yxmVw ynr hrTph v.1 .x .[6:26] ’Vy ,[6:25] r’y ,[6:20] Pynhw ,[5:22] Nm’ +d
.‘"tw V"x Nk hĎ yxĆrĎjĘ = hĎxĆrĎjĘ l"Y v.4 .y"tw y"k ’"t ,V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.4 .+z qwsp +d d‘ d"y
lh’ tdČbŁ ‘Ğ=t’ ’"s v.15 .‘"tw y"t ,’"t Nkw hoĎhyĘ ynĄpĘ lĂ ’"s v.13 .Zmqb êĎdĘmČ‘ĞhĎ wĘ yqwbnzb v.13

.‘"tw y"k ’"t ,V"x Nkw
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É lJŁ rok¿Ň BĘ MxĆ rĆÁ =lJĎ tŇ rČÄ TĘ jĂř žtxČ êČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ëŇ oê¡mĂ ylĂŔ ÉhUĎ hĄÄ
17 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ ÉrokŇ BĘ =lkĎŇ yląĂ yJăĂ : ylĲĂ Mt¡ĎŇ ’Ł yêĂ xĘ q¿ČlĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ mĂ

yêĂ SĘ D¿ČqĘ hĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrokŇ BĘ =lkĎŇ ytąĂŇ JŁ hČ MoyęBĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ
18 : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ BĂ rok¡Ň BĘ =lJĎ tŇ xČ ê¿Č MIĳĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć xu¡Č’Ć wĲĎ : ylĲĂ Mt¡ĎŇ ’Ł
19 ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÈëoêmĂ wynĎębĎŇ lĘ C NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ ű MynăĂtĚŇ nĘ MIĂÁwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć hŇ nĎÄêĘ ’Ć wĲĎ

ynăĄBĘ =l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ C dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dąČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ bÂŁ ‘ĞlĲČ
=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ SĆ g¿ĆŇBĘ PŇ gĆŇ nĆŔ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄbĘŇ BĂ hŇ yĆÁhĘ yĲĂ âlÄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

20 lkŇŁ JĘ ţ MIĳĂwĂlĘ lĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ NrËŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SÌĆ mŁ W‘Č IČÄwČ : SdĆŇ uĲŁ hČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ Mh¡Ć lĎ CW¿ ‘Ď=NJĄ MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉhSĆ mŁ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ

21 ynăĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ MtËĎŇ ’Ł Nr¿Ł hĞ’ĲČ PŇ nĆIĎÄwČ MhĆŔ ydĄŇ gĘŇBĂ ÉCsBĘ kČŇ yĘwĲČ MIĂęwĂlĘ hĲČ C’ă FĘ xČ tĘŇ IĂwČ
22 MIĂęwĂlĘ hĲČ C’BăĎ NkĄÂ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : MrĲĎhĞTĲČ lĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ MhËĆ ylĄ ‘Ğ rjÌĄkČŇ yĘwČ hoĳĎhyĘ

žrSĆ ’ĞJĲČ wynĳĎbĎŇ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ ÉMtĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ bąŇŁ ‘ĞlĲČ
: MhĲĆ lĎ CW¿ ‘Ď NJ¡Ą MIĂŔwĂlĘ hĲČ =l‘Č ÉhSĆ mŁ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ hŇ CĎÄYĂ

23, 24 žNBĆ mĂ MIĳĂwĂlĘ lĲČ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ň z¡Ł : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
lhĆ ’¿Ł tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ ’bĎŔ YĎ ’băŇŁ YĘ lĂ É’obŇ yĎ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ SmĄÄ xĎ

25 dŇ b¡ŇŁ ‘ĞyĲČ âl¿ wĘ hŇ dĳĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ ’băĎŇ ~Ę mĂ bŇ CS¡ yĎ hŇ nĎŔ SĎ MyèăĂ mĂ xĞ ÉNBĆ mĂ C : dŇ ‘ĲĄom
26 hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞwĲČ tŇ rĆmĆŔ SĘ mĂ rmăŁ SĘ lĂ Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ BĘ wyxĎÁ ’Ć =tŇ ’Ć tŇ rĄÄ SĄ wĘ : dŇ o‘Ĳ

: MtĲĎŇ rŁ mĘ SĘ mĂ BĘ MI¡ĂwĂlĘ lĲČ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ hŇ kĎŇ JËĎ dŇ bĳŇŁ ‘ĞyĲČ âlă

T MtĎÄ ’Ň YĄlĘ tŇ ynĂÁèĄ hČ hŇ nĎÄèĎ BČ ynČ ysĂ ţ=rBČ dĘŇ mĂ bĘŇ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć hoăĎhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ
2 l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CWÌ ‘ĞyĲČwĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł BČ MyĂrËČYĘ mĂ ZrĆ’ÌĆmĄ
3 NyBÌĄ hŇ EĆÁhČ SdĆŇ xÄŁ BČ Moyţ=rWĲĎ ‘Ď hŇ ‘ăĎBĎ rĘ’Č BĘ : odĲŇ ‘ĞomĲ BĘ xsČ j¡Ď hČ =tŇ ’Ć

CW¿ ‘ĞêĲČ wyT¡Ď jĎ SĘ mĂ =lkĎŇ kĘŇ C wyt¿ĎŇ uŁ xĚ =lkĎŇ JĘ odĳŇ ‘ĞomĲ BĘ ot¡Ň ’Ł CW¿ ‘ĞêĲČ MyĂBËČrĘ‘ĞhĲĎ
4, 5 CWă ‘ĞIĲČwČ : xsČ jĲĎ hČ tŇ ŁW¿ ‘ĞlĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć hŇ SËĆ mŁ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : otĲŇ ’Ł

MyĂB¡Č rĘ‘ČhĲĎ NyB¿Ą SdĆŇ xËŁ lČ Moy¿ rWĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎ rĘ’Č BĘ NoSÃ ’Ň rĂBĲĎ xsČ jĆÃ hČ =tŇ ’Ć
yn¿ĄBĘ CW¡ ‘Ď NJ¿Ą hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ ynĳĎysĂ rBăČ dĘŇ mĂ BĘ

6 Cl¿ kĘŇ yĲĎ=âlwĘ MdĎŔ ’Ď SpĆŇ năĆlĘ ÉMy’Ă mĄ TĘ CyąhĎ rSĆÄ ’Ğ MySĂę nĎ’Ğ yhăĂř yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
MoI¿BČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ hŇ SËĆ mŁ yn¿ĄpĘŇ lĂ CbÂ rĘqĘ IĂwČĲ ’Chĳ hČ MoIăBČ xsČ j¡Ć hČ =tŇ ŁWĲ ‘ĞlĲČ
’whh
Nkw yrqw bytk CyhĘ IĂwČ ’"sb ,CyhĘ IĂwČ rybs v.6 .T .V"x Nkw ynbm MxĆrĆ rTĆjĆ rokBĘ =lJĎ txt rybs v.16

.r"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"xwww.bibleist.ru
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MdĳĎŇ ’Ď SpĆŇ năĆlĘ My’¡Ă mĄ TĘ CnxĘ n¿Č’Ğ wylĎŔ ’Ą ÉhUĎ hĄÄ hĎ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ CrmĘ ’Ň IĲŁ wČţ : ’ChĲ hČ 7

yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ odŔ ‘ĞmăŁ BĘ ÉhoĎhyĘ NBąČ rĘqĎ =tŇ ’Ć bŇ yrĂÁ qĘř hČ yêĂÄ lĘ bĂŇ lĘ ‘rČę GĎ nĂ hŇ UĎ lăĎ
ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĆYČ yĘ=hŇ mČ hŇ ‘ĎŔ mĘ SĘ ’Ć wĘ CdăŇ mĘ ‘Ă hŇ SĳĆ mŁ Mh¡Ć lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 8

: MkĲĆŇ lĎ
rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 9, 10

MkĆę lĎ hŁ qĎÁ xŁ rĘř ëŇ rĆdĆÄ bĘŇ žo’ SpĆŇ nĆÃ lĎ ű ’măĄ TĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=yJĂ Sy’ăĂ Sy’ăĂ
hŇ ‘ĎÄ BĎ rĘ’Č BĘ ynĂÁèĄ hČ SdĆŇ xÄŁ BČ : hoĲĎhylĲČ xsČ p¡ĆŇ hŇ WĎ ‘¿ĎwĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ o’ť 11

: ChlĲĚ kĘŇ ’Ň yĲŁ Myr¡ĂrŁ mĘ C tŇ o~¿ mČ =l‘Č otĳŇ ’Ł CWă ‘ĞyĲČ MyĂB¡Č rĘ‘ČhĲĎ NyB¿Ą MoyË rW¿Ď ‘Ď
tŇ u¿ČxĚ =lkĎŇ JĘ obĳŇ =CrBĘ SĘ yĂ âlă MYĆ‘¡ĆwĘ rqĆBŔŁ =dŇ ‘Č ÉCeUĆÄ mĂ Cry’ąĂ SĘ yČ=âlĲ 12

hŇ yĎęhĎ =âlĲ ëŇ rĆdăĆŇ bĘŇ C rohÁ TĎ ’ChÄ =rSĆ ’Ğ žSy’Ă hĎ wĘ : otĲŇ ’Ł CW¿ ‘ĞyĲČ xsČ j¡Ć hČ 13

NBăČ rĘqĎ ű yJăĂ hĎ yUĳĆ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ xsČ jĆŔ hČ tŇ oWă ‘ĞlĲČ É ldČŇ xĎ wĘ
rCgÄ yĎ=ykĲĂŇ wĘ : ’ChĲ hČ Sy’¿Ă hĎ ’v¡Ď yĂ o’¿ TĘ xĆ odŔ ‘ĞmăŁ BĘ ÉbyrĂqĘ hĂ âlą hoĎęhyĘ 14

hŇ WĳĆ ‘ĞyĲČ NJăĄ oT¡ jĎ SĘ mĂ kĘŇ C xsČ jËĆ hČ tŇ u¿ČxĚJĘ hoĎŔhylĲČ ÉxsČ pĆÄ hŇ WĎ ‘ąĎwĘ rGĄę MkĆÁ êĘ ’Ă
: ZrĆ’ĲĎ hĎ xr¿ČzĘ’Ć lĘ C rG¡ĄlČ wĘ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉtxČ ’Č hŇ uąĎxĚ

lhĆ ’¡Ł lĘ NJĎŔ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉNnĎ‘ĎhĲĆ hŇ iąĎ JĂ NJĎŔ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MyqăĂhĎ ÉMoybĘŇ C 15

NJĄ ť : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č S’¡Ą =hŇ ’Ą rĘmČ JĘ NJËĎ SĘ UĂ hČ =l‘ĲČ hŇ yÌĆhĘ yĲĂ bŇ rĆ‘ĆÁ bĎŇ C tŇ dĳĚŇ ‘ĄhĲĎ 16

ÉNnĎ‘ĎhĲĆ tŇ olą ‘ĎhĲĄ ypĂÂlĘ C : hŇ lĎ yĘlĲĎ S’¡Ą =hŇ ’Ą rĘmČ C CeiĳĆ kČŇ yĘ N¡Ďn‘ĎhĲĆ dŇ ymĂŔ tĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ 17

=NJĎ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Moqę mĘ bĂŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ C‘¡sĘ yĂ NkĄŔ ÍyrĄxĞ’ăČ wĘ lhĆ ’ŔŁ hĎ l‘ăČmĄ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉC‘sĘ yĂ hoĎęhyĘ yjăĂ =l‘Č : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ Cn¡xĞ yĲČ MS¿Ď NnĎŔ ‘ĎhĲĆ ÉMSĎ 18

: CnĲ xĞ yĲČ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =l‘Č NËĎn‘ĎhĲĆ NJÌŁ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ ymĄę yĘ=lJĎ CnĳxĞ yĲČ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č wĘ
l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CrÌmĘ SĲĎ wĘ MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =l‘Č NËĎn‘ĎhĲĆ ëŇ yrÌĂ’ĞhĲČ bĘŇ C 19

Mym¿Ă yĎ NËĎn‘ĎhĲĆ hŇ yÌĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ SyĄÂwĘ : C‘iĲĎ yĂ âl¿ wĘ ho¡ĎhyĘ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć 20

SyĄÂwĘ : C‘iĲĎ yĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č wĘ CnŔ xĞ yĲČ ÉhoĎhyĘ yjąĂ =l‘Č NJĳĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č rj¡Ď sĘ mĂ 21

C‘sĳĎ nĎ wĘ rqĆB¡Ł BČ NËĎn‘ĎhĲĆ hŇ lÌĎ ‘ĞnĲČwĘ rqĆBŔŁ =dŇ ‘Č bŇ rĆ‘ăĆmĄ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ hŇ yąĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ
MymĂę yĎ=o’Ĳ SdĆŇ xăŁ =o’ MyĂmČÁ yŁ =o’Ĳ : C‘sĲĎ nĎ wĘ N¡Ďn‘ĎhĲĆ hŇ l¿Ď ‘ĞnĲČwĘ hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy o’ť 22

âlă wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cn¿xĞ yĲČ wylĎŔ ‘Ď NJăŁ SĘ lĂ ÉNJĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č NąĎn‘ĎhĲĆ ëŇ yrĂÄ ’ĞhĲČ BĘ
=tŇ ’Ć C‘iĳĎ yĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č wĘ CnŔ xĞ yĲČ ÉhoĎhyĘ yjąĂ =l‘Č : C‘iĲĎ yĂ ot¡Ň Łl‘ĲĎhĄ bĘŇ C C‘iĳĎ yĂ 23

: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č CrmĎŔ SĎ ÉhoĎhyĘ tŇ rĆmąĆSĘ mĂ
rbdyw
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y, 2 tŇ răŁ YĘ oYĲ xĞ ÉyêĄSĘ ìę lĘ hŇ WăĄ ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ10

‘i¡Č mČ lĘ C hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ’răĎqĘ mĂ lĘ ÉìlĘ CyąhĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ł hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ hŇ S¡Ď qĘ mĂ PŇ sĆ JĆŔ
3 xtČŇ j¡Ć =l’Ć hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉìylĆÄ’Ą CdąŇ ‘ĞonĲ wĘ NhĳĄ BĎ C‘¡qĘ tĲĎŇ wĘ : tŇ onĲ xĞUĲČ hČ Ĳ=tŇ ’Ć
4 yS¡Ą ’Ň rĎ My’ĂŔ yWĂ eĘ hČ ÉìylĆÄ’Ą CdąŇ ‘ĞonĲ wĘ C‘qĳĎtĘŇ yĂ tŇ x¡Č ’Č BĘ =M’Ă wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł
5 Myn¡ĂxŁ hĲČ tŇ onŔ xĞUĲČ hČ Ĳ ÉC‘sĘ nĲĎ wĘ hŇ ‘ĳĎCrêĘ Mê¡Ć‘Ę qČ tĘŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yp¿ĄŇ lĘ ’Č
6 hŇ nĎmĳĎ yêĄ Myn¡ĂxŁ hĲČ tŇ onŔ xĞUĲČ hČ Ĳ ÉC‘sĘ nĲĎ wĘ tŇ ynĂŔ SĄ Éh‘Ď CrêĘ MêąĆ‘Ę qČ tĘŇ C : hŇ mĎ dĘŇ qĲĄ
7 âl¿ wĘ C‘¡qĘ tĘŇ êĂ lhĳĎ uĎ hČ =tŇ ’Ć lyh¡Ă qĘ hČ bĘŇ C : MhĲĆ y‘ĄsĘ mČ lĘ C‘¡qĘ tĘŇ yĂ hŇ ‘¿ĎCrêĘ
8 MkËĆŇ lĎ Cy¿hĎ wĘ tŇ orĳYĘ YĲŁ xĞBĲČ C‘¡qĘ tĘŇ yĂ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄbĘŇ C : C‘yrĲĂtĎŇ
9 =l‘Č MkĆę YĘ rĘ’Č BĘ hŇ mĎÁ xĎ lĘ mĂ C’bÄŁ tĎŇ =ykĲĂŇ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ Ml¡Ď o‘ tŇ u¿ČxĚlĘ

hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ MêĆę rĘJČ zĘnĂ wĘ tŇ rĳŁ YĘ YĲŁ xĞBĲČ Mt¡ĆŇ ‘Ł rĲĄhĞ wĲČ MkĆŔ tĘŇ ’Ć rrăĄ~Ł hČ Ér~Č hČ
10 ÈMkĆŇ ydĄŇ ‘ĞomĲ bĘŇ CĲ MkăĆŇ tĘŇ xČ mĘ WĂ MoyÄbĘŇ C : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ mĄ Mê¡Ć‘Ę SČ onĲ wĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ

yxăĄ bĘŇ zĂ l‘¡ČwĘ MkĆŔ ytĄŇ Łlă ‘Ł l‘Č ť tŇ ręŁ YĘ YĲŁ xĞBĲČ MêăĆ‘Ę qČ tĘŇ C ůMkĆŇ SĄř dĘŇ xĎ ySăĄ ’Ň rĎbĘŇ C
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ ynăĄpĘŇ lĂ ÉNorJĎ zĂlĘ MkąĆŇ lĎ CyÄhĎ wĘ MkĳĆŇ ymĄ lĘ SČ

11 NnĎŔ ‘ĎhĲĆ ÉhlĎ ‘ĞnĲČ SdĆŇ xĳŁ BČ MyrăĂWĘ ‘ĆBĘ yn¡ĂèĄ hČ SdĆŇ x¿Ł BČ tŇ ynËĂèĄ hČ hŇ nÌĎèĎ BČ yhĂÂ yĘwČ
12 rBăČ dĘŇ UĂ mĂ Mh¡Ć y‘ĄsĘ mČ lĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘ÌsĘ IĂwČ : tŇ dĲĚŇ ‘ĄhĲĎ NJ¿Č SĘ mĂ l‘¡ČmĄ
13 ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ C‘¡sĘ IĂwČ : NrĲĎ’Ň jĎ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ N¡Ďn‘ĎhĲĆ NJ¿Ł SĘ IĂwČ ynĳĎysĂ
14 MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ hŇ dËĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ nÌĄxĞmĲČ lgĆŇDăĆ ‘iČÂ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ
15 rkĳĎŇ Vř vĎ yĂ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ : bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=NBĆ NoS¡ xĘ nČ o’Ŕ bĎŇ YĘ =l‘ČÄ wĘ
16 : NŁlĲ xĄ =NBĆ bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ NlĳĚCbŇ zĘ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ : r‘ĲĎCY=NBĆ l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ
17 : NJĲĎ SĘ UĂ hČ y’¡ĄWĘ nĲŁ yrĂŔ rĎmĘ ynăĄbĘŇ C ÉNoSrĘgĲĄŇ=ynĄbĘŇ C‘ąsĘ nĲĎ wĘ NJĳĎ SĘ UĂ hČ dŇ r¡ČChwĘ
18 =NBĆ rCY¡ ylĂ ’Ĺ o’Ŕ bĎŇ YĘ =l‘ČÄ wĘ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ Nb¡ĄŇ C’rĘ hŇ n¿ĄxĞmĲČ lgĆŇDËĆ ‘sČę nĎ wĘ
19 : yDĲĎSČ yrĲĂCY=NBĆ l’¡Ą ymĂ lĲĚ SĘ No‘ĳmĘ SĂ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ : rC’Ĳ ydĄŇ SĘ

20, 21 MytĂŔ hĎ uĘř hČ ÉC‘sĘ nĲĎ wĘ : l’ĲĄ C‘DĘ=NBĆ PŇ ¡ĎsyĎlĘ ’Ć dŇ gĳĎŇ =ynĄbĘŇ hŇ FăĄ mČ ’b¡ĎŇ YĘ =l‘Č wĘ
22 lgĆŇDËĆ ‘sČę nĎ wĘ : M’ĲĎ BŁ =dŇ ‘Č NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć Cmyq¿ĂhĄ wĘ SDĳĎqĘ UĂ hČ y’¡ĄWĘ nĲŁ

: dŇ ChĲ yUĂ ‘Č=NBĆ ‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ o’Ŕ bĎŇ YĘ =l‘ČÄ wĘ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =ynĲĄbĘŇ hŇ n¿ĄxĞmĲČ
’bY=l‘w
+l tyV’rb Nyy‘ v.15 .b"ydw b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ’lm MkĆySĄ dĘxĎ yllhb ,hgwmb Nk v.10 .y

.MythuĽhČ wxyryb v.21 .x"y
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’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ : rCYĲ hŇ dĎŇ jĘ =NBĆ l’¡Ą ylĂ mĘ GČ hŇ èĳĆ nČmĘ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ 23, 24

NdĎŔ =ynĄbĘŇ hŇ năĄxĞmĲČ lgĆŇDĆ ť ‘sČę nĎ wĘ : ynĲĂ o‘dĘŇ GĂ =NBĆ Nd¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ 25

: yDĲĎSČ yUĲĂř ‘Č=NBĆ rzĆ‘¡ĆyxĂ ’Ğ o’Ŕ bĎŇ YĘ =l‘ČÄ wĘ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ tŇ n¡Ł xĞUĲČ hČ Ĳ=lkĎŇ lĘ PŇ i¿Ą ’Č mĘ
hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ : NrĲĎkĘŇ ‘Ď=NBĆ l’¡Ą y‘Ă gĘŇjČ rSĳĄ ’Ď ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ 26, 27

MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ y‘¿ĄsĘ mČ hŇ QĆ ’ËĄ : NnĲĎ y‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ ’Ğ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ ynăĄBĘ 28

ÈynĂ yĎdĘŇ UĂ hČ l’ăĄ C‘rĘ=NBĆ bŇ bĎŇ xŁ lĘ ţ hŇ SĆę mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : C‘iĲĎ IĂwČ 29

NêăĄ’Ć ot¡Ň ’Ł hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =l’Ć CnxĘ nČę ’Ğ ű My‘ăĂsĘ nĲŁ ůhSĆ mŁ NtăĄŇ xŁ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č bŇ oT¡ =rBĆ DĂ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ ëŇ lĎŔ CnbĘŇ TăČ hĄ wĘ ÉCnêĎÄ ’Ă hŇ kąĎŇ lĘ MkĳĆŇ lĎ
: ëŇ lĲĄ ’Ą yê¡Ă dĘŇ lČ omĲ =l’Ć wĘ yYËĂ rĘ’Č =l’Ć =M’Ă yJÌĂ ëŇ ĳĄl’Ą âlă wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 30

rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉCntĄÄ nŁ xĞ êĎ‘Ę dČę yĎ NJăĄ =l‘Č ű yJăĂ CntĳĎŇ ’Ł bŇ zăŁ ‘ĞêĲČ ’n¡Ď=l’Č rmĆ ’Ň ŁIěwČ 31

’Chę hČ bŇ oFă hČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ CnUĳĎ ‘Ă ëŇ ăĄltĄŇ =yJĲĂ hŇ y¡ĎhĎ wĘ : MyĂnĲĎy‘ĄlĘ CnQ¡Ď tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ 32

ëŇ rĆD¡Ć hoĎŔhyĘ rhăČ mĄ ÉC‘sĘ IĂwČ : ëŇ lĲĎ CnbĘŇ T¿Č hĄ wĘ CnU¡Ď ‘Ă hoËĎhyĘ bŇ yTÌĂ yyĄ rSĆÄ ’Ğ 33

tŇ SĆ Łlă SĘ ëŇ rĆDĆ ť MhĆę ynĄpĘŇ lĂ ‘ČsăĄ nŁ hoĎÁhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÄ ’Ğ wĲČ MymĳĂ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ
M‘¡ĎsĘ nĎBĘ MmĳĎ oy Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ NnÌČ‘ĞwĲČ : hŇ xĲĎ CnmĘ Mh¡Ć lĎ rCt¿Ň lĎ MymĂŔ yĎ 34

hŇ SĳĆ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ Nr¡Ł ’Ď hĲĎ ‘Čs¿Ł nĘ BĂ yhËĂ yĘwČ ß : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ 35

hŇ x¡Ł nĚřbĘŇ C : ìŇ ynĲĆjĎ mĂ ìŇ y’¡ĆnĘ WČ mĘ Csn¿ĚyĎwĘ ìŇ ybĆŔ yĘ’ĲŁ ÉCYpĚÄ yĎwĘ hoĎęhyĘ ű hŇ măĎ Cq 36

ß : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yp¿ĄŇ lĘ ’Č tŇ ob¡Ň bĘŇ rĲĂ hoĎŔhyĘ hŇ băĎŇ CS rmĳČř ’Ň yŁ

ojŔ ’Č rxČ IăĂwČ ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄzĘ’Ďř BĘ ‘r¡Č MynĂŔ nĘ ’ăŁ tĘŇ mĂ JĘ ÉM‘ĎhĎ yhąĂ yĘwČ ’y
M‘¡ĎhĎ q‘¿ČYĘ IĂwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ hŇ Y¿ĄqĘ BĂ lkČŇ ’Ň ê¡Ł wČ hoĎŔhyĘ S’ăĄ ÉMBĎ =r‘ČbĘŇ êĂ wČ 2

=MSĲĄ ’rËĎqĘ IĂwČ : S’ĲĄ hĎ ‘q¡ČSĘ êĂ wČ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉhSĆ mŁ lQąĄ jČ tĘŇ IĂwČ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć 3

ÉPsĚpĘŇ sČ ’Ň hĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ S’¿Ą Mb¡ĎŇ hŇ r¿Ď‘ĞbĲĎŇ =yJĂ hŇ rĳĎ‘ĄbĘŇ êČ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ 4

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ MGČ ť CJę bĘŇ IĂwČ CbŇ SăĚ IĎwČ hŇ wĳĎ’ĞêĲČ CC¡’Č tĘŇ hĂ oBŔ rĘqĂ BĘ rSăĆ ’Ğ
lk¿ČŇ ’Ň nŁ =rSĆ ’Ğ hŇ gĎŔ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉCnrĘkČÄ zĎ : rWĲĎ BĎ Cnl¡Ą kĂŇ ’Ğ yĲČ ym¿Ă CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ 5

=tŇ ’Ć wĘ ryY¿Ă xĎ hĲĆ =tŇ ’Ć wĘ MyxĂŔ FĂ bČŇ ’ĞhĲĎ Ét’Ą wĘ My’Ăę èĚ uĂ hČ tŇ ’ăĄ MeĳĎxĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ
yê¡Ă lĘ BĂ lJĳŁ Ny’ăĄ hŇ S¡Ď bĄŇ yĘ CnS¿Ą pĘŇ nČ hŇ êËĎ ‘Č wĘ : MymĲĂ CèhČ =tŇ ’Ć wĘ Myl¡Ă YĎ BĘ hČ 6

žCTSĎ : xlČ dĲŇŁ BĘ hČ Ny‘¿ĄJĘ on¡ y‘ĄwĘ ’Chĳ dŇ G¡Č=‘rČzĘJĂ NUĎě hČ wĘ : CnynĲĄy‘Ą NU¿Ď hČ =l’Ć 7, 8

M‘h
rmĎ’yŁ v.36 .yrq oxnĚbĘ C v.36 .hkwph Nwn v.34 .yrq Nylm Nyrt yDĎSČ cĂ ‘Č bytk yDĎSČ yUĂ ‘Č ’"s v.25

.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t Nkw ynĄy‘ĄBĘ ’"s v.1 .’y .hkwph Nwn v.36 .Zmq
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rCrŔ jĎ BČ ÉClèĘ bĂŇ C hŇ kĎŔ dŇŁ UĘ BČ ÉCkŇ dĎŇ o’ą MyĂxČę rĄbĲĎŇ CnăxĞTĲĎ wĘ CTÁ qĘ lĲĎ wĘ M‘ĎÄ hĎ
9 lFËČ hČ tŇ dĆŇ rÌĆbĘŇ C : NmĆ èĲĎ hČ dŇ S¿Č lĘ M‘ČT¡Č JĘ omŔ ‘Ę TČ hŇ yăĎhĎ wĘ tŇ ogĳŇ‘Ě ot¡Ň ’Ł CW¿ ‘Ď wĘ

10 ÉhkĆŇ BřŁ M‘Ďę hĎ =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ ‘mČÄ SĘ IĂwČ : wylĲĎ ‘Ď NU¡Ď hČ dŇ r¿ĄyĄ hŇ lĎ yĘlĳĎ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l‘Č
yn¿Ąy‘ĄbĘŇ C dŇ ’ŔŁ mĘ ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ olĳ hĽ’ĲĎ xtČŇ păĆŇ lĘ Sy’¡Ă wytĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ

11 hŇ UĎ lËĎ wĘ ìŇ DĆŔ bĘŇ ‘ČlĘ ÉtĎ‘ÄŁ rĄhĞ hŇ mąĎ lĎ hoĎęhyĘ=l’Ć hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ‘rĲĎ hŇ S¡Ć mŁ
: ylĲĎ ‘Ď hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =lJĎ ’vËĎ mČ =tŇ ’Ć MCWę lĎ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą ytĂŇ Y¿Ďř mĎ =âlĲ

12 rmČÄ ’Ň tŇŁ =yJĲĂ ChyêĳĂ dĘŇ lĂ yĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ =M’Ă hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =lJĎ tŇ ’Ą ť ytĂŇ yrĂę hĎ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ hĆ
hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť qnĄŔ IŁ hČ =tŇ ’Ć ÉNmĄ ’Ł hĲĎ ’vąĎ yĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ ìŇ qĆę yxĄ bĘŇ Ch’ăĄ WĎ ylČÁ’Ą

13 hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ lĘ tŇ t¡ĄŇ lĎ rWĎŔ BĎ ÉylĂ NyĂ’ąČmĄ : wytĲĎŇ bŇŁ ’ĞlĲČ êĎ‘Ę B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ
14 ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ lkąČŇ C’=âlĲ : hŇ lĎ kĲĄŇ ’Ň nŁ wĘ rW¡Ď bĎŇ CnQ¿Ď =hŇ nĎêĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉylČ ‘Ď CJą bĘŇ yĂ=yJĲĂ
15 ű hŇ kĎŇ JăĎ =M’Ă wĘ : yeĂ UĲĆ mĂ dŇ b¡ĄŇ kĎŇ yJ¿Ă hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¡Ą lĎ yDĂŔ bČŇ lĘ

hŇ ’¡Ć rĘ’Ć =l’Č wĘ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ =M’Ă gŇrŔŁ hĎ É’nĎ ynĂ gąĄŇrĘhĎ yQĂę hŇ WĆ ‘ăŁ =êĘ ’Č
: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎř BĘ

16 ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ EĂmĂ ÈSy’Ă My‘ăĂbĘŇ SĂ yQĂÂ=hŇ pĎŇ sĘ ’ĲĆ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ sŘ11

lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉMtĎŇ ’Ł êąĎxĘ qČ lĲĎ wĘ wyrĳĎTĘ SĲŁ wĘ M‘¡ĎhĎ yn¿ĄqĘ zĂ MhËĄ =yJĂ êĎ‘Ę dČŔ yĎ rSăĆ ’Ğ
17 yêĂę lĘ YČ ’ĲĎ wĘ ůMSĎ ÈìUĘ ‘Ă yêăĂ rĘBČ dĂŇ wĘ yêĂę dĘŇ rČyĲĎwĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă MS¡Ď Cb¿Ň ~Ę yČtĘŇ hĲĂ wĘ dŇ ‘ĄŔ om

M‘ĎŔ hĎ ’văĎ mČ BĘ ÉìêĘ ’Ă C’ą WĘ nĲĎ wĘ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ yêăĂ mĘ WČ wĘ ìŇ yl¡Ć ‘Ď rS¿Ć ’Ğ xČ CrËhĎ =NmĂ
18 ÈrxĎ mĎ lĘ CSă DĘqČ tĘŇ hĂ rmČÁ ’Ň êŁ M‘ĎÄ hĎ =l’Ć wĘ : ìŇ DĲĆbČŇ lĘ hŇ ê¡Ď’Č ’v¿Ď tĂŇ =âlĲ wĘ

rWĎŔ BĎ ÉCnlĄÄkĂŇ ’Ğř yĲČ ymąĂ rmęŁ ’Ň lĄ hoĎÁhyĘ ynĄÄ zĘ’Ď BĘ žMtĆŇ ykĂŇ BĘ yJĂÃ ůrWĎ BĎ MêăĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ
19 âlă : MêĲĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ rW¡Ď BĎ MkËĆŇ lĎ ho¿ĎhyĘ NtČÄ nĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ Cnl¡Ď bŇ oT¿ =yJĂ

hŇ răĎWĎ ‘Ğ ÉâlwĘ MymĂę yĎ hŇ èăĎ mĂ xĞ ű âlă wĘ MyĂmĳĎoy âlă wĘ NCl¡ kĘŇ ’Ň êĲŁ dŇ xËĎ ’Ć Moy¿
20 MkĆŔ jĘ ’Č mĲĄ É’YĄ yĄ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘ąČ MymĂę yĎ SdĆŇ xăŁ ű dŇ ‘ăČ : MoyĲ Myr¿ĂWĘ ‘Ć âl¡ wĘ MymĂŔ yĎ

MkĆŔ BĘ rĘqĂ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć MêąĆsĘ ’Č mĘ =yJĲĂ N‘Č yČę ’rĳĎzĎlĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ wĘ
21 ůhSĆ mŁ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Cn’Ň Y¿Ď yĎ hŇ E¡Ć hŇ UĎ l¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwynĎpĎŇ lĘ CJą bĘŇ êĂ wČ

êĎrĘmČę ’Ď hŇ êăĎ’Č wĘ oBĳ rĘqĂ BĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ M‘Ďě hĎ ylĂŔ gĘŇrČ ÉPlĆ ’ĆÄ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ
22 Mh¡Ć lĎ Tx¿Ą èĎ yĂ rqËĎbĎŇ C N’Ň YÌŁ hĞ : MymĲĂ yĎ SdĆŇ x¿Ł Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ wĘ MhĆŔ lĎř NêăĄ’Ć ÉrWĎ BĎ

’Ymw
.bwtkh hnykV ’l’ ìtĆ‘ĎrĎBĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.15 .yrq ytĂ ’YĎmĎ v.11 .MykĂ BŁ rybs v.10

bytk MkĆlĎ y"k Myrps bwrb ,rybs Nkw MkĆlĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.21 .lwgsb CelĆk’y yqwbnzb v.18
.yrqw
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: MhĲĆ lĎ ’Y¿Ď mĎ C Mh¡Ć lĎ PŇ ¿Ąs’Ď yĲĄ MIËĎhČ yg¿ĄŇDĘ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ M’ăĂ MhĳĆ lĎ ’YăĎ mĎ C

sŘ12 ì¿Ň rĘqĘ yĂhĞ hŇ ’ËĆ rĘtĂŇ hŇ ê¿Ď ‘Č rYĳĎqĘ êĂ ho¡ĎhyĘ dŇ y¿ČhĞ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 23

hoĳĎhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉrBĄ dČŇ yĘwČ hŇ SĆę mŁ ’YăĄ IĄwČ : âlĲ =M’Ă yr¡ĂbĎŇ dĘŇ 24

: lhĆ ’ĲŁ hĎ tŇ b¿ŇŁ ybĂŇ sĘ Mt¡ĎŇ ’Ł dŇ m¿Ą ‘ĞIĲČwČ M‘ĎŔ hĎř ynăĄqĘ EĂmĂ ÉSy’Ă My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sÂŁ ’ĹIĲĆwČĲ
wylĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉxČ CrÄ hĎ =NmĂ lYĆ’Ň IĎęwČ ůwylĎ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘwČ ÈNnĎ‘ĎBĲĆ ű ho¿ĎhyĘ dŇ rĆIĄÄwČ 25

C’¡ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ xČ CrŔ hĎ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ xČ onąJĘ yhĂę yĘwČ MynĳĂqĄ EĘhČ Sy’¡Ă My‘¿ĂbĘŇ SĂ =l‘Č NêĄě IĂwČ
dŇ DĎÃ lĘ ’Ć ű dŇ xăĎ ’Ć hĲĎ MSăĄ hŇ nĆÃxĞUĲČ BČ Ĳ ű MySăĂ nĎ’Ğ=ynĲĄSĘ Cră’ĞèĲĎ IĂwČ : CpŇ sĲĎ yĎ âl¿ wĘ 26

C’¡ YĘ yĲĎ âl¿ wĘ MybĂŔ tĚŇ JĘ BČ ÉhUĎ hĄÄ wĘ xČ Crę hĎ MhăĆ lĄř‘Ğ xnČêÌĎ wČ dŇ dĎÁ ymĄ ynĂÄèĄ hČ žMSĄ wĘ
rmĳČ ’Ň IŁ wČ hŇ S¡Ć mŁ lĘ dŇ G¿ĄIČwČ r‘ČeČŔ hČ ZrĎIăĎwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ BČ Ĳ C’¡ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ hŇ lĎ hĹ’ĳŁ hĎ 27

tŇ r¿ĄSĎ mĘ NCnę =NBĂ ‘ČSăĚ ohyĘ N‘Č IČÁwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ BČ Ĳ My’¡Ă BĘ nČtĘŇ mĲĂ dŇ dĎŔ ymĄ C dŇ DăĎlĘ ’Ć 28

hŇ SĆŔ mŁ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : M’ĲĄ lĎ JĘ hŇ S¡Ć mŁ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ rmĳČ ’Ň IŁ wČ wyr¡ĎxĚBĘ mĂ hŇ SËĆ mŁ 29

hoËĎhyĘ NêÌĄ yĂ=yJĲĂ My’ĂŔ ybĂŇ nĘ ÉhoĎhyĘ M‘ąČ=lJĎ NêĄÁ yĂ ymĂÄ C ylĳĂ hŇ ê¡Ď’Č ’e¿ĄqČ mĘ hĲČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂwĘ ’Ch¡ hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć hŇ S¡Ć mŁ PŇ ¿Ąs’Ď IĲĄwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ox¡ Cr=tŇ ’Ć 30

hŇ nĆÁxĞUĲČ hČ Ĳ=l‘Č SFÄŁ IĂwČ ůMIĎhČ =NmĂ ÈMywĂlĘ WČ zgĎŇ IăĎwČ hoĎęhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ ű ‘săČ nĎ xČ CrÁ wĘ 31

MyĂt¡ČŇ UĎ ’Č kĘŇ C hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ hŇ JŔŁ ÉMoy ëŇ rĆdąĆŇ kĘŇ C hŇ JęŁ Moyă ëŇ rĆdÌĆŇ JĘ
ű lkăŇŁ wĘ hŇ lĎ yĘQČÁhČ =lkĎŇ wĘ ’ChÄ hČ žMoIhČ =lJĎ M‘ĎÃ hĎ MqĎ IăĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎř yn¿ĄjĘ =l‘Č 32

MyrĳĂmĎ xĽ hŇ răĎWĎ ‘Ğ PŇ ¡Čs’Ď Ty‘Ăě mĘ UČ hČ wlĎŔ vĘ hČř =tŇ ’Ć ÉCpŇ sĘ ’Č IĲČwČ tŇ rĎę xĽUĲĎ hČ Ĳ Moyă
NyBăĄ ÉCedĆÄ o‘ rWĎę BĎ hČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ xČ oTŔ SĎ ÉMhĆ lĎ Cxą TĘ SĘ IĂwČ 33

hŇ J¡Ď mČ M‘ĎŔ BĎ ÉhoĎhyĘ ëŇ IąČwČ M‘ĎŔ bĎŇ hŇ răĎxĎ ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ wĘ tŇ rĳĄJĎ yĂ MrĆT¡Ć MhĆŔ yeĄSĂ
hŇ wĳĎ’ĞêĲČhČ Ĳ tŇ orăbĘŇ qĂ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ =tŇ ’Ć ’rËĎqĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ď rČ 34

M‘¡ĎhĎ C‘¿sĘ nĲĎ hŇ wËĎ’ĞêĲČhČ Ĳ tŇ orÌbĘŇ uĂ mĂ : MyCĲĂ’Č tĘŇ UĂ hČ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć CrŔ bĘŇ qĲĎ ÉMSĎ =yJĂ 35

: tŇ orĲYĄxĞBĲČ Cy¡hĘ IĲĂwČ tŇ orĳYĄxĞ
rSăĆ ’Ğ tŇ yS¡Ă JĚ hČ hŇ è¿Ď ’Ă hĲĎ tŇ odËŇ ’Ł =l‘Č hŇ SĆŔ mŁ BĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ wĘ MyąĎrĘmĂ rBĄÄ dČŇ êĘ wČ by

rBăĆ DĂ ÉhSĆ mŁ BĘ =ëŇ ’Č qrąČhĞ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : xqĲĎlĎ tŇ yS¡Ă kĚŇ hŇ è¿Ď ’Ă =yJĲĂ xqĳĎlĎ 2

wnăĎř ‘Ď hŇ S¡Ć mŁ Sy’¿Ă hĎ wĘ : hoĲĎhyĘ ‘m¡Č SĘ IĂwČ rBĳĄdĂŇ CnBăĎ =MGČ âl¡ hĞ hoĎŔhyĘ 3

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ MdĎŔ ’Ď hĲĎ É lJŁ mĂ dŇ ’ĳŁ mĘ 4

hwhy
’"t Nkw Zr’h=lkĎ ’"s v.31 .’lm MhĆylĄ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.26 .r"tw y"t Nkw l’ĄrĎWĘ yĂ ’"s v.24

wynĎ‘Ď v.3 .by .Nk +tk +b hyl‘ rsmnw yrqw bytk wlĎ vĘ hČ ’"sb ,yllhb Nkw yrq wylĎ vĘ hČ v.32 .q"dw y"k
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Mk¡ĆŇ êĘ SĘ lĎ SĘ C’¿ YĘ MyĎŔrĘmĂ =l’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ SąĆ mŁ =l’Ć M’ęŁ tĘŇ jĂ hoĎÁhyĘ
5 NnĎŔ ‘Ď dŇ CUă ‘ČBĘ ÉhoĎhyĘ dŇ rĆIąĄwČ : MêĲĎSĘ lĎ SĘ C’¡ YĘ IĲĄwČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ =l’Ć
6 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : MhĲĆ ynĄSĘ C’¡ YĘ IĲĄwČ MyĎŔrĘmĂ C NrăŁ hĞ’ĲČ É’rĎqĘ IĂwČ lhĆ ’ĳŁ hĎ xtČŇ jăĆ dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwČĲ

‘DĎŔ wČtĘŇ ’Ć wylăĎ ’Ą Éh’Ď rĘUČ BČ hoĎęhyĘ śMkĆŔ ’Ğ ybăĂŇ nĘ ÉhyĆhĘ yĲĂ=M’Ă yrĳĎbĎŇ dĘŇ ’năĎ=C‘mĘ SĂ
7 : ’ChĲ Nm¿Ď ’ĹnĲĆ yt¡ĂŇ yBĄ =lkĎŇ BĘ hŇ SĳĆ mŁ yDăĂbĘŇ ‘Č Nk¡ĄŇ =âl : oBĲ =rBĆ dČŇ ’Ğ Mol¡ xĞBĲČ
8 TyBĳĂ yČ ho¡ĎhyĘ tŇ n¿ČmĚ tĘŇ C tŇ dŔŁ yxĂ bĘŇ âlă wĘ Éh’Ć rĘmČ Cř oBę =rBĆ dČŇ ’Ğ hŇ jĆÂ =l’Ć hŇ jăĆ
9 MB¡Ď hoËĎhyĘ PŇ ’ÌČ =rxČ IĲĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ bĘŇ yD¿ĂbĘŇ ‘ČBĘ rB¡Ą dČŇ lĘ MtĆŔ ’Ň rĄyĘ âlă É‘Č CDÄ mČ C

10 NpĆŇ IÌĂwČ gŇlĆ èĳĎ JČ tŇ ‘ČrăČYŁ mĘ My¡ĎrĘmĂ hŇ e¿ĄhĂ wĘ lhĆ ’ŔŁ hĎ l‘ăČmĄ rsĎ ť NnĎę ‘ĎhĲĆ wĘ : ëŇ lĲČ IĄwČ
11 ynĂŔ dŇŁ ’Ğ yBăĂ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć Nr¡Ł hĞ’ĲČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : tŇ ‘ČrĲĎYŁ mĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ My¡ĎrĘmĂ =l’Ć NrËŁ hĞ’ĲČ
12 ’n¿Ď=l’Č : Cn’Ň TĲĎ xĎ rS¿Ć ’Ğ wĲČ CnlĘ ’¡Č on rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň FĎŔ xČ ÉCnylĄÄ‘Ď tŇ SąĄ tĎŇ ’nĎÄ=l’Č
13 q‘ăČYĘ IĂwČ : orĲř WĎ bĘŇ yY¿Ă xĞ lk¡ĄŇ ’Ď IĲĄwČ oUŔ ’Ăř MxĆ răĆmĄ ÉotŇ ’Ň YĄBĘ rSąĆ ’Ğ tŇ UĳĄ JČ yh¡Ă tĘŇ

: HlĲĎ ’n¡Ď ’p¿ĎŇ rĘ ’nËĎ l’Ąě rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ SĆŔ mŁ

14 Ml¡Ą JĎ tĂŇ âl¿ hĞ hĎ ynĆŔ pĎŇ BĘ ÉqrČyĎ qrąŁ yĎ ÉhĎ ybĂÄ ’Ď wĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
: PŇ sĲĄ ’Ď êĲĄ rx¡Č ’Č wĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ ZCxă mĂ ÉMymĂ yĎ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ rgĄÂiĎ êĂ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ

15 dŇ ‘¿Č ‘sČŔ nĎ âlă ÉM‘ĎhĎ wĘ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ n¡ĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ MyËĎrĘmĂ rg¿ĄŇiĎ êĂ wČ
16 : NrĲĎ’Ň jĎ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ tŇ orĳYĄxĞmĲĄ M‘¡ĎhĎ C‘¿sĘ nĲĎ rxËČ ’Č wĘ : MyĲĎrĘmĂ PŇ ¡Ąs’Ď hĲĄ

=tŇ ’Ć ÉCrtĚÄ yĎwĘ MySĂę nĎ’Ğ ìăŇ lĘ =xlČ SĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČgy, 2 +p4, sŘ13

dŇ xĎÁ ’Ć Sy’ĂÄ ždxĎ ’Ć Sy’ăĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ Nt¡ĄŇ nŁ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ
3 hŇ SËĆ mŁ Mt¿ĎŇ ’Ł xlČÄSĘ IĂwČ : MhĲĆ bĎŇ ’yW¿Ă nĎ lJ¡Ł CxlĎŔ SĘ êĂ ÉwytĎŇ bŇŁ ’Ğ hŇ FąĄ mČ lĘ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yS¿Ą ’Ň rĎ MySĂŔ nĎ’Ğ MQăĎ JĚ hoĳĎhyĘ yjăĂ =l‘Č Nr¡Ď’Ň jĎ rB¿Č dĘŇ UĂ mĂ
hmh
: Myrpws Nwqyt v.12 .s"tw ‘"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw h’ĆrĘUČBČ ’"s v.8 .MkĆbĎ ’ybĂ nĎ l"n v.6

.bwtkh hnykV ’l’ CnrĄWĎ bĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.12 .bwtkh hnykV ’l’ CnUĄ’Ă yw’r hyh
,[10:1] Kl hV‘ ,[8:1] Ktl‘hb +d Myrdsw .w"lq Myqwspw .l’llhm [8:1—12:16] hVrph MV v.16
MyVmxw Mypl’ t‘bV twytw’w .My‘br’w tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[11:23] y"y dyh ,[11:16] yl=hps’
,[9:19] Nn‘h Kyr’hbĘ C ,NJĲĄ txt ’y‘gb n"b ,wV‘ M‘ =Nk PTwx ’"b ,[8:20] Mhl wV‘=Nk +h Mypwlxw .hVmxw
’rwq ’"b ,[10:30] yYr’=l’=M’ yk ,’y‘gb Kyr’hbĘ CĲ n"bw ,w"ywh txt ’y‘g ’lb Kyr’hbĘ C ’rwq ’"b
’y‘gb =hpsĘ ’ĲĆ n"bw ’y‘g ’lb yl=hpsĘ ’Ć ’rwq ’"b ,[11:16] yl=hps’ ,’y‘gb =M’ĲĂ n"bw ’y‘g ’lb =M’Ă
wbYythĲĂ wĘ wrbxth rV’w ,’y‘gb =M’ĲĂ n"bw hyhy M‘ =M’Ă PTwx ’"b ,[12:6] Mk’ybn hyhy=M’ ,P"l’h txt
,[9:10] Vpnl ű ’mT +d tqwspw .[12:3] d’m wn‘ +’ +tkw .[11:22] Myh ygd=lk=t’ĲĆ M’ăĂ ,[11:16] MV
xlVyw hrTph v.1 .gy .Mwy MyVVw hVlV hymy rpsmw .[11:26] wb +b ,[11:26] wr’Vyw ,[11:25] lY’yw

.d"k qwsp d‘ +’ qwsp +b ‘Vwhyb ‘Vwhy
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hŇ FăĄ mČ lĘ : rCJĲ zČ=NBĆ ‘Č CU¡ SČ NbĄŔ C’rĘ hŇ FăĄ mČ lĘ MtĳĎŇ omSĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : hŇ UĎ hĲĄ 4, 5

hŇ FăĄ mČ lĘ : hŇ eĲĆřpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ l¡Ą JĎ hŇ dĎŔ ChyĘ hŇ FăĄ mČ lĘ : yrĲĂox=NBĆ Tp¡ĎŇ SĎ No‘Ŕ mĘ SĂ 6, 7

hŇ FăĄ mČ lĘ : NCnĲ =NBĂ ‘ČS¿Ą oh MyĂr¡ĎpĘŇ ’Ć hŇ F¿Ą mČ lĘ : PŇ sĲĄ oy=NBĆ l’¡Ď gĘŇ yĂ rkĎŔ Vř vĎ yĂ 8, 9

hŇ F¿Ą mČ lĘ : ydĲĂŇ os=NBĆ l’¡Ą yDĂGČ NlĚŔ CbŇ zĘ hŇ FăĄ mČ lĘ : ’CpĲŇ rĎ=NBĆ yT¡Ă lĘ jČ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ 10, 11

: yQĲĂ mČ GĘ =NBĆ l’¡Ą yUĂ ‘Č NdĎŔ hŇ FăĄ mČ lĘ : ysĲĂ Cs=NBĆ yD¡ĂGČ hŇ èĳĆ nČmĘ hŇ FăĄ mČ lĘ PŇ ¡Ąsoy 12

: ysĲĂ pĘŇ wĎ=NBĆ yB¡Ă xĘ nČ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ hŇ FăĄ mČ lĘ : l’ĲĄ kĎŇ ymĲĂ =NBĆ rCt¡Ň sĘ rSĄŔ ’Ď hŇ FăĄ mČ lĘ 13, 14

xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇ omă SĘ hŇ QĆ ’Ą ť : ykĲĂŇ mĎ =NBĆ l’¡Ą C’GĘ dŇ gĎŔ hŇ FăĄ mČ lĘ 15, 16

: ‘ČSĲĚ ohyĘ NCn¡=NBĂ ‘ČS¿Ą ohlĘ hŇ SËĆ mŁ ’r¿ĎqĘ IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć rCtăŇ lĎ hŇ S¡Ć mŁ
Cl¿ ‘Ğ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć rCt¡Ň lĎ hŇ SĆŔ mŁ ÉMtĎŇ ’Ł xląČ SĘ IĂwČ 17

’whĳĂ =hŇ mČ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ y’Ă rĘC : rhĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ ylĂ ‘ĞwĲČ bŇ gĆŇ eĆŔ BČ ÉhzĆ 18

: bŇ rĲĎ=M’Ă ’Ch¡ T‘¿ČmĘ hČ hŇ pĆŔ rĎhĞ É’Ch qz¿ĎxĎ hĲĆ hĎ ylĆŔ ‘Ď bŇ SăĄ IŁ hČ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ
hŇ măĎ C hŇ ‘ĳĎrĎ=M’Ă ’wh¡Ă hŇ b¿ĎŇ oThĞ HBĎŔ bŇ SăĄ yŁ É’Ch=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ hŇ măĎ C 19

hŇ măĎ C : MyrĲĂYĎ bĘŇ mĂ BĘ M’¿Ă Myn¡ĂxĞmĲČ BĘ hČ hŇ eĎhĄŔ BĎ bŇ SăĄ oy É’Ch=rSĆ ’Ğ MyrĂę ‘ĎhĲĆ 20

MêĆŔ qĘ EČxČ tĘŇ hĂÄ wĘ NyĂ’ČŔ =M’Ă ÉZ‘Ą HB¿Ď =SyĲĄhĞ hŇ zĎęrĎ=M’Ă ’whĂÁ hŇ nĎÄmĄ èĘ hČ ZrĆ’Ď hĎ ţ
CrtăĚŇ IĎwČ Cl¡ ‘ĞIĲČwČĲ : MybĲĂŇ nĎ‘Ğ yr¿ĄCJBĂ ym¡Ą yĘ MymĂŔ IĎhČÄ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yrăĂjĘ mĂ Mê¡ĆxĘ qČ lĘ C 21

’ř băŇŁ IĎwČ ÈbgĆŇeĆbČŇ Clă ‘ĞIĲČwČ : tŇ mĲĎ xĞ ’b¿ŇŁ lĘ bŇ x¡Ł rĘ=dŇ ‘Č NY¿Ă =rBČ dĘŇ UĂ mĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć 22

‘bČŇ SąĆ Norę bĘŇ xĆ wĘ qnĳĎ‘ĞhĲĎ yd¡ĄŇ ylĂ yĘ ymČŔ lĘ tČŇ wĘ ySăČ SĄ ÉNmČř yxĂ ’Ğ MSąĎ wĘ ůNorbĘŇ xĆ =dŇ ‘Č
CtÄ rĘkĘŇ IĂwČ lJęŁ SĘ ’Ć lxČ năČ=dŇ ‘Č C’bÁŁ IĎwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ N‘ČY¿Ł yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ tĎŔ nĘ bĘŇ nĂ ÉMynĂ SĎ 23

MyĂnĳĎSĘ BĂ ToU¡ bČŇ Ch’¿ĚvĎ IĂwČ dŇ xĎŔ ’Ć ÉMybĂŇ nĎ‘Ğ loJą SĘ ’Ć wĘ ÉhrĎomzĘ MèąĎ mĂ
l‘Č ť loJĳř SĘ ’Ć lxČ năČ ’r¡ĎqĎ ’ChŔ hČ Moqă UĎ lČ : MynĲĂ ’Ą êĘ hČ =NmĂ C Myn¡ĂUŁ rĂhĲĎ =NmĂ C 24

rCêămĂ CbŇ S¡Ě IĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ Mè¡Ď mĂ Ct¿Ň rĘJĲĎ =rSĆ ’Ğ loJŔ SĘ ’Ć hĲĎ tŇ odăŇ ’Ł 25

NrÁŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ SĆÄ mŁ =l’Ć žC’bŇŁ IĎwČ CkÃ lĘ IĲĄwČ : MoyĲ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č Zu¡ĄmĂ ZrĆ’ĳĎhĎ 26

CbŇ ySĂÄ IĎwČ hŇ SĎ dĳĄŇ qĎ Nr¡Ď’Ň jĎ rB¿Č dĘŇ mĂ =l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dÌČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ć wĘ
Éol=CrjĘ sČ yĘwČĲ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yr¿ĂjĘ =tŇ ’Ć MC’¡ rĘIČwČ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉrbĎŇ DĎ MtąĎŇ ’Ł 27

SbËČŇ dĘŇ C bŇ l¿Ď xĎ tŇ bČÄ zĎ MgČŇ wĘţ CnêĳĎxĘ lČ SĘ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć Cn’Ň BĎě CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ
MyrĂę ‘ĎhĲĆ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ S¡Ą IŁ hČ M‘ĎŔ hĎ z‘ăČ=yJĂ spĆŇ ’Ć ť : HyĲĎrĘjĂ =hŇ zĆwĘ ’wh¡Ă 28

twrYb
’"sb ,C’bŁ IĎwČ rybs v.22 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.7 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.6

b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw Zmq NmĎ yxĂ ’Ğ ’"s v.22 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk C’bŁ IĎwČ
.rsx lJŁ SĘ ’Ć ymlVwry ,yllhb Nk v.24 .d"ydw
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29 bŇ S¡Ą oy ql¿Ą mĎ ‘Ğ : MSĲĎ Cny’¿Ă rĎ qn¡Ď‘ĞhĲĎ yd¿ĄŇ lĂ yĘ=MgČŇ wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉtŁldŇŁ GĘ tŇ orąYĚBĘ
ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hČ ĲwĘ rhĎŔ BĎ bŇ SăĄ oy ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ ysąĂ CbŇ yĘhČ wĘ yêĂ xĂ hĲČ wĘţ bŇ gĆŇ eĳĆhČ ZrĆ’ăĆBĘ

30 hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć bŇ lËĄ JĎ sř hČ IÌČřwČ : NDĲĄrĘIČhČ dŇ y¿Č l‘¡ČwĘ MIĎŔhČ =l‘Č bŇ SăĄ oy
31 MySĂÁ nĎ’ĞhĎÄ wĘ : HlĲĎ lk¡ČŇ Cn lok¿Ň yĎ=yJĲĂ HtĎŔ ’Ł CnSĘ răČyĎwĘ ÉhlĆ ‘ĞnĲČ hŇŁlą ‘Ďř rmĆ ’Ň ŁIęwČ

’Ch¡ qz¿ĎxĎ =yJĲĂ M‘ĳĎhĎ =l’Ć tŇ olă ‘ĞlĲČ lk¡ČŇ Cn âl¿ CrŔ mĘ ’ĲĎ ÉoU‘Ă Clą ‘Ď=rSĆ ’Ğ
32 l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć HtĎŔ ’Ł CrăêĎ rSăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ BąČ DĂ C’yYĂÁ IŁ wČ : CeřUĲĆ mĂ

ÉhĎ ybĆÄ SĘ oyĲ tŇ lĆ kąĆŇ ’Ł ZrĆ’ăĆ HtĎę ’Ł rCtăŇ lĎ HbĎÁ CnrĘbČÄ ‘Ď žrSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎÃ hĎ rmĳŁ ’Ň lĄ
33 Cny’Ăę rĎ MSăĎ wĘ : tŇ oDĲmĂ yS¿Ą nĘ ’Č Hk¡ĎŇ otŇ bĘŇ Cny’¿Ă rĎ=rSĆ ’Ğ M‘ËĎhĎ =lkĎŇ wĘ ’whĂŔ

Nk¿ĄŇ wĘ MybĂŔ gĎŇxĞJĲČ ÉCnynĄÄ y‘ĄbĘŇ yhąĂ eĘ wČ MylĳĂ pĂŇ eĘ hČ =NmĂ qn¡Ď‘Ğ yn¿ĄBĘ MylËĂ yřpĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć
dy M‘¡ĎhĎ CJ¿ bĘŇ IĂwČ MlĳĎ oq=tŇ ’Ć Cn¡êĘ IĂwČĲ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ É’vĎ êĂ wČ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄBĘ Cnyy¡ĂhĎ

2 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ lJ¡Ł NrŔŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ hŇ SăĆ mŁ =l‘Č ÉCnŁQÄ IĂwČ : ’ChĲ hČ hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ
rB¿Ď dĘŇ UĂ BČ o’Ë MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCntĘŇ mČÄ =Cl hŇ dĎę ‘ĄhĲĎ =lJĎ MhĆÁ lĄ ’Ğ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ

3 ljăŁ nĘ lĂ Ét’Ň EŁ hČ ZrĆ’ąĎhĎ =l’Ć CntĎÁ ’Ł ’ybĂÄ mĄ hoĎhyĘţ hŇ măĎ lĎ wĘ : CntĘŇ mĲĎ =Cl hŇ E¡ĆhČ
: hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ bŇ CS¿ Cnl¡Ď bŇ oT£ ’olÌřhĞ zbĳČŇ lĎ CyăhĘ yĲĂ Cnj¡Ąř TČ wĘ CnyS¿Ą nĎ bŇ rĆxĆŔ BČ

4, 5 lj¿Ł IĂwČ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ hŇ bĎŇ CS¿ nĎ wĘ S’Ň r¡Ł hŇ n¿ĎêĘ nĂ wyxĳĂ ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ d¡ČŇ ‘Ğ lh¿Č qĘ =lJĎ ynĄěpĘŇ lĂ MhĳĆ ynĄjĘ =l‘Č Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ SËĆ mŁ

6 C‘¡rĘqĲĎ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Myr¡ĂêĎhČ =NmĂ hŇ eĆŔ pĚŇ yĘř=NBĆ ÉblĄ kĎŇ wĘ NCnę =NBĂ ‘ČSăĚ ohywĲĂ
7 rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ć CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ ydĄŇ gĘŇBĂ
8 ÉCnBĎÄ Zp¿ĄŇ xĎ =M’Ă : dŇ ’ĲŁ mĘ dŇ ’¿Ł mĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ b¿ĎŇ oT HtĎŔ ’Ł rCtăŇ lĎ ÉHbĎŇ CnrĘbąČŇ ‘Ď

’whËĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ćě CnlĳĎ Hn¡ĎtĎŇ nĘ C tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć ÉCntĎÄ ’Ł ’ybąĂŇ hĄ wĘ hoĎŔhyĘ
9 ÉC’rĘyêĲĂ =l’Č MêĆę ’Č wĘ ůCdŇ rŁ mĘ êĂ =l’Č ÈhoĎhyBĲČ ëŇ ’ăČ : SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ

Cnê¡Ď’Ă ho¿ĎhywĲČ MhËĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ MQÌĎ YĂ rsăĎř MhĳĄ Cnm¡Ąř xĘ lČ yJ¿Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăČ=tŇ ’Ć
10 dŇ obăŇ kĘŇ C MynĳĂbĎŇ ’ĞBĲĎ Mt¡ĎŇ ’Ł MoG¿řrĘlĂ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : M’ĲĚrĎyêĲĂ =l’Č

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ Éh’Ď rĘnĂ hoĎęhyĘ

rm’yw
.ypr CnŇUĆmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.31 .yrq ol‘Ď v.30 .ytbr +s v.30 .Zmq shČ IĎwČ v.30
.b"d Nkw CnyjĄTČ wĘ ’"s v.3 .dy .’mdq dwy rsx MylĂ pĂ eĘhČ ymlVwry ,’nynt dwy rsx MlĂ ypĂ eĘhČ yllhb v.33

.’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.6 .’"ydw b"d ,b"dx Nkw rsx âlhĞ ymlVwry ,yllhb Nk v.3

.rsx MGŁ rĘlĂ ymlVwry ,yllhb Nk v.10 .’"yd Nkw xtp rsČ yqwbnzb v.9 .b"d Nkw ’lm CnymĄxĘ lČ ’"s v.9
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sŘ14 ÉhnĎ’ĎÄ =dŇ ‘Č wĘ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ ynĂ Y¡Ě’ĞnĲČ yĘ hŇ nĎ’¿Ď =dŇ ‘Č hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 11

CeJ¿Ć ’Č : oBĲ rĘqĂ BĘ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ tŇ otŔ ’Ł hĲĎř É lkŇŁ BĘ ybĂŔ CnymăĂ ’Ğ yĲČ=âl 12

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : CeUĲĆ mĂ MCY¡ ‘Ď wĘ lod¿Ň GĎ=yogĲŇlĘ ìŔ tĘŇ ’ĲřŁ ÉhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ CeSĳĆ rĂo’Ĳ wĘ rbĆŇ D¡ĆbČŇ 13

hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć ìËŇ xĞkĲŇŁ bĘŇ tĎŇ ylÌĂ ‘ĹhĲĆ =yJĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ C‘ămĘ SĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ=l’Ć hŇ S¡Ć mŁ
hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ ÉC‘mĘ SĲĎ ůt’Ň EŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ ÈbSĄ oy=l’Ć Crę mĘ ’ĲĎ wĘ : oBĲ rĘuĂ mĂ 14

ÉìnĘ nĲĎ‘ĞwĲČ hoĎęhyĘ hŇ êăĎ’Č ű hŇ ’ăĎ rĘnĂ NyĂ‘ČÁ BĘ NyĂ‘ČÄ =rSĆ ’Ğ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ bŇ rĆq¡ĆBĘ
dŇ CU¿ ‘ČbĘŇ C MmĎŔ oy ÉMhĆ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ ląĄ hŁ hŇ êĎÄ ’Č NnĎę ‘Ď dŇ UăĚ ‘ČbĘŇ C MhĆŔ lĄ ‘Ğ dŇ măĄ ‘Ł
MyĂŔoGhČ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ dŇ xĳĎ ’Ć Sy’ăĂ JĘ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć hŇ êËĎmČ hĲĄ wĘ : hŇ lĎ yĘlĲĎ S’¡Ą 15

É’ybĂŇ hĎ lĘ hoĎęhyĘ tŇ lĆ kăŇŁ yĘ yêĂÂlĘ BĂ mĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ ì¡Ň ‘ĞmĘ SĂ =tŇ ’ĲĆ C‘¿mĘ SĲĎ =rSĆ ’Ğ 16

: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ MT¡Ą xĎ SĘ IĂwČ MhĳĆ lĎ ‘BăČ SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć
ëŇ rĆ’ąĆ hoĎęhyĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ êĎrĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ynĳĎdŇŁ ’Ğř xČ JăŁ ’n¡Ď=lDČgĘŇyĂř hŇ êĎě ‘Č wĘ 17, 18

ÉtobŇ ’Ď NwąŁ ‘Ğ dŇ qĄÂjŁ hŇ uĆŔ nČ yĘ âlă ÉhuĄř nČ wĘ ś‘SČ pĳĎŇ wĎ Nw¡Ł ‘Ď ’W¿Ą nŁ śdŇ sĆ xĆŔ =bŇ rČwĘ ÉMyĂjČÄ ’Č
hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ NwËŁ ‘ĞlĲČ ’nĎę =xlČ sĲĘ : My‘ĲĂBĄ rĂ=l‘Č wĘ MyS¡Ă QĄ SĂ =l‘Č MynĂŔ BĎ =l‘Č 19

: hŇ eĎhĲĄ =dŇ ‘Č wĘ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎlĎ ÉhtĎŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’ĞkĲČŇ wĘ ìŇ DĳĆsĘ xČ ldĆŇ găŇŁ JĘ
ho¡ĎhyĘ=dŇ ośbĲŇ kĘŇ ’l¿Ą UĎ yĂwĘ ynĂ ’ĳĎ =yxČ Ml¡Ď C’wĘ : ìŇ rĲĆř bĎŇ dĘŇ JĂ yêĂ xĘ l¡Č sĎ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 20, 21

ytČŔ tŇŁ ’ăŁ =tŇ ’Ć wĘ ÉydĂŇ bŇŁ JĘ =tŇ ’Ć My’ąĂ rŁ hĲĎ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ yJăĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć 22

MymĂŔ ‘ĎjĘ rWĆ ‘ăĆ hŇ zĆť ytĂę ’Ł Ciă nČ yĘwČ rBĳĎdĘŇ UĂ bČŇ C MyĂr¡ČYĘ mĂ bĘŇ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ
MtĳĎŇ bŇŁ ’ĞlĲČ yêĂ ‘Ę B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉC’rĘyĂ=M’Ă : ylĲĂ oqř BĘ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ 23

ÉtrĆxĆÄ ’Č xČ Crą hŇ tĎÂ yĘhĲĎ bŇ qĆ‘ăĄ bŇ lĄękĎŇ yDăĂbĘŇ ‘Č wĘ : hĎ C’Ĳ rĘyĂ âl¿ yY¡Č ’ĞnĲČmĘ =lkĎŇ wĘ 24

o‘¡rĘzČwĘ hŇ UĎ SĎŔ ’BăĎ =rSĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =l’Ć wytĂę ’Ł ybĲĂŇ hĞ wĲČ yrĳĎxĞ’ĲČ ’Q¡Ą mČ yĘwČ oUŔ ‘Ă
MkËĆŇ lĎ C‘¿sĘ C CnÄjĘ rxĎę mĎ qmĆ ‘ĳĄBĎ bŇ SăĄ oy yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hČ ĲwĘ yq¿ĂlĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ wĘ : hŇ eĎSĲĆ rĂř oyĲ 25

: PŇ CsĲ =MyČ ëŇ rĆD¿Ć rř B¡Ď dĘŇ UĂ hČ
hŇ dąĎŇ ‘ĄlĲĎ ytČę mĎ =dŇ ‘Č : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ 26, 27

l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ oeÂlĚ êĘ =tŇ ’Ć ylĳĎ ‘Ď Myn¡ĂyQĂ mČ hŇ UĎ h¿Ą rSËĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ Éh‘ĎrĎhĲĎ
rV’
+y v.17 .w"dw h"dx Nkw ’lm ìtĘ o’ ymlVwry ,yllhb Nk v.12 .rsx ttŁ ’Ł hĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.11

.+w d"l twmV Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw tmĆ’ĹwĆ dsx ’"s v.18 .b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.17 .ytbr
’"s v.20 .lwgsb huĆnČwĘ yqwbnzb v.18 .+z d"l twmV Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw h’ĎFĎxČ wĘ ‘SČ pĆwĎ ’"s v.18

,yllhb Nk v.22 .b"dx Nkw rsx dbŁ kĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.21 .w"dw d"dx ,V"x Nkw ’lm ìyrĆbĎ dĘJĂ
.d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw d"wy ’lm heĎSĆ yrĂoy yllhb ,ymlVwry Nk v.24 .b"dx Nkw rsx ylĂ qŁ BĘ ymlVwry

.V"xw rd"nq y"k b"y Nkw yrqw bytk hrĎBĎ dĘUĂ hČ ’"sb ,hrĎBĎ dĘUĂ hČ rybs v.25
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28 hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉynĂ ’ĎÄ =yxČ MhĆę lĄ ’Ğ rmăŁ ’Ĺ : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ yl¡Č ‘Ď MynËĂyQĂ mČ hŇ UĎ hÌĄ rSĆÄ ’Ğ
29 rBăĎ dĘŇ UĂ BČ : MkĲĆŇ lĎ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJ¡Ą ynĳĎzĘ’Ď BĘ Mê¡ĆrĘBČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ âlě=M’Ă

Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆ mĂ MkĆŔ rĘjČ sĘ mĂ =lkĎŇ lĘ ÉMkĆŇ ydĄŇ qĲĚjĘ =lkĎŇ wĘ MkĆÁ yrĄgĘŇpĂŇ ClÄjĘ yĂ hŇ EĆhČ ţ
30 ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć C’băŇŁ êĎ ÉMêĆ’Č =M’Ă : ylĲĎ ‘Ď Mt¡ĆŇ nŁ ylĲĂ hĞ rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ hŇ n¡ĎSĎ

hŇ eĆŔ pĚŇ yĘř=NBĆ bŇ lăĄ JĎ =M’Ă yJĂ ť HBĳĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć NJ¿Ą SČ lĘ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’Ğ
31 ytăĂŇ ’Ň yřbĄŇ hĲĄ wĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ zbăČŇ lĎ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ jĘ TČÄ wĘ : NCnĲ =NBĂ ‘ČS¡Ě ohywĲĂ
32 MêĳĆ’Č Mk¡ĆŇ yrĄgĘŇpĂŇ C : HBĲĎ Mê¡ĆsĘ ’Č mĘ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ MtĎŔ ’Ł
33 hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ My‘ąĂrřŁ CyÄhĘ yĲĂ MkĆŇ ynĄbĘŇ Cţ : hŇ EĲĆhČ rB¿Ď dĘŇ UĂ BČ Cl¡ jĘ yĂ
34 MymĂÁ IĎhČ rjČÄ sĘ mĂ BĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ Mk¡ĆŇ yrĄgĘŇjĂ Mê¿Ł =dŇ ‘Č MkĳĆŇ ytĄŇ CnĲ zĘ=tŇ ’Ć C’¡ WĘ nĲĎ wĘ

hŇ nĎęèĎ lČ śMoyă hŇ nĎÂèĎ lČ Moyă ůMoy My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÈZrĆ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MêăĆrĘêČ =rSĆ ’Ğ
35 ynăĂ’Ğ : ytĲĂŇ ’Ď CnĲ êĘ =tŇ ’Ć Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ nĳĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č MkĆŔ ytĄŇ năŁ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉC’WĘ êĂ

tŇ ’Ň ŁEŔhČ Éh‘ĎrĎhĲĎ hŇ dąĎŇ ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ lĘ hŇ WĆę ‘Ĺ’ĲĆ tŇ ’Ň zăŁ ű âlă =M’Ă ůyêĂ rĘBČ DĂ ÈhoĎhyĘ
36 =rSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ wĘ : CtŇ mĲĚ yĎ MS¿Ď wĘ CUê¡Č yĂ hŇ EËĆhČ rB¿Ď dĘŇ UĂ BČ ylĳĎ ‘Ď Myd¡ĂŇ ‘Ď oeĲ hČ

hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉwylĎ ‘Ď wnwląř yw CbŇ SĚę IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć rCtăŇ lĎ hŇ S¡Ć mŁ xl¿Č SĎ
37 ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ BČ dĂŇ y’¿ĄYĂ omĲ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCtŇ mĚÄ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č hŇ B¡Ď dĂŇ ’yY¿Ă ohlĘ
38 ÉCyxĎ hŇ eĳĆpĚŇ yĘř=NBĆ bŇ l¡Ą kĎŇ wĘ NCnŔ =NBĂ ‘ČSăĚ ohywĲĂ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ BČ hŇ ‘ĳĎrĎ
39 ÉhSĆ mŁ rBąĄdČŇ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć rCt¿Ň lĎ Myk¡ĂŇ lĘ hĲŁ hČ MhĄŔ hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ =NmĂ

: dŇ ’ĲŁ mĘ M‘¡ĎhĎ Cl¿ BĘ ’Č tĘŇ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć
40 =l’Ć CnylËĂ ‘Ď wĘ CeeĆęhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ rh¡Ď hĎ =S’Ň rĲŁ =l’Ć Cl¿ ‘ĞIĲČwČ rqĆBŔŁ bČŇ CmJăĂř SĘ IČwČ
41 Mê¿Ć’Č hŇ EËĆ hŇ UĎ l¿Ď hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : Cn’Ň TĲĎ xĎ yJ¿Ă ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =rSĆ ’Ğ MoqËUĎ hČ
42 ho¡ĎhyĘ Ny’¿Ą yJËĂ ClŔ ‘ĞêăČ =l’Č : xlĲĎ YĘ tĂŇ âl¿ ’wh¡Ă wĘ hoĳĎhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć Myr¡ĂbĘŇ ‘ĲŁ
43 yn¿Ă‘ĞnĲČJĘ hČ wĘ yqĂÄ lĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ žyJĂ : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ CpŔ gĘŇ eăĎêĂ ÉâlwĘ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ

hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ ÉMêĆbĘŇ SČ NJąĄ =l‘Č=yJĲĂ bŇ rĆxĳĎBĆ Mê¡ĆlĘ pČŇ nĘ C MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉMSĎ
44 Norą’Ğ wĲČ rhĳĎhĎ S’Ň răŁ =l’Ć tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ CljĂě ‘Ę IČwČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ
45 ÉyqĂ lĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ dŇ rĆIąĄwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ bŇ rĆu¿ĆmĂ CSm¡Ď =âl hŇ SĆŔ mŁ C ÉhoĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ

: hŇ mĲĎ rĘxĎ hĲČ =dŇ ‘Č MCt¡Ň JĘ IČwČ MCJ¿ IČwČ ’Chĳ hČ rhăĎ BĎ bŇ S¡Ą IŁ hČ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ
rbdyw
.b"d Nkw rsx ytĂ ’bĄ hĄwĘ ’"sb ,+y ’lm wxyryb Nk v.31 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.30

,‘"t Nkw tynV M‘p hnĎèĎ lČ Moy ’Ymn ’l ’"sb v.34 .g"y b"l Nmql Nyy‘ : ‘"t Nk My‘ĂtŁ w’ My‘ĂnĎ l"n v.33
Nk v.40 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.38 .yrq CnyQĂ IČwČ ,bytk CnoQIĂwČ v.36 .r"tw s"t

.b"dxw b"d Nkw ’lm CmJĂ SĘ IČwČ ymlVwry ,yllhb
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sŘ15 ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ wT, 2

: MkĲĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ SĘ omĲ ÉZrĆ’ĆÄ =l’Ć C’bęŁ tĎŇ yJăĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ
o’¡ hŇ bĎŔ dĎŇ nĘ bĂŇ o’ă ÉrdĆŇ nĆÄ=’QĄ pČŇ lĘ xbČŇ zĆŔ=o’ hŇ lăĎ ‘Ł ÉhoĎhylĲČ hŇ èąĆ ’Ă MtĆÄ yWĂ ‘ĞwĲČ 3

: N’Ň ~ĲŁ hČ =NmĂ o’¿ rq¡ĎBĎ hČ =NmĂ hoĎŔhylĲČ ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄ tŇ oWÂ ‘ĞlĲČ MkĳĆŇ ydĄŇ ‘ĞmĲřŁ BĘ
lClěBĎ NorŔ vĎ ‘Ă tŇ lĆ săŁ ÉhxĎ nĘ mĂ hoĳĎhylĲČ on¡BĎ rĘqĎ bŇ yr¿ĂqĘ UČ hČ bŇ yrËĂqĘ hĂ wĘ 4

hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =l‘Č hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ NyhĂŔ hČ tŇ y‘ăĂř ybĂŇ rĘ ÉësĆ eĆÄlČ NyĂyąČwĘ : NmĆ SĲĎ Nyh¡Ă hČ tŇ y‘¿Ăř bĂŇ rĘBĂ 5

ynăĄSĘ tŇ lĆ s¡Ł hŇ xĎŔ nĘ mĂ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ É lyĂ’ČÄ lĎ o’ą : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ xbČŇ EĳĎlČ o’ă 6

NyhĳĂ hČ tŇ ySăĂ lĂřSĘ ëŇ sĆ e¡ĆlČ NyĂy¿ČwĘ : NyhĲĂ hČ tŇ yS¿Ă lĂřSĘ NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ MynĳĂrŁ WĘ ‘Ć 7

xbČŇ zĳĎ=o’ hŇ lăĎ ‘Ł rq¡ĎBĎ =NbĆŇ hŇ W¿Ć ‘ĞtĲČŇ =ykĂŇ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ bŇ yr¿ĂqĘ êČ 8

hŇ xĎŔ nĘ mĂ ÉrqĎ BĎ hČ =NBĆ =l‘Č bŇ yrąĂqĘ hĂ wĘ : hoĲĎhylĲČ Mym¡Ă lĎ SĘ =o’Ĳ rdĆŇ n¿Ć=’QĄ pČŇ lĘ 9

bŇ yr¿ĂqĘ êČ NyĂyËČwĘ : NyhĲĂ hČ yY¿Ă xĞ NmĆ è¡Ć BČ lCl¿ BĎ MynĳĂrŁ WĘ ‘Ć hŇ SăĎ ŁlSĘ tŇ lĆ s¡Ł 10

ÉroèlČ hŇ WĆę ‘Ď IĲĄř hŇ kĎŇ JăĎ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ hŇ è¿Ą ’Ă NyhĳĂ hČ yYăĂ xĞ ëŇ sĆ e¡ĆlČ 11

rj¡Ď sĘ UĂ JČ : MyEĲĂ‘Ă bĲĎŇ o’¿ MyW¡Ăř bĎŇ JĘ bČŇ hŇ v¿Ć lČ =o’Ĳ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ lyĂ’ăČlĎ o’¡ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ 12

=hŇ WĆ ‘ĞyĲČ xr¿ĎzĘ’Ć hĲĎ =lJĎ : MrĲĎjĎ sĘ mĂ JĘ dŇ x¡Ď ’Ć lĲĎ CW¿ ‘ĞêĲČ hŇ kĎŇ JËĎ CWĳ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ 13

žrCgŇ yĎ=ykĲĂŇ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ hŇ è¿Ą ’Ă bŇ yrËĂqĘ hČ lĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =tŇ ’Ć hŇ kĎŇ J¡Ď 14

xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ hŇ è¿Ą ’Ă hŇ WËĎ ‘Ď wĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMkĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ =rSĆ ’Ğ o’ą rGĄÁ MkĆÄ êĘ ’Ă
Mk¡ĆŇ lĎ tŇ xËČ ’Č hŇ u¿ĎxĚ lhĎě uĎ hČ : hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ NJ¿Ą CW¡ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhylĲČ 15

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rG¿ĄJČ MkËĆŇ JĎ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ rGĳĎhČ rGăĄlČ wĘ
: MkĲĆŇ êĘ ’Ă rG¿ĎhČ rG¡ĄlČ wĘ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ dŇ x¡Ď ’Ć Tj¿Ď SĘ mĂ C tŇ xËČ ’Č hŇ r¿Ďoê 16

ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 17, 18

: hŇ UĎ SĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’yb¿ĂŇ mĄ ynËĂ’Ğ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉMkĆŇ ’Ğř bĲŇŁ BĘ MhĳĆ lĄ ’Ğ
ÉtySĂ ’Ň rĄ : hoĲĎhylĲČ hŇ m¡Ď CrtĘŇ Cmyr¿ĂêĎ ZrĆ’ĳĎhĎ MxĆ QăĆ mĂ Mk¡ĆŇ lĘ kĎŇ ’ĞBĲČ hŇ yĎěhĎ wĘ 19, 20

Mktsr‘
ymlVwry ,rsxd rsx t‘ĂbĂ rĘBĂ yllhb v.4 .b"dxw b"d Nkw ’lm MkĆydĄ‘ĞomBĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.3 .wT
rsx t‘ĂybĂ rĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.5 .g"dw b"d Nkw ’lmd ’lm ty‘ĂybĂ rĘBĂ ’"sbw ,+ynt d"wy rsx t‘ĂybĂ rĘBĂ
’lmd ’lm tySĂ ylĂ SĘ ’"sb ,’nynt d"wy rsx tSĂ ylĂ SĘ ymlVwry ,’mdq d"wy rsx yllhb Nk v.6 .+ynt d"wy
’lmd ’lm tySĂ ylĂ SĘ ’"sb ,’nynt d"wy rsx tSĂ ylĂ SĘ ymlVwry ,’mdq d"wy rsx yllhb Nk v.7 .b"d Nkw
.V"x Nkw yrqw bytk MybĂ WĎ JĘ bČ ’"sb ,MybĂ WĎ JĘ bČ rybs v.11 .Vgd ylb d"wyh hV‘yĄ ’"s v.11 .b"d Nkw

.’lm MkĆ’ĞobBĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.18
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: HtĲĎŇ ’Ł Cmyr¿ĂêĎ NJ¡Ą NrĆGŔŁ tŇ măČ CrtĘŇ JĂ hŇ mĳĎ CrtĘŇ CmyrăĂêĎ hŇ Q¡Ď xČ MkĆŔ tĄŇ săŁ rĂř ‘Ğ
21 : MkĲĆŇ ytĄŇ r¡Ł dŇŁ lĘ hŇ mĳĎ CrêĘ ho¡ĎhylĲČ Cn¿êĘ êĂ MkĆŔ ytĄŇ săŁ rĂř ‘Ğ ÉtySĂ ’Ň rĄmĲĄ
22 rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ w¡Ł YĘ UĂ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă wĘ CGŔ SĘ tĂŇ ykăĂŇ wĘ
23 hŇ SĳĆ mŁ =dŇ yČBĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą : hŇ SĲĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ
24 ynăĄy‘ĄmĲĄ M’ăĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ hŇ ’Ď lĘ h¡Ď wĎ hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ MoIÂhČ =NmĂ

dŇ xĎÄ ’Ć žrqĎ BĎ =NBĆ rjăČ hŇ dĎÃ ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ CWă ‘Ď wĘ ůhgĎŇgĎŇSĘ lĂ hŇ tăĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ ÈhdĎŇ ‘ĄhĲĎ
MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ C TjĳĎ SĘ UĂ JČ oJ¡ sĘ nĂ wĘ ot¿Ň xĎ nĘ mĂ C hoĎŔhylĲČ ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄlĘ hŇ lĎÁ‘Ł lĘ

25 xlăČ sĘ nĂ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ dËČŇ ‘Ğ=lJĎ =l‘Č NhĄę JŁ hČ rjăĆkĂŇ wĘ : tŇ FĲĎř xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć
hoĎęhylĲČ hŇ èăĆ ’Ă MnĎÁBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć C’ybĂÄ hĄ žMhĄ wĘ ’wřhĂŔ hŇ găĎŇgĎŇSĘ =yJĲĂ MhĳĆ lĎ

26 ynăĄBĘ ÉtdČŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ xlČę sĘ nĂ wĘ : MtĲĎŇ gĎŇgĘŇSĂř =l‘Č ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ MtËĎŇ ’Ň FĎ xČ wĘ
: hŇ gĲĎŇgĎŇSĘ BĂ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ lĘ yJ¿Ă MkĳĎŇ otŇ BĘ rGăĎhČ rG¡ĄlČ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

27 Ht¡ĎŇ nĎSĘ =tŇ BČ z‘¿Ą hŇ bĎŇ yrËĂqĘ hĂ wĘ hŇ gĳĎŇgĎŇSĘ bĂŇ ’TăĎ xĹêĲĆ tŇ x¡Č ’Č SpĆŇ n¿Ć=M’Ă wĘ
28 hŇ g¡ĎŇgĎŇSĘ bĂŇ hŇ ’¿Ď TĘ xĆ BĘ tŇ gĆŇgËĆŇèŁ hČ SpĆŇ eÌĆhČ =l‘Č NhĄę JŁ hČ rjăĆkĂŇ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ
29 rG¡ĄlČ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ ÉxrĎzĘ’Ć hĲĎ : olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ wyl¡Ď ‘Ď rj¿ĄkČŇ lĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ
30 SpĆŇ eĆÁhČ wĘ : hŇ gĲĎŇgĎŇSĘ BĂ hŇ W¡Ć ‘Ł lĲĎ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉtxČ ’Č hŇ rąĎoê MkĳĎŇ otŇ BĘ rGăĎhČ

’Chă ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć rGĄŔ hČ =NmĂ C ÉxrĎzĘ’Ć hĲĎ =NmĂ hŇ mĎę rĎ dŇ yăĎBĘ ű hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ =rSĆ ’Ğ
31 ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yJąĂ : HUĲĎ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ ’wřh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ PŇ DĳĄgČŇmĘ

: HbĲĎŇ hŇ n¿Ď wŁ ‘Ğ ’wřh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ tŇ rËĄJĎ êĂ ű tŇ rÌĄJĎ hĂ rpĳČŇ hĄ ot¡Ň wĎYĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ zĎŔBĎ

32 Moy¿BĘ MyY¡Ă ‘Ą SS¿Ą qŁ mĘ Sy’ËĂ C’ę YĘ mĘ IĂwČĲ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ
33 ÉhSĆ mŁ =l’Ć MyYĳĂ‘Ą SSăĄ qŁ mĘ ot¡Ň ’Ł My’¿Ă YĘ UĲŁ hČ otŔ ’Ł CbŇ yrăĂqĘ IČwČ : tŇ BĲĎ èČ hČ
34 SrČŔ pŇŁ âlă yJĂ ť rmĳĎ SĘ UĂ BČ ot¡Ň ’Ł Cxye¿ĂIČwČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ l’¡Ć wĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ
35 tŇ m¡Č Cy tŇ om¿ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : olĲ hŇ W¡Ć ‘Ď IĲĄ=hŇ mČ
36 C’yYĂÄ IŁ wČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂř hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉMynĂ bĎŇ ’ĞbĲĎŇ otąŇ ’Ł MogÄrĎ Sy’ĳĂ hĎ

tŇ mĳŁ IĎwČ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞBĲĎ otËŇ ’Ł Cm¿ GĘ rĘIĂwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ ÉZCxmĂ =l’Ć hŇ dĎę ‘ĄhĲĎ =lJĎ otÁ ’Ł
rV’k
’mdq d"wy ’lm MkĆtĄsŁ yrĂ‘Ğ ’"sb ,d"ydw b"d Nkw ’lmd ’lm MkĆytĄsŁ yrĂ‘Ğ yllhb ,rsxd rsx hgwmb Nk v.20

Nkw ’lmd ’lm MkĆytĄsŁ yrĂ‘Ğ ’"s v.21 .b"ydw w"dx Nkw +ynt d"wy ’lm MkĆytĄsŁ rĂ‘Ğ ’"sbw ,w"dw h"dx Nkw
d"yd Nkw yrqw bytk t’FĎxČlĘ ’"sb ,yrq t’FĎxČlĘ v.24 .rsxd rsx MkĆtĄsŁ rĂ‘Ğ ’"sb ,d"ydw b"yd ,w"dx
.yrqw bytk ’yhĂ hČ ’"sb ,yrq ’yhĂ hČ v.30 .xtp PTx MtĎgĎgĞSĂ ’"s v.25 .yrq ’yhĂ v.25 .V"xw
.w"l qwsp Nyy‘ : d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw Zwxm=l’Ć ’"s v.35 .yrqw bytk ’yhĂ hČ ’"sb ,yrq ’yhĂ hČ v.31
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: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ
êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 37, 38

CnËtĘŇ nĲĎ wĘ MtĳĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ gĘŇbĂŇ yp¿ĄŇ nĘ JČ =l‘Č tŇ YËĂ yYĂ Mh¿Ć lĎ CWÄ ‘Ď wĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ
MtăĆŇ y’Ă rĘC ůtYĂ yYĂ lĘ ÈMkĆŇ lĎ hŇ yăĎhĎ wĘ : tŇ lĆ kĲĄŇ êĘ lyt¿ĂŇ jĘ PŇ n¡ĎJĎ hČ tŇ Y¿Ă yYĂ =l‘Č 39

CrCtÁ tĎŇ =âlĲ wĘ MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ tŇ wăŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMêĆrĘkČŇ zĘC otę ’Ł
N‘ČmăČ lĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ Myn¡ĂzŁ Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ MkĆŔ ynĄy‘ĲĄ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ ÉMkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ yrąĄxĞ’ĲČ 40

ynĂÂ’Ğ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ň lĲĄ MyS¡Ă dŇŁ qĘ Mt¿ĆŇ yyĂhĘ wĲĂ ytĳĎŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ CrŔ JĘ zĘêĂ 41

Mk¡ĆŇ lĎ tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň YąĄ oh rSĆÄ ’Ğ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ

bŇ ’ËĎ ylĂ ’Ĺ ynÌĄBĘ MrĎÁ ybĂŇ ’Ğ wĲČ NtĎÄ dĎŇ wĘ ywĳĂlĄ =NBĆ tŇ h¡Ď qĘř =NBĆ rh¿Ď YĘ yĂ=NBĆ xrČqŔŁ xř uăČIĂwČ+p5, sŘ16 zT
=ynĲĄBĘ mĂ MyS¿Ă nĎ’Ğ wĲČ hŇ SĆŔ mŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÉCmqĚÄ IĎwČ : NbĲĄŇ C’rĘ yřn¿ĄBĘ tŇ lĆ j¡Ć =NBĆ No’¿ wĘ 2

: MSĲĄ =ySĄ nĘ ’Č dŇ ‘¡Ąom y’¿ĄrĂř qĘ hŇ dËĎŇ ‘Ą y’¿ĄyWĂ nĘ MyĂtĳĎŇ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
=lkĎŇ yJąĂ ůMkĆŇ lĎ =bŇ rČ ÈMhĆ lĄ ’Ğ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ NręŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ hŇ SăĆ mŁ =l‘Č ClÂhĞuĲĎ IĲĂwČ 3

lh¿Č qĘ =l‘Č C’¡ vĘ nČtĘŇ êĲĂ ‘Č CD¿mČ C hoĳĎhyĘ Mk¡ĎŇ otŇ bĘŇ C MySĂŔ dŇŁ qĘ MQăĎ JĚ ÉhdĎŇ ‘ĄhĲĎ
=l’Ć wĘ xrČqÁŁ =l’Ć rBĄÄ dČŇ yĘwČ : wynĲĎjĎ =l‘Č lj¡Ł IĂwČ hŇ SĆŔ mŁ ‘măČ SĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ 4, 5

Sod¡Ň uĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ olË =rSĆ ’Ğ=tŇ ’Ć hoÌĎhyĘ ‘dČÄ yŁ wĘ rqĆBŁ ţ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈotŇ dĎŇ ‘Ğ=lJĎ
CWĳ ‘Ğ tŇ ’Ň z¡Ł : wylĲĎ ’Ą bŇ yr¿ĂqĘ yČ oB¡ =rxČ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’ËĄ wĘ wylĳĎ’Ą bŇ yrăĂqĘ hĂ wĘ 6

žCmyWĂ wĘ S’ĄÃ ű NhăĄ bĎŇ CnătĘŇ C : otĲŇ dĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ xrČq¡Ł tŇ oêŔ xĘ mČ MkăĆŇ lĎ =CxĲ qĘ 7

ho¡ĎhyĘ rx¿Č bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ hŇ yĎęhĎ wĘ rxĎŔ mĎ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ tŇ rĆTÁŁ qĘ NhĆÄ ylĄ ‘Ğ
=C‘mĘ SĂ xrČqĳŁ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ Mk¡ĆŇ lĎ =bŇ rČ SodĳŇ uĎ hČ ’Chă 8

ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ yhĄÄ Łl’Ĺ ž lyDĂbĘŇ hĂ =yJĲĂ MJĆę mĂ T‘ăČmĘ hČ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ ’n¡Ď 9

NJăČ SĘ mĂ ÉtdČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ bęŁ ‘ĞlĲČ wylĳĎ’Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć bŇ yr¿ĂqĘ hČ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ dăČŇ ‘ĞmĲĄ
ìŇ yx¿Ć ’Č =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŔ tĘŇ ’ĲŁ ÉbrĄqĘ IČwČ : MtĲĎŇ rĘSĲĎ lĘ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ mËŁ ‘ĞlĲČ wĘ hoĎŔhyĘ 10

ywl=ynb

hn’=d‘ ,[13:1] Kl=xlV +g Myrdsw .t"yq Myqwspw .Tlp [13:1—15:41] hVrph MV v.41
hnmVw Mypl’ tVmx twytw’w .My‘br’w tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[15:1] w’bt yk ,[14:11] ynY’ny
=lkĎ wĘ ,’y‘gb MynxmbhĲČ n"bw ’y‘g ’lb Mynxmbh ’rwq ’"b ,[13:19] Mynxmbh +z Mypwlxw .MyrV‘w tw’m
=t’Ć PTwx ’"b ,[14:27] twnlt=t’Ć ,Pkh txt ’y‘gb =lkĲĎ wĘ n"bw yY’nm M‘ =lkĎ wĘ PTwx ’"b ,[14:23] yY’nm
w’ ,’y‘gb yn‘nkhĲČ wĘ n"bw ’y‘g ’lb yn‘nkhČ wĘ ’rwq ’"b ,[14:43] ynĂ‘ĞnČJĘ hČ wĘ ,’y‘gb =t’ĲĆ ’rwq n"bw twnlt M‘
PTwx ’"b ,[15:24] hd‘h=lkĎ wV‘w .’y‘gb rSĲĆ ’Ğ n"bw Mkkwtb M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[15:14] Mkkwtb rSĆ ’Ğ
hrTph v.1 .zT .[13:26] hd‘=lk=l’ĲĆwĘ ,[13:17] hz wl‘Ğ Pwlx ’lbw ,’y‘gb =lkĲĎ n"bw hd‘h M‘ =lkĎ
wxyry v.1 .MqĎIĎwČ w’ lhĄuĎIĂwČ l"n v.1 .b"k qwsp b"y d‘ d"y qwsp ’"y +’ l’wmVb M‘h l’ l’wmV rm’yw
ly‘l Nyy‘ : yrq y’ĄCrqĘ l"nw ,b"d Nkw ’lm y’ĄyrĂqĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.2 .‘"tw V"x Nkw NBĆ v.1 .thĎqĽ

.z"T +’
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11 ìŔ tĘŇ dăĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č NkĄę lĎ : hŇ eĲĎhĚ JĘ =MGČ Mê¡ĆSĘ uČ bĂŇ C ëŇ êĳĎ’Ă yw¡ĂlĄ =ynĲĄbĘŇ
12 xlăČ SĘ IĂwČ : wylĲĎ ‘Ď wnwl¡řt yJ¿Ă ’ChŔ =hŇ mČ NrăŁ hĞ’ĲČ wĘ hoĳĎhyĘ=l‘Č Myd¡ĂŇ ‘ĎeĲŁ hČ

: hŇ lĲĆ ‘ĞnĲČ âl¿ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ bŇ ’ĳĎ ylĂ ’Ĺ ynăĄBĘ Mr¡ĎybĂŇ ’ĞlĲČ wĘ Nt¿ĎŇ dĎŇ lĘ ’rËŁ qĘ lĂ hŇ SĆŔ mŁ
13 rBĳĎdĘŇ UĂ BČ Cnt¡ĄŇ ymĂ hĞlĲČ SbČŔ dĘŇ C ÉblĎ xĎ tŇ bąČŇ zĎ ZrĆ’ĆÄ mĄ ÉCntĎÄ ylĂ ‘ĹhĲĆ yJąĂ T‘Čę mĘ hČ
14 bŇ ląĎ xĎ tŇ bČÄ zĎ žZrĆ’Ć =l’Ć âlă PŇ ’ČÃ : rrĲĄêĎWĘ hĂ =MGČř Cnyl¡Ą ‘Ď rr¿ĄêĎWĘ tĂŇ =yJĲĂ

MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ ynĄÂy‘ĄhĲČ MrĆkĳĎŇ wĎ hŇ dăĆŇ WĎ tŇ l¡Č xĞ nĲČ CnlĎŔ =NêĆêĂÄ wČ CntĎŔ ’Ł ybăĂŇ hĞ ÉSbČŇ dĘŇ C
15 hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉhSĆ mŁ lĘ rxČ IąĂwČ : hŇ lĲĆ ‘ĞnĲČ âl¿ ru¡ĄnČêĘ MhËĄ hĎ

ytĂŇ ‘¡Ł rĄhĞ âl¿ wĘ ytĂŇ ’Ň WĎŔ nĎ ÉMhĆ mĄ dŇ xąĎ ’Ć romÄ xĞ âlţ MtĳĎŇ xĎ nĘ mĂ =l’Ć NpĆŇ ê¡Ą=l’Č
16 ìŔ tĘŇ dăĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č xrČqŔŁ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MhĲĆ mĄ dŇ x¿Č ’Č =tŇ ’Ć
17 otę êĎxĘ mČ Sy’ăĂ ű Cxă qĘ C : rxĲĎ mĎ Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ MhËĄ wĎ hŇ ê¿Ď’Č hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Cy¡hĹ

otŔ êĎxĘ mČ Sy’ăĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ MêĆÂbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ tŇ rĆTŔŁ qĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ MêąĆtČŇ nĘ C
18 Sy’ăĂ CxÂqĘ IĂwČ : otĲŇ êĎxĘ mČ Sy’¿Ă Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ ê¿Ď’Č wĘ tŇ êĳŁ xĘ mČ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ C Myè¿Ă mĂ xĞ

xtČŇ jËĆ Cdę mĘ ‘Č IČwĲČ tŇ rĆTĳŁ qĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ CmyW¿Ă IĎwČ S’ĄŔ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ CnąêĘ IĂwČ otę êĎxĘ mČ
19 hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉxrČqÄŁ Mh¿Ć ylĄ ‘Ğ lhĄÄ qĘ IČwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¿Ć mŁ Cř dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł

: hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ =l’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’r¿ĎIĄwČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć =l’Ć
20, 21 ClŔ dĘŇ BăĎ hĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ

22 ÉMhĆ ynĄjĘ =l‘Č Clą jĘ IĂwČ : ‘gČŇrĲĎJĘ Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ Q¿ĆřkČŇ ’Č wČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ dăĎŇ ‘ĄhĲĎ ëŇ oê¡mĂ
’TĎŔ xĹyĲĆ ÉdxĎ ’Ć Sy’ąĂ hĲĎ rWĳĎ BĎ =lkĎŇ lĘ tŇ x¡Ł CrhĲĎ yh¿ĄŁl’Ĺ l’Ąě CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ

23 hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : PŇ YĲŁ qĘ êĂ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ l‘¿ČwĘ
24 xrČq¡Ł =NJČ SĘ mĂ lĘ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉCl‘ĎhĲĄ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =l’Ć rB¿Ą DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ
25 wyr¡ĎxĞ’ĲČ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ MrĳĎybĂŇ ’Ğ wĲČ NtăĎŇ DĎ=l’Ć ëŇ lĆ I¡ĄwČ hŇ SĆŔ mŁ MqĎ IăĎwČ : MrĲĎybĂŇ ’Ğ wĲČ Nt¿ĎŇ DĎ
26 ylĄÄhĽ’ĲĎ ž l‘ČmĄ ’nĎÃ CrCsă rmęŁ ’Ň lĄ hŇ dĎÁ ‘ĄhĲĎ =l’Ć rBĄÄ dČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂ

Cp¡Ň iĎ êĂ =NjĆ MhĳĆ lĎ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ BĘ C‘¡GĘ êĂ =l’Č wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉMy‘Ă SĎ rĘhĲĎ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ
27 bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ Mr¡ĎybĂŇ ’Ğ wĲČ Nt¿ĎŇ DĎ xrĆqËŁ =NJČ SĘ mĂ l‘ÌČmĄ Clę ‘Ď IĲĄwČ : MtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ =lkĎŇ BĘ

Mh¡Ć ynĄbĘŇ C Mh¿Ć ySĄ nĘ C MhĆŔ ylĄ hĽ’ĲĎ xtČŇ jĆ ť MybĂę ~Ď nĂ C’ă YĘ yĲĎ MrĎÁ ybĂŇ ’Ğ wĲČ NtĎÄ dĎŇ wĘ
28 tŇ oWě ‘ĞlĲČ ynĂ xČŔ lĎ SĘ hoăĎhyĘ=yJĲĂ NC‘Ŕ dĘŇ êĲĄ Ét’Ň zŁ BĘ ůhSĆ mŁ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : MjĲĎ TČ wĘ

t’
.Pqm ’lbw ’krm MG¿Č ’"s v.13 .b"dw b"dx Nkw yrqw bytk CnyQĂ tČ ’"sb ,yrq CnyQĂ tČ ,bytk CnoQtĂ v.11

.+bĄ hyl‘ rsmnw w"Td Nkw yryY hQĄkČ ’ĞwČ wxyryb v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +b Nkw hSĆ mŁ ’"s v.18

.T"y +k Myrbd Nyy‘ : Sy’Ă hČ l"n v.22
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ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ tŇ omą JĘ =M’Ă : yBĲĂ QĂ mĂ âl¡ =yJĂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyW¡Ă ‘ĞUĲČ hČ Ĳ=lJĎ tŇ ’¿Ą 29

: ynĂ xĲĎ lĎ SĘ ho¡ĎhyĘ âl¿ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ dŇ q¡ĄjĎ yĂ MdĎŔ ’Ď hăĎ =lJĎ ÉtDČqĚpĘŇ C hŇ QĆ ’ĄŔ NCtăŇ mĚ yĘ
hŇ ‘ąĎlĘ bĲĎŇ C ÉhĎ yjĂÄ =tŇ ’Ć hŇ mąĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ hŇ tĎÄ YĘ pĲĎŇ C hoĎęhyĘ ’răĎbĘŇ yĂ hŇ ’ĎÂ yrĂBĘ =M’Ă wĘ 30

yJÌĂ MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ lĎ ’ĳŁ SĘ MyI¡ĂxČ Cd¿Ň rĘyĲĎwĘ MhĆŔ lĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉMtĎŇ ’Ł
tŇ ’¿Ą rBĄě dČŇ lĘ otŔ ŁQkČŇ JĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ QĆ ’¡Ą hĎ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ CYË ’ĞnĲĂ 31

xêąČpĘŇ êĂ wČ : MhĲĆ yêĄxĘ êČ rS¿Ć ’Ğ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ ‘q¿ČBĎ êĂ wČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ 32

ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ MhĳĆ yêĄBĲĎ =tŇ ’Ć wĘ Mt¡ĎŇ ’Ł ‘l¿Č bĘŇ êĂ wČ hĎ yjĂŔ =tŇ ’Ć ÉZrĆ’ĎÄ hĎ
MyI¡ĂxČ MhËĆ lĎ rS¿Ć ’Ğ=lkĎŇ wĘ MhăĄ CdÁ rĘIĄÄwČ : SCkĲŇ rĘhĲĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ xrČqŔŁ lĘ rSăĆ ’Ğ 33

l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : lhĲĎ uĎ hČ ëŇ oê¿mĂ Cd¡Ň bĘŇ ’Ň IĲŁ wČ ZrĆ’ĎŔ hĎ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ skąČŇ êĘ wČ hŇ lĎ ’ĳŁ SĘ 34

S’¿Ą wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ Cn‘¡ĄlĎ bĘŇ êĂ =NjĆ CrŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ MlĳĎ qŁ lĘ CsnăĎ Mh¡Ć ytĄŇ bĲŇŁ ybĂŇ sĘ rSËĆ ’Ğ 35

yb¡ĄŇ yrĂqĘ mČ Sy’ĂŔ ÉMyĂtČÄ ’Ň mĎ C MyèąĂ mĂ xĞhĲČ tŇ ’ăĄř lkČŇ ’Ň êęŁ wČ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ hŇ ’¡Ď YĘ yĲĎ
rmÄŁ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : tŇ rĆTĲŁ uĘ hČ zy, 2

hŇ pĎŔ rĄvĘ hČ NyBăĄmĂ ÉtêŁ xĘ UČ hČ =tŇ ’Ć MrąĄyĎwĘ NhĄę JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ =NBĆ rzĎÁ‘ĎlĘ ’Ć =l’ĲĆ
hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ My’ĂÄ FĎ xČ hĲČ žtoêxĘ mČ tŇ ’ĄÃ : CSdĲĄŇ qĎ yJ¡Ă hŇ ’Ď lĘ hĳĎ =hŇ rĄzĘ S’¡Ą hĎ =tŇ ’Ć wĘ 3

Mb¿ĚŇ yrĂqĘ hĂ =yJĲĂ xČ BĄŔ zĘUĂ lČ yCjă YĂ ÉMyxĂ pČŇ y‘ąĄuĚrĂ MtĎÁ ’Ł CWÄ ‘Ď wĘ MtĎę SŁ pĘŇ nČBĘ
rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć xuČÂ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ o’¡ lĘ Cy¿hĘ yĲĂwĘ CSDĳĎqĘ IĂwČ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ 4

MC‘¡uĘ rČyĘwČĲ MypĳĂŇ rĚvĘ hČ CbŇ yr¡ĂqĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ SĆ xŔŁ eĘ hČ tŇ oêăxĘ mČ tŇ ’Ą ť NhĄę JŁ hČ
Sy’ăĂ bŇ rČÁ qĘ yĂ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ N‘ČmČ lĘ ţ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ NorÂJĎ zĂ : xČ BĲĄ zĘUĂ lČ yCj¿ YĂ 5

hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ tŇ rĆT¡Ł qĘ ryT¿Ă qĘ hČ lĘ ’ChŔ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ‘rČEąĆmĂ âlă rSĆ ’Ğ ţ rzĎę
: olĲ hŇ S¡Ć mŁ =dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ otŔ dĎŇ ‘ĞkăČŇ wĘř ÉxrČqÄŁ kĘŇ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âlwĘ

Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ hŇ S¿Ć mŁ =l‘Č tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lJĎ CnŁQÁ IĂwČ 6

ÉhdĎŇ ‘ĄhĲĎ lhąĄ uĎ hĂ BĘ yhĂę yĘwČ : hoĲĎhyĘ M‘¿Č=tŇ ’Ć Mê¡ĆmĂ hĞ Mê¿Ć’Č rmĳŁ ’Ň lĄ 7

NnĳĎ‘ĎhĲĆ Chi¡Ď kĂŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉCnpĘŇ IĂwČ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ hŇ SăĆ mŁ =l‘Č
: dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł yn¡ĄjĘ =l’Ć NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ ÉhSĆ mŁ ’bąŇŁ IĎwČ : hoĲĎhyĘ dŇ ob¿Ň JĘ ’r¡ĎIĄwČ 8

ÉëoêmĂ CUręŁ hĄ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 9, 10

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MhĲĆ ynĄjĘ =l‘Č Cl¡ jĘ IĂwČĲ ‘gČŇrĳĎJĘ Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ Q¿ĆřkČŇ ’Ğ wĲČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ dăĎŇ ‘ĄhĲĎ 11

hVm
.Zmq wtd‘kĎ wĘ yqwbnzb v.5 .zy .’"ydw b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =t’Ć ’"sb ,yqwbnzbw yllhb Nk v.35

.yryY hQĆkČ ’ĞwČ wxyryb v.10
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ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ l‘ąČmĄ S’ĄÁ hĎ ylĆÄ‘Ď=NtĆŇ wĘ hŇ êĎxĘ UČ hČ ţ=tŇ ’Ć xqăČ NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SĆÁ mŁ
’Y¿Ď yĎ=yJĲĂ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ rjăĄkČŇ wĘ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =l’Ć hŇ rËĎhĄ mĘ ëŇ lÌĄ ohwĘ tŇ rĆTŔŁ qĘ MyWăĂ wĘ

12 rBăĆ DĂ ű rSăĆ ’ĞJĲČ NrÁŁ hĞ’ĲČ xuČÄ IĂwČ : PŇ gĆŇ eĲĎhČ lx¿Ą hĄ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ PŇ YĆuËĆhČ
ÉNêĄ IĂwČ M‘ĳĎBĎ PŇ gĆŇ e¡ĆhČ lx¿Ą hĄ hŇ eËĄhĂ wĘ lhĎŔ uĎ hČ ëŇ oêă =l’Ć ÉZrĎIĎÄwČ hŇ SĆę mŁ

13 MyIĳĂxČ hĲČ NybăĄŇ C Myt¡ĂŇ UĄ hČ =NyBĲĄ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ : M‘ĲĎhĎ =l‘Č rj¡ĄkČŇ yĘwČ tŇ rĆTŔŁ uĘ hČ =tŇ ’ĲĆ
14 PŇ lĆ ’¡Ć rWËĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ pĎŔ GĄUČ BČ ÉMytĂŇ UĄ hČ CyęhĘ IĲĂwČ : hŇ pĲĎŇ GĄUČ hČ rY¡Č ‘ĎêĲĄ wČ
15 =l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ bŇ SĎ IąĎwČ : xrČqĲŁ =rbČŇ DĘ=l‘Č Myt¡ĂŇ UĄ hČ dŇ b¿ČŇ QĘ mĂ tŇ o’ĳ mĄ ‘băČŇ SĘ C

: hŇ rĎYĲĎ ‘ĹnĲĆ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć =l’Ć hŇ SĆŔ mŁ

16, 17 xqăČwĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ű rBăĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ17

MtĎŔ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉMhĆ ’Ą yWĲĂ nĘ =lJĎ tŇ ’ąĄ mĄ bŇ ’ĎÁ tŇ ybĄÄ lĘ žhFĆ mČ hŇ FăĆ mČ MêĎÃ ’Ă mĲĄ
18 Ét’Ą wĘ : ChFĲĄ mČ =l‘Č bŇ ê¡Ł kĘŇ êĂ omŔ SĘ =tŇ ’Ć Sy’ăĂ tŇ oFĳ mČ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ

tŇ yB¿Ą S’Ň r¡Ł lĘ dŇ xĎŔ ’Ć hŇ FăĆ mČ yJĂ ť ywĳĂlĄ hŇ FăĄ mČ =l‘Č bŇ ê¡Ł kĘŇ êĂ NrŔŁ hĞ’ĲČ MSăĄ
19 Mř k¡ĆŇ lĎ dŇ ‘¿ĄCĎ’Ă rSËĆ ’Ğ tŇ CdŔ ‘ĄhĲĎ ÉynĄpĘŇ lĂ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ Mê¡ĎxĘ eČhĂ wĘ : MtĲĎŇ obŇ ’Ğ
20 ytăĂŇ JŁ SĂ hĞ wĲČ xrĳĎpĘŇ yĂ ChFăĄ mČ oB¡ =rxČ bĘŇ ’Ć rS¿Ć ’Ğ Sy’ËĂ hĎ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ
21 rBĄÄ dČŇ yĘwČ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ Mn¡Ă yQĂ mČ Mh¿Ą rSËĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtoelĚ êĘ =tŇ ’Ć ylČę ‘ĎmĲĄ

’yWĂÄ nĎlĘ žhFĆ mČ MhĆÃ y’Ą yWĲĂ nĘ =lJĎ ű wylăĎ ’Ą CnăêĘ IĂwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć hŇ SĆÁ mŁ
hŇ F¿Ą mČ C tŇ oFĳ mČ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ MtĎŔ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉdxĎ ’Ć ’yWąĂ nĎlĘ hŇ FĆÄ mČ dŇ xĎÁ ’Ć

22 lhĆ ’¡Ł BĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ tŇ F¡řŁ UČ hČ =tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ xe¿Č IČwČ : MtĲĎŇ oFmČ ëŇ ot¿Ň BĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ
23 xr¿ČjĎ hŇ eËĄhĂ wĘ tŇ CdŔ ‘ĄhĲĎ lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉhSĆ mŁ ’bąŇŁ IĎwČ tŇ rĎę xĽUĲĎ mĲĂ yhăĂ yĘwČ : tŇ dĲĚŇ ‘ĄhĲĎ

: MydĲĂŇ qĄSĘ lm¡Ł gĘŇ IĂwČ ZyYĂŔ ZY¿Ąř IăĎwČ ÉxrČpĆÄ ’Y¿Ą IąŁ wČ ywĳĂlĄ tŇ ybăĄŇ lĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =hŇ FĄ mČ
24 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ÉtFŁ UČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ SąĆ mŁ ’YĄÄ IŁ wČ

: ChFĲĄ mČ Sy’¿Ă Cx¡ qĘ IĂwČ C’¿ rĘIĂwČ
25 tŇ CdŔ ‘ĄhĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ ÉNrŁ hĞ’ĲČ hŇ FąĄ mČ =tŇ ’Ć bŇ SĄÂ hĎ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

: CtŇ mĲĚ yĎ âl¿ wĘ yl¡Č ‘ĎmĲĄ MtËĎŇ eŁ ClĲřêĘ lkÌČŇ tĘŇ C yrĂmĳĆ=ynĄbĘŇ lĂ tŇ o’¡ lĘ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ lĘ
26 : hŇ WĲĎ ‘Ď NJ¿Ą ot¡Ň ’Ł hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ hŇ SĳĆ mŁ W‘Č I¡ČwČ

wrm’yw
.Myqwspb rpsh yYx v.20 .w"lw +w +l twmV Nyy‘ : r"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ìlĘ ’"s v.19

,ymlVwry Nk v.25 .ydYb Nwgnh qr wb Ny’ wxyryb v.23 .b"d Nkw ’lm oFUČhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.22

.w"dw h"dx ,g"d Nkw rsx MtĎeŁ lĚêĘ yllhb
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CnQ¿Ď JĚ CndĘŇ b¡ČŇ ’Ď Cn‘Ę wËČGĎ Nh¿Ą rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ 27

M’¿Ă hČ tŇ Cmĳ yĎ ho¡ĎhyĘ NJ¿Č SĘ mĂ =l’Ć bŇ rËĄuĎ hČ ű bŇ rÌĄuĎ hČ lJăřŁ : CndĘŇ bĲČŇ ’Ď 28

ìŇ ynąĆbĎŇ C hŇ êĎę ’Čř NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ‘Č wĲŁ gĘŇlĂ CnmĘ ê¡Č xy
ëŇ êĎŔ ’Ă ìŇ ynăĆbĎŇ C ÉhêĎ’Č wĘ SDĳĎqĘ UĂ hČ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć C’¡ WĘ êĂ ëŇ êĎŔ ’Ă ÉìybĂÄ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C
ÉìybĂÄ ’Ď TbĆŇ SąĄ ywĂÁlĄ hŇ FĄÄ mČ žìyxĆ ’Č =tŇ ’Ć MgăČŇ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ eČhĚ JĘ Nw¿Ł ‘Ğ=tŇ ’Ć C’¡ WĘ êĂ 2

lhĆ ’¿Ł yn¡ĄpĘŇ lĂ ëŇ êĎŔ ’Ă ìŇ ynăĆbĎŇ C ÉhêĎ’Č wĘ ìŇ CtĳŇ rĘSĲĎ ywĲĂ ìŇ yl¡Ć ‘Ď Cw¿QĎ yĂwĘ ëŇ êĎŔ ’Ă bŇ răĄqĘ hČ
ylĄÄJĘ =l’Ć žë’Č lhĆ ’ĳŁ hĎ =lJĎ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ C ìŔ êĘ rĘmČ SĘ mĲĂ ÉCrmĘ SĲĎ wĘ : tŇ dĲĚŇ ‘ĄhĲĎ 3

: MêĲĆ’Č =MGČ Mh¡Ą =MgČŇ CtŇ m¿Ě yĎ=âlĲ wĘ CbŇ rĎŔ qĘ yĂ âlă ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l’Ć wĘ SdĆŇ uąŁ hČ
lhĆ ’ĳŁ hĎ tŇ dăČŇ bŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ lĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ ÉtrĆmĆÄ SĘ mĂ =tŇ ’Ć Crę mĘ SĲĎ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘Ď CwălĘ nĂ wĘ 4

tŇ ’¡Ą wĘ SdĆŇ uŔŁ hČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ tŇ ’Ą ť MêĆę rĘmČ SĘ C : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ bŇ r¿ČqĘ yĂ=âlĲ rz¡ĎwĘ 5

ynĂę ’Ğ wĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l‘Č PŇ YĆq¡Ć dŇ o‘Ë hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ 6

hŇ nąĎêĎmČ MkĆÂ lĎř l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ëŇ oê¡mĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ MkăĆŇ yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉyêĂ xĘ qČÄ lĎ hŇ eąĄhĂ
ìŇ êĘ ’Ă ţ ìŇ ynăĆbĎŇ C hŇ êăĎ’Č wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ běŁ ‘ĞlĲČ hoĎŔhylĲČ ÉMynĂ tĚŇ nĘ 7

tŇ kĆŇ r¡Ł jĎ lČ tŇ yB¿ĄmĂ lĘ C xČ BËĄ zĘUĂ hČ rbÌČŇ DĘ=lkĎŇ lĘ MkĆÁ tĘŇ eČhĚ JĘ =tŇ ’Ć CrÄ mĘ SĘ êĂ
: tŇ mĲĎ Cy bŇ r¡ĄuĎ hČ rE¿ĎhČ wĘ MkĆŔ tĘŇ eČhĚ JĘ =tŇ ’Ć ÉNêĄ’Ć hŇ nĎęêĎmČ tŇ dăČŇ bŇŁ ‘Ğ MêĳĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ

tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć ìŔ lĘ yêĂ tăČŇ nĎ hŇ eăĄhĂ ÉynĂ ’Ğ wĲČ ůNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÈhoĎhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ 8

ìŇ yn¡ĆbĎŇ lĘ C hŇ xËĎ SĘ mĎ lĘ MyêÌĂ tČŇ nĘ ÉìlĘ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ynĲĄbĘŇ ySăĄ dĘŇ qĎ =lkĎŇ lĘ ytĳĎŇ mŁ CrĲêĘ
=lJĎ S’ĳĄ hĎ =NmĂ MyS¡Ă dĎŇ uĽhČ SdĆŇ u¿Ł mĂ ìËŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ zăĆř : MlĲĎ o‘=qxĎ lĘ 9

rSăĆ ’Ğ ÉMmĎ SĎ ’Ğ=lkĎŇ lĘ C MtĎę ’Ň FĎ xČ =lkĎŇ lĘ C MtĎÂxĎ nĘ mĂ =lkĎŇ lĘ Ĳ MnĎBĎ rĘqĎ ţ
MyS¡Ă dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¿Ł BĘ : ìŇ ynĲĆbĎŇ lĘ C ’Ch¡ ìËŇ lĘ MyS¿Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qăŁ ylĂŔ CbŇ ySăĂ yĎ 10

tŇ măČ CrêĘ ìÂQĘ =hŇ zĆwĘ : ëŇ QĲĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł otŔ ’Ł lkăČŇ ’Ň yŁ ÉrkĎŇ zĎ=lJĎ CelĳĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ 11

ìŇ ytËĆŇ nŁ bĘŇ lĂ wĘ ìŇ ynÌĆbĎŇ lĘ C MyêĂę tČŇ nĘ ìăŇ lĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÈtpŇŁ CnêĘ =lkĎŇ lĘ MnĎęêĎmČ
bŇ lĆ xăĄ lJŁ ť : otĲŇ ’Ł lk¿ČŇ ’Ň yŁ ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ BĘ roh¿ TĎ =lJĎ MlĳĎ o‘=qxĎ lĘ ì¡Ň êĘ ’Ă 12

ì¿Ň lĘ ho¡ĎhylĲČ Cn¿êĘ yĂ=rSĆ ’Ğ MtËĎŇ ySĂ ’Ň rĲĄ NgĳĎŇdĎŇ wĘ SorăyêĂ bŇ lĆ x¡Ą =lkĎŇ wĘ rhĎŔ YĘ yĂ
ìăŇ lĘ ho¡ĎhylĲČ C’yb¿ĂŇ yĎ=rSĆ ’Ğ MYËĎ rĘ’Č BĘ rSÌĆ ’Ğ=lJĎ yrĄÂ CJBĂ : MyêĲĂ tČŇ nĘ 13

hyhy

,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d Nkw ’mdq hêĎÄ ’Č ’"s v.1 .xy .w"dw h"dx ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =lJĎ ’"s v.28

,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Pqm ’lbw xnwmb Nk v.9 .d"dxw b"d Nkw ‘ybr MkĆę lĎ ’"s v.6 .d"ydw b"yd
.hnygn ’lbw Pqm =hzĆ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx
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14 ì¿Ň lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ MrĆx¿Ą=lJĎ : CelĲĆ kĘŇ ’Ň yĲŁ ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ BĘ roh¿ TĎ =lJĎ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ
15 Md¿ĎŇ ’Ď BĲĎ hoËĎhylĲČ CbŇ yrÌĂqĘ yČ=rSĆ ’Ğ rWĎÂ BĎ =lkĎŇ lĘ Ĳ MxĆ rĆţ rTĆ jăĆ =lJĎ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ

tŇ ’ËĄ wĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ rokăŇ BĘ tŇ ’Ą ť hŇ DĆę pĘŇ tĂŇ hŇ dăŇŁ jĎ ű ëŇ ’ăČ ëŇ QĳĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ hŇ m¡Ď hĄ BĘ bČŇ C
16 hŇ DĆŔ pĘŇ êĂ SdĆŇ xăŁ =NBĆ mĂ ÉwyĎCdŇ pĘŇ C : hŇ DĲĆpĘŇ êĂ hŇ ’¡Ď mĄ FĘ hČ hŇ m¿Ď hĄ BĘ hČ =rokĲŇ BĘ

hŇ r¡ĎGĄ Myr¿ĂWĘ ‘Ć SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ Myl¡Ă qĎ SĘ tŇ SĆ m¿Ą xĞ PŇ sĆ JËĆ ìŔ JĘ rĘ‘ĆÄ BĘ
17 hŇ D¡ĆpĘŇ tĂŇ âl¿ z‘ËĄ rok¿Ň bĘŇ =o’Ĳ bŇ WĆ JĆÁ rokÄ bĘŇ =o’Ĳ roSÃ =rokŇ BĲĘ ëŇ ’ăČ : ’ChĲ

ryTĂŔ qĘ êČ MBăĎ lĘ xĆ =tŇ ’Ć wĘ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č qrąŁ zĘêĂ MmĎÂDĎ=tŇ ’Ćř MhĳĄ SdĆŇ qăŁ
18 hŇ pËĎŇ CnêĘ hČ hŇ zÌĄxĞJĲČ ëŇ QĳĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ Mr¡ĎWĎ bĘŇ C : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿ĄlĘ hŇ èËĆ ’Ă
19 Cmyr¿ĂyĎ rSĆÄ ’Ğ MySĂę dĎŇ uĽhČ tŇ măřŁ CrêĘ ű lJăŁ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ì¿Ň lĘ Nym¡Ă IĎhČ qoS¿ kĘŇ C

=qxĎ lĘ ì¡Ň êĘ ’Ă ìŇ ytËĆŇ nŁ bĘŇ lĂ wĘ ìŇ ynÌĆbĎŇ lĘ C ìę lĘ yêĂ tăČŇ nĎ ůhoĎhylĲČ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
: ëŇ êĲĎ ’Ă ì¿Ň ‘ĞrĘzČlĘ C ì¡Ň lĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ É’wřhĂ Ml¿Ď o‘ xlČ mĆÄ žtyrĂBĘ MlĳĎ o‘

20 ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl qlĆ xĄě wĘ lxĎŔ nĘ tĂŇ âlă ÉMYĎ rĘ’Č BĘ NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ ìŔ tĘŇ lăĎ xĞ nĲČ wĘ ÉìqĘ lĘ xĆ ynąĂ’Ğ MkĳĎŇ otŇ BĘ

21 PŇ lĆ xąĄ hŇ lĳĎ xĞ nĲČlĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ rW¿Ą ‘ĞmĲČ =lJĎ yêĂ tËČŇ nĎ hŇ e¿ĄhĂ ywĂŔlĄ ynăĄbĘŇ lĂ wĘ
22 Cb¿Ň rĘqĘ yĂ=âlĲ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć MydĂŔ bĘŇ ‘ĲŁ MhăĄ =rSĆ ’Ğ ÉMtĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ
23 dŇ bČÄ ‘Ď wĘ : tŇ CmĲ lĎ ’TĘ x¡Ą tŇ ’Ň W¿Ą lĎ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ =l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ dŇ o‘Ë

ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ MnĳĎ wŁ ‘Ğ C’ă WĘ yĂ Mh¡Ą wĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ ÉtdČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’Chę ywĂÁQĄ hČ
24 rWăČ ‘Ę mČ =tŇ ’Ć yJĂÂ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČ Cl¡ xĞ nĘ yĂ âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇ bĘŇ C MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ

hŇ lĳĎ xĞ nĲČlĘ MI¡ĂwĂlĘ lĲČ yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ mĎŔ CrêĘ ÉhoĎhylĲČ CmyrąĂyĎ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
: hŇ lĲĎ xĞ nĲČ Cl¡ xĞ nĘ yĂ âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇ BĘ MhĆŔ lĎ yêĂ rĘmăČ’Ď ÉNJĄ =l‘Č

25, 26 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ÈrBĄ dČŇ êĘ MIăĂwĂlĘ hĲČ =l’Ć wĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
yêĂ tÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ rWĄę ‘ĞUĲČ hČ Ĳ=tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ’ĄÄ mĄ CxqĘ tĂ ţ=yJĲĂ ůMhĆ lĄ ’Ğ
rW¡Ą ‘ĞmĲČ hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ ÉCeUĆÄ mĂ MtąĆŇ mŁ rĲĄhĞ wĲČ MkĳĆŇ tĘŇ lČ xĞ nĲČBĘ Mê¡Ď’Ă mĲĄ MkËĆŇ lĎ

27 hŇ ’¡Ď lĄ mĘř kĲČŇ wĘ NrĆGŔŁ hČ =NmĂ ÉNgĎŇDĎJČ MkĳĆŇ tĘŇ mČ CrĲêĘ Mk¡ĆŇ lĎ bŇ S¿Č xĘ nĆwĘ : rWĲĄ ‘ĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ
28 MkĆŔ ytĄŇ răŁ WĘ ‘Ę mČ É lJŁ mĂ hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ ÉMêĆ’Č =MgČŇ CmyrąĂêĎ NJăĄ : bŇ qĆ IĲĎhČ =NmĂ

hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ =tŇ ’Ć ÉCeUĆÄ mĂ MêąĆtČŇ nĘ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ CxŔ qĘ êĂ rSăĆ ’Ğ
Nrh’l
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw tmČCrêĘ ’"s v.19 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,y"k V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.17

.h’lmĞkČ wĘ hgwmb ,yllhb Nk v.27 .yrqw bytk ’Ch tYqmb ,yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.19
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hoĳĎhyĘ tŇ măČ CrêĘ =lJĎř tŇ ’¡Ą CmyrĂě êĎ MkĆŔ ytĄŇ năŁ êĘ mČ É lJŁ mĂ : NhĲĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ 29

MkąĆŇ mĘ yrĲĂhĞBĲČ MhĳĆ lĄ ’Ğ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : CeUĲĆ mĂ oS¡ DĘqĘ mĂ =tŇ ’Ć oBŔ lĘ xĆ =lJĎÄ mĂ 30

: bŇ qĆ yĲĎ tŇ ’¿Č CbŇ tĘŇ kĂŇ wĘ NrĆG¡Ł tŇ ’¿Č CbŇ tĘŇ JĂ MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉbSČ xĘ nĆwĘ CeUĆŔ mĂ ÉoBlĘ xĆ =tŇ ’Ć
MkĆŔ lĎ É’Ch rk¿ĎŇ WĎ =yJĲĂ MkĳĆŇ tĘŇ yřbĲĄŇ C Mê¡Ć’Č MoqŔ mĎ =lkĎŇ BĘ ÉotŇ ’Ł MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ 31

Mk¿ĆŇ mĘ yrĲĂhĞBĲČ ’TĘ xĄŔ ÉwylĎ ‘Ď C’ą WĘ tĂŇ =âlĲ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ dČŇ bĲŇŁ ‘Ğ PŇ lĆ x¿Ą 32

âl¿ wĘ Cl¡ QĘ xČ tĘŇ âl¿ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ySÌĄ dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć wĘ CeUĳĆ mĂ oB¡ lĘ xĆ =tŇ ’Ć
: CtŇ CmĲ tĎŇ

hŇ rĎŔ oêhČ tŇ uăČxĚ tŇ ’Ň zŁ ť : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ+p6, śsŘ18 Ty, 2

hŇ rĎÄ pĎŇ žìylĆ ’Ą Cxă qĘ yĂwĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ű rBăĄ DČ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ
: l‘ĲŁ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ l¿Ď ‘Ď=âlĲ rSËĆ ’Ğ MCmŔ ÉHBĎ =Ny’ĲĄ rSąĆ ’Ğ hŇ mĎę ymĂ êĘ hŇ UĎÁ dĚŇ ’Ğ
hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ ZCxă mĂ =l’Ć ÉHtĎŇ ’Ł ’yYąĂ ohwĘ NhĳĄ JŁ hČ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć =l’Ć HtĎŔ ’Ł MêăĆtČŇ nĘ C 3

o‘ĳBĎ YĘ ’Ć BĘ Hm¡Ď DĎmĂ NhËĄ JŁ hČ rzÌĎ‘ĎlĘ ’Ć xqČÂlĎ wĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ Ht¡ĎŇ ’Ł Tx¿Č SĎ wĘ 4

PŇ r¿ČWĎ wĘ : MymĲĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ S¿Ć Hm¡Ď DĎmĂ dŇ ‘ËĄom=lhĆ ’ĲŁ ynÌĄjĘ xkČŇ ŁnÄ=l’Ć hŇ EĎÂhĂ wĘ 5

HS¡Ď rĘjĂ =l‘Č HmĎŔ DĎ=tŇ ’Ć wĘ ÉHrĎWĎ BĘ =tŇ ’Ć wĘ HrąĎ‘Ł =tŇ ’Ć wynĳĎy‘ĄlĘ hŇ r¡ĎjĎ hČ =tŇ ’Ć
ëŇ ylĂěSĘ hĂ wĘ tŇ ‘ČlĳĎ otŇ ynăĂSĘ C bŇ oz¡’Ą wĘ zrĆ’ËĆ Z‘¿Ą NhĄę JŁ hČ xqăČlĎ wĘ : PŇ rĲŁ WĘ yĂ 6

MyĂUČŔ BČ ÉorWĎ BĘ ZxąČ rĎwĘ NhĄę JŁ hČ wydĎÁ gĎŇBĘ sBĆÄ kĂŇ wĘ : hŇ rĲĎjĎ hČ tŇ p¿ČŇ rĄWĘ ëŇ oê¡ =l’Ć 7

HtĎŔ ’Ł PŇ răĄŁvhČ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č Nh¡Ą JŁ hČ ’m¿Ą TĎ wĘ hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ’ř băŇŁ yĎ rx¡Č ’Č wĘ 8

ű PŇ săČ ’Ď wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¡Ą TĎ wĘ MyĂUĳĎBČ or¡WĎ BĘ Zx¿Č rĎwĘ MyĂUČŔ BČř ÉwydĎŇ gĎŇBĘ sBąĄ kČŇ yĘ 9

rohĳ TĎ Moqă mĎ BĘ hŇ n¡ĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ xČ yeËĂhĂ wĘ hŇ rĎŔ jĎ hČ rpĆŇ ’ăĄ tŇ ’Ą ť rohę TĎ Sy’ăĂ
: ’wřhĲĂ tŇ ’Ň F¿Ď xČ hŇ D¡ĎnĂ ym¿Ą lĘ tŇ rĆmËĆSĘ mĂ lĘ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dČÄ ‘ĞlĲČ hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘţ
bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¡Ą TĎ wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ÉhrĎjĎ hČ rpĆŇ ’ąĄ =tŇ ’Ć PŇ sĄÄ ’Ł hĲĎ sBĆ kĂŇ wĘţ 10

‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ : MlĲĎ o‘ tŇ u¿ČxĚlĘ Mk¡ĎŇ otŇ BĘ rG¿ĎhČ rGËĄlČ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ hŇ tĎÂ yĘhĲĎ wĘ 11

obÂ =’FĎ xČ tĘŇ yĂ ’Chă : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ’m¡Ą TĎ wĘ MdĳĎŇ ’Ď SpĆŇ năĆ=lkĎŇ lĘ tŇ m¡Ą BĘ 12

Mwyb
‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MkĆyêĄbĎ C ’"s v.31 .r"tw ‘"t Nkw =lJĎ tlm ’lb tmăČ CrêĘ t’¡Ą ’"s v.29

xqw ,[16:1] xrq xqyw +b Myrdsw .T"Y Myqwspw .l’ynd [16:1—18:32] hVrph MV v.32 .r"tw
.MyrV‘w Vmxw tw’m VlVw Mypl’ tVmx twytw’w .h‘Vtw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[17:16] Mt’m
,[18:9] Kl hyhy hzĆ ,=lJĎ M‘ wpTwx n"bw Kyr’mb t’¿Ć ’rwq ’"b ,[16:28] MyV‘mh=lk t’Ć +b Mypwlxw
Ntyw ,[17:2] Nrh’=Nb rz‘l’=l’ĲĆ rm’ wyl‘ wrbxth rV’w .rpwVb hzăĆ n"b ,hyĆhĘ yĂ M‘ =hzĆ PTwx ’"b
+b ,[16:7] V’ ű Nhb wntw +d twqspw .[16:11] wnwlt +’ +tkw .[18:19] Kt’ K‘rzlCĲ Kl ,[17:12] trTqh=t’ĲĆ
yd‘lgh xtpyw hrTph v.1 .Ty .[17:28] brqh ű brqh lk ,[17:21] Mhy’yVn=lk ű wyl’ wntyw ,[16:7] wb
’obyĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.7 .h"k x"y ly‘l rdsh hz ’"sb v.1 .g"l qwsp d‘ +’ qwsp ’"y MyTpwVb

.yrq ’yhĂ v.9 .x"k z"T ’rqyw Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw MyĂUČBČ tlm ’lb ZxČrĎwĘ wydĎgĎBĘ ’"s v.8 .’lm
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MoIÌBČ ’FĎÁ xČ tĘŇ yĂ âlÄ=M’Ă wĘ rhĳĎTĘř yĂ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿bČŇ C ySËĂ ylĂ èĘ hČ MoIÌBČ
13 žSpĆŇ nĆBĘ tŇ măĄ BĘ ‘ČgĄÃ eŁ hČ =lJĎ : rhĲĎ TĘ yĂ âl¿ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿bČŇ C ySËĂ ylĂ èĘ hČ

hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ ’UĄŔ TĂ ÉhoĎhyĘ NJąČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć ’FĎę xČ tĘŇ yĂ âlă wĘ tŇ CmÁ yĎ=rSĆ ’Ğ MdĎÄ ’Ď hĲĎř
hŇ yĆŔhĘ yĲĂ ’măĄ TĎ ÉwylĎ ‘Ď qrąČzŁ =âlĲ hŇ DĎÁ nĂ ymĄÄ žyJĂ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ

14 ’BąĎ hČ =lJĎ lhĆ ’ĳŁ BĘ tŇ Cmă yĎ=yJĲĂ Md¡ĎŇ ’Ď hŇ rĎŔ oêhČ tŇ ’Ň zŁ ť : obĲŇ ot¿Ň ’Ď mĘ TĚ dŇ o‘¡
15 ylăĂ JĘ É lkŇŁ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ’m¡Ď TĘ yĂ lhĆ ’ŔŁ BĎ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ É lhĆ ’ÄŁ hĎ =l’Ć
16 ‘GČÁ yĂ=rSĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ : ’ChĲ ’m¡Ą TĎ wylĳĎ ‘Ď lyt¡ĂŇ jĎ dŇ ym¿Ă YĎ =Ny’ĲĄ rSËĆ ’Ğ xČ CtŔ pĎŇ

rbĆŇ qĳĎbĘŇ o’ă Md¡ĎŇ ’Ď MYĆ‘¿ĆbĘŇ =o’Ĳ tŇ mĄŔ bĘŇ o’ă ÉbrĆxĆÄ =llČ xĞBĲČ hŇ dĆę vĎ hČ ynăĄjĘ =l‘Č
17 Nt¿ČŇ nĎ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ tŇ păČŇ rĄWĘ rp¡ČŇ ‘ĞmĲĄ ’mĄŔ FĎ lČ ÉCxqĘ lĲĎ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ’m¡Ď TĘ yĂ
18 ůrohTĎ Sy’ăĂ ÈMyĂUČ BČ lbăČŇ TĎ wĘ bŇ ozÁ’Ą xqČÄ lĎ wĘ : ylĂ JĲĆ =l’Ć MyI¡ĂxČ MyĂm¿Č wylËĎ ‘Ď

MSĳĎ =CyhĲĎ rSăĆ ’Ğ tŇ oS¡ř pĎŇ eĘ hČ =l‘Č wĘ MylĂŔ JĄ hČ =lJĎř =l‘Č wĘ É lhĆ ’ÄŁ hĎ =l‘Č hŇ EąĎhĂ wĘ
19 ÉrhŁ FĎ hČ hŇ EąĎhĂ wĘ : rbĆŇ uĲĎbČŇ o’¿ tŇ U¡Ą bČŇ o’¿ llĎŔ xĎ bĲĆŇ o’ă ÉMYĆ‘ĆÄ BČř ‘ČgĄę eŁ hČ =l‘Č wĘ

y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ Éo’FĘ xĂ wĘ y‘ĳĂybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C yS¡Ă ylĂ èĘ hČ MoI¿BČ ’mĄŔ FĎ hČ =l‘Č
20 âlă wĘ É’mĎ TĘ yĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ąĂ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎBĎ rh¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĆ kĂŇ wĘ

hoĎÁhyĘ SDČÄ qĘ mĂ =tŇ ’Ć žyJĂ lhĳĎ uĎ hČ ëŇ oêămĂ ’wřh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ ’FĎŔ xČ tĘŇ yĂ
21 tŇ uăČxĚlĘ Mh¡Ćř QĎ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ : ’ChĲ ’m¿Ą TĎ wyl¡Ď ‘Ď qr¿ČzŁ =âlĲ hŇ DËĎnĂ ym¿Ą ’UĄę TĂ

’m¡Ď TĘ yĂ hŇ DĎŔ eĂ hČ ymăĄ BĘ É‘ČgĄÄ eŁ hČ wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ sBăĄ kČŇ yĘ ÉhDĎeĂ hČ =ymĲĄ hŇ EąĄmČ C MlĳĎ o‘
22 tŇ ‘Čg¡ČŇ eŁ hČ SpĆŇ e¿ĆhČ wĘ ’mĳĎ TĘ yĂ ’m¡Ą FĎ hČ oB¿ =‘GČ yĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č

: bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ êĂ
k bŇ SĆ I¿ĄwČ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ ÉNYĂ =rBČ dĘŇ mĂ hŇ dąĎŇ ‘ĄhĎÄ =lJĎ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ynĲĄbĘŇ C’băŇŁ IĎwČ
2 MyĂm¡Č hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ : MSĲĎ rb¡ĄŇ uĎ êĂ wČ MyĎŔrĘmĂ ÉMSĎ tŇ mĎ êąĎ wČ SdĳĄŇ qĎ BĘ M‘¡ĎhĎ
3 hŇ SĳĆ mŁ =M‘Ă M‘¡ĎhĎ bŇ rĆI¿ĎwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ hŇ S¡Ć mŁ =l‘Č ClŔ hĞuăĎIĲĂwČ hŇ dĳĎŇ ‘ĄlĲĎ
4 hŇ mąĎ lĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cnyx¡Ą ’Č ‘w¿ČgĘŇBĂ Cn‘Ę wËČgĎŇ Cl¿ wĘ rmŔŁ ’Ň lĄ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ

CnxĘ n¡Č’Ğ MSĎŔ tŇ Cmă lĎ hŇ EĳĆhČ rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ =l’Ć hoĎŔhyĘ lhăČ qĘ =tŇ ’Ć ÉMtĆŇ ’Ň bĄŇ hĞř
5 Moq¿ UĎ hČ =l’Ć CntĎŔ ’Ł ’ybăĂŇ hĎ lĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉCntĚÄ ylĂř ‘ĹhĲĆ hŇ mąĎ lĎ wĘ : CnrĲĄy‘Ă bĘŇ C

: tŇ oêĲ SĘ lĂ NyĂ’¡Č MyĂm¿ČC NoUŔ rĂwĘ ÉNpĆŇ gĆÄ wĘ hŇ nąĎ’Ą tĘŇ C ‘rČzĆę Moqă mĘ ű âlă hŇ EĳĆhČ ‘r¡ĎhĎ
’byw
’"s v.18 .’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk MdĎ’Ď l"n v.13 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk rhĄTĎ wĘ l"n v.12

Nk v.18 .rsx tSŁ pĎ eĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.18 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =lJĎ tlm ’lb MylĂ JĄhČ=l‘ČwĘ
.g"y qwsp ly‘l Nyy‘ : ’yhĂ hČ ’"s v.20 .MY‘BĎ ’"s ,w"Tdw d"dx ,b"dx Nkw xtpb t"ybh hgwmbw wxyryb
tĎ’bĄ hĄ l"n v.4 .k .d"l ,T"k z"T ’rqyw Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,rd"nq y"k ’"k Nkw MkĆlĎ ’"s v.21

.CntĎylĂ ‘ĹhĆ l"n v.5 .‘"t Nkwww.bibleist.ru
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Cl¡ jĘ IĂwĲČ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ ÉxtČŇ jĆÄ =l’Ć lhĎę uĎ hČ ynăĄjĘ mĂ NrÁŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SĆÄ mŁ ž’bŇŁ IĎwČ 6

: MhĲĆ yřlĄ ’Ğ ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’r¿ĎIĄwČ MhĳĆ ynĄjĘ =l‘Č
=tŇ ’Ć lhąĄ qĘ hČ wĘ hŇ FĆę UČ hČ =tŇ ’Ć xqăČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 7, 8

NtăČŇ nĎ wĘ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ ‘lČ iËĆ hČ =l’Ć MêÌĆrĘBČ dĂŇ wĘ ìŇ yxĂŔ ’Ď NrăŁ hĞ’ĲČ wĘ ÉhêĎ’Č ÉhdĎŇ ‘ĄhĲĎ
=tŇ ’Ć wĘ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =tŇ ’Ć t¿ĎŇ yqĂ SĘ hĂ wĘ ‘lČ iĆŔ hČ =NmĂ ÉMyĂmČÄ Mh¿Ć lĎ ÉtĎ’Ň YĄ ohĲ wĘ wymĳĎymĄ
: ChCĲĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ hŇ F¡Ć UČ hČ =tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ xu¿ČIĂwČ : MrĲĎy‘Ă BĘ 9

MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ‘lČ iĳĎ hČ ynăĄjĘ =l’Ć lh¡Ď uĎ hČ =tŇ ’Ć NrËŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SÌĆ mŁ ClhĂÁ qĘ IČwČ 10

MrĆIĎÄwČ : MyĂmĲĎ Mk¡ĆŇ lĎ ’yY¿Ă on hŇ EĆŔhČ ‘lČ iăĆ hČ =NmĂ hĞ MyrĂŔ UŁ hČ É’nĎ=C‘mĘ SĂ 11

MyBĂŔ rČ MyĂmăČ ÉC’YĘ IĲĄwČ MyĂmĳĎ‘ĞjĲČ ChF¡Ą mČ BĘ ‘lČ iËĆ hČ =tŇ ’Ć ëŇ IÌČwČ odę yĎ=tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ
hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MrĲĎy‘Ă bĘŇ C hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ êĘ SĘ ê¿Ą wČ 12

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡Ąy‘ĄlĘ ynĂ SĄŔ yDĂqĘ hČÄ lĘ yBĂŔ MêăĆ nĘ mČ ’ĹhĲĆ =âl N‘Č yČ ť ůNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ
: MhĲĆ lĎ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć hŇ EĆŔhČ lhăĎ uĎ hČ =tŇ ’Ć ÉC’ybĂÄ tĎŇ âlą NkĄę lĎ
: MBĲĎ Sd¡ĄŇ uĎ IĂwČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cb¿Ň rĎ=rSĆ ’Ğ hŇ bĎŔ yrĂmĘ ymăĄ hŇ UĎ hĄ ť 13

sŘ19 ModĳŇ ’Ĺ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć Sd¡ĄŇ uĎ mĂ MykËĂŇ ’Ď lĘ mČ hŇ SÌĆ mŁ xlČÄSĘ IĂwČ 14

rS¿Ć ’Ğ hŇ ’¡Ď lĎ êĘ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą êĎ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìŇ yxăĂ ’Ď ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ bŇ SĆ e¿ĄwČ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ ÉCnytĄÄ bŇŁ ’Ğ CdąŇ rĘIĲĄwČ : CntĘŇ ’ĲĎ YĎ mĘ 15

CnlĄŔ qŁ ‘măČ SĘ IĂwČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć q‘ąČYĘ eĂ wČ : CnytĲĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ CnlËĎ C‘r¿ĄIĎwČ 16

hŇ Y¿ĄqĘ ry‘¡Ă SdĄŔ qĎ bĘŇ CnxĘ năČ’Ğ ÉheĄhĂ wĘ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ Cn’¡Ą YĂř IŁ wČ ëŇ ’ĎŔ lĘ mČ xlăČ SĘ IĂwČ
âl¿ wĘ MrĆkĆŔ bĘŇ C hŇ dăĆŇ WĎ BĘ ÉrbŇŁ ‘ĞnĲČ âlą ìŇ YĆę rĘ’Č bĘŇ ’eăĎ=hŇ rĎBĘ ‘Ę nČ : ìŇ lĲĆ CbŇ gĘŇ 17

dŇ ‘¿Č lwř’Ň mŔŁ WĘ C NymăĂ yĎ ÉhFĆ nĂ âlą ëŇ lĄę nĄ ëŇ lĆ UăĆ hČ ëŇ rĆDÌĆ r’ĳĄbĘŇ ymăĄ hŇ ê¡ĆSĘ nĂ
bŇ rĆx¡ĆBČ =NjĆ yBĳĂ rb¡ŇŁ ‘ĞtĲČŇ âl¿ ModŔ ’Ĺ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ lĲĆ bĚŇ GĘ rb¡ŇŁ ‘ĞnĲČ=rSĲĆ ’Ğ 18

ůhlĆ ‘ĞnĲČ hŇ QăĎ sĂ mĘ BĲČ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ wyl¿Ď ’Ą CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : ìŇ tĲĆŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ’Y¿Ą’Ą 19

yl¿Č gĘŇrČBĘ rb¡ĎŇ DĎ=Ny’ĲĄ qr¿Č MrĳĎkĘŇ mĂ yê¡Ă tČŇ nĲĎ wĘ ynČŔ qĘ mĂ C ynăĂ’Ğ ÉhêĆSĘ nĂ ìŇ ymąĆymĄ =M’Ă wĘ
dŇ b¡ĄŇ JĎ M‘¿ČBĘ otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉModŇ ’Ĺ ’YąĄ IĄwČ rbĳŇŁ ‘ĞtĲČŇ âlă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ rĎbĲŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ 20

TI¿ĄwČ olĳ bĚŇ gĘŇBĂ rb¡ŇŁ ‘Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉNtŇŁ nĘ Modę ’Ĺ ű N’ăĄ mĎř yĘwČ : hŇ qĲĎ zĎxĞ dŇ y¿ĎbĘŇ C 21

: wylĲĎ ‘ĎmĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
w‘syw
,b"d Nkw ’lmd ’lm Cn’ĄyYĂ oIwČ ymlVwry ,rsxd rsx yllhb Nk v.16 .rsx MhĄlĄ’Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.6

Nk v.17 .w"dw h"dx Nkw rsxw ’lm Cn’ĄYĂ oIwČ tYqmb ,d"ydw b"yd ,w"dx ,b"dx Nkw ’lmw rsx Cn’ĄyYĂ IŁ wČ ’"s
.b"dx Nkw xtp N’ĄmČ yĘwČ yqwbnzb ,qsp ’lb N’ĄmĎ yĘwČ ’"s v.21 .rsx l’mŁ WĘ C ymlVwry ,yllhb
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22, 23 rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : rhĲĎ hĎ rh¿Ł hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’bÌŇŁ IĎwČ SdĳĄŇ uĎ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ
Mod¡Ň ’Ĺ=ZrĆ’ĲĆ lCb¿Ň GĘ =l‘Č rhĳĎhĎ rhăŁ BĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ

24 rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć É’bŇŁ yĎ âlą yJăĂ wyUĎŔ ‘Č=l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ PŇ ąĄs’Ď yĲĄ : rmĲŁ ’Ň lĄ
: hŇ bĲĎŇ yrĂmĘ ym¿Ą lĘ yj¡Ă =tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ yrĂmĘ =rSĆ ’Ğ l‘ËČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ yêĂ t¡ČŇ nĎ

25, 26 TSąĄ pĘŇ hČ wĘ : rhĲĎ hĎ rh¿Ł Mt¡ĎŇ ’Ł l‘Čh¿Č wĘ onĳBĘ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ xqČ ť
PŇ ¡Ąs’Ď yĲĄ Nr¿Ł hĞ’ĲČ wĘ onĳBĘ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć Mê¡ĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ

27 rhĎŔ hĎ rhăŁ =l’Ć ÉCl‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ hŇ CăĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ SĆŔ mŁ W‘Č IăČwČ : MSĲĎ tŇ m¿Ą C
28 SBąĄ lĘ IČwČ wydĎę gĎŇBĘ =tŇ ’Ć NrÁŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ hŇ SĆÄ mŁ žTSĄ pĘŇ IČwČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ

dŇ rĆIÌĄwČ rhĳĎhĎ S’Ň răŁ BĘ MS¡Ď NrËŁ hĞ’ĲČ tŇ mĎ IÌĎwČ onŔ BĘ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć ÉMtĎŇ ’Ł
29 NrĳŁ hĞ’ĲČ ‘w¡ČgĎŇ yJ¿Ă hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉC’rĘIĂwČ : rhĲĎ hĎ =NmĂ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ SËĆ mŁ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą lJ¡Ł MoyŔ MySăĂ ŁlSĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ CJą bĘŇ IĂwČ
’k ëŇ rĆD¡Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ’BăĎ yJĂ ť bŇ gĆŇ eĆŔ hČ bŇ SăĄ yŁ ÉdrĎ‘Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ ynąĂ‘ĞnĲČJĘ hČ ‘mČÂSĘ IĂwČ

2 rdĆŇ nËĆ l’¿Ą rĎWĘ yĂ rDČÄ IĂwČ : ybĂŇ SĲĆ CeU¡Ć mĂ ű BĘ SĘ I¿ĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉMxĆ QĎÄ IĂwČ MyrĳĂtĎŇ ’ĞhĲĎ
=tŇ ’Ć yê¡Ă mĘ rČxĞhĲČ wĘ ydĂŔ yĎBĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =tŇ ’Ć NêĄÁ êĂ NtÄŁ nĎ=M’Ă rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhylĲČ

3 Mr¿ĄxĞ IĲČwČ śynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hČ Ĳ=tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ loqă BĘ hoĎÁhyĘ ‘mČÄ SĘ IĂwČ : MhĲĆ yrĄ‘ĲĎ
: hŇ mĲĎ rĘxĎ Moq¡ UĎ hČ =MSĲĄ ’r¿ĎqĘ IĂwČ MhĳĆ yrĄ‘ĲĎ=tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć tĘŇ ’Ć

4 rY¿Č qĘ êĂ wČ ModĳŇ ’Ĺ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć bŇ B¡řŁ sĘ lĂ PŇ CsŔ =MyČ ëŇ rĆDăĆ ÉrhĎ hĎ rhąŁ mĄ C‘ÂsĘ IĂwČ
5 hŇ mąĎ lĎ ůhSĆ mŁ bĘŇ C ÈMyhĂ Łl’Ň BĲĄ M‘Ďę hĎ rBăĄ dČŇ yĘwČ : ëŇ rĆDĲĎBČ M‘¡ĎhĎ =SpĆŇ nĲĆ

CnSăĄ pĘŇ nČ wĘ MyĂmČŔ Ny’ăĄwĘ ÉMxĆ lĆÄ Ny’¿Ą yJăĂ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ tŇ Cm¡ lĎ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉCntĚÄ ylĂ ‘ĹhĲĆ
6 MypĂŔ rĎvĘ hČ MySăĂ xĎ eĘ hČ tŇ ’Ą ť M‘Ďę BĎ hoĎÁhyĘ xQČÄSČ yĘwČ : lqĲĄŁluĘ hČ MxĆ Q¡Ć BČ hŇ YĎ qĎŔ
7 hŇ SĆÁ mŁ =l’Ć M‘ĎÄ hĎ ž’bŇŁ IĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ bŇ r¡Ď=M‘Č tŇ mĎ I¿ĎwČ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Ck¡Ň èĘ nČ yĘwČĲ

rs¿Ą yĎwĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć É lQĄ jČ tĘŇ hĂ ëŇ bĎŔ wĎ ÉhoĎhybĲČŇ CnrĘBąČ dĂŇ =yJĲĂ Cn’Ň TĎę xĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ
8 hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : M‘ĲĎhĎ dŇ ‘¿ČBĘ hŇ S¡Ć mŁ lQ¿Ą jČ tĘŇ IĂwČ SxĳĎ eĎhČ =tŇ ’Ć Cnyl¡Ą ‘ĎmĲĄ

ëŇ CSŔ eĎhČ =lJĎ ÉhyĎhĎ wĘ snĳĄ=l‘Č ot¡Ň ’Ł MyW¿Ă wĘ PŇ rĎŔ WĎ ÉìlĘ hŇ WąĄ ‘Ğ hŇ SĆę mŁ =l’Ć
9 hŇ yĎęhĎ wĘ seĳĄhČ =l‘Č Chm¡Ą WĂ yĘwČ tŇ SĆ xŔŁ nĘ SxăČ nĘ ÉhSĆ mŁ W‘Č IąČwČ : yxĲĎ wĎ ot¡Ň ’Ł hŇ ’¿Ď rĎwĘ

10 C‘¡sĘ IĂwČ : yxĲĎ wĎ tŇ SĆ x¡Ł eĘ hČ Sx¿Č nĘ =l’Ć TyBËĂ hĂ wĘ Sy’ĂŔ =tŇ ’Ć ÉSxĎ eĎhČ ëŇ SąČ nĎ=M’Ă
ynb
,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw Vgd ’yrbTl Nk v.4 .‘"tw V"x Nk odyĎBĘ yn‘nkh l"n v.3 .’k

.w"Tdw b"yd ,w"dx ,’"d Nkw hpr bbŇŁ sĘ lĂ ’br ’rwzxmb ,d"ydw ’"yd ,w"d
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MyrĂę bĎŇ ‘ĞhĲĎ yIăĄ‘Ă BĘ CnÂxĞ IĲČwČĲ tŇ bĳŇŁ ’Ł mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ bĲŇŁ ’Ł BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ 11

Cn¡xĞ IĲČwČĲ C‘sĳĎ nĎ Mè¡Ď mĂ : SmĆ èĲĎ hČ xr¡ČzĘUĂ mĂ bŇ ’ĎŔ om ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ 12

rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ rSăĆ ’Ğ ÉNonřrĘ’Č rbĆŇ ‘ąĄmĄ CnęxĞ IĲČwČĲ ůC‘sĎ nĎ ÈMèĎ mĂ : dŇ rĆzĲĎ lxČ n¿ČBĘ 13

Nyb¿ĄŇ C bŇ ’¡Ď om NyB¿Ą bŇ ’ĎŔ om lCbăŇ GĘ ÉNonřrĘ’Č yJąĂ yrĳĂmŁ ’ĹhĲĎ lCbăŇ GĘ mĂ ’Y¡Ą IŁ hČ
hŇ pĎŔ CsBĘ bŇ hăĄ wĎÍtŇ ’Ć hoĳĎhyĘ tŇ măŁ xĞlĘ mĂ rpĆŇ s¡Ą BĘ rmČŔ ’Ď yĲĄ ÉNJĄ =l‘Č : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ 14

r‘ĳĎ tŇ bĆŇ SăĆ lĘ hŇ T¡Ď nĎ rS¿Ć ’Ğ MylĂŔ xĎ eĘ hČ ÉdSĆ ’ĆÄ wĘř : NonĲřrĘ’Č Myl¡Ă xĎ eĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ 15

rmąČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ r’Ąę BĘ hČ ’wřhăĂ hŇ rĎ’ĳĄBĘ Mè¡Ď mĂ C : bŇ ’ĲĎ om lCb¿Ň gĘŇlĂ N‘¡ČSĘ nĂ wĘ 16

: MyĂmĲĎ Mh¡Ć lĎ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉPsŁ ’Ĺ hŇ SĆŔ mŁ lĘ ÉhoĎhyĘ
: HlĲĎ =Cn‘Ĺ r’¡Ą bĘŇ yl¿Ă ‘Ğ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ r¡ĎyèĂ hČ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ rySăĂ yĎ z’Ď ť 17

MtĳĎŇ nŁ ‘ĞSĘ mĂ BĘ qq¡ĄxŁ mĘ BĂ M‘ĎŔ hĎ ybăĄŇ ydĂŇ nĘ ÉhĎ CrÄ JĎ MyrĂę WĎ hĎ CrăpĎŇ xĞ r’ĄÂBĘ 18

tŇ omę BĎ mĂ C : tŇ omĲ BĎ l’¡Ą ylĂ xĞ eĲČmĂ C l’ĳĄ ylĂ xĞ nĲČ hŇ n¡ĎêĎUČ mĂ C : hŇ nĲĎêĎmČ rB¡Ď dĘŇ UĂ mĂ C 19, 20

yn¿ĄjĘ =l‘Č hŇ pĎŇ q¡ĎSĘ nĂ wĘř hŇ GĳĎsĘ jĂ hČ S’Ň r¡Ł bŇ ’ĎŔ om hŇ dăĄŇ WĘ BĂ ÉrSĆ ’Ğ É’yĘGČhČ
: NmĲŁ ySĂ yĘhČ

: rmĲŁ ’Ň lĄ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ =ëŇ lĆ mĲĆ Nx¿Ł ysĂ =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ É l’Ą rĎWĘ yĂ xląČ SĘ IĂwČ 21

ymăĄ hŇ ê¡ĆSĘ nĂ âl¿ MrĆkĆŔ bĘŇ C hŇ dăĆŇ WĎ BĘ ÉhFĆ nĂ âlą ìŇ YĆę rĘ’Č bĘŇ hŇ răĎBĘ ‘Ę ’Ć 22

NtČÄ nĎ=âlĲ wĘ : ìŇ lĲĆ bĚŇ GĘ rb¡ŇŁ ‘ĞnĲČ=rSĲĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č ëŇ lĄŔ nĄ ÉëlĆ UĆÄ hČ ëŇ rĆdąĆŇ BĘ r’ĳĄbĘŇ 23

oUę ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć NxÁŁ ysĂ PŇ sÄŁ ’ĹIĲĆwČ ůolbĚŇ gĘŇBĂ rbăŇŁ ‘Ğ È l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’ĲĆ NxăŁ ysĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ MxĆ Q¡Ď IĂwČ hŇ YĎ hĘ yĳĎ ’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ rĎBĎŔ dĘŇ UĂ hČ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ ’Ň rąČqĘ lĂ ’YĄÂIĄwČ
ÉqBŁ yČ=dŇ ‘Č NŁnę rĘř ’Č mĲĄ oYÁ rĘ’Č =tŇ ’Ć SrČÄ yIĂwČ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ChJ¿Ą IČwČ 24

tŇ ’¿Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉxuČ IĂwČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡Ň GĘ zř‘ĎŔ yJăĂ NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ =dŇ ‘Č 25

NoB¡ SĘ xĆ BĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ yrăĄ‘Ď=lkĎŇ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ bŇ SĆ IąĄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ =lJĎ
’Chă wĘ ’wřhĳĂ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ m¿Ć NxËŁ ysĂ ry‘Ăę NoBŔ SĘ xĆ yJăĂ : hĎ ytĲĆŇ nŁ BĘ =lkĎŇ bĘŇ C 26

=dŇ ‘Č od¡Ň IĎmĂ oYË rĘ’Č =lJĎ =tŇ ’Ć xuÌČIĂwČ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ Éb’Ď om ëŇ lĆ mąĆ BĘ MxČę lĘ nĂ
N¡ĄnoJtĂŇ wĘ hŇ n¿ĆBĎ êĂ NoBĳ SĘ xĆ C’BăŁ Myl¡Ă SĘ UĲŁ hČ Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ NJËĄ =l‘Č : NnĲŁ rĘř ’Č 27

ry‘
hlm bhĄwĎt’Ć ymlVwry rpsb ,twbyt ytV ’rz‘ rpsb Nk v.14 .rsx NnŁ rĘ’Č ymlVwry ,yllhb Nk v.13

’"s ,’"ydw b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb lwgsb Nk v.15 .rsx NnŁ rĘ’Č ymlVwry ,yllhb Nk v.14 .’dx
yrqw bytk ’yhĂ ’"s ,yrq ’yhĂ v.16 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"d Nkw yryY dSĆ ’ĄwĘ
Nkw ’lm NonrĘ’ČmĄ ’"s ,wxyry Vmwxb rsx Nk v.24 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk PqĎSĘ eĂhČ l"n v.20 .b"d Nkw
’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.26 .l"sb Nkw xtpb z‘Č ’"s ,’"ydw w"d ,h"dx ,g"d ,’"d Zmq Nk v.24 .b"d

.’lm NonrĘ’Č yllhb ,ymlVwry Nk v.26 .b"d Nkw yrqw bytk
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28 NxĳŁ ysĂ tŇ yăČrĘuĂ mĂ hŇ b¡ĎŇ hĎ lĲĆ NoBŔ SĘ xĆ mĲĄ hŇ ’ăĎ YĘ yĲĎ ÉS’Ą =yJĂ : NoxĲř ysĂ ry‘¿Ă
29 êĎdĘŇ b¡ČŇ ’Ď bŇ ’ĎŔ om ìăŇ lĘ =yo’Ĳ : NnĲŁ rĘ’Č tŇ om¿ BĎ yl¡Ą ‘ĞBĲČ bŇ ’ĎŔ om r‘ăĎř ÉhlĎ kĘŇ ’ĲĎ

: NoxĲ ysĂ yr¡ĂmŁ ’Ĺ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ tŇ ybĂŔ èĘ BČ wytăĎŇ nŁ bĘŇ C ÉMTĂ ylĄ jĘ wynąĎBĎ NtČÄ nĎ Somĳ JĘ =M‘Č
30 : ’bĲĎŇ dĘŇ ymĲĄ =dŇ ‘Čř rŁ S¡Ć ’Ğř xpČŇ nŔŁ =dŇ ‘Č MyèăĂ eČ wČ NbĳŇŁ yDĂ=dŇ ‘Č NoB¡ SĘ xĆ dŇ b¿ČŇ ’Ď MrËĎyeĂ wČ

31, 32 rzĄŔ‘Ę yČ=tŇ ’Ć lGăĄrČlĘ ÉhSĆ mŁ xląČ SĘ IĂwČ : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ ZrĆ’¡ĆBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉbSĆ IĄÄwČ
33 ëŇ rĆD¡Ć ClŔ ‘ĞIĲČwČĲ ÉCnpĘŇ IĂwČ : MSĲĎ =rSĆ ’Ğ yr¿ĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć Vry¡řyw hĎ ytĳĆŇ nŁ BĘ Cd¡Ň JĘ lĘ IĂwČĲ

hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ oUË ‘Č=lkĎŇ wĘ ’ChÌ MtĎÁ ’Ň rĎqĘ lĂ NSĎÄ BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ žgo‘ ’YăĄ IĄwČ NSĳĎ BĎ hČ
34 ìÂdĘŇ yĲĎbĘŇ yJăĂ otŔ ’Ł ’răĎyêĂ =l’Č ÉhSĆ mŁ =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : y‘Ă rĲĆdĘŇ ’Ć

tĎŇ yWĂę ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ oYĳrĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ oU¡ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł yêĂ tÌČŇ nĎ
35 ÉwynĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ otąŇ ’Ł CJÄ IČwČ : NoBĲ SĘ xĆ BĘ bŇ S¡Ą oy rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ lĘ

: oYĲ rĘ’Č =tŇ ’Ć CS¡ rĘyIĲĂwČ dŇ yrĳĂWĎ ol¡ =ry’ĲĂ SĘ hĂ yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č oUŔ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
bk : oxĲ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČlĘ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ bŇ ’ĎŔ om tŇ obăŇ rĘ‘ĲČBĘ ÉCnxĞ IĲČwČĲ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ C‘¡sĘ IĂwČ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ rojĳ YĂ =NBĆ ql¡Ď BĎ ’rĘI¿ČwČ2 +p7, sŘ20

3 bŇ ’ĎŔ om ZqĎ IăĎwČ ’Chĳ =bŇ rČř yJăĂ dŇ ’¡Ł mĘ M‘ËĎhĎ yn¿ĄjĘ mĂ bŇ ’ĎÁ om rgĎŇ IĎÄwČ : yrĲĂmŁ ’ĹlĲĎ
4 CkąŇ xĞlĲČ yĘ hŇ êĎÂ‘Č NyĎędĘŇ mĂ ynăĄqĘ zĂ=l’Ć bŇ ’ĎÁ om rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ

qlÌĎ bĎŇ C hŇ dĳĆŇ vĎ hČ qrĆyăĆ tŇ ’¡Ą roèŔ hČ ëŇ xăŁ lĘ JĂ CnytĄŔ bŇŁ ybăĂŇ sĘ =lJĎ =tŇ ’Ć É lhĎř uĎ hČ
5 M‘ăĎlĘ BĂ =l’Ć MykĂÁ ’Ď lĘ mČ xlČÄSĘ IĂwČ : ’wřhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ bŇ ’¡Ď omlĘ ëŇ lĆ m¿Ć rojË YĂ =NBĆ

olĳ =’rŁ qĘ lĂ oU¡ř ‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’¿Ć rhËĎ eĎhČ =l‘Č rSÌĆ ’Ğ hŇ rĎotŇ jĘ ţ ro‘ę BĘ =NBĆ
’Ch¿ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ Ny‘ăĄ=tŇ ’Ć ÉhiĎ kĂŇ hŇ eąĄhĂř ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ ’YąĎ yĎ M‘ăČ hŇ eĄhĂ ţ rmęŁ ’Ň lĄ

6 MCY¿ ‘Ď=yJĲĂ hŇ EĆęhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć yQĂÁ=hŇ rĎ’ĲĎ ’eĎÄ=hŇ kĎŇ lĘ žhêĎ‘Č wĘ : ylĲĂ UĚ mĂ bŇ S¡Ą yŁ
yêĂ ‘Ę dČę yĎ yJăĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ CeS¡Ć rĘř gĲĎŇ’Ğ wĲČ oBŔ =hŇ JĆ nČ É lkČŇ C’ yląČ C’ yeĂ UĆŔ mĂ É’Ch
t’
l"Yw ,+r l‘ dwqn v.30 .xtp r‘Č ’"s v.28 .w"k qwsp Nyy‘ : rsx NxŁ ysĂ ymlVwry ,yllhb Nk v.27
.yrq SrĆoIwČ ,bytk SrČyIĂwČ v.32 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +b Nkw =l‘Č ’"s v.30 .‘"tw V"x Nk S’Ą
xlVyw ,[19:1] hrwth tqx t’z +b Myrdsw .z"p Myqwspw .yz‘ [19:1—22:1] hVrph MV v.1 .bk
.My‘bVw tw’m VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .hVmxw My‘br’w Myt’mw Pl’ Mylmw .[20:14] Myk’lm hVm
’lw ’y‘gb rSĲĆ ’Ğ ’rwq n"b ,oB M‘ =‘GČyĂw ‘GČyĂ M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[19:22] wb ‘gy=rV’=lkw +g Mypwlxw
,’"hh txt ’y‘gb yn‘nJĘ hĲČ n"bw ’y‘g ’lb yn‘nJĘ hČ ’rwq ’"b ,[21:1] ynĂ‘ĞnČJĘ hČ ‘mVyw ,oB M‘ ‘GČyĂ PTwx
bbŇŁ sĘ lĂ Pwlx ’lbw .’y‘gb =t’ĲĆ n"bw l’rVy M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,[21:23] l’rVy=t’Ć Nxys Ntn=’lw
.+x qwsp +w d‘ +w qwsp +h hkymb bq‘yb tyr’V hyhw hrTph v.2 .[21:32] Vryyw +’ +tkw .[21:4] yprb
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk hEĆhČ lhqh l"n v.4 .xnwmb brăČ ,Pqm w’ xnwm M’ ygylp hyl‘ rsmn hrsmb v.3
’"sb ,heĄhĂ wĘ rybs v.5 .r"tw s"t ,V"x ,rd"nq y"k g"y Nkw NoU‘Č ’"s v.5 .b"d Nkw ’yhĂ hČ ’"s v.4

swpdh tw’xswn lkbw y"k hbrhb dbl ’wVb Nk v.6 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw yrqw bytk heĄhĂ wĘ
.T"k g"k twmV Nyy‘ : d"dx Nkw xtp PTx CeSĆ rĞgĎ’ĞwČ yqwbnzb ,+’ Nm rb
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Éb’Ď om ynąĄqĘ zĂ CkÁ lĘ IĄÄwČ : r’ĲĎ Cy r’¡Ł êĎ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ëŇ rĎŔ bŇŁ mĘ ÉërĄbĎŇ êĘ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ 7

yr¿ĄbĘŇ DĂ wyl¡Ď ’Ą Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć ÉC’bÄŁ IĎwČ MdĳĎŇ yĎBĘ Mym¡Ă sĎ qĘ C NyĎŔdĘŇ mĂ ynăĄqĘ zĂwĘ
rbĎŔ DĎ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytąĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ ÉhpŇŁ CnyląĂ MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : qlĲĎ bĎŇ 8

’b¿ŇŁ IĎwČ : M‘ĲĎlĘ BĂ =M‘Ă bŇ ’¡Ď om=yrĲĄWĎ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘ rSËĆ ’ĞJĲČ 9

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ QĆ ’¡Ą hĎ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ ymËĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ M‘ĳĎlĘ BĂ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ 10

: ylĲĎ ’Ą xl¿Č SĎ bŇ ’¡Ď om ëŇ lĆ m¿Ć rjËŁ YĂ =NBĆ qlÌĎ BĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć M‘¡ĎlĘ BĂ
hŇ kąĎŇ lĘ hŇ êĎę ‘Čř ZrĆ’ĳĎhĎ Ny‘ăĄ=tŇ ’Ć sk¡ČŇ yĘwČ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ’YăĄ IŁ hČ ÉM‘ĎhĎ hŇ eąĄhĂ 11

ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wyêĲĂ SĘ rČgĲĄŇ wĘ oB¡ MxĆ Q¿Ď hĂ lĘ lkËČŇ C’ yl¿Č C’ otŔ ’Ł ÉyQĂ =hŇ bĎŇ qĲĎ 12

: ’ChĲ ëŇ Cr¡bĎŇ yJ¿Ă M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć Ér’Ł tĎŇ âląř MhĳĆ UĎ ‘Ă ëŇ ¡ĄltĄŇ âl¿ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć
MkĳĆŇ YĘ rĘ’Č =l’ĲĆ Ck¡Ň lĘ qlĎŔ bĎŇ yrăĄWĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ rqĆBŔŁ BČ ÉM‘ĎlĘ BĂ MqĎ IąĎwČ 13

C’b¡ŇŁ IĎwČ bŇ ’ĎŔ om yrăĄWĎ ÉCmCqÄ IĎwČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă ëŇŁl¿ hĞlĲČ yê¡Ă tĂŇ lĘ hoĎŔhyĘ N’ăĄ mĄ yJĂ ť 14

xČŁlă SĘ qlĳĎ BĎ dŇ o‘¡ PŇ sĆ I¿Ł wČ : CnUĲĎ ‘Ă ëŇŁl¿ hĞ M‘¡ĎlĘ BĂ N’¿Ą mĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ qlĳĎ BĎ =l’Ć 15

olę CrmĘ ’Ň IăŁ wČ M‘ĳĎlĘ BĂ =l’Ć C’b¡ŇŁ IĎwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ mĄ Myd¡ĂŇ BĎ kĘŇ nĂ wĘ MyB¿Ă rČ MyrĂŔ WĎ 16

dŇ BąĄ kČŇ =yJĲĂ : ylĲĎ ’Ą ëŇŁl¿ hĞmĲĄ ‘n¡ČUĎ tĂŇ ’n¿Ď=l’Č rojŔ YĂ =NBĆ qlăĎ BĎ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 17

yQĂŔ =hŇ bĎŇ qĲĎ É’eĎ=hŇ kĎŇ lĘ CĲ hŇ WĳĆ ‘Ĺ’ĲĆ yl¡Č ’Ą rm¿Č ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉìdĘŇ BĆ kČŇ ’Ğ
yl¿Ă =NêĆ yĂ=M’Ă qlĎŔ bĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ M‘Ďę lĘ BĂ N‘Č IăČwČ : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ tŇ ’¡Ą 18

yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉyjĂ =tŇ ’Ć ÉrbŇŁ ‘ĞlĲČ lkČę C’ âlă bŇ hĳĎ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ot¡Ň ybĄŇ âl¿ mĘ qlËĎ bĎŇ
hŇ lĎ yĘQĳĎhČ Mê¡Ć’Č =MGČ hŇ zËĆbĎŇ ’n¿Ď CbÄ SĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ o’¿ hŇ e¡ĎTČ qĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ 19

ÈM‘ĎlĘ BĂ =l’Ć ű Myh¿Ă Łl’Ĺ ’bÄŁ IĎwČ : yUĲĂ ‘Ă rB¿Ą DČ ho¡ĎhyĘ PŇ ¿ĄsIŁ =hŇ mČ hŇ ‘ĎŔ dĘŇ ’ăĄwĘ 20

ëŇ ’Čę wĘ MêĳĎ’Ă ëŇ ăĄl MCq¡ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ C’BăĎ ÉìlĘ ’rąŁ qĘ lĂ =M’Ă olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůhlĎ yĘlČ
rqĆBŔŁ BČ ÉM‘ĎlĘ BĂ MqĎ IąĎwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞtĲČŇ ot¿Ň ’Ł ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ą dČŇ ’Ğ=rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć 21

ÈMyhĂ Łl’Ĺ PŇ ’ăČ =rxČ IĲĂwČ : bŇ ’ĲĎ om yr¿ĄWĎ =M‘Ă ëŇ lĆ I¡ĄwČ onĳtŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć Sb¡ŇŁ xĞ IĲČwČĲ 22

bŇ kăĄŇ rŁ É’ChwĘ olĳ NTăĎ WĎ lĘ ëŇ rĆD¡ĆBČ hoËĎhyĘ ëŇ ’ÌČ lĘ mČ bŇ ~ĄÂyČtĘŇ IĂwČ ů’Ch ëŇ ăĄloh=yJĲĂ
hoĎÁhyĘ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ =tŇ ’Ć žNotŇ ’Ď hĲĎ ’rĆêăĄwČ : oUĲ ‘Ă wyr¡Ď‘ĎnĘ yn¿ĄSĘ C onŔ tŇŁ ’Ğ=l‘Č 23

ëŇ lĆ ê¡Ą wČ ëŇ rĆDĆŔ hČ =NmĂ ÉNotŇ ’Ď hĲĎ TêąĄ wČ odŔ yĎBĘ ÉhpĎŇ ClSĘ oBą rĘxČ wĘ ëŇ rĆDĆę BČ bŇ ~ăĎ nĂ
ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwČĲ : ëŇ rĆDĲĎhČ Ht¡ĎŇ FŁ hČ lĘ NotŔ ’Ď hăĎ =tŇ ’Ć ÉM‘ĎlĘ BĂ ëŇ IąČwČ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ 24

NotÁ ’Ď hĲĎ ’rĆêĄÄ wČ : hŇ EĲĆmĂ rd¿ĄŇ gĎŇ wĘ hŇ E¡ĆmĂ rd¿ĄŇ GĎ MymĳĂ rĎJĘ hČ lo‘¡SĘ mĂ BĘ hoĎŔhyĘ 25

K’lm=t’
,V"x ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nkw âlwĘ rybs v.12 .+w qwsp Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.11

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t
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M‘¡ĎlĘ BĂ lgĆŇr¿Ć=tŇ ’Ć ZxËČ lĘ êĂ wČ ryuĂŔ hČ =l’Ć ÉZxĄ QĎ êĂ wČ hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ =tŇ ’Ć
26 ÉdmŁ ‘ĞIĲČwČĲ robĳŇ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=ëŇ ’Čř lĘ mČ PŇ sĆ oI¿wČ : HtĲĎŇ JřŁ hČ lĘ PŇ sĆ I¡Ł wČ ryuĳĂhČ =l’Ć
27 ÉNotŇ ’Ď hĲĎ ’rĆêąĄwČ : lwř’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ tŇ oT¡ nĘ lĂ ëŇ rĆD¿Ć=Ny’ĲĄ rSËĆ ’Ğ rř YĎŔ Moqă mĎ BĘ

ëŇ I¿ČwČ M‘ĎŔ lĘ BĂ PŇ ’ăČ =rxČ IĲĂwČ M‘ĳĎlĘ BĂ tŇ xČ êăČ ZB¡Č rĘêĂ wČ hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ =tŇ ’Ć
28 ÉM‘ĎlĘ bĂŇ lĘ rmĆ ’Ň êąŁ wČ NotĳŇ ’Ď hĲĎ yjăĂ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ xê¿ČpĘŇ IĂwČ : luĲĄUČ BČ Not¡Ň ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć
29 ÉM‘ĎlĘ BĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MylĲĂ gĎŇrĘ SŁl¿ SĎ hŇ z¡Ć ynĂ tČŔ yJĂ hĂ yJăĂ ìŔ lĘř ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=hŇ mĲĆ

: ëŇ yêĲĂ gĘŇrČhĞ hŇ ê¡Ď ‘Č yJ¿Ă ydĂŔ yĎBĘ ÉbrĆxĆÄ =SyĆ Clą yBĳĂ êĘ lĘ Q¡Č ‘ČtĘŇ hĂ yJ¿Ă NotŔ ’Ď lĲĎ
30 ylČę ‘Ď êĎbĘŇ kăČŇ rĎ=rSĆ ’Ğ ìÁ nĘ tĲŇŁ ’Ğ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ ž’olhĞ M‘Ďę lĘ BĂ =l’Ć NotÁ ’Ď hĲĎ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ

rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hŇ JĳŁ ì¡Ň lĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ yêĂ nĘ JČŔ sĘ hĂ NJăĄ sĘ hČ hĲČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉìdĘŇ o‘Ĳ mĄ
31 bŇ ~ăĎ nĂ ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ =tŇ ’Ć ’rĘIČÂwČ ůM‘ĎlĘ bĂŇ ynăĄy‘Ą=tŇ ’Ć ÈhoĎhyĘ lgăČŇ yĘwČ : âlĲ
32 ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wyjĲĎ ’Č lĘ Cxê¡ČSĘ IĂwČ dŇ u¿Ł IĂwČ odĳŇ yĎBĘ hŇ p¡ĎŇ lĚ SĘ oB¿ rĘxČ wĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ

hŇ eąĄhĂ MylĳĂ gĎŇrĘ Solă SĎ hŇ z¡Ć ìŔ nĘ tăŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉtĎ yJĂÄ hĂ hŇ mĎę =l‘Č hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ
33 TêăĄ wČ NotŔ ’Ď hĲĎ ÉynĂ ’ČÄ rĘêĂ wČ : yDĲĂgĘŇ nĆlĘ ëŇ rĆD¡ĆhČ Tr¿ČyĎ=yJĲĂ NTĎŔ WĎ lĘ ytĂŇ ’Ň YăĎ yĎ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ

hŇ k¿ĎŇ tĘŇ ’ĲŁ =MGČ hŇ êËĎ ‘Č yJ¿Ă ynČŔ jĎ mĂ hŇ tăĎŇ TĘ nĲĎ ÉylČ C’ MylĳĂ gĎŇrĘ SŁlă SĎ hŇ z¡Ć ynČŔ pĎŇ lĘ
34 ytĂŇ ’Ň TĎŔ xĎ ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ =l’Ć M‘ĎÁ lĘ BĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ytĂŇ yyĲĄxĹhĲĆ Ht¿ĎŇ o’wĘ yêĂ gĘŇr¡ČhĎ

‘r¿Č=M’Ă hŇ êËĎ ‘Č wĘ ëŇ rĆDĳĎBČ yt¡ĂŇ ’Ň rĎqĘ lĂ bŇ ~¿Ď nĂ hŇ êËĎ’Č yJ¿Ă yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ âlă yJĂ ť
35 ëŇ lĄ ť M‘Ďę lĘ BĂ =l’Ć hoĎÁhyĘ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : yQĲĂ hŇ bĎŇ CS¿ ’Ď ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ

rBĳĄdČŇ tĘŇ otăŇ ’Ł ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ą dČŇ ’Ğ=rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć spĆŇ ’Ćę wĘř MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ =M‘Ă
36 ’YĄÄ IĄwČ M‘ĳĎlĘ bĂŇ ’băĎŇ yJăĂř ql¡Ď BĎ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : qlĲĎ bĎŇ yr¿ĄWĎ =M‘Ă M‘¡ĎlĘ BĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ

hŇ Y¿ĄqĘ BĂ rS¡Ć ’Ğ NnŔŁ rĘ’Č lCbăŇ GĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ bŇ ’Ďę om ry‘ăĂ=l’Ć otÁ ’Ň rĎqĘ lĂ
37 ÉìylĆÄ’Ą yêĂ xĘ ląČ SĎ xČŁlÄSĎ žâlhĞ M‘Ďę lĘ BĂ =l’Ć qlĎÁBĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lCbĲŇ GĘ hČ

: ìŇ dĲĆŇ BĘ JČ lk¡ČŇ C’ âl¿ MnĎŔ mĘ ’ĚhăČ ylĳĎ’Ą êĎkĘŇ ¡ČlhĎ =âlĲ hŇ UĎ l¿Ď ëŇ lĎŔ Í’rŁ qĘ lĂ
38 lk¡ČŇ C’ lk¿ŇŁ yĎhĞ hŇ êĎě ‘Č ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉytĂŇ ’Ň bĎÄ =hŇ eĄhĂ qlĎęBĎ =l’Ć M‘ĎÁ lĘ BĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
39 ëŇ lĆ I¿ĄwČ : rBĲĄ dČŇ ’Ğ ot¿Ň ’Ł yp¡ĂŇ BĘ MyhËĂ Łl’Ĺ MyWÌĂ yĎ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ hŇ mĎ C’ĳ mĘ rBăĄ DČ
40 N’Ň YĳŁ wĎ rqăĎBĎ ql¡Ď BĎ xB¿Č zĘIĂwČ : tŇ oYĲ xĚ tŇ y¿ČrĘqĂ C’b¡ŇŁ IĎwČ qlĳĎ BĎ =M‘Ă M‘¡ĎlĘ BĂ

xlVyw
.xtp rYČ yqwbnzb v.26 .yrq ë’ČlĘ mČ ,bytk ëlČ mČ ’"s v.26 .’lm HtĎJŁ hČlĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.25

spĆ’ĄwĘ yqwbnzb v.35 .yrq ëlĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.28 .rsx l’mŁ WĘ C ymlVwry ,yllhb Nk v.26

,w"Tdw b"yd ,w"dx ,d"dx ,y"k Myrps bwrb Pqm ’lbw xnwm Nk v.36 .’"ydw w"d ,h"dx ,b"dx Nkw yryYb
ìlĘ =’rql y’xndml ,y’br‘ml Nk v.37 .d"ydw w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =yJĂ ’"s

.yrq
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ÉqlĎ BĎ xuąČIĂwČ rqĆBŔŁ bČŇ yhăĂ yĘwČ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂvĎ lČ wĘ M‘ĎŔ lĘ bĂŇ lĘ xQăČ SČ yĘwČ 41

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : M‘ĲĎhĎ hŇ Y¿ĄqĘ Mè¡Ď mĂ ’rĘI¿ČwČ l‘ČBĳĎ tŇ omă BĎ Chl¡Ą ‘ĞIĲČwČĲ M‘ĎŔ lĘ BĂ =tŇ ’Ć gk
hŇ zĆŔBĎ ÉylĂ Nk¿ĄŇ hĎ wĘ tŇ xĳŁ BĘ zĘmĂ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ hŇ z¡ĆbĎŇ yl¿Ă =hŇ nĄBĘ qlĎŔ BĎ =l’Ć ÉM‘ĎlĘ BĂ
M‘ĳĎlĘ BĂ rBăĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ qlĎŔ BĎ W‘Č IăČwČ : MylĲĂ y’Ą hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ Myr¡ĂpĎŇ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ 2

qlĎębĎŇ lĘ M‘ĎÁ lĘ BĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ BČ lyĂ’¡ČwĎ rj¿Ď M‘ËĎlĘ bĂŇ C qlÌĎ BĎ l‘Č IČÄwČ 3

rb¿ČŇ dĘŇ C ytĂŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉhoĎhyĘ hŇ rąĄuĎ yĂ ylČÂC’ hŇ kĎę lĘ ’ĲĄ wĘ ůìtĆŇ lĎ ‘ĲŁ =l‘Č Èb~Ą yČtĘŇ hĂ
M‘ĳĎlĘ BĂ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ru¿ĎIĂwČ : ypĂŇ SĲĆ ëŇ lĆ I¡ĄwČ ëŇ ĳĎl yêĂ dĘŇ GăČhĂ wĘ ynĂ ’¡Ą rĘIČ=hŇ mČ 4

lyĂ’¡ČwĎ rj¿Ď l‘Č’ËČ wĎ yêĂ kĘŇ rČŔ ‘Ď ÉtxŁ BĘ zĘUĂ hČ Ĳ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ =tŇ ’Ć wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ
ql¡Ď BĎ =l’Ć bŇ CS¿ rmĆ ’Ň IËŁ wČ M‘ĳĎlĘ bĂŇ ypăĂŇ BĘ rb¡ĎŇ DĎ hoËĎhyĘ MWĆ IÌĎwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ BČ 5

yr¿ĄWĎ =lkĎŇ wĘ ’Ch¡ otĳŇ lĎ ‘ĲŁ =l‘Č bŇ ~¡Ď nĂ hŇ e¿ĄhĂ wĘ wylĎŔ ’Ą bŇ SĎ IăĎwČ : rBĲĄ dČŇ tĘŇ hŇ k¿ŇŁ wĘ 6

Éb’Ď om=ëŇ lĆ mĲĆ qląĎ bĎŇ ynĂ xĄÄ nĘ yČ MrĎ’Ğ ţ=NmĂ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ : bŇ ’ĲĎ om 7

hŇ măĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ hŇ m¿Ď ‘ĞzĲŁ hŇ k¡ĎŇ lĘ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yQăĂ =hŇ rĎ’ĲĎ ÉhkĎŇ lĘ MdĆŇ qĆŔ =yrĄrĘř hČ mĲĄ 8

S’Ň rąŁ mĄ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ M‘¡ČzĎ âl¿ M‘ŔŁ zĘ’Ć hŇ măĎ C l’ĳĄ hŇ B¡řŁ qČ âl¿ bŇ uŔŁ ’Ć 9

My¡ĂoGbČŇ C NJŔŁ SĘ yĂ dŇ dăĎŇ bĎŇ lĘ ÉM‘Ď=NhĆ CerĳĆCS’Ğ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ mĂ C Ce’ĆŔ rĘ’Ć ÉMyrĂYĚ
sŘ21 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ‘bČŇ răŁ =tŇ ’Ć rj¡Ď sĘ mĂř C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ rpăČŇ ‘Ğ ÉhnĎmĎ ymąĂ : bŇ èĲĎ xČ tĘŇ yĂ âl¿ 10

ÉqlĎ BĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ChmĲŁ JĎ yt¡ĂŇ yrĂxĞ’ĲČ yh¿Ă tĘŇ C MyrĂŔ SĎ yĘ tŇ omă ÉySĂ pĘŇ nČ tŇ mąŁ êĎ 11

êĎkĘŇ r¿ČBĄ hŇ e¡ĄhĂ wĘ ìŇ yêĂŔ xĘ qČ lĘ ÉybČŇ yĘ’ĲŁ bŇ qąŁ lĎ ylĳĂ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď hŇ m¿Ć M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć
rm¡Ł SĘ ’Ć ot¿Ň ’Ł ypĂŔ BĘ ÉhoĎhyĘ MyWąĂ yĎ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą âlęhĞ rmĳČ ’Ň IŁ wČ N‘Č I¡ČwČ : ëŇ rĲĄbĎŇ 12

rSăĆ ’Ğ ÉrxĄ ’Č MoqąmĎ =l’Ć yêĂÁ ’Ă ’eĎÄ=ìŇ lĘř qlĎęBĎ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rBĲĄ dČŇ lĘ 13

yl¡Ă =onbĘŇ qĎ wĘ hŇ ’ĳĆ rĘtĂŇ âlă oQ¡ kĚŇ wĘ hŇ ’ĆŔ rĘtĂŇ ChYăĄqĎ spĆŇ ’Ć ť MèĎŔ mĂ Ce’ăĆ rĘêĂ
hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ ÉNbĆŇ IĂÄwČ hŇ GĳĎsĘ jĂ hČ S’Ň r¡Ł =l’Ć MypĂŔ YŁ hŇ dăĄŇ WĘ ÉChxĄÄ uĎ IĂwČ : MèĲĎ mĂ 14

hŇ J¡Ł bŇ ~¿Ą yČtĘŇ hĂ qlĎŔ BĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ BČ lyĂ’¡ČwĎ rj¿Ď l‘Č IËČwČ tŇ xŔŁ BĘ zĘmĂ 15

rb¡ĎŇ DĎ MWĆ I¿ĎwČ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć ÉhoĎhyĘ ruąĎIĂwČ : hŇ JĲŁ hŇ rĆu¿Ď’Ă yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ìŇ tĳĆŇ lĎř‘ĲŁ =l‘Č 16

Éb~Ď nĂ oeąhĂ wĘ wylĎę ’Ą ’băŇŁ IĎwČ : rBĲĄ dČŇ tĘŇ hŇ k¿ŇŁ wĘ ql¡Ď BĎ =l’Ć bŇ CS¿ rmĆ ’Ň IËŁ wČ wypĳĂŇ BĘ 17

: hoĲĎhyĘ rB¡Ć DĂ=hŇ mČ qlĎŔ BĎ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ oêĳ’Ă bŇ ’¡Ď om yr¿ĄWĎ wĘ otŔ lĎ ‘ăŁ =l‘Č
: rjĲŁ YĂ on¿BĘř yd¡ČŇ ‘Ď hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ ‘mĎŔ SĞř CĲ ÉqlĎ BĎ MCqą rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ 18

’l
Nk rpČ sĎ ymĂ C = MĂ C l"n v.10 .yrq oBqČ v.8 .d"ydw b"yd ,w"dx Nkw xtp PTx =yrĄrĞhČmĄ ’"s v.7 .gk
.s"tw V"x ,b"d Nkw Mlwxb ìytĆŁl‘Ł ’"s v.15 .yrqw bytk hkĎ lĘ ’"sb ,yrq hkĎ lĘ v.13 .‘"tw y"k V"x

.NBĆ rybs v.18 .w"Tdw b"d ,’"d Nkw dbl ’wVb ‘mĎSĘ C ’"s v.18
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19 hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ âlă wĘ ÉrmČ ’Ď ’Chą hČ MxĳĎ nĆtĘŇ yĂwĘ Md¡ĎŇ ’Ď =NbĆŇ C bŇ EĄŔkČŇ ywĲĂ É l’Ą Sy’¿Ă âlăř
20 : hŇ eĎbĲĆŇ ySĂ ’Ğ âl¿ wĘ ëŇ r¡Ąř bĄŇ C yêĂ xĘ qĳĎlĎ ëŇ r¡ĄbĎŇ hŇ e¿ĄhĂ : hŇ eĎmĲĆ yqĂ yĘ âl¿ wĘ rB¡Ć dĂŇ wĘ
21 ÉwyhĎ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ lm¡Ď ‘Ď hŇ ’¿Ď rĎ=âlĲ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČBĘ ÉNwĆ’ĎÄ TyB¿Ă hĂ =âlĲ
22 : olĲ M’¡Ą rĘ tŇ p¿ŇŁ ‘ĞotĲŇ JĘř MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ M’ăĎ yYĂ omĲ l’¡Ą : oBĲ ëŇ lĆ m¡Ć tŇ ‘¿ČCrtĘŇ C oUŔ ‘Ă
23 ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ rmąĄ ’Ď yĲĄ tŇ ‘Ąę JĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ MsĆ q¡Ć=âlwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČBĘ ÉSxČ nČÄ=âl yJąĂ
24 ’vĳĎ nČtĘŇ yĂ yr¡Ă’ĞkĲČŇ wĘ MCqŔ yĎ ’ybăĂŇ lĎ JĘ ÉM‘Ď=NhĆ : l’ĲĄ l‘Čj¡Ď =hŇ mČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ CĲ
25 ÉqlĎ BĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ êĲĆSĘ yĂ Myl¡Ă lĎ xĞ=MdČŇ wĘ PŇ rĆTĆŔ lkČŇ ’Ň yăŁ =dŇ ‘Č ÉbJČ SĘ yĂ âlą
26 N‘Č IăČwČ : CekĲĆŇ rĘř bĲĎŇ tĘŇ âl¿ ëŇ r¡ĄBĎ =MGČ CebĳĆŇ uĽtĂŇ âlă bŇ q¡Ł =MGČ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ćř

=rSĆ ’Ğ lJËŁ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìylĆÄ’Ą yêĂ rĘBąČ DĂ âlęhĞ qlĳĎ BĎ =l’Ć rmĆ ’Ň I¡Ł wČ M‘ĎŔ lĘ BĂ
27 É’eĎ=hŇ kĎŇ lĘ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć ÉqlĎ BĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ WĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ ot¿Ň ’Ł ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘ

yl¡Ă otŇ B¿Ł qČ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrSČ yyĂ yląČ C’ rxĳĄ’Č Moq¡ mĎ =l’Ć ìŔ xĞuăĎ’Ć
28 yn¿ĄjĘ =l‘Č PŇ q¡ĎSĘ eĂ hČ ro‘Ŕ jĘ hČ S’Ň răŁ M‘ĳĎlĘ BĂ =tŇ ’Ć ql¡Ď BĎ xu¿ČIĂwČ : MèĲĎ mĂ
29 tŇ xĳŁ BĘ zĘmĂ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ hŇ z¡ĆbĎŇ yl¿Ă =hŇ nĄBĘ qlĎŔ BĎ =l’Ć ÉM‘ĎlĘ BĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : NmĲŁ ySĂ yĘhČ
30 qlĎŔ BĎ W‘Č IăČwČ : MylĲĂ y’Ą hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ Myr¡ĂpĎŇ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ hŇ zĆŔBĎ ÉylĂ Nk¿ĄŇ hĎ wĘ

dk yJăĂř M‘Ďę lĘ BĂ ’rĘIăČwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ BČ lyĂ’¡ČwĎ rj¿Ď l‘Č IËČwČ M‘ĳĎlĘ BĂ rmăČ ’Ď rS¡Ć ’ĞJĲČ
M‘Čp¡ČŇ BĘ =M‘ČpĲČŇ JĘ ëŇ ¿ČlhĎ =âlĲ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ëŇ răĄbĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄy‘ĄBĘ bŇ oTÂ

2 wynĎę y‘Ą=tŇ ’Ć M‘ĎÁ lĘ bĂŇ ’vĎÄ IĂwČ : wynĲĎjĎ rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ =l’Ć tŇ SĆ I¿ĎwČ MySĳĂ xĎ nĘ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ xČ Cr¿ wyl¡Ď ‘Ď yh¿Ă êĘ wČ wyTĳĎbĎŇ SĘ lĂ Nk¡ĄŇ SŁ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć É’rĘIČwČ

3 Mt¿ĚŇ SĘ rbĆŇ G¡ĆhČ M’¿Ě nĘ C rř ‘ŔŁ bĘŇ onăBĘř ÉM‘ĎlĘ BĂ M’ąĚ nĘ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ
4 yCl¿ gĘŇ C lp¡ĄŇ nŁ hŇ zĆŔxĹyĲĆ ÉyDČSČ hŇ ząĄxĞmĲČ rSĆÄ ’Ğ l’ĳĄ =yrĄmĘ ’Ă ‘Čm¡Ą SŁ M’Ěě nĘ : NyĂ‘ĲĎhĎ

5, 6 MylăĂ xĎ nĘ JĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ìŇ yt¡ĆŇ nŁ JĘ SĘ mĂř bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ ìŇ yl¡Ć hĎ ’ĲŁ CbŇ F¿Ł =hŇ mČř : MyĂnĲĎy‘Ą
: MyĂmĲĎ =ylĄ ‘Ğ Myz¡ĂrĎ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ‘TăČ nĎ ÉMylĂ hĎ ’ĞJĲČř rhĳĎnĎ ylăĄ ‘Ğ tŇ e¡Ł gČŇJĘ CyFĎŔ nĂ

7 ’v¡Ą eČtĂŇ wĘ oJŔ lĘ mČ ÉggČŇ’Ğř mĲĄ MrąŁ yĎwĘ MyBĳĂ rČ MyĂmăČBĘ o‘¡rĘzČwĘ wyĎŔlĘ DăĎmĂ ÉMyĂmČÄ =lEČyĲĂ
8 MyăĂoG lkČÂ ’Ň yŁ olĳ M’¡Ą rĘ tŇ p¿ŇŁ ‘ĞotĲŇ JĘř MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ o’ăř yYĂ omĲ l’Ą ť : otĲŇ kĚŇ lĘ mČ

wyrY
wxyry ,ymlVwry Nk v.22 .‘"tw V"x Nk ërĄbĎ ’Ğ l"n v.20 .g"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =âl ’"s v.19

’"s ,’"ydw b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.25 .M‘ĎlĘ bĂ lĘ wxyry Vmwxb v.25 .rsx tpŁ ‘ĞtŁ JĘ
Pqm =yJĂ ’"s v.1 .dk .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"dx Nkw xtp PTx CekĆrĞbĎ tĘ
=hmČ hgwmb v.5 .ytbr +m v.5 .’lm ro‘BĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.3 .NBĆ rybs v.3 .hnygn ’lbw
,y"t Nkw MylĂ hĎ’ĎJĘ ’"s v.6 .r"tw s"t ,y"t ,V"x Nkw ìytĆnŁ JĘ SĘ mĂ C ’"s v.5 .wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmysw Pdx V’rb
g"k ly‘l Nyy‘ : s"tw y"t ,’"t ,rd"nq y"k +g Nkw M’Ď yYĂ om ’"s v.8 .Zmqb ggĎ’ĞmĄ ’"s v.7 .s"tw ‘"t

.rsx tpŁ ‘ĞtŁ JĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.8 .b"k
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’yb¡ĂŇ lĎ kĘŇ C yrËĂ’ĞJĲČ bŇ kÌČŇ SĎ ‘rČÄ JĎ : ZxĲĎ mĘ yĂ wy~¿Ďř xĂ wĘ Mr¡ĄgĎŇ yĘ MhËĆ ytĄŇ mĲŁ YĘ ‘Č wĘ wyrĎę YĎ 9

ÉqlĎ BĎ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : rCrĲ’Ď ìŇ yr¡ĆrĘ’ĲŁ wĘ ëŇ CrŔ bĎŇ ìŇ ykăĆŇ rĘř bĲĎŇ mĘ CemĳĆ yqĂ yĘ ymăĂ 10

ÉybČŇ yĘ’ĲŁ bŇ qąŁ lĎ M‘Ďę lĘ BĂ =l’Ć qlĎÁBĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ wyjĳĎJČ =tŇ ’Ć qj¡Ł sĘ IĂwČ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć
ìăŇ lĘ =xrČBĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : MymĲĂ ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ hŇ z¡Ć ëŇ rĄŔ bĎŇ êĎkĘŇ răČBĄ ÉheĄhĂ wĘ ìŇ ytĂŔ ’Ň rĎqĘ 11

: dŇ obĲŇ JĎ mĂ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň ‘ĞnĲĎmĘ hŇ eËĄhĂ wĘ ìŔ dĘŇ BĆ kČŇ ’Ğ dŇ BăĄ JČ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď ìŇ mĳĆ oqmĘ =l’Ć
êĎxĘ l¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ ìŇ ykËĆŇ ’Ď lĘ mČ =l’Ć MGÌČ âlęhĞ qlĳĎ BĎ =l’Ć M‘¡ĎlĘ BĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 12

ůbhĎ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ÈotŇ ybĄŇ âlă mĘ qlĎÁbĎŇ ylĂÄ=NêĆ yĂ=M’Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ yêĂ rĘB¿Č DĂ yl¡Č ’Ą 13

yBĳĂ QĂ mĂ hŇ ‘¡ĎrĎ o’¿ hŇ bËĎŇ oT tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć ÉrbŇŁ ‘ĞlĲČ lkČę C’ âlă
ÉhkĎŇ lĘ yUĳĂ ‘ČlĘ ëŇ ¡Ąloh yn¿ĂnĘ hĂ hŇ êĎě ‘Č wĘ : rBĲĄ dČŇ ’Ğ ot¿Ň ’Ł ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘ=rSĆ ’Ğ 14

’v¿Ď IĂwČ : MymĲĂ IĎhČ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ ì¡Ň UĘ ‘ČlĘ hŇ EËĆhČ M‘¿ĎhĎ hŇ WĆÁ ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ ìŔ YĘ ‘ăĎy’Ă 15

: NyĂ‘ĲĎhĎ Mt¿ĚŇ SĘ rbĆŇ G¡ĆhČ M’¿Ě nĘ C rř ‘ŔŁ bĘŇ onăBĘř ÉM‘ĎlĘ BĂ M’ąĚ nĘ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ
lp¡ĄŇ nŁ hŇ zĆŔxĹyĲĆ ÉyDČSČ hŇ ząĄxĞmĲČ NoyĳlĘ ‘Ć tŇ ‘ČDăČ ‘Čd¡ĄŇ yŁ wĘ l’ĄŔ =yrĄmĘ ’Ă É‘ČmĄÄ SŁ M’Ěę nĘ 16

ëŇ rČÄ DĎ bŇ orĳqĎ âlă wĘ Cer¡ĆCS’Ğ hŇ êĎŔ ‘Č âlă wĘ ÉCe’ĆÄ rĘ’Ć : MyĂnĲĎy‘Ą yCl¿ gĘŇ C 17

rq¡ČrĘř qČ wĘ bŇ ’ĎŔ om ytăĄŇ ’ĞjĲČ ÉZxČ mĎ C l’ĄŔ rĎWĘ IĂmĂ ÉTbĆŇ SĄÄ Mq¿ĎwĘ bŇ qęŁ ‘ĞIĲČmĲĂ bŇ kĎÁ oJ
wybĳĎŇ yĘ’ĲŁ ry‘¡ĂWĄ hŇ SËĎ rĄyĘ hŇ yÌĎhĎ wĘ hŇ SĎę rĄyĘ ModÁ ’Ĺ hŇ yĎÄhĎ wĘ : tŇ SĲĄ =ynĄBĘ =lJĎ 18

É’rĘIČwČ : ry‘ĲĂmĄ dŇ yr¡ĂWĎ dŇ yb¿ĂŇ ’ĹhĲĆ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞIĲČmĲĂ DĘrĘy¡ĄwĘ : lyĂxĲĎ hŇ WĆ ‘¿Ł l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ 19, 20

ot¡Ň yrĂxĞ’ĲČ wĘ qlĄŔ mĎ ‘Ğ ÉMyĂoG tŇ ySąĂ ’Ň rĄ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ qlĄŔ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć
ìŇ bĆŔ SĎ omĲ ÉNtĎŇ y’Ą rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ ynĂŔ yuĄhČ =tŇ ’Ć É’rĘIČwČ : dŇ bĲĄŇ ’Ł yd¿ĄŇ ‘Ğ 21

rCè¿ ’Č hŇ m¡Ď =dŇ ‘Č NyĂqĳĎ r‘ĲĄbăĎŇ lĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ=M’Ă yJ¿Ă : ìŇ eĲĆqĂ ‘lČ i¡Ć BČ MyW¿Ă wĘ 22

dŇ IăČmĂ ÉMyYĂ wĘ : l’ĲĄ om¿ř vĚ mĂ hŇ y¡ĆxĘ yĲĂ ym¿Ă yo’ě rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ : OĎ BĲĆ SĘ êĂ 23, 24

M‘ĎŔ lĘ BĂ MqĎ IăĎwČ : dŇ bĲĄŇ ’Ł yd¿ĄŇ ‘Ğ ’Ch¡ =MgČŇ wĘ rbĆŇ ‘ĳĄř =Ce‘Ă wĘ rCè¡ ’Č Ce¿‘Ă wĘ MyêĂŔ JĂ 25

: oJĲ rĘdČŇ lĘ ëŇ ¿ČlhĎ ql¡Ď BĎ =MgČŇ wĘ omĳ qŁ mĘ lĂ bŇ SĎ IăĎwČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ

sŘ22 : bŇ ’ĲĎ om tŇ on¿BĘ =l’Ć tŇ on¡ zĘlĂ M‘ĎŔ hĎ lxĆ IăĎwČ MyFĳĂ èĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ bŇ SĆ I¿ĄwČ hk
: NhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ M‘ĎŔ hĎ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ NhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ yx¡Ą bĘŇ zĂlĘ M‘ĎŔ lĎ í’Ň răĆqĘ êĂ wČ 2

rmĆ ’Ň ŁIÄwČř : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č =rxČ IĲĂwČ ro‘ĳjĘ l‘ČbăČŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ dŇ mĆ ~¿Ď IĂwČ 3, 4

hwhy
Nk v.15 .NBĆ rybs v.15 .+b b"y tyV’rb Nyy‘ : dbl ’wVb Nk v.9 .yrq wy~ĎxĂ wĘ ,bytk o~xĂ wĘ ’"s v.8

rsmn y‘drhnl Nk v.23 .h"m x"m hymry Nyy‘ : V"x Nk dqŁ dĘqĎwĘ l"n v.17 .’lm ro‘BĘ ymlVwry ,yllhb
,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,g"d ,d"dx ,g"dx ,b"dx ,’"d ,y"k hbrhb Nkw dwxl l’Ąw dwxl omvĚ mĂ hyl‘
’"s v.24 .w"dw h"dx ,b"d Nkw l’ĄomvĚ mĂ wxyry Vmwxb Nkw yrqw bytk hlm ’dx hyl‘ rsmn rx’ hrsmb
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ho¡ĎhylĲČ MtËĎŇ o’ ‘q¿ČohwĘ M‘ĎŔ hĎ ySăĄ ’Ň rĎ=lJĎ =tŇ ’Ć xqČ ť hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ
5 hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¿xĞ bŇ SËŁ yĎwĘ SmĆ èĳĎ hČ dŇ gĆŇ năĆ

: ro‘Ĳ jĘ l‘Čb¿ČŇ lĘ Myd¡ĂŇ mĎ YĘ eĂ hČ wySĎŔ nĎ’Ğ Sy’ăĂ ÉCgŇrĘhĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yT¡Ą pĘŇ SĲŁ =l’Ć
6 tŇ ynĂŔ yĎdĘŇ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉwyxĎ ’Ć =l’Ć bŇ rąĄqĘ IČwČ ’BĎę l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄBĘ mĂ žSy’Ă hŇ eĄÃhĂ wĘ

xtČŇ j¡Ć MykĂŔ bŇŁ hŇ UĎ hăĄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dăČŇ ‘Ğ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ C hŇ SĆŔ mŁ ynăĄy‘ĄlĘ
7 ÉMqĎ IĎÄwČ NhĳĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ ÉsxĎ nĘ yjĲĂ ’rĘIČęwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł
8 l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ rxČÄ ’Č ’bŇŁ IĎwČţ : odĲŇ yĎBĘ xmČ r¡Ł xu¿ČIĂwČ hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ëŇ oêămĂ

hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ tŇ ’Ą ť MhĆŔ ynĄSĘ =tŇ ’Ć ÉrqŁ dĘŇ IĂwČ hŇ BĎę uĚhČ =l’Ć
9 Myt¡ĂŇ UĄ hČ CyěhĘ IĲĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ l‘¡ČmĄ hŇ pĎŔ GĄUČ hČ ÉrYČ ‘ĎêĲĄ wČ HtĳĎŇ bĎŇ qĽ=l’Ć

: PŇ lĆ ’ĲĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ pĳĎŇ GĄUČ BČ
NrăŁ hĞ’ĲČ =NBĆ rzĎÁ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sxĎÄ nĘ yjĲĂ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ10, 11 +p8, sŘ23

yt¡ĂŇ ’Ď nĘ qĂ =tŇ ’Ć o’¿ nĘ qČ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ l‘ăČmĄ ÉytĂŇ mĎ xĞ=tŇ ’Ć bŇ ySąĂ hĄ NhĄę JŁ hČ
12 ynĂÄ nĘ hĂ rmĳŁ ’Ĺ Nk¡ĄŇ lĎ : ytĲĂŇ ’Ď nĘ qĂ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć ytĂŇ yQ¿Ă kĂŇ =âlĲ wĘ MkĳĎŇ otŇ BĘ
13 tŇ eăČhĚ JĘ tŇ yr¡ĂBĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ o‘ărĘzČlĘ C ÉoQ hŇ tĎŇ yĘhąĎwĘ : Mř ÏlĲ SĎ yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć olË Nt¿ĄŇ nŁ
14 žMSĄ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l‘Č rj¡ĄkČŇ yĘwČ wyhĎŔ Łl’Ň lĲĄ É’eĄqĂ rSąĆ ’Ğ tŇ xČ êČę MlĳĎ o‘

’Clĳ sĎ =NBĆ yr¡ĂmĘ zĂ tŇ ynĂŔ yĎdĘŇ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉhJĎ hĚ rSąĆ ’Ğ hŇ JĆę UĚ hČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ
15 yBăĂ zĘJĎ tŇ yn¡ĂyĎdĘŇ UĂ hČ hŇ JËĎ UĚ hČ hŇ èÌĎ ’Ă hĲĎ MSĄÄ wĘ : ynĲĂ ‘Ł mĘ èĂ lČ bŇ ’¡Ď =tŇ ybĲĄŇ ’yW¿Ă nĘ

: ’ChĲ Ny¡ĎdĘŇ mĂ BĘ bŇ ’ËĎ =tŇ yBĲĄ tŇ oU¿ ’Ě S’Ň răŁ rCYĳ =tŇ bČŇ

16, 17 Mt¡ĆŇ yJĂ hĂ wĘ MynĳĂyĎdĘŇ UĂ hČ =tŇ ’Ć ror¡YĎ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
18 Mk¡ĆŇ lĎ Cl¿ JĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MhËĆ ylĄ kĘŇ nĂ BĘ MkĆŔ lĎ ÉMhĄ Myr¿ĂrĘř YĲŁ yJăĂ : MtĲĎŇ o’

hŇ J¿Ď UĚ hČ MtĎŔ xŁ ’Ğ ÉNyĎdĘŇ mĂ ’yWąĂ nĘ =tŇ bČŇ yBĂÄ zĘJĎ rbČÂ DĘ=l‘Č wĘ ro‘ĳjĘ rbăČ DĘ=l‘Č
wk śhŇ pĳĎŇ GĄUČ hČ yrăĄxĞ’ĲČ yh¡Ă yĘwČ : ro‘Ĳ jĘ rb¿Č DĘ=l‘Č hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ =MoyĲbĘŇ

rm’yw

Myrdsw .d"q Myqwspw .xwnm [22:2—25:9] hVrph MV v.9 .hxwtp hVrp N’k Vy ’"sb v.4 .hk
.MyVmxw hVmxw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[25:1] MyTVb l’rVy bVyw ,[23:10] hnm ym ,[22:2] qlb ’ryw +g
M‘ =l‘Č PTwx ’"b ,[22:5] rhnh=l‘Č rV’ +g Mypwlxw .MyVmxw h‘Vtw tw’m VlVw Mypl’ tVmx twytw’w
yk ,Ny‘h txt ’y‘gb l‘ĲČjĎ n"bw l‘ČjĲĎb ’"ph txt ’y‘gb ’"b ,[23:23] l‘ČjĎ =hm ,’y‘gb =l‘ĲČ n"bw rhnh
+’ qspw ,[23:8] hbq ’l +’ +tkw .hyhy M‘ =M’Ă PTwx n"bw =M’ĲĂ txt ’y‘gb ’"b ,[24:22] r‘bl hyhy=M’Ă
.’"k qwsp T"y d‘ w"m qwsp h"y +’ Myklmb htyh +h dyw hrTph v.10 .[22:20] M‘lb l’ ű Myhl’ ’byw

.qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .wk .w"dw h"dx Nkw xtp PTx MyrĂrĞYŁ ’"s v.18 h‘wTq +w v.12
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: rmĲŁ ’Ň lĄ Nh¡Ą JŁ hČ Nr¿Ł hĞ’ĲČ =NBĆ rzËĎ‘ĎlĘ ’Ć l’ÌĆ wĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
hŇ nËĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dăČŇ ‘Ğ=lJĎ ű S’Ň răŁ =tŇ ’Ć C’ÂWĘ 2

hŇ SĆÁ mŁ rBĄÄ dČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ ’b¡ĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ =lJĎ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ lĎ ‘Ę m¡Č wĎ 3

: rmĲŁ ’Ň lĄ ox¡ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ=l‘Č bŇ ’ĳĎ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ Mt¡ĎŇ ’Ł NhËĄ JŁ hČ rzÌĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ
ynăĄbĘŇ C ÉhSĆ mŁ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ hŇ CĎÄYĂ žrSĆ ’ĞJĲČ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ hŇ n¡ĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆ mĂ 4

ynăĄBĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rokăŇ BĘ Nb¡ĄŇ C’rĘř : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 5

NrěŁ YĘ xĆ lĘ : y’ĲĂ QĚ jČ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ’CQěpČŇ lĘ ykĂŔ nŁ xĞhĲČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ ÉëonxĞ NbĄę C’rĘ 6

tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą : ymĲĂ rĘJČ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ymĂě rĘkČŇ lĘ ynĳĂorYĘ xĆ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ 7

tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č wĘ hŇ SąĎ ŁlSĘ MhĆę ydĄŇ qĲĚpĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ ynĳĂbĄŇ C’rĲhĎ
NtăĎŇ dĎŇ wĘ l’¡Ą CmnĘ bŇ ’ĎŔ ylĂ ’Ĺ ynăĄbĘŇ C : bŇ ’ĲĎ ylĂ ’Ĺ ’CQ¡ pČŇ yn¿ĄbĘŇ Cř : MySĲĂ ŁlSĘ C 8, 9

hŇ SąĆ mŁ =l‘Č C~Á hĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ dĎę ‘ĄhĲĎ y’ă wrř q MrĎÁ ybĂŇ ’Ğ wĲČ NtĎÄ dĎŇ =’ChĲ MrĳĎybĂŇ ’Ğ wĲČ
ZrĆ’ĎÁ hĎ xêČÄ pĘŇ êĂ wČ : hoĲĎhyĘ=l‘Č Mt¡ĎŇ ~Ł hČ BĘ xrČqŔŁ =tŇ dČŇ ‘ĞBĲČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ 10

S’Ąę hĎ lkăŇŁ ’ĞBĲČ hŇ dĳĎŇ ‘ĄhĲĎ tŇ omă BĘ xrČq¡Ł =tŇ ’Ć wĘ MtËĎŇ ’Ł ‘l¿Č bĘŇ êĂ wČ hĎ yjĂę =tŇ ’Ć
: CtŇ mĲĄ =âlř xrČq¡Ł =ynĄbĘŇ C : snĲĄlĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ Sy’ĂŔ ÉMyĂtČÄ ’Ň mĎ C MyèąĂ mĂ xĞř tŇ ’ăĄ 11

ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ l’Ąę CmnĘ lĂ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈNo‘mĘ SĂ ynăĄBĘ 12

xrČzĆělĘ : ynĲĂ ykĂŇ IĲĎhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NykĂě yĎlĘ ynĳĂymĂ IĲĎhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NymĂě yĎlĘ ylĂŔ ’Ą Cmă eĘ hČ 13

tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą : ylĲĂ C’èĲĎ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ lC’ě SĎ lĘ yxĳĂ rĘEČhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ 14

ÈdgĎŇ ynăĄBĘ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C PŇ lĆ ’¡Ć MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂnÌČSĘ ynĳĂ‘Ł mĘ èĂ hČ 15

yGĳĂxČ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ yGĂěxČ lĘ ynĂŔ opŇ ~Ę hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ Nopę YĘ lĂ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ yrĂě ‘ĄlĘ ynĳĂzĘ’Ď hĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ynĂě zĘ’Ď lĘ : ynĲĂ CèhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ynĂě CSlĘ 16

: ylĲĂ ’Ą rĘ’Č hĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ylĂŔ ’Ą rĘ’ČÄ lĘ ydĳĂŇ or’ĞhĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ dŇ orě ’ĞlĲČ : yrĲĂ‘ĄhĲĎ 17

: tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ dŇ g¡ĎŇ =ynĄBĘ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ 18

ZrĆ’¿ĆBĘ N¡Ďno’wĘ r‘ËĄ tŇ mĎ I¿ĎwČ NnĳĎo’wĘ r‘ăĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ 19

ynĂŔ lĎ èăĄ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ hŇ lĎęSĄ lĘ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈhdĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ : N‘ČnĲĎJĘ 20

=ynĄbĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ : yxĲĂ rĘEČhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ xrČzĆělĘ yYĳĂrĘjČ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ZrĆpĆě lĘ 21

: ylĲĂ CmxĲĎ hĆ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ lCmě xĎ lĘ ynĳĂrŁ YĘ xĆ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NrěŁ YĘř xĆ lĘ ZrĆpĆŔ
Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ èÌĎ SĂ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ 22

tw’m
y’ĄyrĂqĘ ,bytk y’ĄCrqĘ v.9 .NbĆ C rybs v.8 .qsp ’l lbb rps hyl‘ rsmnw hxwtp rwkb Nbw’r ’"s v.5

NorYĘ xĆlĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.21 .g"d Nkw hkrm ’l¿ ’"s v.11 .b"d Nkw MyèĂ mĂ xĞhČ ’"s v.10 .yrq
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23 tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ‘lĎě oêř MtĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉrkĎŇ Vř vĎ yĂ ynąĄBĘ : tŇ o’Ĳ mĄ
24 ybĳĂŇ CSIĲĎhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ bŇ CSě yĎlĘ : ynĲĂ CjhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ hŇ wĎěpĚŇ lĘ y‘ĳĂlĎ oêĲ hČ
25 MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ : ynĲĂ rŁ mĘ èĂ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NrěŁ mĘ SĂ lĘ
26 ÈNlĚ CbŇ zĘ ynăĄBĘ : tŇ o’Ĳ mĄ SŁl¿ SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ SĂ wĘ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č

ynĳĂŁl’ĲĄř hĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ Nolě’Ą lĘ yDĂŔ rĘiČ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ dŇ rĆř sĆę lĘ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
27 MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ yn¡ĂŁlCbĲŇ EĘhČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ : ylĲĂ ’Ą lĘ xĘ IČhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ l’ĄŔ lĘ xĘ yČÄlĘ
28 MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ PŇ ¡Ąsoy yn¿ĄBĘ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć Myè¿Ă SĂ
29 ryk¡ĂŇ mĎ C yrĂŔ ykĂŇ UĲĎ hČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ ÉrykĂŇ mĎ lĘ hŇ èĆę nČmĘ ynăĄBĘ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć wĘ hŇ è¡Ć nČmĘ
30 dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť : ydĲĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ dŇ ‘Ďě lĘ gĂŇlĘ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh
31 l’ĄŔ yrĂWĘ ’ČÄ wĘ : yqĲĂ lĘ xĆ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ qlĆ xĄě lĘř yrĳĂzĘ‘Ćy’ĲĂ hĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ rzĆ‘Ćě y’Ă
32 tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ‘dĎě ymĂ SĘ C : ymĲĂ kĘŇ èĂ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ MkĆŇ SĆě wĘ ylĳĂ ’Ą rĲĂř WĘ ’Č hĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ
33 =âl rpĆŇ xĄę =NBĆ dŇ xăĎ pĘŇ lĎ YĘ C : yrĲĂpĘŇ xĆ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ rpĆŇ xĄě wĘ y‘ĳĂdĎŇ ymĲĂ èĘ hČ

hŇ ‘ĎŔ nŁ wĘ hŇ lăĎ xĘ mČ dŇ xĎŔ pĘŇ lĎ YĘ tŇ onăBĘ ÉMSĄ wĘ tŇ onĳBĎ =M’Ă yJăĂ Myn¡ĂBĎ olË Cyh¿Ď
34 MyĂnÌČSĘ MhĆŔ ydĄŇ qăĚpĘŇ Cř hŇ èĳĆ nČmĘ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą : hŇ YĲĎ rĘtĂŇ wĘř hŇ J¡Ď lĘ mĂř hŇ l¿Ď gĘŇxĎ
35 ÈMyĂrČpĘŇ ’Ć =ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : tŇ o’Ĳ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ

tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ rkĆŇ bĆě lĘ yxĂŔ lĘ tČŇ èăĚ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ xlČ tĆę CSlĘ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
36 NrĎě ‘Ąř lĘ xlČ tĳĎŇ CS ynăĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘř : ynĲĂ xĞêĲČhČ Ĳ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NxČ tČě lĘ yrĳĂkĘŇ BČ hČ
37 MyĂnÌČSĘ MhĆŔ ydĄŇ qăĚpĘŇ lĂ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć =ynĲĄBĘ tŇ xąŁ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ăĄ : ynĲĂ rĎ‘ĲĄhĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ

: MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ PŇ ¡Ąsoy=ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą tŇ o’ĳ mĄ SmăĄ xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć MySËĂ ŁlSĘ C
38 y‘ĂŔ lĘ BČ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ ‘lČ bĆę lĘ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈNmĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ

: ymĲĂ rĎyxĲĂ ’ĞhĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ MrĎě yxĂ ’ĞlĲČ ylĳĂ BĄ SĘ ’Č hĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ lBĄě SĘ ’Č lĘ
39, 40 Cy¿hĘ IĲĂwČ : ymĲĂ pĎŇ CxĲ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ MpĎě CxlĘ ymĳĂ pĎŇ CèĲ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ MpĎě CpŇ SĘ lĂ

: ymĲĂ ‘ĞeĲČhČ Ĳ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NmĎŔ ‘ĞnĲČlĘ yDĂŔ rĘ’Č hĲĎ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ NmĳĎ ‘ĞnĲČwĘ DĘrĘ’ăČ ‘lČ b¡ĆŇ =ynĄbĘŇ
41 PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ hŇ èÌĎ mĂ xĞ MhĆŔ ydĄŇ qăĚpĘŇ Cř MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą
42 MxĎě CSlĘ MtĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉNdĎŇ =ynĄbĘŇ hŇ QĆ ’ąĄ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ

txpVm
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.b"dx Nkw ’lm ynĂ ol’ĄhĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.26 .w"dw h"dx ,b"d ,b"dx Nkw yryYb drĆsĄlĘ ’"s v.26

Nkw ’lm ylĂ ’ĄyrĂWĘ ’ČhĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.31 .r"tw y"k V"x ,b"d ,rd"nq y"k +b Nkw qlĆxĄwĘ ’"s v.30

.hYĎrĘêĂ lbb rpsb ,y’br‘ml Nk v.33 .r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw hJĎ lĘ mĂ C ’"s v.33 .b"dxw b"d
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=lJĎ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ND¡Ď tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ ymĳĂ xĎ CèĲ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ 43

‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ SĂ wĘ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ ym¡Ă xĎ CèĲ hČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ
ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ hŇ nĎęmĘ yĂlĘ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈrSĄ ’Ď ynăĄBĘ : tŇ o’Ĳ mĄ 44

: y‘ĲĂ yrĂBĘ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ hŇ ‘Ďě yrĂbĘŇ lĂ ywĳĂSĘ IĂhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ywĂěSĘ yĂlĘ hŇ nĎŔ mĘ IĂhČ
tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ l’ĄŔ yJĂ lĘ mČÄ lĘ yrĳĂbĘŇ xĆ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ rbĆŇ xĆě lĘ hŇ ‘ĎŔ yrĂbĘŇ ynăĄbĘŇ lĂ 45

=ynĲĄBĘ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ : xrČWĲĎ rS¡Ą ’Ď =tŇ BČ MS¿Ą wĘ : ylĲĂ ’Ą yJĲĂ lĘ UČ hČ 46, 47

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ SÌĎ ŁlSĘ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ rS¡Ą ’Ď
ylĳĂ ’Ą YĘ xĘ IČhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ l’ĄŔ YĘ xĘ yČÄlĘ MtĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉylĂ êĎpĘŇ nČ ynąĄBĘ 48

tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ MQĄěSĂ lĘ yrĳĂYĘ IĂhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ rYĆ yĄělĘ : ynĲĂ CGhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ynĂě CgŇlĘ 49

hŇ èÌĎ mĂ xĞ MhĆŔ ydĄŇ qăĚpĘŇ C MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ yl¡Ă êĎpĘŇ nČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ : ymĲĂ QĄ èĂ hČ 50

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉydĄŇ CqjĘ hŇ QĆ ’Ąę : tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ 51

: MySĲĂ ŁlSĘ C tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘř PŇ lĆ ’ĳĎ wĎ PŇ lĆ ’¡Ć tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ

sŘ24 hŇ l¡Ď xĞ nĲČBĘ ZrĆ’ËĎhĎ ql¿Ą xĎ êĲĄ hŇ QĆ ’Ąę lĎ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 52, 53

otĳŇ lĎ xĞ nĲČ Ty‘¡ĂmĘ êČ T‘Čě mĘ lČ wĘ otŔ lĎ xĞ nĲČ ÉhBĆ rĘêČ bŇ rČę lĎ : tŇ omĲ SĄ rj¿Č sĘ mĂ BĘ 54

ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ql¡Ą xĎ yĲĄ lrĎě ogŇBĘ =ëŇ ’Č : otĲŇ lĎ xĞ nĲČ Nê¡Č yĚ wydĎŔ qĚpĘŇ ypăĂŇ lĘ Sy’Ă ť 55

otĳŇ lĎ xĞ nĲČ ql¡Ą xĎ êĲĄ lrĎŔ oGhČ ÉyjĂ =l‘Č : ClxĲĎ nĘ yĂ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ oFĲ mČ tŇ om¿ SĘ lĂ 56

ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈywĂQĄ hČ ydăĄŇ CqpĘŇ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : T‘ĲĎmĘ lĂ bŇ r¡Č NyB¿Ą 57

yrĂě rĎmĘ lĂ ytĳĂŇ hĎ uĘř hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ tŇ hĎě qĘ lĂ yeĂŔ SĚ rĘGăĄhČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ NoSę rĘgĲĄŇlĘ
tŇ xČ jąČ SĘ mĂ ynĂÁbĘŇ QĂ hČ tŇ xČ jČÄ SĘ mĂ ywĂęlĄ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ ű hŇ QĆ ’ăĄ : yrĲĂrĎUĘ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ 58

yxĳĂ rĘuĎ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ySĂŔ CUhČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ ÉylĂ xĘ UČ hČ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ ÉynĂ rŁ bĘŇ xĆ hĲČ
ywĂŔlĄ =tŇ BČ ÉdbĆŇ kĆÄ oy MrĎę mĘ ‘Č tŇ SĆ ’ăĄ ű MSăĄ wĘ : MrĲĎmĘ ‘Č=tŇ ’Ć dŇ l¿Ă oh tŇ h¡Ď qĘ C 59

=tŇ ’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ MrĎę mĘ ‘ČlĘ dŇ lĆ êăĄ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ yw¡ĂlĄ lĘ HtËĎŇ ’Ł hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ
’Chĳ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ bŇ d¡ĎŇ nĎ=tŇ ’Ć NrŔŁ hĞ’ĲČ lĘ dŇ lăĄ CĎIĂwČ : MtĲĎŇ xŁ ’Ğ My¿ĎrĘmĂ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ SĆŔ mŁ 60

Mb¿ĎŇ yrĂqĘ hČ BĘ ’Chĳ ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ d¡ĎŇ nĎ tŇ mĎ I¿ĎwČ : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ =tŇ ’Ć wĘ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć 61

PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ SąĎ ŁlSĘ MhĆę ydĄŇ qĲĚpĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ r¡ĎzĎ=S’ĲĄ 62

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇ BĘ Cdę qĘ jĲĎ tĘŇ hĎ âlă ű yJăĂ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ SdĆŇ xăŁ =NBĆ mĂ rk¡ĎŇ zĎ=lJĎ
yk
.s"tw ‘"t ,V"x ,g"dx Nkw yrqw bytk ‘bČ SĘ C ’"sb ,‘bČ SĘ C rybs v.51 .hmwts N’k Ny’ ’"sb v.42

.ythqĽhČ wxyryb v.57
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63 hŇ SĆŔ mŁ ydăĄŇ CqjĘ hŇ QĆ ’Ą ť : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ lĎŔ xĞ nĲČ ÉMhĆ lĎ NêąČ nĂ =âlĲ yJĂ ţ
l‘¡Č bŇ ’ĎŔ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć CdÁ qĘ jĲĎ rSĆÄ ’Ğ NhĳĄ JŁ hČ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć wĘ

64 NhĳĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ SĆŔ mŁ ydăĄŇ CqjĘ mĂ Sy’ĂŔ hŇ yĎhăĎ=âl ÉhQĆ ’ĄÄ bĘŇ C : oxĲ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ
65 MhĆŔ lĎ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =yJĲĂ : ynĲĎ ysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć CdËŇ qĘ jĲĎ rS¿Ć ’Ğ

hŇ eĆŔ pĚŇ yĘř=NBĆ bŇ lăĄ JĎ =M’Ă yJĂ ť Sy’ĂŔ ÉMhĆ mĄ rtąČŇ on=âlĲ wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ CtŇ m¡Ě yĎ tŇ om¿
zk =NBĆ dŇ xĎę pĘŇ lĎ YĘ tŇ onăBĘ hŇ nĎbĘŇ rČÁ qĘ êĂ wČ : NCnĲ =NBĂ ‘ČS¡Ě ohywĲĂ

PŇ ĳĄsoy=NbĆŇ hŇ èăĆ nČmĘ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ lĘ hŇ èĆŔ nČmĘ =NBĆ rykăĂŇ mĎ =NBĆ Éd‘ĎlĘ GĂ =NBĆ rpĆŇ xąĄ
: hŇ YĲĎ rĘtĂŇ wĘ hŇ J¡Ď lĘ mĂ C hŇ l¿Ď gĘŇxĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ nŁ hŇ lăĎ xĘ mČ wytĎŔ nŁ BĘ tŇ omă SĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ

2 M’¡Ă yWĂ eĘ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć ÉynĄpĘŇ lĂ wĘ hŇ SĆę mŁ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ nĎdĘŇ mÁŁ ‘ĞêĲČ wČĲ
3 ůrBĎ dĘŇ UĂ BČ tŇ măĄ ÈCnybĂŇ ’Ď : rmĲŁ ’Ň lĄ dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ xtČŇ j¿Ć hŇ dĳĎŇ ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ wĘ

xrČqĳŁ =tŇ dČŇ ‘ĞBĲČ ho¡ĎhyĘ=l‘Č MydËĂŇ ‘Ď oeĲ hČ hŇ dĎę ‘ĄhĲĎ ëŇ otăŇ BĘ hŇ yĎÁhĎ =âlĲ ’ChÄ wĘ
4 ÉCnybĂÄ ’Ď =MSĲĄ ‘rąČGĎ yĂ hŇ UĎ lăĎ : olĲ Cyh¿Ď =âl Myn¡ĂbĎŇ C tŇ mĄŔ o’ă TĘ xĆ bĘŇ =yJĲĂ

yx¿Ą ’Ğ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ EĎŔxĚ’Ğ CnQăĎ =hŇ nĎřêĘ NBĳĄ ol¡ Ny’¿Ą yJËĂ oêŔ xĘ jČ SĘ mĂ ëŇ oêămĂ
5 : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Nř T¡Ď jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ bŇ r¿ĄqĘ IČwČ : CnybĲĂŇ ’Ď

6, 7 NtÄŁ nĎ ůtrŁ bĘŇ DĲŁ ÈdxĎ pĘŇ lĎ YĘ tŇ onăBĘ NJĄę : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
tŇ l¿Č xĞ nĲČ=tŇ ’Ć êËĎrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ Mř hĳĆ ybĂŇ ’Ğ yxăĄ ’Ğ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ lĎŔ xĞ nĲČ tŇ EăČxĚ’Ğ ÉMhĆř lĎ NêąĄêĂ

8 ÉNbĄŇ C tŇ Cmę yĎ=yJĲĂ Sy’ăĂ rmĳŁ ’Ň lĄ rBăĄ dČŇ êĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć wĘ : NhĲĆ lĎ Nh¡Ć ybĂŇ ’Ğ
9 Mê¿ĆtČŇ nĘ C tŇ BĳČ ol¡ Ny’¿Ą=M’Ă wĘ : oêĲ bĂŇ lĘ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Mê¿ĆrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ olŔ Ny’ăĄ

10 yx¿Ą ’ĞlĲČ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Mê¿ĆtČŇ nĘ C MyxĳĂ ’Č ol¡ Ny’¿Ą=M’Ă wĘ : wyxĲĎ ’Ć lĘ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć
11 bŇ r¿Ł uĎ hČ orÂ’Ą SĘ lĂ otę lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć MêăĆtČŇ nĘ C ůwybĂŇ ’Ď lĘ ÈMyxĂ ’Č Ny’ăĄ=M’Ă wĘ : wybĲĂŇ ’Ď

TjĎŔ SĘ mĂ tŇ uăČxĚlĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄbĘŇ lĂ hŇ tĎÁ yĘhĎÄ wĘ HtĳĎŇ ’Ł SrăČyĎwĘ oê¡xĘ jČ SĘ UĂ mĂ wylËĎ ’Ą
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ

12 Éh’Ą rĘC hŇ EĳĆhČ Myr¡ĂbĎŇ ‘ĞhĲĎ rh¿Č =l’Ć hŇ lËĄ ‘Ğ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
13 ê¿ĎpĘŇ sČ ’ĹnĲĆ wĘ HtĎŔ ’Ł hŇ tĎŇ y’ăĂ rĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
14 MtĆÄ yrĂmĘ žrSĆ ’ĞJĲČ : ìŇ yxĲĂ ’Ď Nr¿Ł hĞ’ĲČ PŇ ¡Čs’ĹnĲĆ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ êĎ’ĳĎ =MGČ ìŇ yU¡Ć ‘Č=l’Ć

MhĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ MyĂU¡ČbČŇ ynĂ S¿Ą yDĂqĘ hČ lĘ hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ÉtbČŇ yrĂmĘ BĂ NYĂę =rBČ dĘŇ mĂ BĘ yjĂÁ
Mh
.ytbr +N v.5 .r"tw ‘"t ,V"x Nk =CnêĘ l"n v.4 .zk .’lm hnĆCbyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.65

.V"x Nkw NhĆybĂ ’Ğ ’"s v.7 .V"xw rd"nq y"k ’"y Nkw NhĆlĎ ’"s v.7
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sŘ25 hŇ SĆŔ mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : NYĲĂ =rBČ dĘŇ mĂ Sd¡ĄŇ qĎ tŇ b¿ČŇ yrĂmĘ =ymĲĄ MhËĄ 15

Sy’¡Ă rWĳĎ BĎ =lkĎŇ lĘ tŇ x¡Ł CrhĲĎ yh¿ĄŁl’Ĺ hoĎŔhyĘ dŇ qăŁ pĘŇ yĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć 16

rS¿Ć ’Ğ wĲČ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ É’bŇŁ yĎ rSąĆ ’Ğ wĲČ MhĆę ynĄpĘŇ lĂ ’YăĄ yĄ=rSĆ ’Ğ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =l‘Č 17

=Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ N’Ň ~ěŁ JČ hoĎŔhyĘ tŇ dăČŇ ‘Ğ ÉhyĆhĘ tĲĂŇ âlą wĘ M’ĳĄ ybĂŇ yĘ rSăĆ ’Ğ wĲČ M’¡Ą yYĂ oyĲ
NCnŔ =NBĂ ‘ČSăĚ ohyĘ=tŇ ’Ć ÉìlĘ =xqČ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ ‘ĲĆrŁ Mh¡Ć lĎ 18

ÉynĄpĘŇ lĂ otę ’Ł êăĎ dĘŇ mČ ‘ĞhĲČ wĘ : wylĲĎ ‘Ď ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć ê¿ĎkĘŇ mČ sĲĎ wĘ oBĳ xČ Cră=rSĆ ’Ğ Sy’¡Ă 19

hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ ot¡Ň ’Ł hŇ t¿ĎŇ yCĂYĂ wĘ hŇ dĳĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć 20

rząĎ‘ĎlĘ ’Ć ynĄÄpĘŇ lĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ d¡ČŇ ‘Ğ=lJĎ C‘Ŕ mĘ SĘ yĂ N‘ČmăČ lĘ wylĳĎ ‘Ď ì¡Ň dĘŇ ohĲ mĄ 21

C’Á YĘ yĲĄ wyjĂÄ =l‘Č hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Myr¡ĂC’hĲĎ Tj¿Č SĘ mĂ BĘ olË l’Č S¿Ď wĘ dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ ÉNhĄ JŁ hČ
W‘Č IăČwČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ wĘ oê¡’Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =lkĎŇ wĘ ’ChË C’bęŁ yĎ wyjăĂ =l‘Č wĘ 22

ÉynĄpĘŇ lĂ ÉChdĄÄ mĂ ‘ĞIĲČwČĲ ‘ČSĚę ohyĘ=tŇ ’Ć xuăČIĂwČ otĳŇ ’Ł ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ SĆŔ mŁ
ChCĳĄYČ yĘwČ wyl¡Ď ‘Ď wydËĎŇ yĎ=tŇ ’Ć ëŇ mÌŁ sĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć 23

: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ
ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć wYČ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ xk, 2

bŇ yr¿ĂqĘ hČ lĘ Crě mĘ SĘ êĂ yxĂŔ xŁ ynĲĂ xČ yrĄť yèČę ’Ă lĘ ymĂÁ xĘ lČ ynĂÄBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć MhĳĆ lĄ ’Ğ
hoĳĎhylĲČ CbŇ yr¡ĂqĘ êČ rS¿Ć ’Ğ hŇ èĆŔ ’Ă hĲĎ hŇ zĆť MhĆŔ lĎ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : odĲŇ ‘ĞomĲ BĘ yl¡Ă 3

WbĆŇ J¿Ć hČ =tŇ ’Ć : dŇ ymĲĂ tĎŇ hŇ l¿Ď ‘Ł MoI¡lČ MyĂn¿ČSĘ MmËĂ ymĂ tĘŇ hŇ nÌĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWĂÄ bĎŇ JĘ 4

: MyĂBĲĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB¿Ą hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ ynĂŔ èĄ hČ WbĆŇ JăĆ hČ Ét’Ą wĘ rqĆBĳŁ bČŇ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ dŇ x¡Ď ’Ć
tŇ ‘¿ĂybĂŇ rĘ tŇ yt¡ĂŇ JĎ NmĆ S¿Ć BĘ hŇ lËĎ ClBĘ hŇ xĳĎ nĘ mĂ lĘ tŇ lĆ s¡Ł hŇ pËĎŇ y’Ą hĲĎ tŇ yrÌĂyWĂ ‘ĞwĲČ 5

hŇ è¡Ć ’Ă xČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄlĘ ynČŔ ysĂ rhăČ BĘ ÉhyĎWĚ ‘ĞhĲĎ dŇ ymĳĂ êĎ tŇ l¡Č ‘Ł : NyhĲĂ hČ 6

ëŇ sĆ n¿Ć ëŇ iËĄ hČ SdĆŇ uęŁ BČ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NyhĂŔ hČ tŇ ‘ăĂybĂŇ rĘ ÉoJsĘ nĂ wĘ : hoĲĎhylĲČ 7

tŇ xČÄ nĘ mĂ JĘ MyĂBĳĎrĘ‘ČhĲĎ NyBăĄ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ ynĂŔ èĄ hČ WbĆŇ JăĆ hČ Ét’Ą wĘ : hoĲĎhylĲČ rk¡ĎŇ SĄ 8

: hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿Ą hŇ èËĄř ’Ă hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ ÉoJsĘ nĂ kĘŇ C rqĆBąŁ hČ

MynĂę rŁ WĘ ‘Ć ynăĄSĘ C MmĳĂ ymĂ êĘ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ kĘŇ =ynĲĄSĘ tŇ BĎŔ èČ hČ ÉMoybĘŇ C 9

tŇ l¿Č ‘Ł =l‘Č oêĳBČ SČ BĘ tŇ B¡Č SČ tŇ l¿Č ‘Ł : oJĲ sĘ nĂ wĘ NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ hŇ xËĎ nĘ mĂ tŇ lĆ sÌŁ 10

: HJĲĎ sĘ nĂ wĘ dŇ ym¡Ă êĎhČ
ÉMyĂnČÄSĘ rqąĎbĎŇ =ynĲĄBĘ MyrĂÄ jĎ hoĳĎhylĲČ hŇ l¡Ď ‘Ł CbŇ yr¿ĂqĘ êČ MkĆŔ ySĄ dĘŇ xĎ ÉySĄ ’Ň rĎbĘŇ C 11

ly’w
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12 MynĂę rŁ WĘ ‘Ć hŇ SăĎ ŁlSĘ C : MmĲĂ ymĂ êĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ dŇ xĎŔ ’Ć lyĂ’ăČwĘ
tŇ lĆ sąŁ MynĂę rŁ WĘ ‘Ć ynăĄSĘ C dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ rj¡Ď lČ NmĆ èĆŔ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ ÉhxĎ nĘ mĂ tŇ lĆ sąŁ

13 ÉhxĎ nĘ mĂ tŇ lĆ sąŁ Nř orę vĎ ‘Ă NrăŁ vĎ ‘Ă wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ lyĂ’¡ČlĎ NmĆ èĆŔ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ ÉhxĎ nĘ mĂ
: hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă xČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄ ÉhlĎ ‘Ł dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NmĆ èĆŔ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ

14 tŇ ‘¿ĂybĂŇ rĘC lyĂ’Čę lĎ NyhăĂ hČ tŇ SÌĂ ylĂ SĘ C rjĎÁ lČ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žNyhĂ hČ yYăĂ xĞ MhĆę yJĄ sĘ nĂ wĘ
15 ry‘ĂÄ WĘ C : hŇ nĲĎèĎ hČ yS¡Ą dĘŇ xĎ lĘ oSŔ dĘŇ xĎ BĘ ÉSdĆŇ xÄŁ tŇ l¿Č ‘Ł tŇ ’Ň zăŁ NyĂyĳĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NyhËĂ hČ

: oJĲ sĘ nĂ wĘ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ dŇ ymËĂ êĎhČ tŇ lÌČ ‘Ł =l‘Č hoĳĎhylĲČ tŇ ’Ň F¡Ď xČ lĘ dŇ xËĎ ’Ć MyE¿Ă‘Ă
16 SdĆŇ xĳŁ lČ Moy¡ rWËĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č BĘ NoSę ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ bČŇ C
17 MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ gŇxĳĎ hŇ E¡ĆhČ SdĆŇ x¿Ł lČ MoyË rW¿Ď ‘Ď hŇ èĎÄ mĂ xĞbĲČŇ C : hoĲĎhylĲČ xsČ j¡Ć
18 hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ SdĆŇ qĳŁ =’rĎqĘ mĂ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ MoI¿BČ : lkĲĄŇ ’Ď yĲĄ tŇ o~¡ mČ
19 rqËĎbĎŇ =ynĲĄBĘ MyrÌĂjĎ hoĎŔhylĲČ ÉhlĎ ‘Ł hŇ èąĆ ’Ă MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿

Cy¿hĘ yĲĂ Mm¡Ă ymĂ êĘ hŇ nĎŔ SĎ ynăĄBĘ ÉMyWĂ bĎŇ kĘŇ hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ wĘ dŇ xĳĎ ’Ć lyĂ’ăČwĘ MyĂn¡ČSĘ
20 ynÌĄSĘ C rjĎę lČ MynĂÁrŁ WĘ ‘Ć hŇ SĎÄ ŁlSĘ NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł MtĎŔ xĎ nĘ mĂÄ C : MkĲĆŇ lĎ
21 dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ ÉNorvĎ ‘Ă NorąvĎ ‘Ă : CWĲ ‘ĞêĲČ lyĂ’¡ČlĎ MynËĂrŁ WĘ ‘Ć

22, 23 ÉdbČŇ QĘ mĂ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ rj¡ĄkČŇ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ ry‘¿ĂWĘ C : MyWĲĂ bĎŇ JĘ hČ tŇ ‘¡ČbĘŇ SĂ lĘ
24 CWą ‘ĞêĲČ hŇ QĆ ’ĄÁ JĎ : hŇ QĆ ’ĲĄ =tŇ ’Ć CW¡ ‘ĞêĲČ dŇ ymĳĂ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł lĘ rS¡Ć ’Ğ rqĆBŔŁ hČ tŇ lăČ ‘Ł

tŇ lÌČ o‘=l‘Č hoĳĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ hŇ è¿Ą ’Ă MxĆ lËĆ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉMoIlČ
25 MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł =’rĎqĘ mĂ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIbČŇ C : oJĲ sĘ nĂ wĘ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ dŇ ymËĂ êĎhČ
26 MyrĂę CJBĂ hČ MoyăbĘŇ C : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ sŘ26

ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ MkĳĆŇ ytĄŇ ‘¡Ł bĚŇ SĲĎ BĘ hoĎŔhylĲČ ÉhSĎ dĎŇ xĞ hŇ xąĎ nĘ mĂ MkĆÁ bĘŇ yrĂÄ qĘ hČ BĘ
27 hŇ lĎÁ o‘ MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ

hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ dŇ xĳĎ ’Ć lyĂ’ăČř MyĂn¡ČSĘ rqËĎbĎŇ =ynĲĄBĘ MyrÌĂjĎ hoĎŔhylĲČ ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄlĘ
28 hŇ SąĎ ŁlSĘ NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł MtĎŔ xĎ nĘ mĂÄ C : hŇ nĲĎSĎ yn¿ĄBĘ MyW¡Ă bĎŇ kĘŇ
29 NorŔ vĎ ‘Ă ÉNorvĎ ‘Ă : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ lyĂ’¡ČlĎ MynĂŔ rŁ WĘ ‘Ć ÉynĄSĘř dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ rjăĎ lČ ÉMynĂ rŁ WĘ ‘Ć
30 rj¡ĄkČŇ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć MyE¡Ă‘Ă ry‘¿ĂWĘř : MyWĲĂ bĎŇ JĘ hČ tŇ ‘¡ČbĘŇ SĂ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ
31 Mk¡ĆŇ lĎ =CyĲhĘ yĲĂ Mm¿Ă ymĂ êĘ CWĳ ‘ĞêĲČ ot¡Ň xĎ nĘ mĂ C dŇ ymËĂ êĎhČ tŇ lÌČ ‘Ł dŇ bČÂ QĘ mĂ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ

: MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ wĘ
Vdxbw
y"k h"k ,b"d Nkw ynĄSĘ C ’"s v.28 .s"tw y"t ,V"x ,b"d Nkw lyĂ’Č wĘ ’"s v.27 .rsx NrŁ vĎ ‘Ă ’"s v.13

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.30 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq

www.bibleist.ru



262 rbdmb 29:1—18

=lJĎ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ SdĆŇ xęŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ y‘ĂÁ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xÄŁ bČŇ C Tk
MtĆÄ yWĂ ‘ĞwĲČ : MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ ‘¡ĎCrêĘ Moy¿ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ 2

MyWÌĂ bĎŇ JĘ dŇ xĳĎ ’Ć lyĂ’ăČ dŇ x¡Ď ’Ć rqËĎBĎ =NBĆ rjÌČ hoĎŔhylĲČ ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄlĘ hŇ lĎÁ‘Ł
hŇ SąĎ ŁlSĘ NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł MtĎŔ xĎ nĘ mĂÄ C : MmĲĂ ymĂ êĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ 3

WbĆŇ J¡Ć lČ dŇ xĎŔ ’Ć NorăvĎ ‘Ă wĘ : lyĂ’ĲĎ lĎ Myn¡ĂrŁ WĘ ‘Ć yn¿ĄSĘř rjĎŔ lČ ÉMynĂ rŁ WĘ ‘Ć 4

rj¡ĄkČŇ lĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ C : MyWĲĂ bĎŇ JĘ hČ tŇ ‘¡ČbĘŇ SĂ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ 5

HtĎŔ xĎ nĘ mĂ C ÉdymĂ êĎhČ tŇ ląČ ‘Ł wĘ HtĎę xĎ nĘ mĂ C SdĆŇ xÁŁ hČ tŇ lČÄ‘Ł ždbČŇ QĘ mĂ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ 6

: hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă xČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄlĘ MTĳĎ jĎ SĘ mĂ JĘ Mh¡Ć yJĄ sĘ nĂ wĘ
MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ hŇ EĆęhČ y‘ĂÁ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xÄŁ lČ žroW‘ĎbĲĆŇ C 7

MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yeĂ ‘Ă wĘ 8

MyWąĂ bĎŇ JĘ dŇ xĳĎ ’Ć lyĂ’ăČ dŇ x¡Ď ’Ć rqËĎBĎ =NBĆ rjÌČ xČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄ ÉhoĎhylĲČ hŇ ląĎ ‘Ł
hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł MtĎŔ xĎ nĘ mĂÄ C : MkĲĆŇ lĎ Cy¿hĘ yĲĂ Mm¡Ă ymĂ êĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ SĂ ÉhnĎSĎ =ynĲĄBĘ 9

: dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ lyĂ’¡ČlĎ MynĂŔ rŁ WĘ ‘Ć ÉynĄSĘř rjĎŔ lČ ÉMynĂ rŁ WĘ ‘Ć hŇ SąĎ ŁlSĘ NmĆ èĳĎ bČŇ
MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : MyWĲĂ bĎŇ JĘ hČ tŇ ‘¡ČbĘŇ SĂ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NorŔ vĎ ‘Ă ÉNorvĎ ‘Ă 10, 11

Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł wĘ ÉMyrĂjĚ JĂ hČ tŇ ’Ň FąČ xČ dŇ bČÂ QĘ mĂ tŇ ’Ň FĳĎ xČ dŇ x¡Ď ’Ć
śy‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ MoyÁ rWĎÄ ‘Ď žhèĎ mĂ xĞbĲČŇ C : MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ wĘ 12

Mt¿ĆŇ GŁ xČ wĘ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ
ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄ hŇ èĄÄ ’Ă hŇ lĎÁ‘Ł MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ho¡ĎhylĲČ gŇxËČ 13

=ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą rW¡Ď ‘Ď hŇ S¿Ď ŁlSĘ rqËĎbĎŇ =ynĲĄBĘ MyrÌĂjĎ hoĎŔhylĲČ
NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł MtĎŔ xĎ nĘ mĂÄ C : CyĲhĘ yĲĂ Mm¿Ă ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ 14

ÉMynĂ rŁ WĘ ‘Ć ynąĄSĘř MyrĂŔ jĎ ÉrWĎ ‘Ď hŇ SąĎ ŁlSĘ lĂ dŇ xĎę ’Ć hĲĎ rjăĎ lČ MynĂÁrŁ WĘ ‘Ć hŇ SĎÄ ŁlSĘ
dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NorŔ vĎ ‘Ă ÉNoŁrř vĎ ‘Ă wĘ : MlĲĂ y’Ą hĲĎ yn¡ĄSĘ lĂ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ lyĂ’ăČlĎ 15

ÉdbČŇ QĘ mĂ tŇ ’Ň FĳĎ xČ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ C : MyWĲĂ bĎŇ JĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č lĘ 16

MyrÌĂjĎ ynĂęèĄ hČ MoIăbČŇ C : HJĲĎ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂř dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł 17

hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ rqËĎbĎŇ =ynĲĄBĘ
MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ MyrĂjĎ lČ ţ MhĆÃ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C : MmĲĂ ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď 18

Mrpsmb
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw ynĄSĘ C ’"s v.9 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw ynĄSĘ C ’"s v.3 .Tk
s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +d Nkw hEĆhČ y‘ybVh ’"s v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.11

.NŁ oŁrŁ vĎŁ ‘ĂŁ wĘŁ l‘ dwqn ’"sb ,’rtb +w l‘ dwqn v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ynĄSĘ C ’"s v.14 .r"tw
.r"tw s"t ,V"x Nkw HtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.16
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19 tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ tŇ ’Ň FĳĎ xČ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ
20 Myr¿ĂjĎ ySËĂ ylĂ èĘ hČ MoIÌbČŇ C : MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C dŇ ymĂŔ êĎhČ

rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą rW¡Ď ‘Ď=yêĲĄSĘ ‘Č
21 Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ MyrĂjĎ lČ ţ MhĆÃ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C : MmĲĂ ymĂ êĘ
22 Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ ry‘¿ĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ
23 MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą hŇ r¡ĎWĎ ‘Ğ Myr¿ĂjĎ y‘ËĂybĂŇ rĘhĲĎ MoIÌbČŇ C : HJĲĎ sĘ nĂ wĘ
24 MhĆÃ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂř : MmĲĂ ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ
25 MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ MyrĂjĎ lČ ţ

: HJĲĎ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂř dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ tŇ ’Ň FĳĎ xČ dŇ x¡Ď ’Ć
26 MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą hŇ ‘¡ĎSĘ êĂ Myr¿ĂjĎ ySËĂ ymĂ xĞhĲČ MoIÌbČŇ C
27 MyrĂjĎ lČ ţ MhĆÃ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C : MmĲĂ ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ
28 dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ ry‘¿ĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ
29 MoIÌbČŇ C : HJĲĎ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ

hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą hŇ n¡ĎmŁ SĘ Myr¿ĂjĎ yèËĂ èĂ hČ
30 MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ MyrĂjĎ lČ ţ MhĆÃ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C : MmĲĂ ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď
31 dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ ry‘¿ĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ
32 hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ Myr¿ĂjĎ y‘ËĂybĂŇ èĘ hČ MoIÌbČŇ C : hĎ ykĲĆŇ sĎ nĘ Cř Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂř
33 MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C : MmĲĂ ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą
34 ry‘¿ĂWĘ C : Mř TĲĎ jĎ SĘ mĂ JĘ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ MyrĂjĎ lČ ţ MhĆÃ JĄ sĘ nĂ wĘ

: HJĲĎ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂř dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ
35 âl¿ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ êĲĂ tŇ rĆY¡Ć‘Ğ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ ÉMoIBČř
36 lyĂ’ăČ dŇ x¡Ď ’Ć rj¿Č hoĎŔhylĲČ ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄ hŇ èĄÄ ’Ă hŇ lĎÁ‘Ł MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ
37 rjĎÄ lČ MhĆę yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂř : MmĲĂ ymĂ êĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ dŇ xĳĎ ’Ć
38 ÉdbČŇ QĘ mĂ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ ry‘¿ĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ lyĂ’ÌČlĎ
39 MkĳĆŇ ydĄŇ ‘ĞomĲ BĘ ho¡ĎhylĲČ CW¿ ‘ĞêĲČ hŇ QĆ ’ËĄ : HJĲĎ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł

Mk¡ĆŇ yJĄ sĘ nĂ lĘ C MkĆŔ ytĄŇ xăŁ nĘ mĂ lĘ C ÉMkĆŇ ytĄŇ ŁlĲ ‘Ł lĘ MkĆę ytĄŇ bĲŇŁ dĘŇ nĂ wĘ MkĆÁ yrĄdĘŇ eĂ mĂ dŇ bČÄ lĘ
MkymlVlw
.r"tw s"t ,’"t ,V"x Nkw MtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.25 .s"tw ‘"t ,’"t ,V"x ,’"d Nkw MtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.24

Nkw TjĎ SĘ UĂ JČ ’"s v.33 .s"tw y"t Nkw HJĎ sĘ nĂ wĘ ’"s v.31 .r"tw s"t ,’"t ,V"x Nkw HtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.31

,’"t ,V"x Nkw HtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.34 .z"lw +l qwspw x"y qwsp ly‘l Nyy‘ : y"Vrw r"t ,V"x ,rd"nq y"k w"T
,rd"nq y"k g"y Nkw MtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.37 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k ’"y Nkw MoIbČ C ’"s v.35 .r"tw s"t

.r"tw s"t ,V"xwww.bibleist.ru
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hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MkĲĆŇ ymĄ lĘ SČ lĘ C l
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ

hŇ zăĆ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ oFŔ UČ hČ ySăĄ ’Ň rĎ=l’Ć ÉhSĆ mŁ rBąĄdČŇ yĘwČ+p9, sŘ27 2

‘bČŇ èąĎ hĂ =o’Ĳ hoĎęhylĲČ rdĆŇ nĆÁ rDÄŁ yĂ=yJĲĂ žSy’Ă : hoĲĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ 3

’Y¿Ą IŁ hČ =lkĎŇ JĘ orĳbĎŇ DĘ lx¡Ą yČ âl¿ oSŔ pĘŇ nČ=l‘Č ÉriĎ ’Ă rsąŁ ’Ę lĆ Éh‘ĎbĚŇ SĘ
tŇ yb¿ĄŇ BĘ riËĎ’Ă hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ wĘ hoĳĎhylĲČ rdĆŇ n¡Ć rD¿Ł tĂŇ =yJĲĂ hŇ èĎě ’Ă wĘ : hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ wyj¡Ă mĂ 4

hŇ răĎsĘ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉHrĎsĎ ’ĹwĲĆ HrĎę dĘŇ nĂ =tŇ ’Ć hĎ ybĂÁ ’Ď ‘mČÄ SĎ wĘ : hĎ yrĲĆ‘ĚnĘ BĂ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď 5

riËĎ’Ă =lkĎŇ wĘ hĎ yrĆŔ dĎŇ nĘ =lJĎ ÉCmqĎÄ wĘ hĎ ybĳĂŇ ’Ď Hl¡Ď Syr¿ĂxĹhĲĆ wĘ HSĎŔ pĘŇ nČ=l‘Č
MoyăBĘ ÈHtĎŇ ’Ł hĎ ybăĂŇ ’Ď ’ynĂÄhĄ =M’Ă wĘ : MCqĲ yĎ HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ 6

MCqĳ yĎ âlă HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ hĎ yrËĆsĎ ’ĹwĲĆ hĎ yrĆę dĎŇ nĘ =lJĎ ůo‘mĘ SĎ
Sy’ĂŔ lĘ ÉhyĆhĘ tĲĂŇ oyąhĎ =M’Ă wĘ : HtĲĎŇ ’Ł hĎ yb¡ĂŇ ’Ď ’yn¿ĂhĄ =yJĲĂ HlĎŔ =xlČ sĘ yĲĂ ÉhoĎhywĲČ 7

: HSĲĎ pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¡ĎsĘ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ hĎ ytĆŔ pĎŇ WĘ ’TăĎ bĘŇ mĂ o’ť hĎ ylĳĆ‘Ď hĎ yr¡ĆdĎŇ nĘ C
hĎ rËĆsĎ ’ĹwĲĆ hĎ yrĆę dĎŇ nĘř CmqăĎwĘ HlĳĎ SyrăĂxĹhĲĆ wĘ o‘¡mĘ SĎ Moy¿BĘ HSËĎ y’Ă ‘m¿Č SĎ wĘ 8

’ynăĂyĎ ÈHSĎ y’Ă ‘ČmăŁ SĘ MoyÄBĘ M’Ă wĘţ : CmqĲĚyĎ HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ 9

rS¿Ć ’Ğ hĎ ytĆŔ pĎŇ WĘ ’TăĎ bĘŇ mĂ Ét’Ą wĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉHrĎdĘŇ nĂ =tŇ ’Ć rpĄę hĄ wĘ ůHtĎŇ o’
lJËŁ hŇ SĳĎ CrgĘŇ C hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č rdĆŇ n¿ĄwĘ : HlĲĎ =xlČ sĘ yĲĂ ho¡ĎhywĲČ HSĳĎ pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¡ĎsĘ ’ĲĎ 10

=o’ hŇ rĎdĳĎŇ nĎ HS¡Ď y’Ă tŇ yB¿Ą =M’Ă wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď MCq¿ yĎ HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ 11

âl¿ HlĎŔ SrăĂxĹhĲĆ wĘ ÉHSĎ y’Ă ‘mąČ SĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎbĚŇ SĘ BĂ HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č riËĎ’Ă hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ 12

HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ riËĎ’Ă =lkĎŇ wĘ hĎ yrĆŔ dĎŇ nĘ =lJĎ ÉCmqĎÄ wĘ HtĳĎŇ ’Ł ’yn¡ĂhĄ
’YĎÄ om=lJĎ ůo‘mĘ SĎ MoyăBĘ ÈHSĎ y’Ă ű Mt¿ĎŇ ’Ł rpĄÄ yĎ žrpĄŇ hĎ =M’Ă wĘ : MCqĲ yĎ 13

ho¡ĎhywĲČ MrĎŔ pĄŇ hĞ HSăĎ y’Ă MCqĳ yĎ âlă HS¡Ď pĘŇ nČ ri¿Čř ’Ă lĘ C hĎ yrËĆdĎŇ nĘ lĂ hĎ ytÌĆŇ pĎŇ WĘ
HS¿Ď y’Ă SpĆŇ nĳĎ tŇ eŁ ‘Čř lĘ ri¡Ď ’Ă tŇ ‘¿ČbĚŇ SĘ =lkĎŇ wĘ rdĆŇ nËĄ=lJĎ : HlĲĎ =xlČ sĘ yĲĂ 14

MoIămĂ ÈHSĎ y’Ă Hl¿Ď SyrĂÄ xĞ yĲČ žSrĄxĞhĲČ =M’Ă wĘ : CerĲĆpĄŇ yĘ HS¿Ď y’Ă wĘ Cem¡Ć yqĂ yĘ 15

hĎ ylĳĆ‘Ď rSăĆ ’Ğ hĎ yr¡ĆsĎ ’Ĺ=lJĎ =tŇ ’Ć o’¿ hĎ yrĆŔ dĎŇ nĘ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMyqĂ hĄ wĘ ůMoy=l’Ć
Mt¡ĎŇ ’Ł rpËĄŇ yĎ rp¿ĄŇ hĎ =M’Ă wĘ : o‘Ĳ mĘ SĎ Moy¿BĘ Hl¡Ď Sr¿ĂxĹhĲĆ =yJĂ MtĎŔ ’Ł MyqăĂhĄ 16

yrx’

,[25:10] sxnyp +d Myrdsw .x"sq Myqwspw .whlpyl’w [25:10—30:1] hVrph MV v.1 .l
.h‘bVw MynmVw tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[28:26] Myrwkbh Mwybw ,[27:15] y"y dqpy ,[26:52] hl’l
d‘ +’ qwsp +’ hymryb hymry yrbd hrTph v.2 .hVlVw MyVmxw tw’m hnmVw Mypl’ t‘bV twytw’w
.w"T b"y qwsp Nmqlw +w +h qwsp ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw hyrdn=lJĎ ’"s v.8 .+g qwsp +b
Nkw ’lm toe‘ČlĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.14 .’"ydw g"d ,’"d Nkw Zmq riĎ’Ă lĘ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13
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17 ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ MyuĂę xĚhĲČ hŇ QĆ ’ăĄ : HnĲĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’W¡Ď nĎ wĘ o‘ĳmĘ SĎ yrăĄxĞ’ĲČ
: hĎ ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą hĎ yr¡Ć‘ĚnĘ BĂ oêŔ bĂŇ lĘ bŇ ’ăĎ =NyBĲĄ oêĳSĘ ’Ă lĘ Sy’¡Ă NyB¿Ą hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ć

’l, 2 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtmČ qĘ nĂ MqęŁ nĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ28

3 M‘ăĎhĎ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rBąĄdČŇ yĘwČ : ìŇ yUĲĆ ‘Č=l’Ć PŇ ¿Ąs’Ď êĲĄ rx¡Č ’Čř MynĳĂyĎdĘŇ UĂ hČ tŇ ’¡Ą mĄ
tŇ t¿ĄŇ lĎ NyĎŔdĘŇ mĂ =l‘Č ÉCyhĘ yĲĂwĘ ’bĳĎŇ ~Ď lČ MyS¡Ă nĎ’Ğ MkËĆŇ êĘ ’Ă mĲĄ CYÌlĘ xĲĎ hĄ rmŔŁ ’Ň lĄ

4 tŇ oFă mČ É lkŇŁ lĘ hŇ FĳĆ UČ lČ PŇ lĆ ’¡Ć hŇ FĆŔ UČ lČ PŇ lĆ ’Ć ť : NyĲĎdĘŇ mĂ BĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ mČ qĘ nĂ
5 hŇ FĳĆ UČ lČ PŇ lĆ ’¡Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ypăĄŇ lĘ ’Č mĲĄ ÉCrsĘ UĲĎ IĂwČ : ’bĲĎŇ ~Ď lČ Cx¡ lĘ SĘ êĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
6 hŇ F¡Ć UČ lČ PŇ lĆ ’¿Ć hŇ SËĆ mŁ Mt¿ĎŇ ’Ł xlČÄSĘ IĂwČ : ’bĲĎŇ YĎ yY¿ĄClxĞ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ

SdĆŇ uËŁ hČ yl¿Ą kĘŇ C ’bĎŔ ~Ď lČ ÉNhĄ JŁ hČ rząĎ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sxĎÁ nĘ yjĂÄ =tŇ ’Ć wĘ MtĎŇ ’Ł ţ ’bĳĎŇ ~Ď lČ
7 ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ NyĎŔdĘŇ mĂ =l‘Č ÉC’BĘ YĘ IĂwČĲ : odĲŇ yĎBĘ hŇ ‘¡ĎCrêĘ hČ tŇ or¿YĘ YĲŁ xĞ wĲČ
8 MhĆę ylĄ lĘ xČ =l‘Č CgăŇrĘhĲĎ NyĎÁdĘŇ mĂ ykĄÄ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ : rkĲĎŇ zĎ=lJĎ Cg¡ŇrĘhČ IĲČwČ hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć

ykăĄŇ lĘ mČ tŇ SĆ m¡Ą xĞ ‘bČŇ rĆŔ =tŇ ’Ć wĘ ÉrCx=tŇ ’Ć wĘ rCYą =tŇ ’Ć wĘ ÉMqĆrĆÄ =tŇ ’Ć wĘ ywąĂ’Ĺ=tŇ ’Ć
9 l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CBÌ SĘ IĂwČ : bŇ rĆxĲĎ BĆ Cg¡ŇrĘhĲĎ ro‘Ŕ BĘ =NBĆ M‘ăĎlĘ BĂ Ét’Ą wĘ NyĳĎdĘŇ mĂ

MhËĆ nĄřqĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MêÌĎmĘ hĆ BĘ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ MjĳĎ TČ =tŇ ’Ć wĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ yS¿Ą nĘ =tŇ ’Ć
10 =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ MtĎŔ bŇŁ SĘ omă BĘ ÉMhĆ yrĄ‘ĲĎ=lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ : CzzĲĎBĎ Ml¡Ď yxĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
11 xČ oqĳlĘ UČ hČ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ llĎŔ èĎ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ : S’ĲĄ BĎ Cp¡Ň rĘWĲĎ MtĳĎŇ rŁ yTĲĂ
12 tŇ dăČŇ ‘ĞÍl’Ć wĘ NhĄÁ JŁ hČ rzĎÄ‘ĎlĘ ’Ć =l’Ć wĘ žhSĆ mŁ =l’Ć C’bĂÃ IĎwČ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ

hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ll¡Ď èĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ xČ oqËlĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ ybÌĂŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
13 C’Á YĘ IĄÄwČ : oxĲ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ=l‘Č rS¡Ć ’Ğ bŇ ’ĎŔ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČ=l’Ć

ZCx¡ mĂ =l’Ć MtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ y’¿ĄyWĂ nĘ =lkĎŇ wĘ NhËĄ JŁ hČ rzÌĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ SĆÄ mŁ
14 yrăĄWĎ wĘ ÉMypĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrąĄWĎ lyĂxĳĎhĆ ydăĄŇ CqjĘ l‘¡Č hŇ SĆŔ mŁ PŇ YăŁ qĘ IĂwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ
15 Mt¡ĆŇ yIĂxĂ hĲČ hŇ SĳĆ mŁ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ ’b¿ĎŇ ~Ę mĂ My’¡Ă BĎ hČ tŇ o’Ŕ UĄ hČ
16 =rsĎ mĘ lĂ M‘ĎŔ lĘ BĂ rbăČŇ dĘŇ BĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄbĘŇ lĂ CyÄhĎ hŇ eĎhĄÁ NřhăĄ : hŇ bĲĎŇ qĄ nĘ =lJĎ
17 hŇ êĎě ‘Č wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ d¿ČŇ ‘ĞBĲČ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ yh¿Ă êĘ wČ ro‘ĳjĘ =rbČŇ DĘ=l‘Č ho¡ĎhyBĲČ l‘Čm¿Č

: CgŇrĲŁ hĞ rk¡ĎŇ zĎ bŇ J¿Č SĘ mĂ lĘ Sy’ËĂ tŇ ‘Čd¿ČŇ yŁ hŇ èĎę ’Ă =lkĎŇ wĘ PŇ FĳĎ BČ rk¡ĎŇ zĎ=lkĎŇ Cg¿ŇrĘhĂ
18, 19 MêĆę ’Č wĘ : MkĲĆŇ lĎ Cy¡xĞhĲČ rkĳĎŇ zĎ bŇ JăČ SĘ mĂ C‘¡dĘŇ yĲĎ=âl rS¿Ć ’Ğ MySĂŔ eĎBČ PŇ FăČ hČ É lkŇŁ wĘ

wnx
s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk rxČ’Č wĘ y"k Myrps bwrb ,rxČ’Č wĘ twyhl KyrY : Myrpws rwT‘ v.2 .’l
,y"t ,V"x Nkw =lJĎ =l’w ’"s v.12 .y"tw ‘"t ,V"x ,b"yd ,w"dx ,b"d Nkw ’lm MhĆynĄqĘmĂ ’"s v.9 .r"tw

.b"d Nkw hymrgl ű NhăĄ ’"s v.16 .r"tw s"t ,‘"twww.bibleist.ru
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llĎęxĎ BĲĆ ‘ČgăĄŇ nŁ ű lkăŇŁ wĘ SpĆŇ nĆÁ gŇrĄÄ hŁ ž lJŁ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ n¡ĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ CnËxĞ
=lkĎŇ wĘ : MkĲĆŇ ybĂŇ SĘ C Mê¡Ć’Č y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C ÉySĂ ylĂ èĘ hČ MoIąBČ C’ÂFĘ xČ tĘŇ êĲĂ 20

: C’FĲĎ xČ tĘŇ êĂ Z‘ĳĄ=ylĂ JĘ =lkĎŇ wĘ MyE¡Ă‘Ă hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ =lkĎŇ wĘ ro‘Ë=ylĂ JĘ =lkĎŇ wĘ dŇ gĆŇBÌĆ
My’¡Ă BĎ hČ ’bĎŔ ~Ď hČ ySăĄ nĘ ’Č =l’Ć ÉNhĄ JŁ hČ rząĎ‘ĎlĘ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 21

ëŇ ’¿Č : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ rĎŔ oêhČ tŇ uăČxĚ tŇ ’Ň zŁ ť hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ 22

lyd¡ĂŇ BĘ hČ =tŇ ’ĲĆř lzĆŔrĘBČ hČ =tŇ ’Ćř ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ =tŇ ’ĲĆř PŇ sĆ JĳĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ h¡Ď EĎhČ =tŇ ’Ć
rhĄŔ TĎ wĘ ÉS’Ą bĎŇ CrybąĂŇ ‘ĞêĲČ S’Ąę bĎŇ ’băŇŁ yĎ=rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎ=lJĎ : tŇ rĆpĲĎŇ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ 23

: MyĂUĲĎ bČŇ Cryb¿ĂŇ ‘ĞêĲČ S’¡Ą BĎ ’bËŇŁ yĎ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ ’FĳĎ xČ tĘŇ yĂ hŇ D¡ĎnĂ ym¿Ą BĘ ëŇ ’Čě
=l’Ć C’b¿ŇŁ êĎ rx¡Č ’Č wĘ MêĳĆrĘhČ TĘ C y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿BČ MkËĆŇ ydĄŇ gĘŇBĂ MêÌĆsĘ BČ kĂŇ wĘ 24

sŘ29 ’WĎę : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ 25, 26

NhĄŔ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ ÉhêĎ’Č hŇ mĳĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ ybĂŔ èĘ hČ ÉxČ oÄqÄ lĘ mČ S’Ň rąŁ tŇ ’ăĄř
hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ yWăĄ pĘŇ êĲŁ NyBĄ ť xČ oqŔ lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć ÉtĎ yYĂÄ xĎ wĘ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ tŇ ob¿Ň ’Ğ yS¡Ą ’Ň rĎwĘ 27

tŇ ’ĄÂmĄ hoĎęhylĲČ skĆŇ mĆÁ ÉtĎmŁ rĲĄhĞ wĲČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ Nyb¡ĄŇ C ’bĳĎŇ ~Ď lČ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ 28

tŇ o’ĳ UĄ hČ Sm¡Ą xĞmĲĄ SpĆŇ nĆŔ dŇ xăĎ ’Ć ’bĎŔ ~Ď lČ My’ăĂ YĘ IĲŁ hČ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ ySąĄ nĘ ’Č
Mt¡ĎŇ yYĂ xĞUĲČ mĲĂ : N’Ň ~ĲŁ hČ =NmĂ C Myr¡ĂmŁ xĞhĲČ =NmĂ C rqĎŔ BĎ hČ =NmĂ C ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =NmĂ 29

=ynĲĄBĘ tŇ YĂÄ xĞUĲČ mĂ C : hoĲĎhyĘ tŇ m¿Č CrêĘ Nh¡Ą JŁ hČ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć lĘ hŇ êËĎtČŇ nĲĎ wĘ CxuĳĎêĂ 30

rqËĎBĎ hČ =NmĂř MdÌĎŇ ’Ď hĲĎ =NmĂ MyèĂę mĂ xĞhĲČ =NmĂ zxăĚ’Ď ű dŇ xăĎ ’Ć ű xuăČêĂ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ
MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉMtĎŇ ’Ł hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ hČ =lJĎ mĂř N’Ň ~¡Ł hČ =NmĂ C Myr¿ĂmŁ xĞhĲČ =NmĂř
rSËĆ ’ĞJĲČ NhĳĄ JŁ hČ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ SĆŔ mŁ W‘Č IăČwČ : hoĲĎhyĘ NJ¿Č SĘ mĂ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ yrĄě mĘ SĲŁ 31

M‘ăČ Cz¡zĘBĲĎ rS¿Ć ’Ğ zBĎŔ hČ rtĆŇ yăĆ xČ oqŔ lĘ UČ hČ ÉyhĂ yĘwČĲ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ 32

: MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ m¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ wĘ PŇ lĆ ’ËĆ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ N’Ň YęŁ ’bĳĎŇ ~Ď hČ
: PŇ lĆ ’ĲĎ Myè¡Ă SĂ wĘ dŇ x¿Ď ’Ć MyrĂě mŁ xĞ wĲČ : PŇ lĆ ’ĲĎ My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ MyĂn¿ČSĘ rqĎě bĎŇ C 33, 34

SpĆŇ nĆě=lJĎ rkĳĎŇ zĎ bŇ JăČ SĘ mĂ C‘¡dĘŇ yĲĎ=âl rS¿Ć ’Ğ MySĂŔ eĎhČÄ =NmĂ MdĎŔ ’Ď SpĆŇ năĆwĘ 35

’bĳĎŇ ~Ď BČ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ qlĆ xĄě hŇ YĎŔ xĹUĲĆ hČ Ĳ ÉyhĂ êĘ wČ : PŇ lĆ ’ĲĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C MyĂn¿ČSĘ 36

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ MySăĂ ŁlSĘ C ÉPlĆ ’ĆÄ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ N’Ň ~ęŁ hČ rjăČ sĘ mĂ
Sm¿Ą xĎ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą N’Ň ~ĳŁ hČ =NmĂ ho¡ĎhylĲČ skĆŇ U¿Ć hČ yhËĂ yĘwČ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ 37

MyĂn¿ČSĘ ho¡ĎhylĲČ Ms¿Ď kĘŇ mĂ C PŇ lĆ ’ĳĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C hŇ è¿Ď SĂ rqĎŔ BĎ hČÄ wĘ : My‘ĲĂbĘŇ SĂ wĘ 38

My‘bVw
=NmĂ C ’"s v.30 .’"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =t’Ć ’"s ,yllhb Nk v.26 .‘"tw V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.22

.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k V"x Nkw =lJĎ mĂ C ’"s v.30 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw
www.bibleist.ru
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39 ho¡ĎhylĲČ Ms¿Ď kĘŇ mĂ C tŇ o’ĳ mĄ SmăĄ xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć MyS¿Ă ŁlSĘ MyrĂě mŁ xĞ wĲČ : My‘ĲĂbĘŇ SĂ wĘ
40 MyĂn¿ČSĘ hoĎŔhylĲČ ÉMsĎ kĘŇ mĂ C PŇ lĆ ’ĳĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ MdĎŔ ’Ď SpĆŇ năĆwĘ : MyèĲĂ SĂ wĘ dŇ x¿Ď ’Ć
41 rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć lĘ hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ ÉskĆŇ mĆÄ =tŇ ’Ć hŇ SĆę mŁ NêăĄ IĂwČ : SpĆŇ nĲĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C
42 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ yY¡Ă xĞUĲČ mĲĂ C : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ NhĳĄ JŁ hČ
43 hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ tŇ Y¿Č xĹmĲĆ yhËĂ êĘ wČ : My’ĲĂ bĘŇ ~ĲŁ hČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =NmĂ hŇ SĆŔ mŁ hŇ YăĎ xĎ ÉrSĆ ’Ğ

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂř PŇ lĆ ’ĆŔ MySăĂ ŁlSĘ C ÉPlĆ ’ĆÄ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ N’Ň ~ĳŁ hČ =NmĂ
44, 45 MyS¿Ă ŁlSĘ MyrĂě mŁ xĞ wĲČ : PŇ lĆ ’ĲĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C hŇ è¿Ď SĂ rqĎě bĎŇ C : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ
46, 47 hŇ SĆÁ mŁ xuČÄ IĂwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ MdĎŔ ’Ď SpĆŇ năĆwĘ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć

Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =NmĂ MyèĂŔ mĂ xĞhĲČ =NmĂ dŇ xăĎ ’Ć ÉzxĚ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ YăĂ xĞUĲČ mĂ
hoĎŔhyĘ NJăČ SĘ mĂ ÉtrĆmĆÄ SĘ mĂ ÉyrĄmĘ SĲŁ MIĂęwĂlĘ lĲČ MtĎÁ ’Ł NêĄÄ IĂwČ hŇ mĳĎ hĄ BĘ hČ =NmĂ C

48 rS¡Ć ’Ğ MydĂě qĚjĘ hČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉCbŇ rĘqĘ IĂwČĲ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ
49 hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ o’Ĳ UĄ hČ yr¿ĄWĎ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yr¿ĄWĎ ’bĳĎŇ ~Ď hČ ypăĄŇ lĘ ’Č lĘ

dŇ q¿ČpĘŇ nĂ =âlĲ wĘ CndĳĄŇ yĎřBĘ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ yS¿Ą nĘ ’Č S’Ň rËŁ =tŇ ’Ć C’ę WĘ nĲĎ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ
50 ÉbhĎ zĎ=ylĲĂřkĘŇ ’YąĎ mĎ rSĆÄ ’Ğ žSy’Ă hoĎęhyĘ NBăČ rĘqĎ =tŇ ’Ć bŇ rĄÂ qĘ eČ wČ : Sy’ĲĂ CeřU¡Ć mĂ

yn¿ĄpĘŇ lĂ Cnyt¡ĄŇ SŁ pĘŇ nČ=l‘Č rj¿ĄkČŇ lĘ zmĳĎ CkŇ wĘ lygăĂŇ‘Ď tŇ ‘ČB¡Č TČ dŇ ymĂŔ YĎ wĘ hŇ dăĎŇ ‘ĎYĘ ’Ć
51 yl¿Ă JĘ lJ¡Ł MêĳĎ’Ă mĲĄ bŇ h¡Ď EĎhČ =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ rzÌĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ SĆÁ mŁ xuČÄ IĂwČ : hoĲĎhyĘ
52 hŇ èĎÄ SĂ hoĎŔhylĲČ ÉCmyrĂÄ hĄ rSąĆ ’Ğ hŇ mĎę CrêĘ hČ bŇ hăČ zĘ=lJĎ ű yhăĂ yĘwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞmĲČ

MypĂŔ lĎ ’ĞhĲĎ yrăĄWĎ Ét’Ą mĄ lqĆSĳĎ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¿ mĄ =‘bČŇ SĘř PŇ lĆ ’ËĆ rW¿Ď ‘Ď
53, 54 xuČÄ IĂwČ : olĲ Sy’¿Ă Cz¡zĘřBĲĎ ’bĎŔ ~Ď hČ ÉySĄ nĘ ’Č : tŇ o’Ĳ UĄ hČ yr¿ĄWĎ tŇ ’¡Ą mĄ C

tŇ o’ĳ UĄ hČ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yr¿ĄWĎ tŇ ’ËĄ mĄ bŇ hĎŔ EĎhČ =tŇ ’Ć ÉNhĄ JŁ hČ rząĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ SĆÁ mŁ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ lĂ Nor¿JĎ zĂ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉotŇ ’Ł C’bąĂŇ IĎwČ

bl C’ÂrĘIĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ MCYă ‘Ď dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ lĂ wĘ NbËĄŇ C’rĘ ynÌĄbĘŇ lĂ hŇ yĎÂhĎ bŇ rČę ű hŇ năĆqĘ mĂ C sŘ30

: hŇ nĲĆqĘ mĂ Moq¿ mĘ Moq¡ UĎ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć wĘ ÉrzĄ‘Ę yČ ZrĆ’ąĆ=tŇ ’Ć
2 rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć =l’Ć wĘ ÉhSĆ mŁ =l’Ć CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ NbĳĄŇ C’rĘ ynăĄbĘŇ C dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ C’b¿ŇŁ IĎwČ
3 hŇ rĎŔ mĘ nĂ wĘ rzăĄ‘Ę yČwĘ ÉNbŇŁ ydĂŇ wĘ tŇ orąř TĎ ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ y’¿ĄyWĂ nĘ =l’Ć wĘ NhĄŔ JŁ hČ

NwbVxw
.d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw CndĄyĎBĘ ’"s v.49 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw t‘ČbĘ SĂ wĘ ’"s v.43

.rd"nq y"k +T Nkw yrqw bytk =ylĄkĘ ’"sb ,=ylĄkĘ rybs v.50 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.49

bwrb dbl ’wVb Nk v.53 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk =‘bČ SĘ C ’"sb ,=‘bČ SĘ C rybs v.52

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,d"dx Nkw xtp PTx CzzĞBĎ tYqmb ,w"dw h"dx ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps
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hŇ JąĎ hĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ : N‘ĲŁ bĘŇ C ob¡Ň nĘ C Mb¿ĎŇ WĘ C hŇ lĳĄř‘ĎlĘ ’Ć wĘ NoB¡ SĘ xĆ wĘ 4

: hŇ nĲĆqĘ mĂ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ wĘ ’whĳĂ hŇ n¡ĆqĘ mĂ ZrĆ’¿Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ dăČŇ ‘Ğ ÉynĄpĘŇ lĂ ÉhoĎhyĘ
ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć NêČÂ yĚ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ Cn’Ň YąĎ mĎ =M’Ă Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ 5

hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : NDĲĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Cnr¡ĄbĂŇ ‘ĞêĲČ =l’Č hŇ EĳĎxĚ’ĞlĲČ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ tŇ ’Ň EËŁ hČ 6

CbŇ SĘ ê¿Ą Mê¡Ć’Č wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉC’bÄŁ yĎ MkĆę yxĄ ’ĲČ hČ NbĳĄŇ C’rĘ ynăĄbĘŇ lĂ wĘ dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ lĂ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉrbŇŁ ‘ĞmĲĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ bŇ l¡Ą =tŇ ’Ć Nw’Ŕ wnřt hŇ UĎ lăĎ wĘ : hŇ pĲŇŁ 7

Sd¿ĄŇ uĎ mĂ MtËĎŇ ’Ł yx¿Ă lĘ SĎ BĘ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ CW¡ ‘Ď hŇ J¿Ł : hoĲĎhyĘ Mh¡Ć lĎ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ 8

ÉC’rĘIĂwČ loJę SĘ ’Ć lxČ năČ=dŇ ‘Č ClÂ‘ĞIĲČwČĲ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ ‘Čn¡ĄrĘBČ 9

ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć É’bŇŁ =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ bŇ l¡Ą =tŇ ’Ć C’ynĂě IĎwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
‘b¡ČŇ èĎ IĂwČ ’Chĳ hČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : hoĲĎhyĘ Mh¡Ć lĎ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ 10

ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ MyĂrČę YĘ UĂ mĂ MylăĂ ‘Ł hĲĎ MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ C’Ä rĘyĂ=M’Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ 11

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ yêĂ ‘Ę BËČ SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ ’Ą ť hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ
NCnĳ=NBĂ ‘ČS¡Ě ohywĲĂ yEĂŔnĂ uĘ hČ ÉheĆřpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ ląĄ JĎ yêĂÂlĘ BĂ : yrĲĎxĞ’ĲČ C’¡ lĘ mĂ =âlĲ yJ¿Ă 12

rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉM‘ĄnĂ yĘwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : hoĲĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ C’¡ lĘ mĂ yJ¿Ă 13

: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡Ďř hĎ hŇ W¿Ć ‘Ł hĲĎ roDŔ hČ =lJĎ ÉMêŁ =dŇ ‘Č hŇ nĳĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č
tŇ ojă sĘ lĂ My’ĳĂ FĎ xČ MySăĂ nĎ’Ğ tŇ CB¡ rĘêČ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ’Ğ tŇ xČ êČ ť MêĆę mĘ qČ hŇ eăĄhĂ wĘ 14

PŇ ăČsyĎwĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ mĲĄ ÉNbĚŇ CStĘŇ yJąĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¿xĞ l‘ËČ dŇ o‘ę 15

: hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ lĘ Mê¡ĆxČ SĲĂ wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ ox¡ yeĂ hČ lĘ dŇ o‘Ŕ
Myr¡Ă‘Ď wĘ hŇ jĳŁ Cnn¡ĄřqĘ mĂ lĘ hŇ n¿ĆbĘŇ nĂ N’Ň YËŁ tŇ r¿Ł dĘŇ GĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ÉwylĎ ’Ą CSą GĘ IĂwČ 16

rS¿Ć ’Ğ dŇ ‘ËČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉynĄpĘŇ lĂ MySĂę xĚř ZlăĄ xĎ nĲĄ CnxĘ nČÁ’Ğ wĲČ : CnjĲĄ TČ lĘ 17

yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ yn¡ĄjĘ mĂ rYĎŔ bĘŇ UĂ hČ yrăĄ‘ĎBĘ ÉCnjĄÄ TČ bŇ SąČ yĎwĘ MmĳĎ oqmĘ =l’Ć Mn¡Ě’Ł ybĲĂŇ hĞ =M’Ă
Sy’¡Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ É lxĄ nČtĘŇ hĂ dŇ ‘Čę CnyêĳĄBĎ =l’Ć bŇ CS¡ nĎ âl¿ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 18

hŇ ’Ď bąĎŇ yJăĂ hŇ ’Ď lĘ hĳĎ wĎ ND¡ĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ MêĎŔ ’Ă É lxČ nĘ nĂ âlą yJăĂ : otĲŇ lĎ xĞ nĲČ 19

: hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČř rbĆŇ ‘¿ĄmĄ CnylĄŔ ’Ą ÉCntĄÄ lĎ xĞ nĲČ
CYË lĘ xĲĎ êĄ=M’Ă hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć NCW¡ ‘ĞêĲČ =M’ĲĂ hŇ SĆŔ mŁ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 20

ynăĄpĘŇ lĂ ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć ZClË xĎ =lJĎ MkÌĆŇ lĎ rbČÄ ‘Ď wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ 21

hwhy
,bytk NC’CntĘ y’br‘ml v.7 .lwgs hlĳĆ‘ĎlĘ ’ĆwĘ ’"s v.3 .rsx trŁ TĎ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.3 .bl
.y"k Myrps tYqmb Nkw yrqw bytk NC’ynĂtĘ ’"sb ,h’mdq +w l‘ dwqn NC’CŁntĘ y’xndml ,yrq NC’ynĂtĘ
Nkw CnynĄqĘmĂ lĘ ’"s v.16 .’"yd Nkw xtp ‘rČhĎ ’"s v.13 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.12

.q"dw y"t ,’"t ,V"x Nkw NDĄrĘIČlČ ’"s v.19 .r"tw ‘"t Nk MySĂ mĚxĞ l"n v.17 .V"xw b"dwww.bibleist.ru
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22 ynąĄpĘŇ lĂ ZrĆ’ĎÁ hĎ hŇ SĎÄ BĘ kĘŇ nĂ wĘ : wynĲĎjĎ mĂ wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć oSË yrĂohĲ dŇ ‘ÌČ hoĳĎhyĘ
ZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘţ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ C ho¡ĎhyĘmĲĄ MIËĂřqĂ nĘ MtÌĆŇ yyĂhĘ wĲĂ CbŇ SĚŔ êĎ rxăČ ’Č wĘ ÉhoĎhyĘ

23 hŇ e¿ĄhĂř NJĄŔ ÉNCW‘ĞtĲČŇ âlą =M’Ă wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ E¡ĎxĚ’ĞlĲČ MkËĆŇ lĎ tŇ ’Ň E¿Ł hČ
24 MkąĆŇ lĎ =CnĲ BĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ’Y¡Ď mĘ êĂ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ tĘŇ ’Ň FČ xČ ÉC‘dĘŇ C hoĳĎhylĲČ Mt¡ĆŇ ’Ň TĎ xĞ
25 rř mĆ ’Ň IąŁ wČ : CWĲ ‘ĞêĲČ Mk¡ĆŇ yjĂ mĂ ’Y¿Ą IŁ hČ wĘ MkĳĆŇ ’ĞnĲČYŁ lĘ tŇ r¡Ł dĄŇ gĘŇ C MkĆŔ jĘ TČ lĘ ÉMyrĂ‘Ď

rS¿Ć ’ĞJĲČ CWŔ ‘ĞyĲČ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć NbĄŔ C’rĘ ynăĄbĘŇ C ÉdgĎŇ=ynĄBĘ
26 yr¿Ą‘ĎBĘ MS¡Ď =CyhĘ yĲĂ CnêĳĄmĘ hĆ BĘ =lkĎŇ wĘ Cnn¡ĄřqĘ mĂ CnySĄŔ nĎ CnjăĄř TČ : hŇ CĲĆYČ mĘ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ
27 hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ’bËĎŇ YĎ ZCl¿ xĞ=lJĎ CrÁ bĘŇ ‘Č yĲČ ìŇ ydĆÄ bĎŇ ‘ĞwĲČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ
28 tŇ ’¡Ą wĘ NhĄŔ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć tŇ ’Ą ť hŇ SĆŔ mŁ ÉMhĆ lĎ wYąČyĘwČ : rbĲĄŇ DŁ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ rS¿Ć ’ĞJĲČ
29 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ oF¡ UČ hČ tŇ ob¿Ň ’Ğ ySËĄ ’Ň rĎ=tŇ ’Ć wĘ NCnĳ=NBĂ ‘ČSăĚ ohyĘ

NDĄÂrĘIČhČ =tŇ ’Ć MkĆŇ êĘ ’Ă ţ ű NbăĄŇ C’rĘ=ynĲĄbĘŇ C dŇ găĎŇ =ynĄbĘŇ CrăbĘŇ ‘Č yĲČ=M’Ă MhĆę lĄ ’Ğ hŇ SĆÁ mŁ
Mê¿ĆtČŇ nĘ C MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ S¿Ď BĘ kĘŇ nĂ wĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ lČ ZClą xĎ =lJĎ

30 śMkĳĆŇ êĘ ’Ă MyY¡Ă ClxĞ CrËbĘŇ ‘Č yĲČ âlÌ =M’Ă wĘ : hŇ EĲĎxĚ’ĞlĲČ dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć MhËĆ lĎ
31 rmĳŁ ’Ň lĄ Nb¡ĄŇ C’rĘ yn¿ĄbĘŇ C dŇ gËĎŇ =ynĄbĘŇ CnÌ‘ĞIĲČwČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Mk¡ĆŇ śkĘŇ tĲŇŁ bĘŇ Cz¿xĞ’Ň nĲŁ wĘ
32 MyYËĂ ClxĞ rbÌŇŁ ‘ĞnĲČ CnxĘ năČ : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ NJ¿Ą ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą

: NDĲĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ CntĄŔ lĎ xĞ nĲČ tŇ EăČxĚ’Ğ ÉCnêĎÄ ’Ă wĘ N‘ČnĳĎJĘ Zř rĆ’ăĆ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ
33 hŇ èăĆ nČmĘ ű TbĆŇ SăĄ ű yYăĂ xĞlĲČ wĘ NbĄÁ C’rĘ ynĄÄbĘŇ lĂ wĘ ždgĎŇ=ynĄbĘŇ lĂ hŇ SĆÃ mŁ ű MhăĆ lĎ NêăĄ IĂwČ

gŇ o‘¡ tŇ kĆŇ lĆŔ mĘ mČ =tŇ ’ĆÄ wĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ ÉtkĆŇ lĆÄmĘ mČ =tŇ ’Ć PŇ sĄę oy=NbĆŇ
34 CnăbĘŇ IĂwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ZrĆ’¡ĎhĎ yr¿Ą‘Ď tŇ ŁlŔ bĚŇ gĘŇBĂ ÉhĎ yrĆÄ ‘ĎlĘ ZrĆ’Ďę hĎ NSĳĎ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ
35 NpËĎŇ oS tŇ r¿Ł TĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ : r‘ĲĄrŁ ‘Ğ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ rĳřŁ TĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ Nb¡ŇŁ yDĂ=tŇ ’Ć dŇ gĎŔ =ynĄbĘŇ
36 rY¡Ď bĘŇ mĂ yr¿Ą‘Ď NrĳĎhĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎmĘ nĂ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ : hŇ hĲĎ BĘ gĘŇ yĎwĘ rz¡Ą‘Ę yČ=tŇ ’Ć wĘ
37 tŇ ’¡Ą wĘ ’lĳĄ ‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ NoB¡ SĘ xĆ =tŇ ’Ć CnŔ BĎ ÉNbĄŇ C’rĘ ynąĄbĘŇ C : N’Ň YĲŁ tŇ r¿Ł dĘŇ gĂŇ wĘ
38 hŇ mĳĎ śbĘŇ WĲĂ =tŇ ’Ć wĘ MS¡Ą tŇ B¿Ł sČ CmĲ No‘ËmĘ l‘ČBÌČ =tŇ ’Ć wĘ obÂ nĘ =tŇ ’Ć wĘ : MyĂtĲĎŇ yĎrĘqĂ
39 ynĄÄBĘ CkÁ lĘ IĄÄwČ : CnĲ BĎ rS¿Ć ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ tŇ om¿ SĘ =tŇ ’Ć tŇ mŔŁ SĄ bĘŇ C’ă rĘqĘ IĂwČ

: HBĲĎ =rSĆ ’Ğ yr¿ĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć Vryřy¡w hĎ dĳĚŇ JĘ lĘ IĂwĲČ hŇ dĎŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hŇ èËĆ nČmĘ =NBĆ rykÌĂŇ mĎ
Ntyw
.yrqw bytk heĄhĂ wĘ ’"sb ,bytk heĄhĂ wĘ rybs v.23 .h"dxw w"d ,b"d Nkw ’lm MIĂqĂnĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.22

CnyjĄTČ ’"s v.26 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk CrmĆ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĆ’IŁ wČ rybs v.25
hoĎhyĘ ynĄpĘ lĂ hmĎxĎlĘ UĂ lČ Mkt’ yrx’ N’k Pswn ‘"tb v.30 .V"xw b"d Nkw CnnĄqĘmĂ ’"s v.26 .b"d Nkw
’"s ,dbl ’wVb Nk v.30 .+wgw wzx’nw N‘ČnČJĘ hYĎrĘ’Č MkĆynĄpĘ lĂ MêĎmĘ hĆBĘ =t’ĆwĘ MhĆySĄ nĘ =t’ĆwĘ MjĎ TČ=t’Ć MêĆrĘbČ ‘ĞhČ wĘ
.’lm torTĎ‘Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.34 .hYĎrĘ’Č rybs v.32 .+T g"k tyV’rb Nyy‘ : xtp PTx MkĆkĞtŁ bĘ

.V"x Nk CSyrĂoIwČ l"nw ,yrq SrĆoIwČ ,bytk SrČyIĂwČ v.39 .h"dxw w"d Nkw xtp PTx hmĎbĞWĲĂ ’"s v.38
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ry’ąĂ yĎwĘ : HBĲĎ bŇ SĆ I¡ĄwČ hŇ èĳĆ nČmĘ =NBĆ ryk¡ĂŇ mĎ lĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ NêąĄ IĂwČ 40, 41

: ry’ĲĂ yĎ tŇ C¿Ł xČ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ MhĳĆ ytĄŇ CŁ xČř =tŇ ’Ć dŇ J¡Ł lĘ IĂwČ ëŇ lČŔ hĎ ÉhèĆ nČmĘ =NBĆ
: omĲ SĘ BĂ xbČŇ n¡Ł hŇ l£Ď ’rÌĎqĘ IĂwČ hĎ ytĳĆŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ tŇ n¡ĎqĘ =tŇ ’Ć dŇ J¿Ł lĘ IĂwČ ëŇ lČŔ hĎ xbČŇ năŁ wĘ 42

MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ C’Ë YĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ y‘ăĄsĘ mČ hŇ QĆ ’ĄÁ+p10, sŘ31 gl
Mh¡Ć y‘ĄsĘ mČ lĘ MhËĆ y’Ą YĲĎ om=tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ bŇ êÄŁ kĘŇ IĂwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¡Ć mŁ =dŇ yČBĘ 2

ÉssĄ mĘ ‘Ę rČmĲĄ C‘ąsĘ IĂwČ : MhĲĆ y’Ą YĲĎ omlĘ Mh¡Ć y‘ĄsĘ mČ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ hoĳĎhyĘ yjăĂ =l‘Č 3

tŇ răČxĽUĲĎ mĂ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ Moy¡ rWËĎ ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ
MyĂrăČYĘ mĂ C : MyĂrĲĎYĘ mĂ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇ mĎŔ rĎ dŇ yăĎBĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ą YĘ yĲĎ xsČ jĆę hČ 4

MhĆŔ yhĄŁlă ’Ň bĄŇ C rokĳŇ BĘ =lJĎ Mh¡Ć BĎ hoËĎhyĘ hŇ JÌĎ hĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą MyrĂę BĘ qČ mĘ
: tŇ JĲŁ sĚBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ ssĳĄ mĘ ‘Ę rČmĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘¿sĘ IĂwČ : MyTĲĂ pĎŇ SĘ ho¡ĎhyĘ hŇ W¿Ď ‘Ď 5

MtĎŔ ’Ą mĲĄ ÉC‘sĘ IĂwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ hŇ Y¿ĄqĘ BĂ rS¡Ć ’Ğ MtĎŔ ’Ą bĘŇ CnăxĞ IĲČwČ tŇ JĳŁ iĚmĂ C‘¡sĘ IĂwČ 6, 7

yn¿ĄpĘŇ lĂ Cn¡xĞ IĲČwČĲ NopĳŇ YĘ l‘ČBăČ yn¡ĄjĘ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ tŇ rŔŁ yxĂ hĲČ yjăĂ =l‘Č ÉbSĎř IĎÄwČ
CkÁ lĘ IĄÄwČ hŇ rĎBĳĎdĘŇ UĂ hČ MI¡ĎhČ =ëŇ otĲŇ bĘŇ Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ tŇ rŔŁ yxĂ hĲČ ynăĄjĘř mĂ ÉC‘sĘ IĂwČ : lDĲŁ gĘŇmĂ 8

hŇ rĎŔ UĎ mĂ ÉC‘sĘ IĂwČ : hŇ rĲĎmĎ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ MtĎŔ ’Ą rBăČ dĘŇ mĂ BĘ ÉMymĂ yĎ tŇ SĆ Łlą SĘ ëŇ rĆDăĆ 9

Myr¡ĂmĎ êĘ My‘¿ĂbĘŇ SĂ wĘ MyĂmËČ tŇ n¿Ł y‘Ą hŇ rĄÁ WĘ ‘Ć MyêĄÄ SĘ MlĂ y’Ą bĘŇ Cţ hŇ mĎ lĳĂ y’Ą C’b¡ŇŁ IĎwČ
PŇ Csĳ =MIČmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : PŇ CsĲ =MyČ=l‘Č Cn¡xĞ IĲČwČĲ MlĳĂ y’Ą mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : MSĲĎ =CnxĞ IĲČwČĲ 10, 11

C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ qĲĎpĘŇ dĎŇ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ NysĳĂ =rBČ dĘŇ UĂ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : NysĲĂ =rBČ dĘŇ mĂ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ 12, 13

hŇ yĎhĎÄ =âlwĘ MdĂŔ ypĂŇ rĘBĂ ÉCnxĞ IĲČwČĲ SClĳ ’Ď mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : SClĲ ’Ď BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ qĳĎpĘŇ DĎmĂ 14

: ynĲĎ ysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ MdĳĂŇ ypĂŇ rĘmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ oêĲ SĘ lĂ M‘¡ĎlĎ MyĂmËČ MS¿Ď 15

tŇ răřŁ bĘŇ uĂ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ wĲĎ’ĞêĲČhČ Ĳ tŇ r¿řŁ bĘŇ qĂ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ ynĳĎysĂ rBăČ dĘŇ UĂ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ 16, 17

C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ tĘŇ rĂBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ tŇ rĳŁ YĄxĞmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ rĲŁ YĄxĞBĲČ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ wĳĎ’ĞêĲČhČ Ĳ 18, 19

: hŇ nĲĎbĘŇ lĂ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ ZrĆjĳĎ NUăŁ rĂmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : ZrĆjĲĎ NU¿Ł rĂBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ mĳĎ tĘŇ rĂmĲĄ 20

w‘syw

+d Myrdsw .b"yq Myqwspw .yqb [30:2—32:42] hVrph MV v.42 .MhĆytĄwŁxĞ yllhb ,hgwmb Nk v.41

‘br’w Pl’ Mylmw .[32:1] hyh br=hnqmw ,[31:25] V’r t’ ’V ,[31:1] tmqn Mqn ,[30:2] twTmh yV’r
wrbxthw ,[31:12] ybVh=t’ĲĆ +’ Pwlxw .bŁ nŁ w tw’m hnmVw Mypl’ tVmx twytw’w .h‘br’w MynmVw tw’m
.xtp ’br ’rwzxm h’r yk yltpn Nb rm’w ,[32:13] xtp ‘rČhĎ hV‘h ,[31:22] lzrbh=t’ĲĆ tVxnh=t’ĲĆ
wrb‘y=M’ ,[30:13] rpy rph=M’w +g twqspw .[32:39] yrm’h=t’ Vryyw ,[32:7] Nw’wnt hmlw +tk +bw
qwsp d‘ +d qwsp +b hymryb +h rbd w‘mV hrTph v.1 .gl .[32:33] hVm ű Mhl Ntyw ,[32:29] dg=ynb
l"n v.7 .+bw +’ qwsp +d Myrmw’w Mypyswm Mydrpshw ,+d qwsp +g Myrmw’w Mypyswm MyznkV’h lb’ ,x"k
.r"tw s"t ,y"t ,V"x ,h"dx Nkw yrqw bytk yjĂ mĂ ’"sb ,yjĂ mĂ rybs v.8 .+b d"y twmV Nyy‘ : V"x Nk CbSĚ IĎwČ
’"d Nkw ’lm torbĘ uĂmĂ ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .b"dw ’"d Nkw ’lm torbĘ qĂBĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.16

.b"dw
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21, 22 : hŇ tĎŇ lĲĎ hĄ qĘ BĂ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ iĳĎ rĂmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ iĲĎ rĂBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ nĳĎbĘŇ QĂ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ
23, 24 Cn¡xĞ IĲČwČĲ rpĆŇ SĳĎ =rhČ mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : rpĆŇ SĲĎ =rhČ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ tĎŇ lĳĎhĄ uĘ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ
25, 26 tŇŁlĳ hĄ qĘ UČ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ ŁlĲ hĄ qĘ mČ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ dĳĎŇ rĎxĞmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ rĎxĞBĲČ
27, 28 Cn¡xĞ IĲČwČĲ xrČêĳĎmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : xrČtĲĎŇ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ tŇ xČ êĳĎmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ xČ tĲĎŇ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ
29, 30 hŇ nĳĎmŁ SĘ xČ mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ nĲĎmŁ SĘ xČ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ qĳĎtĘŇ UĂ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ qĲĎtĘŇ mĂ BĘ
31, 32 ynăĄBĘ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : NqĲĎ ‘ĞyĲČ yn¿ĄbĘŇ BĂ Cn¡xĞ IĲČwČĲ tŇ orĳsĄ UĲŁ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ orĲsĄ mĲŁ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ

33 : hŇ tĎŇ bĲĎŇ TĘ yĎBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ dŇ GĳĎdĘŇ GĂ hČ rxăŁ mĄ C‘¡sĘ IĂwČ : dŇ GĲĎdĘŇ GĂ hČ rx¿Ł BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ NqĳĎ‘ĞyĲČ
34, 35 Ny¿Ł YĘř ‘ĆBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ nĳĎrŁ bĘŇ ‘ČmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ nĲĎrŁ bĘŇ ‘ČBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ tĎŇ bĳĎŇ TĘ IĎmĂ C‘¡sĘ IĂwČ
36, 37 C‘¡sĘ IĂwČ : SdĲĄŇ qĎ ’wřh¿Ă NY¡Ă =rBČ dĘŇ mĂ bĘŇ Cn¿xĞ IĲČwČĲ rbĆŇ GĳĎ NoyăYĘř ‘ĆmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : rbĆŇ GĲĎ

38 NhĄÁ JŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ ž l‘Č IČwČ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿Ć hŇ Y¡ĄqĘ BĂ rhĎŔ hĎ rhăŁ BĘ ÉCnxĞ IĲČwČĲ SdĳĄŇ uĎ mĂ
tŇ ’Ň YąĄ lĘ My‘Ăę BĎ rĘ’Č hĲĎ tŇ năČSĘ BĂ MSĳĎ tŇ mĎ IăĎwČ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č rhËĎ hĎ rh¿Ł =l’Ć
: SdĆŇ xĲŁ lČ dŇ x¿Ď ’Ć BĘ yS¡Ă ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ x¿Ł BČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ

39 : rhĲĎ hĎ rh¿Ł BĘ ot¡Ň mŁ BĘ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ SŁlÌ SĎ =NBĆ NrŔŁ hĞ’ăČ wĘ
40 ZrĆ’ăĆBĘ bŇ gĆŇ e¡ĆBČ bŇ S¿Ą yŁ =’ChĲ wĘ dŇ rĎŔ ‘Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hČ Ĳ ‘mČę SĘ IĂwČ
41 : hŇ nĲĎmŁ lĘ YČ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ rhĳĎhĎ rhăŁ mĄ C‘¡sĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ’b¡ŇŁ BĘ N‘ČnĳĎJĘ

42, 43, 44 C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ bĲŇŁ ’Ł BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ NnĳŁ CjmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : NnĲŁ CpŇ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ nĳĎmŁ lĘ ~Č mĂ C‘¡sĘ IĂwČ
45 Cn¡xĞ IĲČwČĲ MyIĳĂ‘Ă mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : bŇ ’ĲĎ om lCb¿Ň gĘŇBĂ Myr¡ĂbĎŇ ‘ĞhĲĎ yI¿Ą‘Ă BĘ CnËxĞ IĲČwČĲ tŇ bĳŇŁ ’Ł mĲĄ

46, 47 C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ mĎ yĘtĲĎŇ lĎ bĘŇ DĂ Nm¿Ł lĘ ‘ČBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ dŇ GĳĎ NbăŇŁ yDĂmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : dŇ GĲĎ Nb¿ŇŁ ydĂŇ BĘ
48 C‘¡sĘ IĂwČ : obĲŇ nĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Myr¡ĂbĎŇ ‘ĞhĲĎ yr¿ĄhĎ BĘ CnËxĞ IĲČwČĲ hŇ mĎ yĘtĳĎŇ lĎ bĘŇ DĂ NmăŁ lĘ ‘ČmĲĄ
49 CnąxĞ IĲČwČĲ : oxĲ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ l‘¡Č bŇ ’ĎŔ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ ÉCnxĞ IĲČwČĲ MyrĳĂbĎŇ ‘ĞhĲĎ yrăĄhĎ mĲĄ

: bŇ ’ĲĎ om tŇ b¡ŇŁ rĘ‘ĲČBĘ MyFĳĂ èĂ hČ lbăĄŇ ’Ď dŇ ‘¡Č tŇ mŔŁ SĂř yĘhČ tŇ yBăĄmĂ ÉNDĄrĘIČhČ =l‘Č
50 ND¿ĄrĘyČ=l‘Č bŇ ’ĳĎ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ
51 MêËĆ’Č yJ¿Ă MhĳĆ lĄ ’Ğ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň lĄ ox¡ rĄyĘ
52 ybąĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć MêĆÁ SĘ rČohÄ wĘ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ

ymąĄlĘ YČ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ MtĳĎŇ IŁ JĂ WĘ mČ =lJĎ tŇ ’¡Ą MêĆŔ dĘŇ BČ ’ĂÄ wĘ MkĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ
53 =tŇ ’Ć Mê¿ĆSĘ rČohĲ wĘ : CdŇ ymĲĂ SĘ êČ Mt¡ĎŇ mŁ BĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ CdŇ BĄŔ ’Č êĘ ÉMtĎŇ kŇŁ iĲĄ mČ

: HtĲĎŇ ’Ł tŇ SĆ r¿ĆlĎ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ MkËĆŇ lĎ yJ¿Ă HBĳĎ =MêĆbĘŇ SČ ywĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ
Mtlxnthw
b"d Nkw ’lm NoyYĘ ‘ĆmĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.36 .b"dxw b"d Nkw ’lm NoyYĘ ‘ĆBĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.35

’lm tomySĂ yĘhČ ’"sb ,h"dxw w"d Nkw d"wy lm tmŁ ySĂ yĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.49 .’yhĂ ’"s v.36 .b"dxw
.b"d Nkw ’lmd
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=tŇ ’Ć CBą rĘêČ bŇ rČÂlĎ MkĆę ytĄŇ xĲŁ jĘ SĘ mĂ lĘ lrĎÁ ogŇBĘ ZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć žMêĆlĘ xČ nĲČtĘŇ hĂ wĘ 54

hŇ UĎ SËĎ ol¿ ’YĄ yĄÄ=rSĆ ’Ğ ž l’Ć otŔ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Ty‘ăĂmĘ êČ ÉT‘ČmĘ lČ wĘ ÉotŇ lĎ xĞ nĲČ
CSyrĂÁ otŇ âlÄ=M’Ă wĘ : ClxĲĎ nĆtĘŇ êĂ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ tŇ oF¿ mČ lĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ olă lr¡ĎoGhČ 55

ÉMyJĂ WĂ lĘ MhĆŔ mĄ CrytăĂŇ oê rSăĆ ’Ğ ÉhyĎhĎ wĘ ůMkĆŇ ynĄjĘ mĂ ÈZrĆ’Ď hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć
Mê¡Ć’Č rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l‘Č MkĆŔ tĘŇ ’Ć CrărĘYĲĎ wĘ MkĳĆŇ yDĄYĂ BĘ Mn¡Ă ynĂ YĘ lĂ wĘ MkĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ
: MkĲĆŇ lĎ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ Mh¡Ć lĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ytĂŇ yUËĂ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ yĎęhĎ wĘ : HBĲĎ Myb¿ĂŇ SĘ yĲŁ 56

sŘ32 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć wYČÂ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ dl, 2

ljąŁ êĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ tŇ ’Ň zăŁ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĎhĎř =l’Ć My’¡Ă BĎ Mê¿Ć’Č =yJĲĂ MhĆŔ lĄ ’Ğ
bŇ gĆŇ nËĆ=tŇ ’Č jĘ MkÌĆŇ lĎ hŇ yĎÄhĎ wĘ : hĎ ytĲĆŇ ŁlbĲĚŇ gĘŇlĂ N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿Ć hŇ lĎŔ xĞ nĲČBĘ Ĳ ÉMkĆŇ lĎ 3

=MyĎ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ bŇ gĆŇ nĆŔ lCbăŇ GĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ yąĎhĎ wĘ ModĳŇ ’Ĺ ydăĄŇ yĘ=l‘Č NY¡Ă =rBČ dĘŇ UĂ mĂ
ÉMyBĂ rČqĘ ‘Č hŇ ląĄ ‘ĞmĲČ lĘ bŇ gĆŇ eĆÁmĂ lCbÄ GĘ hČ žMkĆŇ lĎ bŇ săČ nĎ wĘ : hŇ mĎ dĘŇ qĲĄ xlČ U¡Ć hČ 4

rD¡Ď’Č =rYČ xĞ ’Y¿Ď yĎwĘ ‘Č nĳĄrĘBČ SdăĄŇ qĎ lĘ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ wytĎŔ ’Ł YĘ oêĲ Éhyřhw hŇ nĎYĂŔ rbČŇ ‘ăĎwĘ
Cy¿hĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ hŇ lĎ xĘ năČ Nom¡ YĘ ‘ČmĲĄ lCbËŇ GĘ hČ bŇ sÌČ nĎ wĘ : hŇ nĎmĲŁ YĘ ‘Č rb¿ČŇ ‘Ď wĘ 5

lCbĳŇ gĘŇ C lod¡Ň GĎhČ MI¿ĎhČ MkËĆŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ wĘ MyĎŔ lCbăŇ gĘŇ C : hŇ UĎ IĲĎhČ wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ otĲŇ 6

ÉMIĎhČ =NmĂ NopĳŇ YĎ lCbăŇ GĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=hŇ zĆwĘ : MyĲĎ lCb¿Ň GĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=hŇ zĆ 7

tŇ mĳĎ xĞ ’băŇŁ lĘ C’¡ tĎŇ êĘ rhĎŔ hĎ rhăŁ mĄ : rhĲĎ hĎ rh¿Ł Mk¡ĆŇ lĎ C’¿ tĎŇ êĘ ldŔŁ GĎhČ 8

wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ otĲŇ Cy¿hĎ wĘ hŇ nĎrŔŁ pĘŇ zĂ É lbĚŇ GĘ hČ ’YąĎ yĎwĘ : hŇ dĎŇ dĲĎŇ YĘ lb¡ĚŇ GĘ hČ tŇ ’¿Ł YĘ oêĲ CyËhĎ wĘ 9

lCbăŇ gĘŇlĂ Mk¡ĆŇ lĎ Mt¿ĆŇ yCĂ’Č tĘŇ hĂ wĘ : NopĲŇ YĎ lCb¿Ň GĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=hŇ zĆ NnĳĎy‘Ą rYăČ xĞ 10

MdĆŇ uăĆmĂ hŇ l¡Ď bĘŇ rĂhĲĎ MpËĎŇ èĘ mĂ lbÌĚŇ GĘ hČ dŇ rČÄ yĎwĘ : hŇ mĎ pĲĎŇ SĘ N¡Ďny‘Ą rY¿Č xĞmĲĄ hŇ mĎ dĘŇ qĳĄ 11

dŇ rąČyĎwĘ : hŇ mĎ dĘŇ qĲĄ tŇ rĆe¡ĆJĂř =MyĲĎ PŇ tĆŇ J¿Ć =l‘Č hŇ xËĎ mĎ C lbĚŔ GĘ hČ dŇ răČyĎwĘ NyĂ‘ĳĎlĎ 12

ZrĆ’ËĎhĎ Mk¿ĆŇ lĎ hŇ yĆÄhĘ êĲĂ žt’Ň zŁ xlČ UĳĆ hČ MyăĎ wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ otĲŇ Cy¿hĎ wĘ hŇ nĎDĄŔ rĘIČhČ É lCbŇ GĘ hČ
ZrĆ’Ďę hĎ tŇ ’Ň zăŁ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ SĆŔ mŁ wYăČ yĘwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ hĎ yt¡ĆŇ ŁlbĲĚŇ gĘŇlĂ 13

tŇ ‘¿ČSĘ tĂŇ lĘ tŇ tËĄŇ lĎ hoĎŔhyĘ hŇ CăĎYĂ ÉrSĆ ’Ğ lrĎŔ ogŇBĘ ÉHtĎŇ ’Ł Clą xĞ nĲČtĘŇ êĂ rSĆÄ ’Ğ
tŇ ybăĄŇ lĘ ÉynĂ bĄŇ C’rĲhĎ ynąĄbĘŇ hŇ FĄÄ mČ CxÂqĘ lĲĎ yJăĂ : hŇ FĲĆ UČ hČ yY¿Ă xĞ wĲČ tŇ oF¡ UČ hČ 14

Cx¡ qĘ lĲĎ hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ ÉyYĂ xĞ wĲČ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ yd¡ĂŇ GĎhČ =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ C MtĎŔ bŇŁ ’Ğ
ND¿ĄrĘyČlĘ rbĆŇ ‘ËĄmĄ MtĎę lĎ xĞ nĲČ Cxă qĘ lĲĎ hŇ FĳĆ UČ hČ yYăĂ xĞ wĲČ tŇ oF¡ UČ hČ yn¿ĄSĘ : MtĲĎŇ lĎ xĞ nĲČ 15

wxry
yrqw bytk CyhĎ wĘ ’"sb ,yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ v.4 .V"x Nkw yrqw bytk ZrĆ’Ć ’"sb ,ZrĆ’Ć rybs v.2 .dl

.xtp trĆeĆJČ yllhb v.11 .b"y +T +h qwsp Nmql Nyy‘ : b"dxw b"d Nkw
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: hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ q¿Ą ox¡ rĄyĘ
16, 17 =rSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇ omă SĘ hŇ QĆ ’Ą ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ

18 ’yW¿Ă nĎ wĘ : NCnĲ =NBĂ ‘ČS¡Ě ohywĲĂ NhĄŔ JŁ hČ ÉrzĎ‘ĎlĘ ’Ć ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ Cl¿ xĞ nĘ yĂ
19 tŇ omă SĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć lx¿Ł nĘ lĂ Cx¡ qĘ êĂ hŇ FĳĆ UČ mĂ dŇ x¡Ď ’Ć ’yW¿Ă nĎ dŇ xËĎ ’Ć
20 No‘Ŕ mĘ SĂ ynăĄBĘ ÉhFĄ mČ lĘ Cř : hŇ eĲĆśpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ l¡Ą JĎ hŇ dĎŔ ChyĘ hŇ FăĄ mČ lĘ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ

21, 22 hŇ F¿Ą mČ lĘ Cř : NolĲ sĘ JĂ =NBĆ dŇ d¡ĎŇ ylĂ ’Ĺ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ hŇ FăĄ mČ lĘ : dŇ ChĲ yUĂ ‘Č=NBĆ l’¡Ą CmSĘ
23 hŇ è¡Ć nČmĘ =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ PŇ sĄŔ oy ynăĄbĘŇ lĂ : ylĲĂ gĘŇ yĎ=NBĆ yu¡ĂBĚ ’yWĳĂ nĎ Nd¡ĎŇ =ynĄbĘŇ
24 l’¡Ą CmqĘ ’yWĳĂ nĎ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ C : dŇ pĲŇŁ ’Ą =NBĆ l’¡Ą yeĂ xČ ’yWĳĂ nĎ

25, 26 hŇ F¿Ą mČ lĘ C : ëŇ nĲĎrĘjČ =NBĆ Np¡ĎŇ YĎ ylĲĂ ’Ĺ ’yWĳĂ nĎ N¡ĚlCbŇ zĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ C : NTĲĎ pĘŇ SĂ =NBĆ
27 ’yWĳĂ nĎ rS¡Ą ’Ď =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ C : NEĲĎ‘Č=NBĆ l’¡Ą yTĂ lĘ jČ ’yWĳĂ nĎ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ=ynĲĄbĘŇ
28 =NBĆ l’¡Ą hĘ śdČŇ jĘ ’yWĳĂ nĎ yl¡Ă êĎpĘŇ nČ=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ C : ymĲĂ ŁlSĘ =NBĆ dŇ Ch¡ yxĂ ’Ğ
29 ZrĆ’¿ĆBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć lx¿Ą nČlĘ hoĳĎhyĘ hŇ CăĎYĂ rS¡Ć ’Ğ hŇ QĆ ’Ąě : dŇ ChĲ yUĂ ‘Č

: N‘ČnĲĎJĘ
hl : rmĲŁ ’Ň lĄ ox¡ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ=l‘Č bŇ ’ĳĎ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ

2 tŇ bĆŇ SĳĎ lĎ MyrăĂ‘Ď Mt¡ĎŇ EĎxĚ’Ğ tŇ lËČ xĞ eĲČmĲĂ MIĂęwĂlĘ lĲČ CnătĘŇ nĲĎ wĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÈwYČ
3 Mh¡Ć lĎ MyrËĂ‘ĎhĲĆ CyÌhĎ wĘ : MIĲĂwĂlĘ lĲČ Cn¡êĘ êĂ MhĆŔ ytĄŇ băŇŁ ybĂŇ sĘ ÉMyrĂ‘ĎlĲĆ SrĎę gĘŇmĂ C

: MtĲĎŇ IĎxČ lk¡ŇŁ lĘ C MSĎŔ kĚŇ rĘlĂ wĘ ÉMêĎmĘ hĆ bĘŇ lĂ CyąhĘ yĲĂ MhĆę ySĄ rĘgĘŇmĂ C tŇ bĆŇ SĳĎ lĎ
4 PŇ lĆ ’¿Ć hŇ YĎ CxŔ wĎ Éry‘Ă hĎ ryuąĂmĂ MIĳĂwĂlĘ lĲČ Cn¡êĘ êĂ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhĲĆ ÉySĄ rĘgĘŇmĂ C
5 MyĂjÀČlĘ ’Č hŇ mĎ dĘŇ qăĄ=tŇ ’Č jĘ =tŇ ’Ć ry‘Ăę lĎ ZCxă mĂ MtĆÂDŁ mČ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ U¡Ď ’Č

MyĂjăČlĘ ’Č ű MyăĎ=tŇ ’Č jĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ UĎÁ ’Č BĲĎ MyĂjČÄ lĘ ’Č žbgĆŇ nĆ=tŇ ’Č jĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ UĎł’Č BĲĎ
hŇ yăĆhĘ yĲĂ hŇ zĆť ëŇ wĆêĳĎBČ ry‘ăĂhĎ wĘ hŇ U¡Ď ’Č BĲĎ MyĂj¿ČlĘ ’Č NopËŇ YĎ tŇ ’¿Č jĘ tŇ ’ĄÄ wĘ hŇ UĎę ’Č BĲĎ

6 tŇ ’Ą ť MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉCnêĘ êĂ rSąĆ ’Ğ MyrĂę ‘ĎhĲĆ tŇ ’ăĄ wĘ : MyrĲĂ‘ĎhĲĆ yS¡Ą rĘgĘŇmĂ MśhĆŔ lĎ
CnŔ êĘ êĂ MhăĆ ylĄ ‘ĞwĲČ xČ YĳĄrŁ hĲĎ hŇ UĎ S¡Ď sn¿ĚlĎ CnŔ êĘ êĂ rSăĆ ’Ğ TlĎŔ qĘ UĂ hČ yrăĄ‘Ď=SSĲĄ

7 My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉCnêĘ êĂ rSąĆ ’Ğ MyrĂę ‘ĎhĲĆ =lJĎ : ry‘ĲĂ MyĂê¡ČSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č
8 tŇ EăČxĚ’ĞmĲĄ ÉCnêĘ êĂ rSąĆ ’Ğ MyrĂę ‘ĎhĲĆ wĘ : NhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć ry‘ĳĂ hŇ n¡ĆmŁ SĘ C

Sy’Ăę CTy‘ĳĂmĘ êČ T‘¡ČmĘ hČ tŇ ’¿Ą mĄ C CBŔ rĘêČ ÉbrČř hĎ tŇ ’ąĄ mĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
ypk
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw hFĄmČlĘ ’"s v.20 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.19

wxyry Vmwxb Nk v.28 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.26 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw hFĄmČlĘ ’"s v.22

rybs v.5 .hl .Nylm +b l’Ą=hdĎjĘ ’"n ,qypm ’l yllhbw +h qypm l’HĘ dČp hgwmb ,Zmq l’ĄhĘ dĎjĘ ’"s ,xtp
.h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq brĎhĎ ’"s v.8 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk MkĆlĎ ’"sb ,MkĆlĎ
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: MIĲĂwĂlĘ lĲČ wyr¡Ď‘ĎmĲĄ Nê¿Ą yĂ ClxĎŔ nĘ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉotŇ lĎ xĞ nĲČ ypąĂŇ JĘ

sŘ33 ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 9, 10

ÉMkĆŇ lĎ MtąĆŇ yrĂqĘ hĂ wĘ : N‘ČnĲĎJĘ hŇ YĎ rĘ’¿Č ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ MêËĆ’Č yJ¿Ă MhĳĆ lĄ ’Ğ 11

SpĆŇ n¡Ć=hŇ JĄ mČ xČ YĄŔ rŁ ÉhUĎ SĎÄ sn¿Ď wĘ MkĳĆŇ lĎ hŇ nĎ yyăĆhĘ êĲĂ Tl¡Ď qĘ mĂ yr¿Ą‘Ď MyrĂŔ ‘Ď
xČ YĄŔ rŁ hĲĎ ÉtCmyĎ âlą wĘ l’ĳĄ GŁ mĂ Tl¡Ď qĘ mĂ lĘ MyrËĂ‘ĎhĲĆ MkÌĆŇ lĎ CyÄhĎ wĘ : hŇ gĲĎŇgĎŇSĘ BĂ 12

yr¿Ą‘Ď=SSĲĄ CnêĳĄêĂ rSăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ wĘ : TjĲĎ SĘ UĂ lČ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ odËŇ mĘ ‘Ď=dŇ ‘Č 13

NDĄŔ rĘIČlČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ ÉCnêĘ êĂ MyrĂę ‘ĎhĲĆ SŁlă SĘ ű tŇ ’ăĄ : MkĲĆŇ lĎ hŇ nĎ yy¿ĆhĘ êĲĂ Tl¡Ď qĘ mĂ 14

: hŇ nĎ yyĲĆhĘ êĲĂ Tl¡Ď qĘ mĂ yr¿Ą‘Ď N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ Cn¡êĘ êĂ MyrĂŔ ‘ĎhĲĆ SŁlă SĘ Ét’Ą wĘ
Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =SSĲĄ hŇ nĎ yyËĆhĘ êĲĂ MkĎŔ otŇ BĘ ÉbSĎ oêlČ wĘ rGąĄlČ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ 15

ylĂÄkĘŇ BĂ =M’Ă wĘ : hŇ gĲĎŇgĎŇSĘ BĂ SpĆŇ n¡Ć=hŇ JĄ mČ =lJĎ hŇ UĎ SĎŔ sCnălĎ TlĳĎ qĘ mĂ lĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ 16

NbĆŇ ’ăĆ BĘ M’ĂÃ wĘ : xČ YĲĄ rŁ hĲĎ tŇ m¡Č Cy tŇ om¿ ’Chĳ xČ YăĄrŁ tŇ m¡Ł IĎwČ ChJËĎ hĂ ű lzÌĆrĘbČŇ 17

: xČ YĲĄ rŁ hĲĎ tŇ m¡Č Cy tŇ om¿ ’Chĳ xČ YăĄrŁ tŇ m¡Ł IĎwČ ChJËĎ hĂ HB¿Ď tŇ CmÄ yĎ=rSĆ ’Ğ ždyĎ
tŇ om¿ ’Chĳ xČ YăĄrŁ tŇ m¡Ł IĎwČ ChJËĎ hĂ oB¿ tŇ CmÄ yĎ=rSĆ ’Ğ ždyĎ=Z‘ĲĄ ylăĂ kĘŇ BĂ oś’Ã 18

’Ch¿ ob¡Ň =o‘gĘŇpĂŇ BĘř xČ YĳĄrŁ hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ym¡Ă yĎ ’Ch¿ MDĎŔ hČ l’ăĄ GŁ : xČ YĲĄ rŁ hĲĎ tŇ m¡Č Cy 19

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ I¡ĎdĂŇ YĘ BĂ wylËĎ ‘Ď ëŇ yl¿Ă SĘ hĂ =o’Ĳ CepĳĆŇ DĽř hĘ yĆ hŇ ’¡Ď nĘ WĂ BĘ =M’Ă wĘ : CetĲĆŇ ymĂ yĘ 20

l’ăĄ GŁ ’Chĳ xČ YăĄrŁ hŇ J¡Ć UČ hČ tŇ m¿Č Cy=tŇ omĲ tŇ mŔŁ IĎwČ ÉodŇ yĎbĘŇ ChJąĎ hĂ hŇ bĎÂ y’Ą bĘŇ o’ă 21

hŇ b¡ĎŇ y’Ą =âlĲ BĘ ‘tČŇ p¿ĆŇ BĘ =M’Ă wĘ : obĲŇ =o‘gĘŇpĂŇ BĘ xČ Y¡ĄrŁ hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ymËĂ yĎ MDĎę hČ 22

NbĆŇ ’ĆÁ =lkĎŇ bĘŇ o’ă : hŇ IĲĎdĂŇ YĘ âl¿ BĘ yl¡Ă JĘ =lJĎ wylËĎ ‘Ď ëŇ yl¿Ă SĘ hĂ =o’Ĳ opĳŇ dĎŇ hĞ 23

bŇ yăĄo’=âlĲ É’ChwĘ tŇ mĳŁ IĎwČ wyl¡Ď ‘Ď lj¿Ą IČwČ tŇ o’Ŕ rĘ âlă BĘ ÉHBĎ tŇ Cm¿ yĎ=rSĆ ’Ğ
l’ăĄ GŁ Nyb¡ĄŇ C hŇ JĆŔ UČ hČ NyBĄ ť hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ÉCTpĘŇ SĲĎ wĘ : otĲŇ ‘ĎrĲĎ Su¡ĄbČŇ mĘ âl¿ wĘ olŔ 24

ÈdIČmĂ xČ YĄę rŁ hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ dĎÁ ‘ĄhĲĎ Cly~ĂÄ hĂ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ MyT¡Ă jĎ SĘ UĂ hČ l‘¿Č MDĳĎhČ 25

snăĎ=rSĆ ’Ğ oT¡ lĎ qĘ mĂ ry‘¿Ă=l’Ć hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ÉotŇ ’Ł CbŇ ySąĂ hĄ wĘ ůMDĎhČ l’ăĄ GŁ
NmĆ S¿Ć BĘ ot¡Ň ’Ł xS¿Č mĎ =rSĆ ’Ğ ldŔŁ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ Étom=dŇ ‘Č HBĎę bŇ SČ yăĎwĘ hŇ UĎ SĳĎ
rS¿Ć ’Ğ oTŔ lĎ qĘ mĂ ry‘ăĂ É lCbŇ GĘ =tŇ ’Ć xČ YĳĄrŁ hĲĎ ’Y¡Ą yĄ ’Y¿Ł yĎ=M’Ă wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ 26

oTĳ lĎ qĘ mĂ ry‘ăĂ lCb¡Ň gĘŇlĂ ZCxě mĂ MDĎŔ hČ l’ăĄ GŁ ÉotŇ ’Ł ’YąĎ mĎ C : hŇ UĎ SĲĎ sCn¡ yĎ 27

bŇ SĄŔ yĄ ÉoTlĎ qĘ mĂ ry‘ąĂbĘŇ yJăĂ : MDĲĎ ol¡ Ny’¿Ą xČ YĄŔ rŁ hăĎ =tŇ ’Ć ÉMDĎhČ l’ąĄ GŁ xYČÂrĎwĘ 28

twm=d‘
y’xndml ,y’br‘ml Nk v.20 .o‘gĘpĂ JĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.19 .r"tw ‘"t ,V"x Nkw M’Ă wĘ ’"s v.18

.CepĆDĘhĘ yĆ ’"s : hyl‘ rsmnw CepĆDĎhĘ yČ
www.bibleist.ru



35:29—36:8 y‘sm 275

xČ YĄŔ rŁ hĲĎ ÉbCSyĎ ldŔŁ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ Étom yr¿Ąř xĞ’ĲČ wĘ ldĳŇŁ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ tŇ om¡ =dŇ ‘Č
29 MkĳĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ Tj¡Ď SĘ mĂ tŇ u¿ČxĚlĘ MkËĆŇ lĎ hŇ QĆ ’ÌĄ CyÄhĎ wĘ : otĲŇ EĎxĚ’Ğ ZrĆ’¡Ć=l’Ć
30 xČ YĳĄrŁ hĲĎ =tŇ ’Ć xY¡Č rĘyĂ MydĂŔ ‘Ą ypăĂŇ lĘ SpĆŇ nĆŔ =hŇ JĄ mČÄ =lJĎ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ omĲ lk¡ŇŁ BĘ
31 SpĆŇ năĆlĘ ÉrpĆŇ kÄŁ Cx¿ qĘ tĂŇ =âlĲ wĘ : tŇ CmĲ lĎ SpĆŇ n¡ĆbĘŇ hŇ n¿Ć‘ĞyĲČ=âl dŇ xĎŔ ’Ć dŇ ‘ăĄwĘ
32 rpĆŇ kŔŁ Cxă qĘ tĂŇ =âlĲ wĘ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¡ =yJĂ tŇ Cmĳ lĎ ‘S¡Ď rĎ ’Ch¿ =rSĆ ’Ğ xČ YĄŔ rŁ

: NhĲĄ JŁ hČ tŇ om¡ =dŇ ‘Č ZrĆ’ĎŔ BĎ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ÉbCSlĎ oTĳ lĎ qĘ mĂ ry‘ăĂ=l’Ć sCn¡lĎ
33 PŇ yn¡ĂxĞ yĲČ ’Ch¿ MDĎŔ hČ yJăĂ HBĎŔ ÉMêĆř ’Č rSąĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć CpŇ ynăĂxĞtĲČŇ =âlwĘ

Md¿ČŇ BĘ M’¡Ă =yJĂ HBĎŔ =ëŇ jČ SĚ rSăĆ ’Ğ ÉMDĎlČ rjČę kĚŇ yĘ=âlĲ ZrĆ’ăĎlĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć
34 rS¿Ć ’Ğ HBĎŔ MybăĂŇ SĘ yĲŁ ÉMêĆ’Č rSąĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć ’ř UăĄ TČ tĘŇ âlÌř wĘ : okĲŇ pĘŇ SĲŁ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ NkĄě SŁ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂ ť HkĳĎŇ otŇ BĘ NkăĄŇ SŁ yn¡Ă’Ğ

wl =NBĆ rykăĂŇ mĎ =NBĆ Éd‘ĎlĘ gĂŇ=ynĲĄBĘ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ lĘ tŇ obę ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ CbÂ rĘqĘ IĂwČĲ
My’ĂŔ WĂ eĘ hČ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ ÉhSĆ mŁ ynąĄpĘŇ lĂ CrÂBĘ dČŇ yĘwĲČ PŇ ĳĄsoy ynăĄBĘ tŇ x¡Ł jĘ SĘ UĂ mĲĂ hŇ èĆŔ nČmĘ

2 tŇ tĄÄ lĎ hoĎŔhyĘ hŇ CăĎYĂ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ ob¡Ň ’Ď yS¿Ą ’Ň rĎ
hoĎŔhybĲČŇ hŇ CăĎYĚ ÉynĂ dŇŁ ’Ň wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ lr¡ĎogŇBĘ hŇ lËĎ xĞ nĲČBĘ ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć

3 ynĄÄBĘ mĂ dŇ xĎÂ’Ć lĘ CyhĎ wĘţ : wytĲĎŇ nŁ bĘŇ lĂ Cnyx¡Ă ’Ďř dŇ x¿Ď pĘŇ lĎ YĘ tŇ lËČ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć tŇ tĄę lĎ
CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ tŇ lăČ xĞ eĲČmĂ ÉNtĎŇ lĎ xĞ nĲČ hŇ ‘ąĎrĘgĘŇ nĂ wĘ ůMySĂ nĎlĘ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yT¿Ą bĘŇ SĂ
Cnt¡ĄŇ lĎřxĞ nĲČ lr¿ČGŁ mĂ C MhĳĆ lĎ hŇ nĎ yy¡ĆhĘ êĲĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ FĆŔ UČ hČ tŇ lăČ xĞ nĲČ l‘Č ť PŇ sČě onwĘ

4 l‘Č ť NtĎŔ lĎ xĞ nĲČ ÉhpĎŇ sĘ onĲ wĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ È lbĄŇ IŁ hČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=M’Ă wĘ : ‘ČrĲĄGĎ yĂ
‘r¡ČGĎ yĂ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ hŇ FăĄ mČ ÉtlČ xĞ eĲČmĲĂ C MhĳĆ lĎ hŇ nĎ yy¡ĆhĘ êĲĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ FĆŔ UČ hČ tŇ lăČ xĞ nĲČ

5 NJËĄ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ wYąČyĘwČ : NtĲĎŇ lĎ xĞ nĲČ
6 tŇ onąbĘŇ lĂ hoĎęhyĘ hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ hŇ zăĆ : MyrĲĂbĘŇ DĲŁ PŇ ¡Ąsoy=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ

tŇ xČ jËČ SĘ mĂ lĘ ëŇ ’Čę MySĳĂ nĎlĘ hŇ nĎ yyăĆhĘ êĲĂ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ oF¿ lČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdxĎ pĘŇ lĎ YĘ
7 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ ÉhlĎ xĞ nĲČ bŇ iąŁ tĂŇ =âlĲ wĘ : MySĲĂ nĎlĘ hŇ nĎ yy¿ĆhĘ êĲĂ Mř h¡Ć ybĂŇ ’Ğ hŇ F¿Ą mČ

yn¿ĄBĘ Cq¡ BĘ dĘŇ yĂ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ hŇ FăĄ mČ ÉtlČ xĞ nĲČBĘ Sy’Ăę yJăĂ hŇ FĳĆ mČ =l’Ć hŇ F¡Ć UČ mĂ
8 dŇ xĎę ’Ć lĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÈtoFUČ mĂ hŇ lĎęxĞ nĲČ tŇ SĆ răĆyŁ tŇ BČÂ =lkĎŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

txpVmm
Nyy‘ : s"tw ‘"w ,V"x ,rd"nq y"k +d Nkw hb MybĂ SĘ yŁ Mt’ ’"s v.33 .hnygn ’lbw Pqmb =yrx’w ’"s v.28

y"k +d Nkw C’UĘ TČtĘ ’"s v.34 .h"dxw w"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =âlwĘ ’"s v.34 .d"l qwsp Nmql
,w"d ,b"d Nkw ’lm CnytĄlĎ xĞnĲČ ’"s v.3 .xtp CnyxĂ ’Č yqwbnzb v.2 .wl .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq

.b"y qwsp Nmql Nyy‘ : V"x Nkw NhĆybĂ ’Ğ ’"s v.6 .d"ydw b"yd ,w"dx ,h"dx ,b"dxwww.bibleist.ru
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l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCSrĘyyĲĂ N‘ČmČę lĘ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ hŇ yăĆhĘ êĲĂ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď hŇ F¿Ą mČ tŇ xČ jËČ SĘ UĂ mĂ
rxĳĄ’Č hŇ FăĄř mČ lĘ hŇ F¡Ć UČ mĂ hŇ lËĎ xĞ nĲČ bŇ iÌŁ tĂŇ =âlĲ wĘ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ l¿Č xĞ nĲČ Sy’¡Ă 9

hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ oF¡ mČ Cqě BĘ dĘŇ yĂ otŔ lĎ xĞ nĲČřBĘ ÉSy’Ă =yJĂ 10

hŇ lăĎ xĘ mČ hŇ nĎ yyĆÁhĘ êĲĂ wČ : dŇ xĲĎ pĘŇ lĎ YĘ tŇ on¿BĘ CW¡ ‘Ď NJ¿Ą hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ 11

: MySĲĂ nĎlĘ Nh¡Ć ydĄŇ dĲŇŁ yn¿ĄbĘŇ lĂ dŇ xĳĎ pĘŇ lĎ YĘ tŇ onăBĘ hŇ ‘¡ĎnŁ wĘ hŇ JËĎ lĘ mĂ C hŇ lÌĎ gĘŇxĎ wĘ hŇ YĎę rĘtĂŇ
=l‘Č NtĎŔ lĎ xĞ nĲČ ÉyhĂ êĘ wČ MySĳĂ nĎlĘ CyăhĎ PŇ ¡Ąsoy=NbĆŇ hŇ è¿Ć nČmĘ =ynĲĄBĘ tŇ xËŁ jĘ SĘ UĂ mĲĂ 12

hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ MyTĂę jĎ SĘ UĂ hČ wĘ tŇ wÂŁ YĘ UĂ hČ hŇ QĆ ’ăĄ : NhĲĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ xČ j¿Č SĘ mĂ hŇ F¡Ą mČ 13

ND¿ĄrĘyČ l‘¡Č bŇ ’ĎŔ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ =dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ
: oxĲ rĄyĘ

G

rV’ Vy’h hyhw wyYxw .xrpâŁ Nmysw hnmVw MynmVw Myt’mw Pl’ rbdmb rpsd yqwsp Mwks
wytwytw’w .hnmVw tw’m ‘br’w Pl’ rV‘ hVV wytwlmw .]+k z"y rbdmb[ xrpy whTm wb=rxb’
Nmysw MyVlVw MynV ’"n ,MyVlVw hVlV wyrdsw .MynVw MyVlVw tw’m Vmxw Pl’ hVlVw MyVV
b"l Myrbd[ wnhny ddb y"y Nmysw hrV‘ wytwyVrpw .]b"y ’"n Mylht[ Myhl’ yl=’rb rwhT bl
twyVrp hnmVw MyVmxw h’m lkh ,VVw MyVV twmwtshw ,My‘Vtw MytV twxwtph Nyynm .]b"y
MyVdx h‘Vtw hnV hnmVw MyVlV rpsh twnV .]+k x"y rbdmb[ Ktlxnw Kqlx yn’ Nmysw

.hryYyl Pxtb Nmysw

The number of the verses of the book of Numbers is 1288; and the sign is
xrpâŁ (âŁ = 1000, p = 80, r = 200, x = 8). And its middle point is, And it shall
come to pass that the man whom I shall choose, his rod shall bud [Num17:20].
And its words are 16408. And its letters are 63532. And its sedarim are 33; other
copies (say) 32; and the sign is, Create in me a clean HEART, O God [Psa 51:12].
And its parashiyot are 10, The Lord ALONE did lead him [Deu 32:12]. The open
sections are 92 and the closed 66, the total is 158 sections, and the sign is, I am
THY PORTION and thine inheritance [Num18:20]. The years of the book are 38
years and 9 months; and the sign is, At the LAYING DOWN of creation.

,w"dx ,h"dx ,w"d ,g"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl NTq Pqzb Nk v.9 .lwgsb hFĆmČlĘ ’"s ,hgwmb Nk v.9

Myqwspw .qlb [33:1—36:13] hVrph MV v.13 .w"Td Nkw NTq Pqz xnwm otŔ lĎ xĞ năČBĘ ’"s ,d"ydw b"yd
.’Ł sŁ w tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[35:9] Mtyrqhw ,[34:1] Zr’h t’z ,[33:1] y‘sm hl’ +g Myrdsw .b"lq
wlxntĘ êĂ ’rwq ’"b ,[34:13] ClxĞnČtĘ êĂ rV’ +b Mypwlxw .VlVw My‘bV tw’m ‘bVw Mypl’ tVmx twytw’w
’lw ’y‘gb wrbdyĘwĲČ ’rwq ’"b ,[36:1] hVm ynpl CrBĘ dČyĘwČ ,’mdq w"yth txt ’y‘gb wlxntĘ êĲĂ n"bw ’y‘g ’lb
.[34:4] wyt’Ywt hyhw +’ +tkw .[35:16] lzrb ylkb M’w +’ qspw .[33:3] xsph trxmmĲĂ Pwlx ’lbw ,n"b Nk

www.bibleist.ru



Myrbdh hl’
’ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¡ĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rBąĆDĂ rSĆÄ ’Ğ MyrĂę bĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’ăĄ sŘ1

tŇ r¡Ł YĄxĞ wĲČ Nb¿ĎŇ lĎ wĘ lpĆŇ êËŁ =NybĲĄŇ C NrÌĎ’Ň jĎ =NyBĲĄ PŇ CsÁ lomÄ žhbĎŇ rĎ‘ĞBĲĎ rBĎÃ dĘŇ UĂ BČ
2 Sd¿ĄŇ qĎ dŇ ‘¡Č ry‘ĳĂWĄ =rhČ ëŇ rĆD¡Ć bŇ rĄŔ xŁ mĲĄ ÉMoy rW¿Ď ‘Ď dŇ xČÄ ’Č : bŇ hĲĎ zĎ yd¿ĂŇ wĘ
3 SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ SdĆŇ x¡Ł rW¿Ď ‘Ď=yêĲĄSĘ ‘ČBĘ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č BĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : ‘ČnĲĄrĘBČ

: MhĲĆ lĄ ’Ğ ot¡Ň ’Ł hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rBąĆDĂ
4 tŇ ’Ąę wĘ NoBĳ SĘ xĆ BĘ bŇ S¡Ą oy rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ tŇ ’Ą ť otę JŁ hČ yrăĄxĞ’ĲČ
5 ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¿ĄBĘ : y‘Ă rĲĆř dĘŇ ’Ć BĘ tŇ r¡Ł êĎSĘ ‘ČBĘ bŇ S¿Ą oy=rSĆ ’Ğ NSĎŔ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ gŇ o‘ť

: rmĲŁ ’Ň lĄ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ r¿ĎoêhČ =tŇ ’Ć r’ËĄBĄ hŇ SĆŔ mŁ ly’ăĂ oh bŇ ’ĳĎ om ZrĆ’ăĆBĘ
6 rh¿Ď BĎ tŇ bĆŇ S¡Ć Mk¿ĆŇ lĎ =bŇ rČ rmĳŁ ’Ň lĄ bŇ răĄxŁ BĘ Cnyl¡Ą ’Ą rB¿Ć DĂ CnyhËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ
7 ůwynĎkĄŇ SĘ =lJĎ =l’Ć wĘ ÈyrĂmŁ ’ĹhĲĎ rh¿Č C’bÄŁ C MkĆę lĎ C‘ăsĘ C ű CnăjĘ : hŇ EĲĆhČ

ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ZrĆ’ąĆ MIĳĎhČ PŇ oxă bĘŇ C bŇ gĆŇ e¡ĆbČŇ C hŇ l¿Ď pĄŇ èĘ bČŇ C rhËĎ bĎŇ hŇ b¿ĎŇ rĎ‘ĞBĲĎ
8 Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ ’ËĄ rĘ : tŇ rĲĎjĘ rh¿Č nĘ ld¡ŇŁ GĎhČ rh¿Ď eĎhČ =dŇ ‘Č NonŔ bĎŇ QĘ hČ wĘ

MkĆÁ ytĄŇ bÄŁ ’ĞlĲČ hoĎhyĘţ ś‘BăČ SĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć CSă rĘC C’BŁ ť ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć
9 rmăČ ’Ł wĲĎ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ M‘¡ĎrĘzČlĘ C MhĆŔ lĎ tŇ tăĄŇ lĎ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qxąĎ YĘ yĂlĘ MhĎÄ rĎbĘŇ ’Č lĘ

10 ho¿ĎhyĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ ’¿Ą WĘ yD¡ĂbČŇ lĘ lk¿ČŇ C’=âlĲ rmĳŁ ’Ň lĄ ’wh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ MkĆŔ lĄ ’Ğ
: bŇ rĲŁ lĎ MyĂm¡ČèĎ hČ yb¿ĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ MoIŔhČ MkăĆŇ eĘ hĂ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ BăĎ rĘhĂ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ

11 ëŇ răĄbĎŇ ywĲĂ MymĳĂ ‘ĎjĘ PŇ lĆ ’ăĆ Mk¡ĆŇ JĎ MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ PŇ sÌĄ yŁ MkĆę tĄŇ obĲŇ ’Ğř yhăĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ
12 Mk¡ĆŇ ’ĞvĲČ mĲČ C Mk¿ĆŇ xĞrĘTĎ yDĳĂbČŇ lĘ ’v¡Ď ’Ć hŇ k¿ĎŇ y’Ą : MkĲĆŇ lĎ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
13 MkĳĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ My‘¡ĂdĚŇ ywĲĂ MynËĂbŇŁ nĘ C MymÌĂ kĎŇ xĞ MySĂÄ nĎ’Ğ MkĆŇ lĎ ţ CbăŇ hĎ : MkĲĆŇ bĘŇ yrĲĂwĘ
14 =rSĆ ’Ğ rb¿ĎŇ DĎhČ ÍbŇ oT CrŔ mĘ ’Ň êăŁ wČ ytĳĂŇ ’Ł Cn¡‘ĞêĲČ wČĲ : MkĲĆŇ ySĄ ’Ň rĲĎBĘ Mm¡Ąř yWĂ ’Ğ wĲČ
15 ÉMymĂ kĎŇ xĞ MySąĂ nĎ’Ğ MkĆę yTĄ bĘŇ SĂ ySăĄ ’Ň rĎ=tŇ ’Ć xuČÂ’Ć wĲĎ : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ êĎrĘB¡Č DĂ

tŇ o’ę mĄ yrăĄWĎ wĘ MypĂÁ lĎ ’Ğ yrĄÄ WĎ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ MyS¡Ă ’Ň rĎ MtËĎŇ o’ Nê¿Ą’Ć wĲĎ My‘ĂŔ dĚŇ ywĲĂ
yrVw
Nkw y‘ĂrĆdĘ’ĆbĘ C ’"s ,y‘rĄd’b ’"s v.4 .x"k qwsp d‘ +’ qwsp +’ hy‘Vyb why‘Vy Nwzx hrTph v.1 .’
w"yw rsx MkĆytĄbŁ ’Ğ ’"s v.11 .Mkytb’l yêĂ ‘ĘBČ SĘ nĂ ‘"t ,V"xb v.8 .+d b"y ‘Vwhy Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t
’"s v.14 .rsx MmĄWĂ ’ĞwČ ’"s ,’lm wxyrybw lbb rpsb Nk v.13 .lbb rpsb +tk MkĆytĄob’Ğ wyl‘ rsmnw

.’y‘gb =bwTĲ n"b ,’y‘g ’lb =bwT ’"b ’"n ,rbŔ dh bwTă
www.bibleist.ru
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=tŇ ’Ć ÉhCĆYČ ’Ğ wĲĎ : MkĲĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ Myr¡ĂTĘ SĲŁ wĘ tŇ rŔŁ WĎ ‘Ğ yrăĄWĎ wĘ ÉMyèĂ mĂ xĞ yrąĄWĎ wĘř 16

qdĆŇ YĆŔ MêăĆTĘ pČŇ SĘ C ÉMkĆŇ yxĄ ’Ğ=NyBĲĄ ‘ČmąŁ SĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ’wh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ MkĆŔ yTĄ pĘŇ SăŁ
NTąŁ uĎ JČ TjĎę SĘ UĂ BČ MynĂÁpĎŇ CryJĂÄ tČŇ =âlĲ : orĲGĄ Nyb¿ĄŇ C wyx¡Ă ’Ď =NybĲĄŇ C Sy’¿Ă =NyBĲĄ 17

MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ Tj¡Ď SĘ UĂ hČ yJ¿Ă Sy’ĂŔ =ynĄjĘ mĂ ÉCrCgÄtĎŇ âlą NC‘Ŕ mĎ SĘ êĂ É ldŇŁ GĎJČ
hŇ C¿ĆYČ ’Ğ wĲĎ : wyêĲĂ ‘Ę mČ SĘ C yl¡Č ’Ą NCb¿Ň rĂqĘ êČ MJĆŔ mĂ hŇ SăĆ qĘ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ wĘ ’Chĳ 18

bŇ rĄę xŁ mĲĄ ‘iăČ eĂ wČ : NCWĲ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ’whĳĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć 19

MtĆę y’Ă rĘ rSăĆ ’Ğ ’ChÁ hČ ’rĎÄ oehČ wĘ ž lodŇ GĎhČ rBăĎ dĘŇ UĂ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ ëŇ lĆ eĄÃ wČ
dŇ ‘¡Č ’běŁ eĎ wČ CntĳĎŇ ’Ł Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ CËĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ rhăČ ëŇ rĆDĆ ť
ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ rhăČ =dŇ ‘Č ÉMtĆŇ ’Ň BĎ MkĳĆŇ lĄ ’Ğ rm¡Č ’Ł wĲĎ : ‘ČnĲĄrĘBČ Sd¿ĄŇ qĎ 20

ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ NtČÄ nĎ hŇ ’Ą rĘţ : CnlĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ 21

’r¡ĎyêĂ =l’Č ëŇ lĎŔ ÉìytĆÄ bŇŁ ’Ğ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rBĆÄ DĂ žrSĆ ’ĞJĲČ SrĄę śhŇ lăĄ ‘Ğ
ÉMySĂ nĎ’Ğ hŇ xąĎ lĘ SĘ nĂ Crę mĘ ’Ň êĲŁ wČ ůMkĆŇ QĘ JĚ ÈylČ ’Ą NCbăŇ rĘqĘ êĂ wČ : tŇ xĲĎ êĄ=l’Č wĘ 22

ÉërĆDĆÄ hČ =tŇ ’Ć rbĎŔ DĎ ÉCntĎÄ ’Ł CbŇ SąĂ yĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Cnl¡Ď =CrjĘ xĘ yČwĘ CnynĄŔ pĎŇ lĘ
yn¡Čy‘ĄBĘ bŇ T¿Č yIĂwČ : NhĲĆ ylĄ ’Ğ ’b¡ŇŁ nĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhĲĆ Ét’Ą wĘ HBĎŔ =hŇ lĆ ‘ĞnĲČ rSăĆ ’Ğ 23

ÉCnpĘŇ IĂwČ : TbĆŇ èĲĎ lČ dŇ x¡Ď ’Ć Sy’¿Ă MySĂŔ nĎ’Ğ rWăĎ ‘Ď MynăĄSĘ ÉMJĆ mĂ xuąČ’Ć wĲĎ rbĳĎŇ DĎhČ 24

ÉMdĎŇ yĎbĘŇ Cxą qĘ IĂwČ : HtĲĎŇ ’Ł Cl¡ GĘ rČyĘwČĲ lJĳŁ SĘ ’Ć lxČ năČ=dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ rĎhĎŔ hĎ Clă ‘ĞIĲČwČ 25

hŇ băĎŇ oT CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ÉrbĎŇ dĎŇ CntąĎŇ ’Ł CbŇ SĂÄ IĎwČ CnylĳĄ’Ą CdŇ r¡ĂoIwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ yrăĂjĘ mĂ
Crě mĘ êČ wČ tŇ Łlĳ ‘ĞlĲČ Mt¡ĆŇ ybĂŇ ’Ğ âl¿ wĘ : CnlĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ 26

tŇ ’ąČ nĘ WĂ BĘ CrŔ mĘ ’Ň êăŁ wČ ÉMkĆŇ ylĄ hĽ’ĲĎ bĘŇ CnągĘŇrĲĎêĄ wČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =tŇ ’Ć 27

yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ dŇ y¿ČBĘ CntËĎŇ ’Ł tŇ t¿ĄŇ lĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Cn’¡Ď yYĂ ohĲ CntĎŔ ’Ł ÉhoĎhyĘ
rmęŁ ’Ň lĄ CnřbĄÁ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć CimČÄ hĄ žCnyxĄ ’Č MylĂę ‘Ł CnxĘ năČ’Ğ ű hŇ năĎ’Ď : CndĲĄŇ ymĂ SĘ hČ lĘ 28

yn¿ĄBĘ =MgČŇ wĘ MyĂmĳĎèĎ BČ tŇ r¡Ł YĚř bĘŇ C tŇ Łl¿ dŇŁ GĘ MyrËĂ‘Ď CeřUĆŔ mĂ ÉMrĎř wĎ lodąŇ GĎ M‘ăČ
: MhĲĆ mĄ NC’¡ rĘytĲĂŇ =âlwĲĘ NCY¿ rĘ‘ČtĲČŇ =âl MkĳĆŇ lĄ ’Ğ rm¡Č ’Ł wĲĎ : MSĲĎ Cny’¿Ă rĎ Myq¡ĂnĎ‘Ğ 29

rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ MkĳĆŇ lĎ MxăĄ QĎ yĂ ’Ch¡ MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ ăĄlhŁ hĲČ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ 30

rSąĆ ’Ğ tĎŇ y’ĂŔ rĎ rSăĆ ’Ğ ÉrBĎ dĘŇ UĂ bČŇ C : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ MkËĆŇ êĘ ’Ă hŇ WÌĎ ‘Ď 31

ÉërĆDĆÄ hČ =lkĎŇ BĘ onĳBĘ =tŇ ’Ć Sy’¡Ă =’vĎ yĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ Éì’ĞWĲĎ nĘ
ÉMkĆŇ nĘ y’ĲĄ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎbČŇ C : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ hČ =dŇ ‘Č Mk¡ĆŇ ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č MêĆŔ kĘŇ lČ hĞ rSăĆ ’Ğ 32

Mnym’m
’"s v.28 .w"d Nkw ’lm CnybĄ bĎ lĘ ’"s v.28 .qsp ű hlă ‘ ’"s v.21 .V"xw d"dx Nkw yrĄWĎ ’"s v.15

rsx y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.28 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.28 .‘"tw V"x Nkw brČwĘ
.’mdq w"yw ’lm trŁ CYbĘ Cwww.bibleist.ru
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33 MkËĆŇ lĎ rCt¿Ň lĎ ëŇ rĆDĆę BČ MkĆÁ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ lĄÄhŁ hĲČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ MnĂŔ ymĂ ’ĞmĲČ
HbĎŔ =CkŇ lĘ êĲĄ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ BČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’ĲŁ rĘlČ hŇ lĎ yĘlČę ű S’ăĄ BĎ MkĳĆŇ tĘŇ nĲŁ xĞlĲČ Moq¡ mĎ

34 ‘b¿ČŇ èĎ IĂwČ PŇ Y¡Ł qĘ IĂwČ MkĳĆŇ yrĄbĘŇ DĂ loqă =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : MmĲĎ oy N¡Ďn‘ĎbĲĆŇ C
35 hŇ EĳĆhČ ‘r¡ĎhĎ roD¿hČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MySăĂ nĎ’ĞBĲĎ ÉSy’Ă hŇ ’¿Ć rĘyĂ=M’Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ
36 ytĂÂlĎ CzĲ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ tŇ t¡ĄŇ lĎ yêĂ ‘Ę BČŔ SĘ nĂ rSăĆ ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ ZrĆ’ăĎhĎ tŇ ’Ą ť

HB¡Ď =ëŇ rČDĲĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ =tŇ ’Ć NêÌĄ’Ć =olĲ wĘ hŇ eĎ’ĆŔ rĘyĂ ’Chă ÉheĆřpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ ląĄ JĎ
37 hoĎŔhyĘ PŇ eăČ’Č tĘŇ hĂ ÉyBĂ =MGČ : hoĲĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ ’Q¡Ą mĂ rS¿Ć ’Ğ N‘Č yČě wynĳĎbĎŇ lĘ C
38 dŇ măĄ ‘Ł hĲĎ ÉNCn=NBĂ ‘ČSąĚ ohyĘ : Mř SĲĎ ’b¿ŇŁ tĎŇ =âlĲ hŇ ê¡Ď’Č =MGČ rmĳŁ ’Ň lĄ Mk¡ĆŇ lĘ lČ gĘŇBĂ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ eĎl¿Ć xĂ nĘ yČ ’Ch¡ =yJĂ qEĄŔxČ otăŇ ’Ł hŇ UĎ SĳĎ ’bŇŁ yăĎ ’Ch¡ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ
39 ÉMoIhČ C‘ądĘŇ yĲĎ=âl rSĆÄ ’Ğ MkĆŇ ynĄbĘŇ Cţ hŇ yĆęhĘ yĲĂ zbăČŇ lĎ MêĆÁ rĘmČ ’Ğ rSĆÄ ’Ğ žMkĆŇ jĘ TČ wĘ
40 Mê¡Ć’Č wĘ : hĎ CSĲ rĎyyĲĂ Mh¡Ą wĘ hŇ eĎ nĆŔ êĘ ’Ć MhăĆ lĎ wĘ hŇ UĎ SĳĎ C’băŇŁ yĎ hŇ UĎ h¡Ą ‘rĎŔ wĎ bŇ oTă
41 ylČę ’Ą CrămĘ ’Ň êĲŁ wČ ű Cnă‘ĞêĲČ wČĲ : PŇ CsĲ =MyČ ëŇ rĆD¿Ć hŇ rĎB¡Ď dĘŇ UĂ hČ C‘¿sĘ C MkĳĆŇ lĎ CnăjĘ

hoăĎhyĘ CnC¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ CnmĘ xČŔ lĘ nĂ wĘ ÉhlĆ ‘ĞnĲČ CnxĘ nąČ’Ğ ůhoĎhylĲČ ÈCn’Ň TĎ xĎ
: hŇ rĎhĲĎ hĎ tŇ Łl¿ ‘ĞlĲČ Cnyh¡Ă êĎ wČ oêŔ mĘ xČ lĘ mĂ ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć Sy’Ă ť Crę GĘ xĘ êČ wČĲ CnyhĳĄŁl’Ĺ

42 yeĂ n¡Ćy’Ą yJ¿Ă CmŔ xĞQĲĎ tĲĂŇ âlă wĘ ÉCl‘ĞtĲČŇ âlą ÉMhĆ lĎ rmąŁ ’Ĺ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
43 âlă wĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ rB¿Ą dČŇ ’Ğ wĲĎ : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ CpŔ gĘŇ eĲĎêĂ ÉâlwĘ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ
44 yrĂÁ mŁ ’ĹhĲĎ ’YĄÄ IĄwČ : hŇ rĎhĲĎ hĎ Cl¿ ‘ĞêĲČ wČ CdŇ z¡ĂêĎ wČ hoĎŔhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć ÉCrmĘ êČ wČ MêĳĆ‘Ę mČ SĘ

hŇ nĎ yW¡Ć ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’ĞJĲČ MkĆŔ tĘŇ ’Ć CpăŇ DĘrĘIĂwČ MkĆŔ tĘŇ ’Ň rČqĘ lĂ É’ChhČ rhąĎ BĎ bŇ SĄÄ IŁ hČ
45 ynăĄpĘŇ lĂ CJ¡ bĘŇ êĂ wČ CbŇ S¿Ě êĎ wČ : hŇ mĲĎ rĘxĎ =dŇ ‘Č ry‘¡ĂWĄ BĘ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć Ct¿Ň JĘ IČwČ MyrĳĂbŇŁ DĘhČ
46 Cb¿Ň SĘ êĲĄ wČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ Nyz¡Ă’ĹhĲĆ âl¿ wĘ MkĆŔ lĘ qăŁ BĘ ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĎ =âlĲ wĘ hoĳĎhyĘ
b ÉhrĎBĎÄ dĘŇ UĂ hČ ‘iąČ eĂ wČ NpĆŇ eĄÁ wČ : MêĲĆbĘŇ SČ yĘ rS¿Ć ’Ğ Mym¡Ă IĎJČ MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎ Sd¡ĄŇ qĎ bĘŇ

Mym¿Ă yĎ ry‘¡ĂWĄ =rhČ =tŇ ’Ć bŇ sĎ e¿ĎwČ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ PŇ CsŔ =MyČ ëŇ rĆDăĆ
2, 3 bŇ s¡Ł MkĆě lĎ =bŇ rČ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyBĲĂ rČ sŘ2

4 MêăĆ’Č ůrmŁ ’Ň lĄ wYăČ ÈM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ nĎpĲŇŁ YĎ Mk¡ĆŇ lĎ Cn¿jĘ hŇ EĳĆhČ rhăĎ hĎ =tŇ ’Ć
MJĆŔ mĂ C’ă rĘyyĲĂwĘ ry‘ĳĂWĄ BĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ wWĎŔ ‘Ą=ynĲĄBĘ MkăĆŇ yxĄ ’Ğ É lCbŇ gĘŇBĂ MyrĂę bĘŇ ‘ĲŁ

5 MYĎŔ rĘ’Č mĲĄ ÉMkĆŇ lĎ NêąĄ’Ć =âlĲ yJĂ ţ MbĎŔ CrăGĎtĘŇ êĂ =l’Č : dŇ ’ĲŁ mĘ Mê¡ĆrĘmČ SĘ nĂ wĘ
: ry‘ĲĂWĄ rh¿Č =tŇ ’Ć yêĂ t¡ČŇ nĎ wWĎŔ ‘ĄlĘ hŇ èăĎ rĚyĘ=yJĲĂ lgĆŇrĳĎ=PŇ JČ ëŇ răČdĘŇ mĂ dŇ ‘¡Č
lk’
hVrp ’"s v.1 .b .b"dw V"x Nkw hUĎSĎ ’"s v.37 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml v.36
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MêËĎ’Ă mĲĄ CrÌkĘŇ êĂ MyĂmČÁ =MgČŇ wĘ MêĳĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ PŇ sĆ J¡Ć BČ MêËĎ’Ă mĲĄ CrÌBĘ SĘ êĂ lkĆŇ ’ăŁ 6

‘dăČŇ yĎ ìŇ dĆŔ yĎř hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ É lkŇŁ BĘ ìę kĘŇ rČBĲĄ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ : MtĲĆŇ ytĂŇ SĘ C PŇ sĆ J¡Ć BČ 7

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ nĎęSĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ű hŇ zăĆ hŇ EĳĆhČ ld¡ŇŁ GĎhČ rB¿Ď dĘŇ UĂ hČ =tŇ ’Ć ìŔ êĘ kĘŇ lĆ
ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ wWĎę ‘Ą=ynĲĄbĘŇ CnyxăĄ ’Č tŇ ’ÌĄ mĄ rbÂŁ ‘ĞeĲČwČĲ : rbĲĎŇ DĎ êĎrĘs¡ČxĎ âl¿ ëŇ UĎŔ ‘Ă 8

rbĆŇ GĳĎ NyăŁ YĘ ‘ĆmĲĄ C tŇ l¡Č y’Ą mĲĄ hŇ bĎŔ rĎ‘ĞhĲĎ ÉërĆDĆÄ mĂ ry‘ĂŔ WĄ BĘ
ÉrYČ êĎÄ =l’Č ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : bŇ ’ĲĎ om rB¿Č dĘŇ mĂ ëŇ rĆD¡Ć rbŔŁ ‘ĞeĲČwČĲ ÉNpĆŇ eĄÄ wČ 9

ÉoYrĘ’Č mĲĄ ìąŇ lĘ NêĄÄ ’Ć =âlĲ yJĂ ţ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ MB¡Ď rG¿ĎtĘŇ êĂ =l’Č wĘ bŇ ’ĎŔ om=tŇ ’Ć
Myn¡ĂpĎŇ lĘ Mym¿Ă ’Ą hĲĎ : hŇ èĲĎ rĚyĘ r‘¡Ď=tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ TolŔ =ynĄbĘŇ lĂ yJăĂ hŇ èĎŔ rĚyĘ 10

Mh¡Ą =PŇ ’Č Cb¿Ň SĘ xĲĎ yĄ My’ËĂ pĎŇ rĘ : MyqĲĂ nĎ‘ĞJĲĎ Mr¡ĎwĎ bŇ rËČwĘ lod¿Ň GĎ M‘ăČ HbĳĎŇ CbŇ SĘ yăĎ 11

ÈMyrĂxŁ hĲČ CbăŇ SĘ yĲĎ ry‘ĂÂWĄ bĘŇ C : MymĲĂ ’Ą Mh¡Ć lĎ C’¿ rĘqĘ yĂ MybĂŔ ’Ď UăŁ hČ wĘ MyqĳĂnĎ‘ĞJĲĎ 12

MêĳĎxĘ êČ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉMCdŇ ymĂ SĘ IČwČ MCSę rĎyyĲĂ wWăĎ ‘Ą ynÌĄbĘŇ C ůMynĂ pĎŇ lĘ
hŇ êĎę ‘Čř : MhĲĆ lĎ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ otŔ èĎ rĚyĘ ÉZrĆ’ĆÄ lĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ hŇ WăĎ ‘Ď rSÌĆ ’ĞJĲČ 13

MymĂÂ IĎhČ wĘ : dŇ rĆzĲĎ lxČ n¿Č=tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞeĲČwČĲ dŇ rĆ zĳĎ lxČ năČ=tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ Cr¿bĘŇ ‘Ă wĘ CmqËĚ 14

dŇ rĆzĆŔ lxČ năČ=tŇ ’Ć ÉCnrĘbČÄ ‘Ď=rSĆ ’Ğ dŇ ‘ąČ ‘ČnĄę rĘBČ SdăĄŇ uĎ mĂ ű CnkĘŇ ăČlhĎ =rSĆ ’Ğ
bŇ rĆuăĆmĂ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ ySąĄ nĘ ’Č roDÁ hČ =lJĎ MêÄŁ =dŇ ‘Č hŇ nĳĎSĎ hŇ n¡ĆmŁ SĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ
MBĎŔ hŇ tĎŇ yĘhăĎ ÉhoĎhyĘ=dŇ yČ MgąČŇ wĘ : MhĲĆ lĎ ho¡ĎhyĘ ‘B¿Č SĘ nĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ 15

ySÌĄ nĘ ’Č =lJĎ CUêČÁ =rSĆ ’Ğř kĲČŇ yhĂÄ yĘwČ : MUĲĎ êĚ dŇ ‘¡Č hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ bŇ rĆuăĆmĂ MU¡Ď hĚ lĘ 16

yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : M‘ĲĎhĎ bŇ rĆu¿ĆmĂ tŇ Cm¡ lĎ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ 17

êĎę bĘŇ rČqĲĎ wĘ : r‘ĲĎ=tŇ ’Ć bŇ ’¡Ď om lCb¿Ň GĘ =tŇ ’Ć MoIËhČ rb¿ĄŇ ‘Ł hŇ êĎÄ ’Č : rmĲŁ ’Ň lĄ 18, 19

ZrĆ’ĆÄ mĄ NêĄ’Ć ţ=âlĲ yJăĂ MBĳĎ rGăĎtĘŇ êĂ =l’Č wĘ Mr¡ĄYĚêĘ =l’Č NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ lCmť
My’¿Ă pĎŇ rĘ=ZrĆ’ĲĆ : hŇ èĲĎ rĚyĘ hĎ yê¿Ă tČŇ nĘ Tol¡ =ynĄbĘŇ lĂ yJ¿Ă hŇ èĎŔ rĚyĘ ÉìlĘ NoUą ‘Č=ynĲĄBĘ 20

Mh¡Ć lĎ C’¿ rĘqĘ yĂ MynĂŔ UŁ ‘ČhăĎ wĘ MynĂŔ pĎŇ lĘ ÉHbĎŇ =CbŇ SĘ yĲĎ My’ąĂ pĎŇ rĘ ’whĳĂ =PŇ ’Č bŇ S¡Ą xĎ êĲĄ
MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉhoĎhyĘ MdąĄŇ ymĂ SĘ IČwČ MyqĳĂnĎ‘ĞJĲĎ Mr¡ĎwĎ bŇ rËČwĘ lod¿Ň GĎ M‘ăČ : MyUĲĂ zĚmĘ zČ 21

Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ wWĎŔ ‘Ą ynăĄbĘŇ lĂ ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ : MêĲĎxĘ tČŇ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ MS¡Ě rĎyIĲĂwČ 22

MêĎŔ xĘ tČŇ CbăŇ SĘ IĲĄwČ ÉMSĚ rĎyIĲĂwČ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉyrĂxŁ hĲČ =tŇ ’Ć dŇ ymąĂ SĘ hĂ rSĆÄ ’Ğ ry‘ĳĂWĄ BĘ
ÉMyrĂêŁ pĘŇ JČ hŇ EĳĎ‘Č=dŇ ‘Č Myr¡ĂYĄxĞBĲČ Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ MyCËĂ‘ČhĲĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 23

ÈCrbĘŇ ‘Ă wĘ C‘ę iĘ CmCqă : MêĲĎxĘ tČŇ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ Md¡ĚŇ ymĂ SĘ hĂ roêŔ pĘŇ JČ mĂ My’ăĂ YĘ IĲŁ hČ 24

lxn=t’
.‘"tw V"x Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.13 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x ,b"yd ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw ’lm ìydĆyĎ ’"s v.7

.Vgd =rV’JČ n"b ’"n v.16
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yrËĂmŁ ’ĹhĲĎ NoBÌ SĘ xĆ =ëŇ lĆ mĲĆ NxÄŁ ysĂ =tŇ ’Ć ìŇ dĘŇ yĲĎbĘŇ ţ yêĂ tăČŇ nĎ hŇ ’ăĄ rĘ ůNnŁ rĘ’Č lxČ năČ=tŇ ’Ć
25 tŇ êąĄ É lxĄ ’Ď hŇ EĆęhČ MoIăhČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ oB¡ rG¿ĎtĘŇ hĂ wĘ SrĳĎ lxăĄ hĎ oY¡ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ

ÉNC‘mĘ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ MyĂmĳĎèĎ hČ =lJĎ tŇ xČ ê¡Č MyUĂŔ ‘ČhĲĎ ÉynĄjĘ =l‘Č ìŔ tĘŇ ’ăĎ rĘyĂwĘ ÉìDĘxĘ jČ
26 tŇ omŔ dĄŇ qĘ rBăČ dĘŇ UĂ mĂ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ xląČ SĘ ’Ć wĲĎ : ìŇ ynĲĆjĎ mĂ Cl¡ xĎ wĘ Cz¿gĘŇrĲĎwĘ ìŔ ‘ĞmĘ SĂ
27 ìŇ YĆŔ rĘ’Č bĘŇ hŇ răĎBĘ ‘Ę ’Ć : rmĲŁ ’Ň lĄ Mol¡ SĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ NoBĳ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ Nox¡ ysĂ =l’Ć
28 PŇ sĆ JąĆ BČ lkĆŇ ’ăŁ : lw’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ rCs¡ ’Ď âl¿ ëŇ ĳĄl’Ą ëŇ rĆD¡ĆBČ ëŇ rĆD¿ĆBČ

hŇ r¿ĎBĘ ‘Ę ’Ć qr¡Č ytĂŇ ytĳĂŇ SĎ wĘ yl¡Ă =NêĆêĲĂ PŇ sĆ J¿Ć BČ MyĂmËČC yêĂ lĘ kČŔ ’Ď wĘ ÉynĂ rĄÄ BĂ SĘ êČ
29 MybĂŔ ’Ď oUă hČ wĘ ry‘ĂŔ WĄ BĘ ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ wWĎę ‘Ą ynăĄBĘ ylĂÁ=CW‘ĲĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ : ylĲĎ gĘŇrČbĘŇ

=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉrbŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ=rSĲĆ ’Ğ dŇ ‘ąČ r‘ĳĎBĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ
30 oBĳ Cnr¡ĄbĂŇ ‘ĞhĲČ NoBŔ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ hŇ bĎę ’Ď âlă wĘ : CnlĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ

oê¿êĂ N‘ČmËČ lĘ obŔ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ÉZUĄ ’Ă wĘ oxę Cr=tŇ ’Ć ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žhSĎ qĘ hĂ =yJĲĂ
31 ÉytĂŇ ŁQÄxĂ hĲČ hŇ ’Ąę rĘ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ ì¡Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ sŘ3

: oYĲ rĘ’Č =tŇ ’Ć tŇ SĆ r¡ĆlĎ SrĎŔ lxăĄ hĎ oYĳrĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ Nx¡Ł ysĂ =tŇ ’Ć ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ tŇ êăĄ
32, 33 ChnËĄêĘ IĂwČĲ : hŇ YĎ hĘ yĲĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ oUË ‘Č=lkĎŇ wĘ ’ChÌ CntĄÁ ’Ň rĎqĘ lĂ NxÄŁ ysĂ ž’YĄ IĄwČ

34 dŇ JąŁ lĘ eĂ wČ : oUĲ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ wn¡řb=tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł ëŇ e¿Čř wČ CnynĳĄpĎŇ lĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
MyS¡Ă eĎhČ wĘ MtĂŔ mĘ ry‘ăĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉMrĄxĞ eĲČ wČĲ ’whĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉwyrĎ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć

35 ll¿Č SĘ C CnlĳĎ CnzĘzăČBĎ hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ qr¿Č : dŇ yrĲĂWĎ CnrĘ’¡ČSĘ hĂ âl¿ PŇ FĳĎ hČ wĘ
36 ry‘ĂÄ hĎ wĘ NŁnÁrĘ’Č lxČ nČÄ=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č žrSĆ ’Ğ r‘ĄÃ rŁ ‘ĞmĲĄ : CndĘŇ kĲĎŇ lĎ rS¿Ć ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ

CeřUĳĆ mĂ hŇ b¡ĎŇ gĘŇWĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ yĎŔrĘqĂ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ âlą dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ =dŇ ‘Č wĘ É lxČ eČÄBČ rSąĆ ’Ğ
37 NoU¡ ‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć qrËČ : CnynĲĄpĎŇ lĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ NtËČŇ nĎ lJěŁ hČ =tŇ ’Ć

ho¿ĎhyĘ hŇ C¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ rhĎŔ hĎ yrăĄ‘Ď wĘ ÉqBŁ yČ lxČ nąČ dŇ yČÂ=lJĎ êĎbĘŇ rĳĎqĎ âlă
g CntĄÁ ’Ň rĎqĘ lĂ NSĎÄ BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ žgo‘ ’YăĄ IĄwČ NSĳĎ BĎ hČ ëŇ rĆD¡Ć l‘ČeČŔ wČ NpĆŇ eăĄwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ
2 ’răĎyêĂ =l’Č ÉylČ ’Ą hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : y‘Ă rĲĆř dĘŇ ’Ć hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ oUË ‘Č=lkĎŇ wĘ ’ChÌ

oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ oYĳrĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ oU¡ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł yêĂ tÌČŇ nĎ ìÂdĘŇ yĲĎbĘŇ yJăĂ otŔ ’Ł
3 žNêĄ IĂwČ : NoBĲ SĘ xĆ BĘ bŇ S¡Ą oy rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ lĘ tĎŇ yWĂę ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ

oUĳ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ NS¡Ď BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘¿=tŇ ’Ć MGËČ CndĄę yĎřBĘ CnyhĄÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ
whknw
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,b"dx Nkw yrqw bytk wynĎBĎ ’"sb ,yrq wynĎBĎ ,bytk onBĘ v.33 .ytbr +K v.33

,h"dx ,b"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.3 .yryY y‘rĄd’ ’"s v.1 .g .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.36
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tŇ ‘ăĄBĎ ÉwyrĎ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć dŇ JąŁ lĘ eĂ wČ : dŇ yrĲĂWĎ ol¡ =ry’ĲĂ SĘ hĂ yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č ChJĄě eČ wČ 4

=lJĎ Éry‘Ă Myè¿Ă SĂ MêĳĎ’Ă mĲĄ CnxĘ q¡ČlĎ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ hŇ yĎŔrĘqĂ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ âlą ’whĂŔ hČ
hŇ m¿Ď ox tŇ rËŁ YĚBĘ MyrÌĂ‘Ď hŇ QĆ ’ĄÁ =lJĎ : NSĲĎ BĎ BČ gŇ o‘¡ tŇ kĆŇ l¿Ć mĘ mČ bŇ GŔŁ rĘ’Č lbĆŇ xăĆř 5

MrăĄxĞ eĲČ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ yz¡ĂrĎjĘ hČ yr¿Ą‘ĎmĲĄ dŇ bËČŇ lĘ xČ yrĳĂbĘŇ C MyĂtăČŇ lĎ DĘ hŇ h¡Ď bŇŁ gĘŇ 6

MtĂŔ mĘ ry‘ăĂ=lJĎ ÉMrĄxĞhĲČ NoBĳ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ Nx¡Ł ysĂ lĘ CnyWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ MtĎŔ o’
xuČÂeĂ wČ : CnlĲĎ CnoE¿BČ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ ll¿Č SĘ C hŇ mËĎ hĄ BĘ hČ =lkĎŇ wĘ : PŇ FĲĎ hČ wĘ MyS¡Ă eĎhČř 7, 8

rbĆŇ ‘ăĄBĘ rS¡Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ykăĄŇ lĘ mČ ÉynĄSĘ dŇ IČęmĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć É’whĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ
Nom¡ rĘxĆ lĘ C’¿ rĘqĘ yĂ MynËĂdŇŁ yYĲĂ : NomĲ rĘxĆ rh¿Č =dŇ ‘Čř Nn¡Ł rĘ’Č lxČ e¿ČmĂ NDĳĄrĘIČhČ 9

Éd‘ĎlĘ GĂ hČ =lkĎŇ wĘ rSęŁ yUĂ hČ yrăĄ‘Ď ű lJăŁ : rynĲĂ WĘ ol¡ =C’rĘqĘ yĂ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ wĘ NyĳŁ rĘWĂ 10

yJăĂ : NSĲĎ BĎ BČ gŇ o‘¡ tŇ kĆŇ l¿Ć mĘ mČ yrËĄ‘Ď y‘Ă rĳĆř dĘŇ ’Ć wĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ sĲČ =dŇ ‘Č NSĎŔ BĎ hČ =lkĎŇ wĘ 11

Wř rĆ‘ăĆ ÉoWrĘ‘Č hŇ eąĄhĂř ůMy’Ă pĎŇ rĘhĲĎ rtĆŇ IăĆmĂ Èr’Č SĘ nĂ NSĎę BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ gŇ o‘Â=qrČ
‘B¿Č rĘ’Č wĘ HJĎę rĘ’Ď tŇ oUă ’Č ‘SČ êÌĄ NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ tŇ B¡Č rČBĘ ’whĂŔ hŇ Łlă hĞř lzĆŔrĘBČ
tŇ ‘ăĄBĎ CnSĘ r¡ČyĎ tŇ ’Ň EËŁ hČ ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ : Sy’ĲĂ =tŇ UČ ’Č BĘ HB¡Ď xĘ rĎ tŇ oUË ’Č 12

wyrĎŔ ‘Ď wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ hČ =rhČ yYąĂ xĞ wĲČ NŁnę rĘř ’Č lxČ năČÍl‘Č=rSĆ ’Ğ r‘ĄÂrŁ ‘ĞmĲĄ ’whĳĂ hČ
gŇ o‘Ŕ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ mČ ÉNSĎ BĎ hČ =lkĎŇ wĘ dŇ ‘ąĎlĘ GĂ hČ rtĆŇ yĆÄwĘ : ydĲĂŇ GĎlČ wĘ yn¡ĂbĄŇ C’Ň rĲlĎ yêĂ tČě nĎ 13

’Ch¿ hČ NSĎŔ BĎ hČ =lkĎŇ lĘř ÉbGŁ rĘ’Č hĲĎ lbĆŇ xąĆř lJăŁ hŇ èĳĆ nČmĘ hĲČ TbĆŇ SăĄ yY¡Ă xĞlĲČ yêĂ tČě nĎ
bŇ GŔŁ rĘ’Čř lbĆŇ xăĆř =lJĎ =tŇ ’Ć ÉxqČ lĎ hŇ èĆę nČmĘ =NBĆ ry’ăĂ yĎ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ ZrĆ’¿Ć ’r¡ĄuĎ yĂ 14

ÉNSĎ BĎ hČ =tŇ ’Ć omą SĘ =l‘Č MtĎÄ ’Ł ž’rĎqĘ IĂwČ ytĳĂŇ kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ wĘ yr¡ĂCSGĘ hČ lCb¿Ň GĘ =dŇ ‘Č
ynĂÄbĄŇ C’Ň rĲlĎ wĘ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ ryk¡ĂŇ mĎ lĘ C : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č ry’ĂŔ yĎ tŇ CăŁ xČ 15, 16

Éd‘Č wĘ lbĳĚŇ gĘŇ C lxČ e¡ČhČ ëŇ oê¿ NnŔŁ rĘ’Č lxČ năČ=dŇ ‘Č wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ hČ =NmĂ yêĂ tąČŇ nĎ ydĂÁ GĎlČ wĘ
tŇ rĆeĆę JĂ mĂ lbĳĚŇ gĘŇ C NDăĄrĘIČhČ wĘ hŇ b¡ĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡Ň GĘ lxČ eČŔ hČ qBăŁ yČ 17

wYăČ ’Ğ wĲĎ : hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ hŇ G¡ĎsĘ jĂ hČ tŇ D¿Ł SĘ ’Č tŇ xČ êËČ xlČ UĆŔ hČ MyăĎ ÉhbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyąĎ dŇ ‘ČÄ wĘ 18

ZrĆ’ąĎhĎ =tŇ ’Ć MkĆÁ lĎ NtČÄ nĎ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ rmĳŁ ’Ň lĄ ’wh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ Mk¿ĆŇ yxĄ ’Ğ ynËĄpĘŇ lĂ Crę bĘŇ ‘ČêĲČ MyYăĂ ClxĞ HêĎŔ SĘ rĂlĘ Ét’Ň EŁ hČ
hŇ n¿ĆqĘ mĂ =yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČě yĎ ůMkĆŇ nĄqĘ mĂ C ÈMkĆŇ jĘ TČ wĘ MkăĆŇ ySĄ nĘ qrČţ : lyĂxĲĎ =ynĄBĘ =lJĎ 19

br
.s"tw ‘"t ,V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.8 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t Nkw MySĂ eĎhČ wĘ ’"s v.6 .lbĆ xĄ yllhb v.4

bytk âlhĞ ymlVwry ,yrq âlhĞ v.11 .ytbr +V v.11 .heĄhĂ wĘ rybs v.11 .yryY y‘rĄd’w ’"s v.10

Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw lxn=tpČ WĘ =l‘ rV’ ’"s v.12 .y"k Myrps bwrb Nkw yrqw
.+d qwsp ly‘l Nyy‘ : yryY lbĆ xĄ ’"s v.13 .b"d Nkw ’lm NonrĘ’Č yllhb ,hgwmb Nk v.12 .w"l +b ly‘l
bGŁ rĘ’ČhĎ ’"s v.14 .+d qwsp ly‘l Nyy‘ : yryY lbĆ xĄ ’"s v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t Nkw =lkĎ wĘ ’"s v.13
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20 xČ ynĂÄ yĎ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘Č ţ : MkĲĆŇ lĎ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ yrĄ‘ăĎBĘ ÉCbŇ SĘ yĲĄ MkĳĆŇ lĎ bŇ r¡Č
hoÌĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =tŇ ’Ć MhĄŔ =MgČŇ CSă rĘyĲĎwĘ ůMkĆŇ JĎ ÈMkĆŇ yxĄ ’ĞlĲČ ű ho¿ĎhyĘ
rS¿Ć ’Ğ otŔ èĎ rĚylĲĂ Sy’Ă ť MêĆę bĘŇ SČ wĘ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ Mh¡Ćř lĎ Nt¿ĄŇ nŁ MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ

21 tŇ ’ęŁ rŁ hĲĎ ìŇ ynăĆy‘Ą rmĳŁ ’Ň lĄ ’wh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ ytĂŇ yCĄŔYĂ ‘Č CSă ohyĘ=tŇ ’Ć wĘ : MkĲĆŇ lĎ yêĂ t¡ČŇ nĎ
hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ ÉynĄSĘ lĂ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą

22 âl¡ : hŇ UĎ SĲĎ rb¿ĄŇ ‘Ł hŇ ê¡Ď’Č rS¿Ć ’Ğ tŇ okŔ lĎ mĘ UČ hČ =lkĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ=NJĲĄ
: MkĲĆŇ lĎ Mx¿Ď lĘ eĂ hČ ’Ch¡ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť MC’ĳ rĎyêĲĂ

ÉtĎŁQÄxĂ hĲČ hŇ êąĎ’Č hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’wh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ hoĳĎhyĘ=l’Ć Ne¡ČxČ tĘŇ ’Ć wĲĎ23, 24 +p2, sŘ4

É l’Ą =ymĂ rSąĆ ’Ğ hŇ qĳĎzĎxĞhĲČ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć wĘ ìŔ lĘ dĘŇ GĎ=tŇ ’ĆÄ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ tŇ o’ă rĘhČ lĘ
25 ’eĎę =hŇ rĎBĘ ‘Ę ’Ć : ìŇ tĲĆŇ rŁ CbĲŇ gĘŇkĂŇ wĘ ìŇ yW¡Ć ‘ĞmĲČ kĘŇ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ bĎŇ C MyĂmăČèĎ BČ

hŇ E¡ĆhČ bŇ oFË hČ rh¿Ď hĎ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć Éh’Ć rĘ’Ć wĘ
26 hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ylĳĎ’Ą ‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ MkĆŔ nĘ ‘ČmăČ lĘ ÉyBĂ ho¿ĎhyĘ rBĄÄ ‘ČtĘŇ IĂwČ : NnĲŁ bĎŇ QĘ hČ wĘ
27 S’Ň răŁ ű hŇ lăĄ ‘Ğ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎBČ dŇ o‘¡ ylËČ ’Ą rB¿Ą DČ PŇ sĆř oêę =l’Č ëŇ lĎŔ =bŇ rČ ÉylČ ’Ą

ìŇ ynĳĆy‘ĄbĘŇ hŇ ’ăĄ rĘC hŇ xĎ r¡ĎzĘmĂ C hŇ nĎm¿Ď ytĄŇ wĘ hŇ nĎpËŇŁ YĎ wĘ hŇ UĎ yÌĎ ìŇ ynËĆy‘Ą ’W¿Ď wĘ hŇ GĎę sĘ jĂ hČ
28 ChYĳĄUĘ ’Č wĘ ChqăĄEĘxČ wĘ ‘ČS¡Ě ohyĘ=tŇ ’Ć wY¿Č wĘ : hŇ EĲĆhČ ND¿ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞtĲČŇ âl¿ =yJĂ

ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć MtĎŔ o’ lyxăĂ nĘ yČ É’ChwĘ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉynĄpĘŇ lĂ rbęŁ ‘ĞyĲČ ’Chă =yJĂ
29 : ro‘Ĳ jĘ tŇ yB¿Ą lCm¡ ’yĘGĎŔ BČ bŇ SĆ eăĄwČ : hŇ ’ĲĆ rĘêĂ rS¿Ć ’Ğ

d ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ =l’Ć wĘ ÉMyuĂ xĚhĲČ =l’Ć ‘mąČ SĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ hŇ êăĎ ‘Č wĘ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć MêăĆSĘ rĂywĲĂ ÉMtĆŇ ’Ň bĎŇ C CyęxĘ êĲĂ N‘ČmăČ lĘ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ U¿Ą lČ mĘ

2 ÉrbĎŇ DĎhČ =l‘Č CpŇ sĂę tŇŁ âlă : MkĲĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ rSÌĆ ’Ğ
ÉtwŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć rmęŁ SĘ lĂ CeUĳĆ mĂ C‘¡rĘgĘŇtĂŇ âl¿ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ CăĆYČ mĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ rSąĆ ’Ğ

3 tŇ ’ËĄ tŇ o’Ŕ rŁ hĲĎ ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ
yrăĄxĞ’ĲČ ÉëlČ hĎ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę hĎ =lkĎŇ yJăĂ ro‘ĳjĘ l‘ČbăČŇ BĘ ho¡ĎhyĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ

4 MyqĂŔ bĄŇ DĘhČ ÉMêĆ’Č wĘ : ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ odËŇ ymĂ SĘ hĂ ro‘Ŕ jĘ =l‘ČbĲČŇ
hwhyb

.hyklm [1:1—3:22] hVrph MV v.22 .y"tw g"dxb Nkw yrqw bytk MkĆlĎ ’"sb ,MkĆlĎ rybs v.20
tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[2:31] ytlx h’r ,[2:2] Mkl br ,[1:1] Myrbdh hl’ +g Myrdsw .h"q Myqwspw
wzb wrbxthw Pwlx hb Ny’w .MynVw My‘bVw tw’m ‘Vtw Mypl’ tVmx twytw’w .hnwmVw My‘br’w
hy‘Vyb ym‘ wmxn wmxn hrTph v.23 .[3:20] y"y xyny +’ qspw .[3:11] ’wh hlh +’ +tkw .[1:44] wtkIČwČ

.rsx PsĆêŁ yllhb ,hgwmb Nk v.26 .w"k qwsp d‘ +’ qwsp +m
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ÉMyuĂ xĚ MkĆę tĘŇ ’Ć yêĂ dĘŇ UăČ lĂ ű hŇ ’ăĄ rĘ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ QĘ JĚ MyI¿ĂxČ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ 5

ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ rĆqăĆBĘ NJĄŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂ C¡ČYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ MyTĂŔ jĎ SĘ mĂ C
’whąĂ yJăĂ ůMtĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ ÈMêĆrĘmČ SĘ C : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď My’¿Ă BĎ MêËĆ’Č rS¿Ć ’Ğ 6

MyuăĂxĚhĲČ =lJĎ tŇ ’Ą ť NC‘ę mĘ SĘ yĂ rSăĆ ’Ğ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ MkĆŔ tĘŇ nČ ybăĂŇ C ÉMkĆŇ tĘŇ mČ kĘŇ xĎ
yogăŇ=ymĂ yJĂ ť : hŇ EĲĆhČ lod¡Ň GĎhČ yoG¿hČ NobŔ nĎ wĘ MkăĎŇ xĎ =M‘Č qrČť Crę mĘ ’ĲĎ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ 7

Cn’¡Ą rĘqĎ =lkĎŇ BĘ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyJĲČ wylĳĎ’Ą MybăĂŇ rŁ qĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ol¿ =rSĆ ’Ğ lodŔ GĎ
É lkŇŁ JĘ MqĳĂyDĂYČ MyT¡Ă jĎ SĘ mĂ C Myu¿ĂxĚ olË =rSĆ ’Ğ lodŔ GĎ yoGă ÉymĂ C : wylĲĎ ’Ą 8

žìlĘ rmĆ èăĎ hĂ qrČÃ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Nt¿ĄŇ nŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ răĎoêhČ 9

ìŇ ynĆę y‘Ą C’ă rĎ=rSĆ ’Ğ MyrĂÁ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć xJČÄ SĘ êĂ =NjĆ dŇ ’ęŁ mĘ ìÁ SĘ pĘŇ nČ rmÄŁ SĘ C
: ìŇ ynĲĆbĎŇ yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ ìŇ yn¡ĆbĎŇ lĘ Mê¿Ď ‘Ę dČŇ ohĲ wĘ ìŇ yIĳĆxČ ymăĄ yĘ lJ¡Ł ìŔ bĘŇ băĎŇ QĘ mĂ ÉCrř CsÄ yĎ=NpĆŇ C
ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmÄŁ ’ĹBĲĆ ůbrĄxŁ BĘ ÈìyhĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĄÄpĘŇ lĂ êĎdĘŇ mČÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ Moyę 10

hŇ ’ăĎ rĘyĂlĘ NCdÁ mĘ lĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ yrĳĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć M‘¡ĄmĂ SĘ ’Č wĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉylĂ =lhĆ qĘ hČ
Mh¡Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMyIĂxČ MhąĄ rSĆÄ ’Ğ ÉMymĂ IĎhČ =lJĎ ytĂę ’Ł
ÉS’Ą BĎ r‘ąĄBŁ rhĎÂhĎ wĘ rhĳĎhĎ tŇ xČ êăČ NCd¡Ň mĘ ‘ČêĲČ wČ NCb¿Ň rĘqĘ êĂ wČ : NCdĲŇ UĄ lČ yĘ 11

ëŇ oêămĂ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ : lpĲĆŇ rĎ‘ĞwĲČ N¿Ďn‘Ď ëŇ SĆ x¡Ł MyĂmČŔ èĎ hČ bŇ lăĄ =dŇ ‘Č 12

yt¿ĂŇ lĎ CzĲ My’¡Ă rŁ Mk¿ĆŇ nĘ y’ĲĄ hŇ nËĎ CmtĘŇ C My‘ĂŔ mĘ SĲŁ MêăĆ’Č ÉMyrĂbĎŇ DĘ loqą S’ĳĄ hĎ
tŇ rĆW¡Ć ‘Ğ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ otę yrĂBĘ =tŇ ’Ć MkĆÁ lĎ dŇ GĄÄ IČwČ : loqĲ 13

tŇ ‘ăĄBĎ ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ ytĂÂ’Ł wĘ : MynĲĂ bĎŇ ’Ğ tŇ ox¿ lĚ yn¡ĄSĘ =l‘Č MbĄŔ êĘ kĘŇ IĂwČĲ MyrĳĂbĎŇ DĘhČ 14

ZrĆ’Ďě BĎ MtĎŔ ’Ł MkăĆŇ tĘŇ ŁWĲ ‘ĞlĲČ MyTĳĂ jĎ SĘ mĂ C Myu¡ĂxĚ MkĆŔ tĘŇ ’Ć dŇ UăĄ lČ lĘ ’whĂŔ hČ
MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČlĘ dŇ ’¡Ł mĘ Mê¿ĆrĘmČ SĘ nĂ wĘ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ MêËĆ’Č rS¿Ć ’Ğ 15

bŇ r¡ĄxŁ BĘ MkËĆŇ ylĄ ’Ğ hoÌĎhyĘ rBĆÄ DĂ MoyęBĘ hŇ nĎŔ CmêĘ =lJĎ ÉMtĆŇ y’Ă rĘ âlą yJăĂ
lmĆ sĳĎ =lJĎ tŇ năČ CmêĘ lsĆ j¡Ć MkËĆŇ lĎ Mt¿ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ NCtŔ xĂ SĘ êČÄ =NjĆ : S’ĲĄ hĎ ëŇ oê¿mĂ 16

ÉtynĂ bĘŇ êČ ZrĆ’ĳĎBĎ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď hĄ BĘ =lJĎ tŇ ynĂěbĘŇ êČ : hŇ bĲĎŇ qĄ nĘ o’¿ rk¡ĎŇ zĎ tŇ yn¿ĂbĘŇ êČ 17

hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞBĲĎ Wm¡Ą rŁ =lJĎ tŇ ynĂěbĘŇ êČ : MyĂmĲĎ èĎ BČ PŇ C‘¡êĎ rS¿Ć ’Ğ PŇ nĎŔ JĎ rojă YĂ =lJĎ 18

ìŇ ynĆÁ y‘Ą ’vĎÄ êĂ =NpĆŇ C : ZrĆ’ĲĎ lĎ tŇ xČ ê¿ČmĂ MyĂU¡ČBČ =rSĆ ’Ğ hŇ g¿ĎŇDĎ=lJĎ tŇ ynËĂbĘŇ êČ 19

lJŁ ť MybĂę kĎŇ oJĲ hČ =tŇ ’Ć wĘ xČ rĄÁ IĎhČ =tŇ ’Ć wĘ SmĆ èĆÄ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ y’Ă rĎwĲĘţ hŇ mĎ yĘmČę èĎ hČ
hoąĎhyĘ qlČÁxĎ rSĆÄ ’Ğ MêĳĎdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ Mh¡Ć lĎ tĎŇ yw¿ĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ êËĎxĘ DČnĂ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ
xqăČlĎ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć wĘ : MyĂmĲĎ èĎ hČ =lJĎ tŇ xČ ê¡Č MyUĂŔ ‘ČhĲĎ É lkŇŁ lĘ MtĎŔ ’Ł ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ 20

hwhy
.rsx CrsĚyĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.9 .dwww.bibleist.ru
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hŇ l¡Ď xĞ nĲČ M‘¿ČlĘ olË tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ lz¡ĆrĘBČ hČ rCJ¿ mĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć ’Y¿Ă oIwČ hoĎŔhyĘ
21 yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ ‘bČę èĎ IĂwČ MkĳĆŇ yrĄbĘŇ DĂ=l‘Č yB¡Ă =PŇ eČ’Č tĘŇ hĂ ho¿ĎhywĲČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ

hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć É’bŇŁ =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ C NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉyrĂbĘŇ ‘Ď
22 rb¡ĄŇ ‘Ł yeĂ n¿Ćy’Ą tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎBĎ ÉtmĄ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ yJăĂ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ

: tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ b¡ĎŇ oFhČ ZrĆ’¿ĎhĎ =tŇ ’Ć MêĆě SĘ rĂywĲĂ MyrĂŔ bĘŇ ‘ĲŁ ÉMêĆ’Č wĘ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć
23 tŇ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ tŇ yrąĂBĘ =tŇ ’Ć ÉCxJĘ SĘ êĂ =NjĲĆ MkĆę lĎ CrămĘ èĲĎ hĂ

: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň CĘYĂ rS¿Ć ’Ğř lJŔŁ tŇ nČ Cmă êĘ É lsĆ jĆÄ Mk¿ĆŇ lĎ MtĆÄ yWĂ ‘ĞwĲČ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă
24 : ’eĲĎqČ l’¡Ą ’Chĳ hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲŁ S’¿Ą ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť

25 MtĆŇ yWąĂ ‘ĞwĲČ MêĆę xČ SĘ hĂ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Mê¡ĆnĘ SČ onĲ wĘ MynĂŔ bĎŇ ynăĄbĘŇ C ÉMynĂ BĎ dŇ yląĂ otŇ =yJĲĂ śsŘ5

: osĲ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ=hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ Mt¿ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ lJŔŁ tŇ nČ Cmă êĘ É lsĆ jĆÄ
26 ÈNCdŇ bĄŇ ’Ň êĲŁ dŇ băŇŁ ’Ď =yJĲĂ ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmăČèĎ hČ =tŇ ’Ć MoIÁhČ MkĆÄ bĎŇ žytĂŇ dŇŁ y‘Ă hĲČ

HêĳĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď NDËĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć MyrÌĂbĘŇ ‘ĲŁ MêĆÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ l‘ăČmĄ ůrhĄ mČ
27 hoËĎhyĘ ZypÌĂŇ hĄ wĘ : NCdĲŇ mĄ èĲĎ êĂ dŇ m¡Ą èĎ hĂ yJ¿Ă hĎ ylĆŔ ‘Ď ÉMymĂ yĎ NkąĚŇ yrĂ’ĞtĲČŇ =âl

hoËĎhyĘ gŇhÌĄ nČ yĘ rSĆÄ ’Ğ MyĂěoGBČ rjĎŔ sĘ mĂ ytăĄŇ mĘ ÉMêĆrĘ’Č SĘ nĂ wĘ MyUĳĂ ‘ČBĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć
28 NbĆŇ ’ĆŔ wĎ Z‘ăĄ MdĳĎŇ ’Ď ydăĄŇ yĘ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ MyhĂŔ Łl’Ĺ MSăĎ =MêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ : hŇ UĎ SĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć
29 Mř ê¿ĆSĘ uČ bĂŇ C : NxĲĚ yrĂyĘ âl¿ wĘ NCl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ âl¿ wĘ NC‘Ŕ mĘ SĘ yĂ âlă wĘ ÉNC’rĘyĂ=âlĲ rSąĆ ’Ğ

=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ CeSĆŔ rĘdĘŇ tĂŇ yJăĂ tĎŇ ’Ň YĳĎ mĎ C ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć MèËĎ mĂ
30 MymĂŔ IĎhČ ÉtyrĂxĞ’ĲČ BĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ lJ¡Ł ìŇ C’ě YĎ mĘ C ìŔ lĘ r~ăČ BČ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ
31 hoăĎhyĘ ÉMCxrČ l’ąĄ yJăĂ : olĲ qŁ BĘ ê¡Ď ‘Ę mČ SĲĎ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=dŇ ‘Č ÉêĎbĘŇ SČ wĘ

ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’Ğ tŇ yrăĂBĘ =tŇ ’Ć ÉxJČ SĘ yĂ âlą wĘ ìŇ tĳĆŇ yxĂ SĘ yČ âlă wĘ ì¡Ň jĘ rĘyČ âl¿ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
32 CyăhĎ =rSĆ ’Ğ MynĂÁSŁ ’Ň rĲĂ MymĂÄ yĎlĘ ž’nĎ=l’Č SĘ yJăĂ : MhĲĆ lĎ ‘B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ

hŇ Y¿ĄqĘ mĂ lĘ C ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉMdĎŇ ’Ď ű MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ BĎ žrSĆ ’Ğ ÉMoIhČ =NmĂ lĘ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ
o’¡ hŇ EĆŔhČ É lodŇ GĎhČ rbąĎŇ DĎJČ hŇ yĎęhĘ nĲĂ hĞ MyĂmĳĎèĎ hČ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ

33 S’ËĄ hĎ =ëŇ oêĲ mĂ rBÌĄdČŇ mĘ śMyhĂÁ Łl’Ĺ loqÄ žM‘Ď ‘mĲČ SăĎ hĞ : ChmĲŁ JĎ ‘m¿Č SĘ nĂ hĞ
34 tŇ xČ qČÄ lĎ ’ř obŇ lĎ ţ MyhĂę Łl’Ĺ hŇ iăĎ nĂ hĞ ű o’ă : yxĂ IĲĆwČ hŇ ê¡Ď’Č êĎ‘Ę m¿Č SĎ =rSĆ ’ĞJĲČ

dŇ yąĎbĘŇ C hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ bĘŇ C MytĂÁ pĘŇ omĲ bĘŇ C tŇ tÄŁ ’Ł BĘ žtiŁ mČ BĘ ůyoG bŇ rĆuăĆmĂ ÈyogŇ olă
hqzx
MyIĂxČ Myhl’ ’"s v.33 .V"x Nk êĎSĘ uČbĂ C l"Y v.29 .rds N’k Ny’ ’"sb v.25 .rSĆ ’ĞJČ rybs v.23

.rsx ’bŁ lĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.34 .g"k +h ly’l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw
www.bibleist.ru
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MkĆÁ lĎ hŇ WĎÄ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ MylĳĂ dŇŁ GĘ My’¡Ă rĎomĲ bĘŇ C hŇ yĎŔCTnĘ ‘Č orăzĘbĂŇ C ÉhqĎ zĎxĞ
ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă tŇ ‘ČdČŔ lĎ tĎŇ ’ăĄ rĘhĎ ÉhêĎ’Č : ìŇ ynĲĆy‘ĄlĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ 35

ol¡ qŁ =tŇ ’Ć ì¿Ň ‘ĞymĲĂ SĘ hĂ MyĂmËČèĎ hČ =NmĂ : oDĲbČŇ QĘ mĂ dŇ o‘¡ Ny’¿Ą MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă 36

êĎ‘Ę m¡Č SĎ wyr¿ĎbĎŇ dĘŇ C hŇ lĎŔ odŇ GĘ hČ oèă ’Ă =tŇ ’Ć Éì’ĞrĘhĆ ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č wĘ OĎ rĳĆiĘ yČlĘ
wyrĳĎxĞ’ĲČ o‘¡rĘzČBĘ rx¿Č bĘŇ IĂwČ ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉbhČ ’Ď yJąĂ tŇ xČ tČę wĘ : S’ĲĄ hĎ ëŇ oê¿mĂ 37

MylÌĂ dŇŁ GĘ MyËĂoG SyrĂę ohlĘ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ ld¡ŇŁ GĎhČ ox¿ kŇŁ BĘ wynËĎpĎŇ BĘ ìÌŇ ’ĞYĲĂ oIwČ 38

MoI¿JČ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ MYËĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć ìÌŇ lĘ =tŇ tĆŇ lĲĎ ìę ’Ğ ybĲĂŇ hĞlĲČ ìŇ ynĳĆjĎ mĂ ì¡Ň UĘ mĂ MymËĂ YĚ‘ĞwĲČ
MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ’Chă ÉhoĎhyĘ yJąĂ ůìbĆŇ bĎŇ lĘ =l’Ć ÈtĎbŇŁ SĲĄ hĞ wĲČ MoIęhČ êăĎ ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ : hŇ EĲĆhČ 39

wyuăĎxĚ =tŇ ’Ć êĎÂrĘmČ SĲĎ wĘ : dŇ o‘Ĳ Ny’¡Ą tŇ xČ êĳĎmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č wĘ l‘ČUČŔ mĂ MyĂmăČèĎ BČ 40

ìŇ yn¡ĆbĎŇ lĘ C ìŔ lĘ bŇ TăČ yyĂ ÉrSĆ ’Ğ MoIŔhČ ÉìCĘYČ mĘ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ wytĎę wŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ
Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMymĂ yĎ ëŇ yrąĂ’ĞêĲČ N‘ČmČÄ lĘ C ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ

: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ ì¡Ň lĘ
sŘ6 snĚÄlĎ : SmĆ SĲĎ hŇ x¡Ď rĘzĘmĂ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¡ĄBĘ MyrĂŔ ‘Ď SŁlă SĎ ÉhSĆ mŁ lyDąĂbĘŇ yČ z’ăĎ 41, 42

’n¿ĄŁW=âlĲ ’ChË wĘ tŇ ‘ČdČŔ =ylĂ bĘŇ BĂ ÉCh‘ĄÄ rĄ=tŇ ’Ć xYąČ rĘyĂ rSĆÄ ’Ğ xČ YĄę or hŇ UĎ SĎÁ
rYĆBÌĆ =tŇ ’Ć : yxĲĎ wĎ lř’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =NmĂ tŇ xËČ ’Č =l’Ć snĎę wĘ MSĳŁ lĘ SĂ lmăŁ êĘ mĂ ol¡ 43

ydĂŔ GĎlČ Éd‘ĎlĘ GĂ BČ tŇ mąŁ ’Ň rĎ=tŇ ’Ć wĘ ynĳĂbĄŇ C’rĲlĎ rS¡Ł yUĂ hČ ZrĆ’¿ĆBĘ rBËĎ dĘŇ UĂ BČ
yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ SĆŔ mŁ MWăĎ =rSĆ ’Ğ hŇ rĳĎoêhČ tŇ ’Ň z¡Ł wĘ : yèĲĂ nČmĘ lĲČ NS¡Ď BĎ BČ N¿ĎloG=tŇ ’Ć wĘ 44

rBąĆDĂ rSĆÄ ’Ğ MyTĳĂ jĎ SĘ UĂ hČ wĘ Myu¡ĂxĚhĲČ wĘ tŇ dŔŁ ‘ĄhĲĎ hŇ QĆ ’Ą ť : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ 45

’yĘGČęBČ NDĄÁ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ĄÄ BĘ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉhSĆ mŁ 46

NoBĳ SĘ xĆ BĘ bŇ S¡Ą oy rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ ZrĆ’Ćę BĘ ro‘Ŕ jĘ tŇ yBăĄ lCmť
CSÄ rĘyIĲĂwČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C ÉhSĆ mŁ hŇ JąĎ hĂ rSĆÄ ’Ğ 47

rS¡Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ykăĄŇ lĘ mČ ÉynĄSĘ NSĎę BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘ă ű ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć wĘ oYÁ rĘ’Č =tŇ ’Ć
lxČ nÌČ=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č rSĆÄ ’Ğ r‘ĄÂrŁ ‘ĞmĲĄ : SmĆ SĲĎ xr¡ČzĘmĂ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ 48

ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ąĄ hŇ bĎÁ rĎ‘ĞhĎÄ =lkĎŇ wĘ : NomĲ rĘxĆ ’Ch¿ N’¡Ł yWĂ rh¿Č =dŇ ‘Č wĘ NnËŁ rĘ’Č 49

: hŇ GĲĎsĘ jĂ hČ tŇ D¿Ł SĘ ’Č tŇ xČ ê¡Č hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyăĎ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ

É l’Ą rĎWĘ yĂ ‘mąČ SĘ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć ÈhSĆ mŁ ’răĎqĘ IĂwČ h
MoIĳhČ Mk¡ĆŇ ynĄzĘ’Ď BĘ rb¿ĄŇ DŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyuăĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć
Mtdmlw
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2 CnUËĎ ‘Ă tŇ r¿ČJĎ CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ : MtĲĎŇ ŁW‘ĞlĲČ Mê¡ĆrĘmČ SĘ C MtĎŔ ’Ł MêăĆdĘŇ mČ lĘ C
3 tŇ ’Ň EĳŁ hČ tŇ yrăĂBĘ hČ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ tŇ r¿ČJĎ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć âlă : bŇ rĲĄxŁ BĘ tŇ yr¡ĂBĘ
4 rBĆÄ DĂ MynĂę pĎŇ BĘ ű MynăĂjĎ : MyIĲĂxČ CnQ¿Ď JĚ MoI¡hČ śhŇ pËŇŁ hŇ QĆ ’¿Ą CnxĘ nČÄ’Ğ CnêĎę ’Ă yJăĂ
5 ÉMkĆŇ ynĄybĲĄŇ C hoąĎhyĘ=NyBĲĄ dŇ mĄÄ ‘Ł ykĂŇ nŁ ’ĲĎ ţ : S’ĲĄ hĎ ëŇ oê¿mĂ rh¡Ď BĎ MkËĆŇ UĎ ‘Ă hoÌĎhyĘ

S’ĄŔ hĎ ynăĄjĘ mĂ ÉMtĆŇ ’Ň rĄyĘ yJąĂ hoĳĎhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ dŇ yG¿ĂhČ lĘ ’whĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ
6 ìŇ yhĳĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ Éyk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ rh¡Ď BĎ Mt¿ĆŇ ylĂ ‘Ğ=âlĲ wĘ
7 žìËŇ lĘ hŇăy¿ĆhĘ yĲĂ=âlă : MyĳdĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yăB¿ĄmĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇ ytËĂŇ ’Ň YĄ ohĲ rSÌĆ ’Ğ
8 hŇ ÃnĎŔ CmêĘ =lJĎř űÉ lsĆ păĆÄ ăì¿Ň QĘŇ=hŇ WĲĆÄ ‘ĞtĲČŇ =âlă : yČnĲĎę jĎ =l‘Č Myr¡ĂÁ xĄ ’Ğ Myh¿ĂÄ Łl’Ĺ

ű MyĂăU¡ČBČ rS¿Ć ’Ğ wĲČ tŇ xČĳČêĎÁ mĂ ZrĆ’¡ĎÄ BĎ žrS¿Ć ’Ğ wĲČ l‘ČÃUČŔ mĂ ű ÉMyĂmăČÄ èĎ BČ răSąĆ ’Ğ
9 hoąĎhyĘ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ yJăĂ ůMdĳĄŇ bĘŇ ‘ĎtĲĎŇ âlă wĘ ÈMh¡Ć lĎ hŇăw¿ĆxĞêĲČSĘ tĂŇ =âlĲ : ZrĆ’ĲĎę lĎ tŇ xČăê¿ČmĂ

=l‘Č wĘ MyS¿Ă QĄ SĂ =l‘Č wĘř MynËĂBĎ =l‘Č tŇ obÌŇ ’Ď NwÄŁ ‘Ğ dŇ qĄjŁ ţ ’eĎŔ qČ l’ăĄ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
10 : wtĲ wYř m yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ C yb¡ČŇ hĞ’ĲŁ lĘ MypĳĂŔ lĎ ’ĞlĲČ ÉdsĆ x¡ĆÄ hŇ WĆ ą‘¿Ł wĘ : yĳ’ĲĎ nĘŁWĲ lĘ My‘¡ĂBĄ rĂ
11 âlą yJăĂ ’wĘèĳĎ lČ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=MSĲĄ =tŇ ’Ć ’vËĎ tĂŇ âl¿

: ’wĘèĲĎ lČ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’v¿Ď yĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ hoĎŔhyĘ ÉhuĆ nČ yĘ
12 : ìŇ yhĲĆę Łl’Ĺ hŇăo¿ĎhyĘ ű ăì¡Ň CĘYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ oSĳÁ DĘqČ lĘ tŇ B¡ĎÄ èČ hČ žMoy¿=tŇ ’Ć roămË SĎ

13, 14 yÁ‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoyÄwĘ : ůìêĲĆkĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ tĎŇ yăW¡Ă ‘Ď wĘ ÈdbŔŁ ‘ĞêĲČ ÉMymăĂ yĎ tŇ SĆ ăSąĄ
=ìĲŇ nĘ bĂŇ C ű hŇ êăĎ’Č hŇ ÃkĎÁ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ hŇ WăĆÄ ‘ĞtĲČŇ =âlă ìŇ yhĳĆę Łl’Ĺ hŇ oăĎhylĲČ ű tŇăB¡Ď SČ
rSăĆ ’Ğ ÉìrĘgĲĄŇ wĘ ìŇęêĆŔ mĘ hĆ BĘ =lkĎŇ wĘ ÉìÁ rĘmĲŁ xĞ wĲČ Éìą rĘoSĲ wĘ ìŇ tĆę mĎ ’Ğ wĲČţ=ìĲŇ DĘbĘŇ ‘Č wĘ ìŇ êăĆbĂŇ C

15 dŇ bĆŇ¿‘ąĆ=yJăĂ ÂêĎę rĘkČŇ zĲĎwĘ : ìŇ oĳmĲ JĎ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ ’Ğ wĲČ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č xČ CnË yĎ N‘ČmČę lĘ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ BĂ
Éhq¡ĎzĎxĞ dŇąy¿ĎBĘ ÉMèĎŔ mĂ ÉìyhąĆÄ Łl’Ĺ hŇ oąĎÄhyĘ žìÁ ’ĞYĲĂÄ IŁ wČ MyĂęrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ű ÉtĎ yyăĂÄhĎ
: tŇ BĲĎ èČ hČ Moy¿=tŇ ’Ć tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìCĘYĂ NJĄę =l‘Č hŇ yĳĎŔCTnĘ ‘ČrăŁ zĘbĂŇ C

16 hoăĎhyĘ ì¡Ň CĘYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŇ UĆŔ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ ÉìybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć dŇ BąĄ JČ
=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť ëŇ lĎŔ bŇ TČ yyăĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ C ìŇ ymĆę yĎ NkăĚŇ yrĂ’Ğ yĲČ ű N‘ČmăČ lĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ

17 : xĲĎY¡ČrĘêĂŇ â¡l¿ : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
=âlwĘř : bŇ nĲŔŁ gĘŇêĂŇ â¡lă wĘř : PŇ Ĳ’ĳĎnĘ êĂŇ â¡lă wĘř
hn‘t
twmV Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk =lkĎ wĘ ’"sb ,=lkĎ wĘ rybs v.8 .Vgd hjŁ ’"s v.3 .h
ytĎoYĘ mĂ ’"sb ,yrq ytĎwŁYĘ mĂ ,bytk otwĎYĘ mĂ v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,b"d Nkw =l‘Č ’"s v.9 .+d +k
wytĎoYĘ mĂ y"k Myrps tYqmb ,yrq wytĎoYĘ mĂ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw âl ’"s v.17 .yrqw bytk
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ìŇ ‘ĳĆrĄ tŇ SĆ ’ăĄ dŇ m¡Ł xĘ tČŇ âl¿ wĘř : ’ř wĘSĲĎ dŇ ‘¿Ą ì¡Ň ‘ĞrĲĄbĘŇ hŇ n¿Ć‘ĞtĲČŇ 18

ÉotŇ mĎ ’Ğ wĲČ oDąbĘŇ ‘Č wĘ ChdĄÁ WĎ ìŇ ‘Ćę rĄ tŇ yBăĄ hŇ CĆÁ’Č tĘŇ tĂŇ âlÄ wĘ
MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć : ìŇ ‘ĲĆrĄlĘ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ wĘ orŔ mŁ xĞ wĲČ orăoSř 19

NăĎn‘ĎhĲĆ ÉS’Ą hĎ ëŇ oêąmĂ rhĎę BĎ MkĆÁ lĘ hČ qĘ =lJĎ =l’Ć hoĎÄhyĘ žrBĆ DĂ hŇ QĆ ’ĄÃ hĎ
MynĂŔ bĎŇ ’Ğ tŇ xăŁ lĚ ÉynĄSĘ =l‘Č MbĄę êĘ kĘŇ IĂwČĲ PŇ ĳĎsyĎ âlă wĘ lod¡Ň GĎ loq¿ lpĆŔ rĎ‘ĞhĲĎ wĘ
r‘ăĄBŁ rh¡Ď hĎ wĘ ëŇ SĆ xŔŁ hČ ëŇ oêămĂ É louhČ =tŇ ’Ć MkąĆŇ ‘ĞmĘ SĎ JĘ yhĂę yĘwČ : ylĲĎ ’Ą Mn¡ĄêĘ IĂwČĲ 20

Crę mĘ ’Ň êĲŁ wČ : MkĲĆŇ ynĄqĘ zĂwĘ Mk¡ĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ yS¿Ą ’Ň rĎ=lJĎ ylČŔ ’Ą NCbăŇ rĘqĘ êĂ wČ S’ĳĄ BĎ 21

Cn‘Ę m¡Č SĎ ol¿ qŁ =tŇ ’Ć wĘ olŔ dĘŇ GĎ=tŇ ’Ć wĘ odăŇ bŇŁ JĘ =tŇ ’Ć ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ Cn’ĎÁ rĘhĆ NhăĄ
: yxĲĎ wĎ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ rBÌĄdČŇ yĘ=yJĲĂ Cny’ĂŔ rĎ ÉhEĆhČ MoIąhČ S’ĳĄ hĎ ëŇ oêămĂ
ű MypăĂŇ sĘ yĲŁ =M’Ă tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ l¡Ď dŇŁ GĘ hČ S’¿Ą hĎ CnlĄŔ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ yJăĂ tŇ CmŔ nĎ hŇ UĎ lăĎ ÉhêĎ‘Č wĘ 22

ymăĂ yJăĂ : CntĘŇ mĲĎ wĎ dŇ o‘¡ CnyhËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ loqÄ =tŇ ’Ć ‘ČmŁ SĘ lĂ ţ CnxĘ nČę ’Ğ 23

S’ËĄ hĎ =ëŇ oêĲ mĂ rBÌĄdČŇ mĘ MyIĂÁxČ MyhĂÄ Łl’Ĺ ž loq ‘măČ SĎ rSăĆ ’Ğ rWĎÃ BĎ =lkĎŇ
CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ň yŁ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ ‘mĎŔ SĞ CĲ ÉhêĎ’Č bŇ rąČqĘ : yxĂ IĲĆwČ Cnm¡Ł JĎ 24

ìŇ yl¡Ć ’Ą CnyhËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rBĄÁ dČŇ yĘ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą CnylĄę ’Ą rBăĄ dČŇ êĘ ű êĘ ’ăČ wĘ
Mk¡ĆŇ rĘBĆ dČŇ BĘ MkĆŔ yrĄbĘŇ DĂ loqă =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĘ IĂwČ : CnyWĲĂ ‘Ď wĘ Cn‘Ę m¿Č SĎ wĘ 25

rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ yrĄÁ bĘŇ DĂ loqÄ =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę mČ SĎ ţ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ylĳĎ’Ą
MbĎÄ bĎŇ lĘ žhyĎhĎ wĘ NêĄÃ yĂ=ymĲĂ : CrBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ CbŇ yT¡Ă yhĄ ìŇ ylĆŔ ’Ą CrăBĘ DĂ 26

N‘ČmČÄ lĘ MymĳĂ IĎhČ =lJĎ yt¡ČŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć rm¿Ł SĘ lĂ wĘ ytËĂŇ ’Ł hŇ ’¿Ď rĘyĂlĘ MhĆę lĎ hŇ zĆÁ
Mk¡ĆŇ lĎ CbŇ CS¿ MhĳĆ lĎ rmăŁ ’Ĺ ëŇ ¡Ąl : MlĲĎ ‘Ł lĘ Mh¡Ć ynĄbĘŇ lĂ wĘ MhËĆ lĎ bŇ T¿Č yyĂ 27

=lJĎ tŇ ’ÌĄ ìŇ ylĆę ’Ą hŇ răĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ ůydĂŇ UĎ ‘Ă dŇ măŁ ‘Ğ ÈhjŁ hŇ êĎę ’Č wĘ : MkĲĆŇ ylĄ hĽ’ĲĎ lĘ 28

rSÌĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ bĎŇ CWă ‘Ď wĘ MdĳĄŇ UĘ lČ êĘ rSăĆ ’Ğ MyT¡Ă jĎ SĘ UĂ hČ wĘ Myu¿ĂxĚhĲČ wĘ hŇ wËĎYĘ UĂ hČ
ho¿ĎhyĘ hŇ CËĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ MêăĆrĘmČ SĘ C : HêĲĎSĘ rĂlĘ Mh¡Ć lĎ Nt¿ĄŇ nŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ 29

hŇ CĎÁYĂ rSĆÄ ’Ğ ëŇ rĆDĆę hČ =lkĎŇ BĘ : l’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ Crs¡ĚtĎŇ âl¿ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ 30

MêăĆkĘŇ rČ’ĞhĲČ wĘ MkĆŔ lĎ bŇ oTă wĘ ÉNCyxĘ êĲĂ N‘ČmąČ lĘ CkŇ lĳĄ êĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ
MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ wĘ ÉMyuĂ xĚhĲČ hŇ wĎęYĘ UĂ hČ tŇ ’Ň zăŁ wĘ : NCSĲ rĎyêĲĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ MymĂŔ yĎ w
rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ UăĄ lČ lĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ CËĎYĂ rS¿Ć ’Ğ
ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ’rĎÁ yêĂ N‘ČmČÄ lĘ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ MêËĆ’Č 2

rmVl
.s"tw ‘"t Nkw oroSwĘ ’"s v.18 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw âl ’"s v.18 .rqĆSĎ ’"s v.17
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ìăŇ nĘ bĂŇ C ÉhêĎ’Č ůìCĆYČ mĘ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ ÈwytĎŇ wŁ YĘ mĂ C wytăĎŇ uŁ xĚ =lJĎ =tŇ ’Ć rmŁ SĘ lĂ ţ
3 É l’Ą rĎWĘ yĂ êąĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ : ìŇ ymĲĆ yĎ Nk¿ĚŇ rĂ’Ğ yĲČ N‘Čm¡Č lĘ C ìŇ yIĳĆxČ ymăĄ yĘ lJ¡Ł ìŔ nĘ BĂ =NbĆŇ C

rBĆÄ DĂ žrSĆ ’ĞJĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ NCB¡ rĘêĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ìŔ lĘ bŇ TăČ yyĂ ÉrSĆ ’Ğ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ êăĎrĘmČ SĲĎ wĘ
: SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ ëŇ lĎŔ ÉìytĆÄ bŇŁ ’Ğ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ

4, 5 tŇ ’¡Ą êĎŔ bĘŇ hČ ’ăĎ wĘ :dř xĲĎ ’Ć ű ho¿ĎhyĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ‘ř m¡Č SĘ sŘ7

6 CyÂhĎ wĘ : ìŇ dĲĆŇ ’Ł mĘ =lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¿Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
7 MêăĎ nĘ eČSĂ wĘ : ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ =l‘Č MoI¡hČ ìËŇ CĘYČ mĘ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ

ì¡Ň BĘ kĘŇ SĎ bĘŇ CĲ ëŇ rĆDĆŔ bČŇ ìăŇ êĘ kĘŇ lĆ bĘŇ C ÉìtĆÄ ybĄŇ BĘ ìąŇ êĘ bĘŇ SĂ BĘ MBĳĎ ê¡ĎrĘBČ dĂŇ wĘ ìŇ ynĆŔ bĎŇ lĘ
8 : ìŇ ynĲĆy‘Ą NyB¿Ą tŇ p¡ŇŁ TĎ TĲŁ lĘ Cy¿hĎ wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎř=l‘Č tŇ o’¡ lĘ Mê¿ĎrĘSČ qĘ C : ìŇ mĲĆ CqbĘŇ C

9, 10 =yJĲĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ bĂŇ C ìŇ t¡ĆŇ yBĄ tŇ oz¿zĚmĘ =l‘Č MêËĎbĘŇ tČŇ kĘŇ C
MhËĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘BÌČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎÁ hĎ =l’Ć ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ìăŇ ’Ğ ybĲĂŇ yĘ
: tĎŇ ynĲĂ bĎŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ tŇ b¡ŇŁ TŁ wĘ tŇ Łl¿ dŇŁ GĘ MyrËĂ‘Ď ëŇ ĳĎl tŇ tĆŇ lăĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¿Ď YĘ yĂlĘ

11 rSăĆ ’Ğ ÉMybĂŇ CYxĞ tŇ rąŁ bŇŁ C ůtĎ’Ň QĄ mĂ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ÈbCT=lJĎ My’ăĂ lĄ mĘ MyřêĂÁ bĎÄ C
: êĎ‘Ę bĲĎŇ WĎ wĘ ê¡ĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ êĎ‘Ę TĳĎ nĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ Myt¡ĂŇ yzĄwĘ Mym¿Ă rĎJĘ êĎbĘŇ YČŔ xĎ =âlĲ

12 MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìËŇ ’Ğ yYĲĂ oh rSÌĆ ’Ğ śhoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć xJ¡Č SĘ êĂ =NjĆ ìŔ lĘ rmĆ èăĎ hĂ
13 om¡ SĘ bĂŇ C dŇ bĳŇŁ ‘ĞtĲČŇ otăŇ ’Ł wĘ ’r¡ĎyêĂ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ ’Ć : MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ
14 rS¡Ć ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ ÉyhĄŁl’ĹmĲĄ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ NCkŔ lĘ tĲĄŇ âlă : ‘ČbĲĄŇ èĎ êĂ
15 =PŇ ’Č hŇ rĆxĹyĲĆţ=NjĆ ìŇ BĳĆ rĘqĂ BĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ’eËĎqČ l’¿Ą yJăĂ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ybĂŇ sĘ

: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ ìŔ dĘŇ ymăĂ SĘ hĂ wĘ ëŇ BĎŔ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ
16, 17 romă SĎ : hŇ iĲĎ UČ BČ Mt¡ĆŇ yiĂ nĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć CiŔ nČtĘŇ âlă

: ëŇ CĲĎYĂ rS¿Ć ’Ğ wyu¡ĎxĚ wĘ wyt¿ĎŇ dŇŁ ‘ĲĄwĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ w¡Ł YĘ mĂ =tŇ ’Ć NCrŔ mĘ SĘ êĂ
18 ÉêĎSĘ rČyĲĎwĘ tĎŇ ’Ň bĎę C ëŇ lĎŔ bŇ TČ yyăĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ bŇ oF¡ hČ wĘ rS¿Ď IĎhČ tĎŇ yWËĂ ‘Ď wĘ
19 =lJĎ =tŇ ’Ć PŇ d¿ŇŁ hĞlĲČ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ho¡ĎhyĘ ‘B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hŇ bĎŔ FŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć
20 ì¿Ň lĘ ’ĲĎ SĘ yĂ=yJĲĂ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŇ ynĳĆjĎ mĂ ìŇ yb¡ĆŇ yĘ’ĲŁ

hŇ CËĎYĂ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ wĘ ÉMyuĂ xĚhĲČ wĘ tŇ dęŁ ‘ĄhĲĎ hŇ măĎ rmĳŁ ’Ň lĄ rx¡Ď mĎ ìËŇ nĘ bĂŇ
21 hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ lĘ Cnyy¿ĂhĎ MydËĂŇ bĎŇ ‘Ğ ìŔ nĘ bĂŇ lĘ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ

MyrYmb
hwăhy ’"s v.12 .yqwbnzb Nk v.11 .V"x Nkw ’lm ìydĆyĎ ’"s v.8 .ytbr +d v.4 .ytbr +‘ v.4 .w

.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw ìyhĳĆŁl’Ĺ
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tŇ tăŇŁ o’ hoĎÃhyĘ NêăĄ IĂwČ : hŇ qĲĎ zĎxĞ dŇ y¿ĎBĘ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ hoËĎhyĘ Cn’ÌĄ yYĂ IĲŁ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ 22

: CnynĲĄy‘ĄlĘ ot¡Ň yBĄ =lkĎŇ bĘŇ C hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ BĘ MyĂrËČYĘ mĂ BĘ ű My‘ÌĂrĎwĘ MylĂÄdŇŁ GĘ žMytĂŇ pĘŇ mĲŁ C
ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCnlĎÄ tŇ tĆŇ ląĎ CntĎŔ ’Ł ’ybăĂŇ hĎ ÉN‘ČmČÄ lĘ MèĳĎ mĂ ’yYăĂ oh Cnt¡ĎŇ o’wĘ 23

MyuăĂxĚhĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ hoĎęhyĘ CnCăĄYČ yĘwČ : CnytĲĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ 24

Cnt¡ĄŇ IŁ xČ lĘ MymĂŔ IĎhČ =lJĎ ÉCnlĎÄ bŇ oT¿ lĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ ’¡Ď rĘyĂlĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
=lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oWÁ ‘ĞlĲČ rmÄŁ SĘ nĂ =yJĲĂ CnQĳĎ =hŇ yĆhĘ êĲĂ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ JĘ 25

: CnCĲĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĄpĘŇ lĂ tŇ ’Ň ŁEęhČ hŇ wăĎYĘ UĂ hČ
hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ Éì’Ğ ybĲĂŇ yĘ yJąĂ z
yrĂÁ mŁ ’ĹhĲĎ wĘ ySĂÄ GĎrĘGĂ hČ wĘ žyêĂ xĂ hĲČ ìŇ ynĆÃjĎ mĂ ű MyBăĂ rČ=MyĂoGĲ lSăČ nĎ wĘ HêĳĎSĘ rĂlĘ
Mym¡Ă CY‘ĞwĲČ MyB¿Ă rČ MyĂŔogŇ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ ysĂŔ CbŇ yĘhČ wĘ ÉyCĂxĂ hĲČ wĘ yEĂęrĂjĘ hČ wĘ ynăĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ
ÉMyrĂxĞêĲČ MrąĄxĞhĲČ MtĳĎŇ yJĂ hĂ wĘ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ MnĎÂtĎŇ nĘ C : OĎ UĲĆ mĂ 2

MBĳĎ Nê¡ĄxČ tĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ : MeĲĄxĎ tĘŇ âl¿ wĘ tŇ yr¡ĂBĘ MhËĆ lĎ tŇ r¿Ł kĘŇ tĂŇ =âlĲ MtĎŔ ’Ł 3

ÉìnĘ BĂ =tŇ ’Ć rysąĂ yĎ=yJĲĂ : ìŇ nĲĆbĘŇ lĂ xu¿ČtĂŇ =âlĲ oê¡bĂŇ C onŔ bĘŇ lĂ NêăĄtĂŇ =âlĲ ÉìêĘ BĂ 4

ì¡Ň dĘŇ ymĲĂ SĘ hĂ wĘ MkĆŔ BĎ ÉhoĎhyĘ=PŇ ’Č hŇ rąĎxĎ wĘ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ Cd¡Ň bĘŇ ‘ĲĎř wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ mĄ
Mt¡ĎŇ bŇŁ ~ĲĄmČ C CYêŔŁ êĂ MhăĆ ytĄŇ xĲŁ BĘ zĘmĂ MhĆŔ lĎ ÉCW‘ĞtĲČŇ hŇ JąŁ =M’Ă yJăĂ : rhĲĄ mČ 5

M‘ąČ yJăĂ : S’ĲĄ BĎ NCp¿Ň rĘWĘ êĂ Mh¡Ć ylĄ ysĲĂ pĘŇ C NC‘Ŕ DĄgČŇêĘ ÉMhĆ rĄyřSĲĄ ’Ğ wĲČ CrBĳĄSČ êĘ 6

Éol tŇ oy¿hĘ lĲĂ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű rxăČ BĎ ìÂBĘř ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ hŇ êĎŔ ’Č ÉSodŇ qĎ
MkĆÂ BĘ rĚmĲĄ âlă : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ É lJŁ mĂ hŇ QĎŔ gĚŇsĘ M‘ăČlĘ 7

T‘¡ČmĘ hČ Mê¿Ć’Č =yJĲĂ MkĳĆŇ BĎ rxăČ bĘŇ IĂwČ Mk¡ĆŇ BĎ hoËĎhyĘ qSÌČ xĎ MyUĂę ‘ČhĲĎ =lJĎ mĂ
Éh‘ĎbĚŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć orąmĘ èĎ mĂ C MkĆę tĘŇ ’Ć hoĎÁhyĘ tŇ bČÄ hĞ’ĲČ mĄ žyJĂ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ mĂ 8

ÉìDĘpĘŇ IĂwĲČ hŇ qĳĎzĎxĞ dŇ yăĎBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hoËĎhyĘ ’yYÌĂoh MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ’ĞlĲČ É‘BČ SĘ nĂ rSąĆ ’Ğ
ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ êĎŔ ‘Ę dČŇ yăĎwĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘¿Ł rĘjČ dŇ I¡ČmĂ MydĂŔ bĎŇ ‘Ğ tŇ yBăĄmĂ 9

wybËĎŇ hĞ’ĲŁ lĘ dŇ sĆ xĆę hČ wĘ tŇ yrăĂBĘ hČ rmÌĄSŁ NmĎŔ ’ĹeĲĆhČ Ĳ É l’Ą hĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă
odĳŇ ybĂŇ ’ĞhĲČ lĘ wyn¡ĎjĎ =l’Ć wy’ËĎnĘŁWĲ lĘ MQÌĄ SČ mĘ C : roDĲ PŇ lĆ ’¿Ć lĘ wt¡ wYř m yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ C 10

hŇ wĎÁYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎrĘmČ SĲĎ wĘ : olĲ =MQĆ SČ yĘ wyn¡ĎjĎ =l’Ć o’Ŕ nĘŁWă lĘ ÉrxĄ ’Č yĘ âląř 11

Myqxh=t’w
.+g b"y Nmql Nyy‘ : V"xw w"d ,b"d ,’"d Nkw MhĆyrĄSĄ ’ĞwČ ’"s v.5 .r"tw ‘"t ,V"x Nkw dbČ ‘ĎwĘ ’"s v.4 .z
wytĎoYĘ mĂ ’"sb ,yrq wytĎwŁYĘ mĂ ,bytk otwĎYĘ mĂ v.9 .+b d"y Nmql Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw ìbĘ C ’"s v.6

.r"tw ‘"t ,y"t ,q"d ’"t Nkw âlwĘ ’"s v.10 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,b"d Nkw yrqw bytk
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: MtĲĎŇ oW‘ĞlĲČ MoI¡hČ ìËŇ CĘYČ mĘ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ MyTĂę jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyuăĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć wĘ

Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ Mê¿ĆrĘmČ SĘ C hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉMyTĂ jĎ SĘ UĂ hČ tŇ ’ąĄ NC‘ę mĘ SĘ êĂ bŇ qĆ‘ăĄ ű hŇ yăĎhĎ wĘ12 +p3, sŘ8

rS¿Ć ’Ğ dŇ sĆ xĆŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtyrĂBĘ hČ =tŇ ’ĲĆ ìę lĘ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrmČ SĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ł
13 ìăŇ nĘ TĘ bĂŇ =yrĲĂjĘ ëŇ răČbĄŇ C ìŇ BĳĆ rĘhĂ wĘ ì¡Ň kĘŇ rČbĲĄŇ C ìŔ bĘŇ hăĄ ’Ğ wĲČ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘B¡Č SĘ nĂ

tŇ răŁ êĘ SĘ ‘Č wĘ ÉìypĆÄ lĎ ’Ğ rgąČŇSĘ ìŇ rĆę hĎ YĘ yĂwĘ ìăŇ SĘ rĲŁ ytĂŇ wĘ ìÁ nĘ gĎÄDĘ ìŇ tĆŇ mĎ dĘŇ ’Č ţ=yrĲĂpĘŇ C
14 ëŇ Cr¿BĎ : ëŇ lĲĎ tŇ tĆŇ l¿Ď ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť ìŇ nĆŔ ’Ň YŁ

: ìŇ êĲĆmĘ hĆ bĘŇ bĂŇ C hŇ r¡ĎqĎ ‘ĞwĲČ rq¿Ď‘Ď ìËŇ bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ mĂ hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ
15 rSăĆ ’Ğ My‘ĂÁ rĎhĲĎ MyĂrČÄ YĘ mĂ žywĄřdĘŇ mČ =lkĎŇ wĘ ylĂ xĳŁ =lJĎ ì¡Ň UĘ mĂ hoËĎhyĘ rysÌĂ hĄ wĘ
16 =lJĎ =tŇ ’Ć êăĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ : ìŇ y’ĲĆ nĘŁWĲ =lkĎŇ BĘ Mn¡ĎtĎŇ nĘ C ëŇ BĎŔ ÉMmĎ yWĂ yĘ âlą êĎ‘Ę dČę yĎ

MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ì¡Ň nĘ y‘ĲĄ sox¿ tĎŇ =âlĲ ëŇ lĎŔ NtăĄŇ nŁ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ MyUĂę ‘ČhĲĎ
: ëŇ lĲĎ ’Ch¡ Sq¿Ąom=yJĲĂ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞtĲČŇ âlą wĘ

17 lk¡ČŇ C’ hŇ k¿ĎŇ y’Ą yeĂ UĳĆ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ My¿ĂoGhČ MyBËĂ rČ ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ BĂ ÉrmČ ’Ň tŇŁ yJąĂ
18 hoăĎhyĘ ÉhWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ rJęŁ zĘêĂ rkăŇŁ zĎ MhĳĆ mĄ ’r¡ĎytĂŇ âl¿ : MSĲĎ yrĂohĲ lĘ
19 ìŇ ynĆę y‘Ą C’ă rĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ŁlÁdŇŁ GĘ hČ tŇ iÄŁ UČ hČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =lkĎŇ lĘ C hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ lĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ

ì¡Ň ’ĞYĲĂ oh rS¿Ć ’Ğ hŇ yĎŔCTeĘ hČ ‘ČrăŁ EĘhČ wĘ ÉhqĎ zĎxĞhĲČ dŇ IąĎhČ wĘ ÉMytĂŇ pĘŇ UĲŁ hČ wĘ tŇ tąŇŁ ’Ł hĲĎ wĘř
hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lkĎŇ lĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ WĆÂ ‘ĞyĲČ=NJĲĄ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ

20 =dŇ ‘Č MBĳĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xQËČ SČ yĘ hŇ ‘ĎŔ rĘ~Ă hČ =tŇ ’Ć ÉMgČŇ wĘ : MhĲĆ ynĄjĘ mĂ ’r¡ĄyĎ
21 hoąĎhyĘ=yJĲĂ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ Zr¡Ł ‘ĞtĲČŇ âl¿ : ìŇ ynĲĆjĎ mĂ Myr¡ĂêĎsĘ eĂ hČ wĘ MyrËĂ’Ď SĘ eĂ hČ dŇ bęŁ ’Ğ
22 My¿ĂoGhČ =tŇ ’Ć ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž lSČ nĎ wĘ : ’rĲĎonwĘ lod¡Ň GĎ l’¿Ą ìŇ BĆŔ rĘqĂ BĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ

ìŇ yl¡Ć ‘Ď hŇ B¿Ć rĘêĂ =NjĆ rhĄŔ mČ MtăĎŇ ŁQJČ É lkČŇ CtŇ âlą T‘ĳĎmĘ T‘ăČmĘ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ lř’ËĄ hĎ
23 hŇ lĎŔ dŇŁ gĘŇ hŇ măĎ ChmĘ ÉMmĎ hĎ wĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ MnËĎtĎŇ nĘ C : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ

d‘

,[4:25] dylwt=yk ,[3:23] Nnxt’w +d Myrdsw .T"yq Myqwspw .Tlp [3:23—7:11] hVrph MV v.11
Mypl’ t‘bV twytw’w .hnmVw My‘bVw tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[6:4] l’rVy ‘mV ,[4:41] lydby z’
,’y‘gb =M’ĲĂ n"bw ’y‘g ’lb =M’Ă ’rwq ’"b ,[5:22] Mypsy=M’Ă +h Mypwlxw .hVlVw My‘br’w tw’m VlVw
’"b ,[6:15] hrxy=NpĆ ,w"ywh txt ’y‘gb KtklbĘ CĲ n"bw ’y‘g ’lb KtklbĘ C ’rwq ’"b ,[6:7] Krdb ìêĘ kĘ lĆbĘ C
txt ’y‘gb N"bw Mybr M‘ =MyĂoG PTwx ’"b ,[7:1] Mybr=MyĂoG lVnw ,’y‘gb =NpĲĆ n"bw hrxy M‘ =NpĆ PTwx
,[3:24] Kdb‘=t’ĲĆ Pwlx ’lbw .’y‘gb yn‘nJĘ hĲČ wĘ n"bw ’y‘g ’lb yn‘nkĘ hČ wĘ ’rwq ’"b ,[7:1] ynĂ‘ĞnČJĘ hČ wĘ ,MyĲĂoG
ű Mynp ,[4:32] Md’ ű Myhl’ ’rb +h twqspw .[6:10] K’ybĲĂ yĘ=yJĂ ,[5:19] Myrbdh=t’ĲĆ ,[5:15] Pqm db‘=yJĂ
.[7:9] wrbxw ,[5:10] wtwYm +wtk +bw .[7:1] Kypm ű Mybr=Mywg ,[6:4] dx’ ű y"y ,[5:8] lsp ,[5:4] Mynpb
.r"tw ‘"t ,w"d Nkw hwĄdĘmČ ’"s v.15 .+d qwsp ’"n d‘ d"y qwsp T"m hy‘Vyb NwyY rm’tw hrTph v.12

.V"x Nkw yrqw bytk hQĆ’ĄhĎ ’"sb ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.22 .s"tw ‘"t ,y"k y"t ,V"x Nkw ttŁ ’Ł hĎ ’"s v.19
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tŇ xČ ê¡ČmĂ MmĎŔ SĘ =tŇ ’Ć êăĎ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ ìŇ dĆŔ yĎBĘř ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ NtąČŇ nĎ wĘ : MdĲĎŇ mĘ èĲĎ hĂ dŇ ‘¡Č 24

yl¿Ą ysĂ jĘ : MtĲĎŇ ’Ł ì¡Ň dĘŇ mĲĂ SĘ hĂ dŇ ‘¿Č ìŇ ynĆŔ pĎŇ BĘ ÉSy’Ă bŇ ~¿Ą yČtĘŇ yĂ=âlĲ MyĂmĳĎèĎ hČ 25

êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ bŇ hąĎ zĎwĘ PŇ sĆ JĆÄ ždmŁ xĘ tČŇ =âlĲ S’ĳĄ BĎ NCpăŇ rĘWĘ êĂ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ
’ybąĂŇ tĎŇ =âlĲ wĘ : ’ChĲ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ bËČŇ ‘ĞotĲŇ yJÌĂ oBŔ SqăĄCĎêĂ NjĆ ť ëŇ lĎŔ 26

ű bŇ ‘¿ĄtČŇ wĘ CeYËĆuĘ SČ êĘ ű ZuÌĄSČ ChmĳŁ JĎ MrĆx¡Ą tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ ìŇ tĆŔ yBĄ =l’Ć ÉhbĎŇ ‘ĄotĲŇ
: ’ChĲ MrĆx¿Ą=yJĂ Ceb¡ĆŇ ‘ĞtĲČŇ êĲĘř

N‘ČmČÄ lĘ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ NCrămĘ SĘ êĂ MoI¡hČ ìËŇ CĘYČ mĘ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ wĎęYĘ UĂ hČ =lJĎ x

ho¡ĎhyĘ ‘B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć MêăĆSĘ rĂywĲĂ ÉMtĆŇ ’Ň bĎŇ C MtĆę ybĂŇ rĘC NCyÁxĘ êĲĂ
ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ ìÁ kĘŇ ylĲĂ hŁ rSĆÄ ’Ğ ëŇ rĆDĆę hČ =lJĎ =tŇ ’Ć êăĎrĘkČŇ zĲĎwĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ 2

rSÌĆ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ ‘ČdČÁ lĎ ìę tĘŇ iĲŁ nČlĘ ìÁ tĘŇ eĲŁ ‘Č N‘ČmČÄ lĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hŇ zËĆ
ìąŇ lĘ kĲĂŇ ’Ğ IĲČwČ ůìbĆŇ ‘Ă rĘIČwČ ÈìeĘ ‘Č yĘwĲČ : âlĲ =M’Ă wt¡ wYř m rm¿Ł SĘ tĂŇ hĞ ìËŇ bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂř 3

yJĂ ţ ìę ‘ĞdĲĂŇ oh N‘ČmăČ lĘ ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’Ğ NC‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ êĎ‘Ę dČŔ yĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉNUĎ hČ =tŇ ’Ć
ho¡ĎhyĘ=ypĲĂŇ ’Y¿Ď om=lJĎ =l‘Č yJËĂ MdĎŔ ’Ď hĲĎ hŇ yăĆxĘ yĲĂ ÉoDbČŇ lĘ MxĆ QąĆhČ =l‘Č âlă
hŇ z¡Ć hŇ qĎ YĳĄbĎŇ âlă ì¡Ň lĘ gĘŇrČwĘ ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉhtĎŇ lĘ bĲĎŇ âlą ìÁ tĘŇ lĎÄmĘ WĂ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ hŇ y¿ĆxĘ yĲĂ 4

onŔ BĘ =tŇ ’Ć ÉSy’Ă ri¿Ą yČyĘ rSĆÄ ’ĞJĲČ yJĂę ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă ê¡Ď ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č 5

tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ w¡Ł YĘ mĂ =tŇ ’Ć êĎŔ rĘmČ SăĎ wĘ : OĎ rĲĆiĘ yČmĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 6

hŇ bĳĎŇ oT ZrĆ’ăĆ=l’Ć ì¡Ň ’Ğ ybĲĂŇ mĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť : otĲŇ ’Ł hŇ ’¿Ď rĘyĂlĘ C wyk¡ĎŇ rĎdĘŇ BĂ 7

ZrĆ’ąĆ : rhĲĎ bĎŇ C hŇ ‘¡ĎqĘ BĂ BČ My’¿Ă YĘ yĲŁ tŇ mŔŁ hŁ tĘŇ C ÉtnŁ yĎ‘Ğ MyĂmĎŔ ylĄ xĞ năČ ZrĆ’Ć ť 8

ZrĆ’Ćę : SbĲĎŇ dĘŇ C NmĆ S¡Ć tŇ yz¿Ą=ZrĆ’ĲĆ NoUĳ rĂwĘ hŇ n¡Ď’Ą tĘŇ C NpĆŇ g¿ĆŇ wĘ hŇ rĎŔ ‘Ł WĘ C ÉhFĎ xĂ 9

ZrĆ’Ć ť HBĳĎ lJ¡Ł rs¿Č xĘ tĆŇ =âlĲ MxĆ lĆŔ HBăĎ =lkČŇ ’Ň êĲŁ ÉtnĚJĄ sĘ mĂ bĘŇ âlą rSĆÄ ’Ğ
êĎ‘Ę bĳĎŇ WĎ wĘ ê¡ĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ bŇ Y¿Ł xĘ êČ hĎ yr¡ĆrĎhĞmĲĄ C lzĆŔrĘbČŇ hĎ ynăĆbĎŇ ’Ğ rSăĆ ’Ğ 10

: ëŇ lĲĎ =NtČŇ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ b¡ĎŇ FŁ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉêĎkĘŇ rČbĲĄŇ C
ÉwytĎŇ wŁ YĘ mĂ rmąŁ SĘ yêĂÄ lĘ bĂŇ lĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć xJ¡Č SĘ êĂ =NjĆ ìŔ lĘ rmĆ èăĎ hĂ 11

êĎ‘Ę bĳĎŇ WĎ wĘ lk¡ČŇ ’Ň êŁ =NjĆ : MoIĲhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ uŁ xĚ wĘ wyTăĎ jĎ SĘ mĂ C 12

bŇ h¡Ď zĎwĘ PŇ sĆ k¿ĆŇ wĘ NyĚŔBĘ rĘyĂ ÉìnĘ ’Ň YĲŁ wĘ ìąŇ rĘqĲĎbĘŇ C : êĎbĘŇ SĲĎ yĎwĘ hŇ n¡ĆbĘŇ êĂ MybËĂŇ oT Myê¿Ă bĎŇ C 13

hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉêĎxĘ kČŇ SĲĎ wĘ ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ Mr¡ĎwĘ : hŇ BĲĆ rĘyĂ ì¡Ň lĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ ëŇ QĳĎ =hŇ BĆ rĘyĂ 14

ìÁ kĘŇ ylĂÄ oUhČ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìËŇ ’Ğ yYĲĂ oUhČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ 15

rbdmb
n"b ,’"b Nk v.2 .x .’y‘g ’lb CebĆ ‘ĞtČêĘ n"b ,’"b Nk v.26 .r"tw s"t ,‘"t Nkw ìydĆyĎWB ’"s v.24

s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk wytĎoYĘ mĂ ’"sb ,yrq wytĎwŁYĘ mĂ ,bytk otwĎYĘ mĂ v.2 .’y‘g ’lb KbblĘ BĂ
.r"twwww.bibleist.ru
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=Ny’ĲĄ rSăĆ ’Ğ No’¡ UĎ YĂ wĘ bŇ rĎŔ qĘ ‘Č wĘ ÉPrĎWĎ ű SxąĎ nĎ ’rĎę oehČ wĘ ldăŇŁ GĎhČ ű rBăĎ dĘŇ UĂ BČ
16 rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉNmĎ ì¿Ň lĘ kĂÄ ’ĞUĲČ hČ : SymĲĂ QĎ xČ hĲČ rC~¡ mĂ MyĂmČŔ ÉìlĘ ’yYąĂ oUhČ MyĂmĳĎ

ì¡Ň bĘŇ TĲĂ yhĄ lĘ ìŇ tĆŔ iŁ nČ ÉN‘ČmČÄ lĘ C ìę tĘŇ eĲŁ ‘Č N‘ČmăČ lĘ ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’Ğ NC‘¡dĘŇ yĲĎ=âl rS¿Ć ’Ğ
17 lyĂx¿ČhČ =tŇ ’Ć yl¡Ă hŇ WĎ ‘¿Ď ydĂŔ yĎ MYĆ‘ăŁ wĘ ÉyxĂ JŁ ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ BĂ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : ìŇ tĲĆŇ yrĂxĞ’ĲČ BĘ
18 tŇ oWă ‘ĞlĲČ xČ J¡Ł ìËŇ lĘ Nt¿ĄŇ eŁ hČ ’Chę yJăĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉêĎrĘkČŇ zĲĎwĘ : hŇ EĲĆhČ

: hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ otËŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć MyqÌĂhĎ N‘ČmČÄ lĘ lyĂxĳĎ

19 MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ êĎę kĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉxJČ SĘ êĂ xČ kąŇŁ SĎ =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ
dŇ b¡ŇŁ ’Ď yJ¿Ă MoIŔhČ ÉMkĆŇ bĎŇ ytĂŇ dąŇŁ ‘Ă hĲČ MhĳĆ lĎ tĎŇ ywăĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ Mê¡Ď dĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ

20 bŇ qĆ‘Ąť NCdĳŇ bĄŇ ’Ň tŇŁ NJ¡Ą MkĆŔ ynĄjĘ mĂ dŇ ybăĂŇ ’ĞmĲČ ÉhoĎhyĘ rSąĆ ’Ğ MyĂęoGJČ : NCdĲŇ bĄŇ ’Ň êĲŁ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ NC‘Ŕ mĘ SĘ tĂŇ âlă

T MyĂŔoG tŇ SĆ răĆlĎ É’bŇŁ lĎ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉMoIhČ rbąĄŇ ‘Ł hŇ êĎÄ ’Č l’Ąę rĎWĘ yĂ ‘măČ SĘ sŘ9

2 lod¿Ň GĎ=M‘ĲČ : MyĂmĲĎ èĎ BČ tŇ r¡Ł YĚbĘŇ C tŇ Łl¿ dŇŁ GĘ MyrËĂ‘Ď OĎ UĳĆ mĂ Mym¡Ă YĚ‘ĞwĲČ Myl¿Ă dŇŁ GĘ
yn¡ĄpĘŇ lĂ bŇ ~ĄŔ yČtĘŇ yĂ ymăĂ êĎ‘Ę mČŔ SĎ hŇ êăĎ’Č wĘ ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ hŇ êąĎ’Č rSĆÄ ’Ğ MyqĳĂnĎ‘Ğ ynăĄBĘ Mr¡ĎwĎ

3 S’ăĄ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ rbąĄŇ ‘Ł hĲĎ =’ChĲ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ MoIęhČ êăĎ ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ : qnĲĎ‘Ğ yn¿ĄBĘ
ÉMêĎdĘŇ bČŇ ’Č hĲČ wĘ MêąĎSĘ rČohĲ wĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ M‘¡ĄynĂ kĘŇ yČ ’Ch¿ wĘ MdËĄŇ ymĂ SĘ yČ ’ChÌ hŇ lĎŔ kĘŇ ’ĲŁ

4 žhoĎhyĘ PŇ dăŇŁ hĞBĲČ ìę bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂř rmăČ ’Ň êŁ =l’Č : ëŇ lĲĎ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ rhĄŔ mČ
tŇ SĆ r¡ĆlĎ hoĎŔhyĘ ynĂ ’ăČ ybĂŇ hĹ ÉytĂŇ qĎ dĘŇ YĂ BĘ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈìynĆpĎŇ QĘřmĂ ű Mt¿ĎŇ ’Ł ìŇ yhĆÄ Łl’Ĺ
: ìŇ ynĲĆjĎ mĂ MS¿Ď yrĂomĲ ho¡ĎhyĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyăĂoGhČ Ét‘ČSĘ rĂbĘŇ C tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć

5 yJĂÂ MYĳĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć tŇ SĆ răĆlĎ ’b¡ĎŇ hŇ ê¿Ď’Č ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ ÉrSĆ ŁyÄbĘŇ C ìę tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ bĘŇ âlă
N‘ČmČÁ lĘ C ìŇ ynĆŔ jĎ mĂ MSăĎ yrĂomĲ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyăĂoGhČ ű tŇ ‘ăČSĘ rĂBĘ
qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’ĞlĲČ ÉhoĎhyĘ ‘BąČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ =tŇ ’Ć MyqăĂhĎ

6 =tŇ ’Ć ìÁ lĘ NtĄÄ nŁ ìŇ yhĆŁl’Ĺţ hoăĎhyĘ ÉìtĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ bĘŇ âlą yJĂ ţ êĎę ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ
7 ÉrkŇŁ zĘ : hŇ êĎ’ĲĎ PŇ rĆ‘¡Ł =hŇ SĄ qĘ =M‘Č yJ¿Ă HêĳĎSĘ rĂlĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ bËĎŇ oFhČ ZrĆ’ÌĎhĎ

=NmĂ lĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć êĎpĘŇ YËČ qĘ hĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ÌĄ xJČŔ SĘ êĂ =l’Č
hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ =dŇ ‘Č ÉMkĆŇ ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č MyĂrČę YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ű tĎ’Ň YăĎř yĎ=rSĆ ’Ğ MoIÂhČ

8 PŇ eÌČ’Č tĘŇ IĂwČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć Mê¡ĆpĘŇ YČ qĘ hĂ bŇ r¿ĄxŁ bĘŇ C : hoĲĎhyĘ=M‘Ă Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂmĘ mČ
hwhy
’"s v.7 .ypr ìynĆpĎ lĘŇmĂ yllhb ,hgwmb hVwgdb dml Nk v.4 .’y‘g ’lb KbblĘ BĂ n"b ,’"b Nk v.4 .T

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw MtĆ’YĎyĘ
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tŇ xąŁ Cl tŇ xČ qČÁ lĎ hŇ rĎhĎę hĎ ytăĂŇ Łl‘ĞBĲČ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ ym¿Ă SĘ hČ lĘ Mk¡ĆŇ BĎ hoËĎhyĘ 9

rhĎę BĎ bŇ SăĄ ’Ą wĲĎ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ tŇ r¿ČJĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ tŇ xăŁ Cl ÉMynĂ bĎŇ ’ĞhĲĎ
: ytĂŇ ytĲĂŇ SĎ âl¿ MyĂm¡ČC yêĂ lĘ kČŔ ’Ď âlă MxĆ lĆ ť hŇ lĎ yĘlČŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎ rĘ’Č
MyhĳĂ Łl’Ĺ ‘BăČ YĘ ’Ć BĘ Myb¡ĂŇ tĚŇ JĘ MynĂŔ bĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ xăŁ Cl ÉynĄSĘ =tŇ ’Ć ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ NêĄÄ IĂwČ 10

ëŇ oê¿mĂ rhËĎ BĎ Mk¿ĆŇ UĎ ‘Ă hoĎÄhyĘ žrBĆ DĂ rSăĆ ’Ğ MyrĂÃ bĎŇ DĘhČ =lkĎŇ JĲĘ MhĆę ylĄ ‘ĞwĲČ
NtČÄ nĎ hŇ lĎ yĘlĳĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÉZuĄmĂ yhĂę yĘwČ : lhĲĎ uĎ hČ Moy¿BĘ S’¡Ą hĎ 11

hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ yrĲĂBĘ hČ tŇ ox¿ lĚ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ x¿Ł lĚ ynËĄSĘ =tŇ ’Ć ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ 12

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ tĎŇ ’Ň Y¡Ą oh rS¿Ć ’Ğ ìŔ UĘ ‘Č tŇ xăĄ SĂ yJĂ ť hŇ EĆŔmĂ ÉrhĄ mČ dŇ rąĄ MCqă ylČę ’Ą
rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ kĲĎŇ iĄ mČ Mh¡Ć lĎ CW¿ ‘Ď MtĂŔ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =NmĂ rhĄę mČ CrsăĎ 13

PŇ rĆ‘¡Ł =hŇ SĄ qĘ =M‘Č hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ylăČ ’Ą ho¡ĎhyĘ
MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ MmĎŔ SĘ =tŇ ’Ć hŇ xăĆ mĘ ’Ć wĘ MdĄŔ ymĂ SĘ ’Č wĘ ÉyeĂ UĆÄ mĂ PŇ rĆhąĆ : ’ChĲ 14

rhĎŔ hĎ =NmĂ ÉdrĄ’Ą wĲĎ NpĆŇ ’Ąę wĎ : CeUĲĆ mĂ bŇ r¡ĎwĎ MCY¿ ‘Ď=yogĲŇlĘ ìŔ tĘŇ o’ă ÉhWĆ ‘Ĺř ’ĲĆ wĘ 15

’rĆ’Ąę wĎ : ydĲĎŇ yĎ yê¿ĄSĘ l‘¡Č tŇ yrĂŔ BĘ hČ tŇ xăŁ lĚ ÉynĄSĘ C S’ĳĄ BĎ r‘ăĄBŁ rh¡Ď hĎ wĘ 16

MêăĆrĘsČ hŇ kĳĎŇ iĄ mČ lgĆŇ‘¡Ą MkĆŔ lĎ MtăĆŇ yWĂ ‘Ğ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ ÉMtĆŇ ’Ň TĎ xĞ hŇ eąĄhĂ wĘ
tŇ xŔŁ QĚ hČ ynăĄSĘ BĂ ÉWjŁ tĘŇ ’Ć wĲĎ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆDĆě hČ =NmĂ rhĄŔ mČ 17

ynĄÄpĘŇ lĂ ž ljČ nČtĘŇ ’Ć wĲĎ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ Mr¡ĄBĘ SČ ’Ğ wĲĎ ydĳĎŇ yĎ yêăĄSĘ l‘¡ČmĄ MkĄŔ lĂ SĘ ’Č wĲĎ 18

yêĂ lĘ kČŔ ’Ď âlă MxĆ lĆ ť hŇ lĎ yĘlČŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hŇ nĎęSŁ ’Ň rĲĂJĎ hoĎÁhyĘ
tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MtĆŔ ’Ň TĎ xĞ rSăĆ ’Ğ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ň FČ xČ =lJĎ l‘ąČ ytĂŇ ytĳĂŇ SĎ âlă MyĂm¡ČC
hŇ mĎŔ xĄ hăČ wĘ ÉP’Č hĎ ynąĄjĘ mĂ yêĂ rĘgęŁ yĎ yJăĂ : osĲ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ 19

MG¡Č ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĘ IĂwČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ ymăĂ SĘ hČ lĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ PŇ YÌČ qĎ rSĆÄ ’Ğ
lQËĄ jČ tĘŇ ’Ć wĲĎ odĳŇ ymĂ SĘ hČ lĘ dŇ ’¡Ł mĘ hoËĎhyĘ PŇ eÌČ’Č tĘŇ hĂ NręŁ hĞ’ĲČ bĘŇ CĲ : ’whĲĂ hČ M‘Čj¿Č BČ 20

MtăĆŇ yWĂ ‘Ğ=rSĆ ’Ğ MkĆÂ tĘŇ ’Ň FČ xČ =tŇ ’Ć wĲĘ : ’whĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ Nr¡Ł hĞ’ĲČ dŇ ‘¿ČBĘ =MGČ 21

ÉNoxTĎ otąŇ ’Ł tŇ JÄŁ ’Ć wĲĎ ůS’Ą BĎ ű otăŇ ’Ł PŇ răŁ WĘ ’Ć wĲĎ ÈyêĂ xĘ qČ lĎ lgĆŇ‘Ąę hĎ =tŇ ’Ć
dŇ r¿ĄIŁ hČ lxČ e¡ČhČ =l’Ć orŔ pĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉëlĂ SĘ ’Č wĲĎ rpĳĎŇ ‘ĎlĘ qD¡Č=rSĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č bŇ TĄŔ yhĄ
Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myp¿ĂŇ YĂ qĘ mČ hŇ wĳĎ’ĞêĲČhČ Ĳ tŇ r¡Ł bĘŇ qĂ bĘŇ C hŇ iĎŔ mČ bĘŇ C ÉhrĎ‘ĄbĘŇ tČŇ bĘŇ CĲ : rhĲĎ hĎ =NmĂ 22

CSă rĘC ÉCl‘Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ É‘ČnĄÄrĘBČ SdąĄŇ uĎ mĂ MkĆę tĘŇ ’Ć hoĎÁhyĘ xČŁlÄSĘ bĂŇ C : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć 23

âlą wĘ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ yjąĂ =tŇ ’Ć Crę mĘ êČ wČ MkĳĆŇ lĎ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
Mtnm’h

.hWĆ ‘Ę’ĆwĘ hgwmb v.14
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24 hoĳĎhyĘ=M‘Ă Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂmĘ mČ : olĲ qŁ BĘ Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ olŔ ÉMêĆnĘ mČ ’ĹhĲĆ
25 MoIËhČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ ’ăĄ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ljČÂ nČtĘŇ ’Ć wĲĎ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă ‘Ę DČ MoI¡mĂ

dŇ ym¿Ă SĘ hČ lĘ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =yJĲĂ yêĂ lĘ jĳĎ nČtĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ hŇ lĎ yĘQ¡Č hČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ
26 ÉìUĘ ‘Č tŇ xąĄ SĘ êČ =l’Č hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ůrmČ ’Ł wĲĎ ÈhoĎhyĘ=l’Ć lQăĄ jČ tĘŇ ’Ć wĲĎ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć

: hŇ qĲĎ zĎxĞ dŇ y¿ĎBĘ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ tĎŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ ìŇ ĳĆldĘŇ gĎŇBĘ tĎŇ yd¡ĂŇ jĎ rS¿Ć ’Ğ ìŔ tĘŇ lăĎ xĞ nĲČ wĘ
27 M‘ăĎhĎ ÉySĂ qĘ =l’Ć NpĆŇ êĄę =l’Č bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ ÉrkŇŁ zĘ
28 CntăĎŇ ’Ň YĄ ohĲ rSăĆ ’Ğ ÈZrĆ’Ď hĎ Crę mĘ ’Ň yĲŁ =NjĆ : otĲŇ ’Ň FĎ xČ =l’Ć wĘ o‘¡SĘ rĂ=l’Ć wĘ hŇ EĆŔhČ

MhĳĆ lĎ rBăĆ DĂ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć M’Ďě ybĂŇ hĞlĲČ hoĎŔhyĘ tŇ lĆ kăŇŁ yĘ ÉylĂ BĘ mĂ ůMèĎ mĂ
29 ìŇ tĳĆŇ lĎ xĞ nĲČ wĘ ì¡Ň UĘ ‘Č Mh¿Ą wĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ Mt¿ĎŇ mĂ hĞlĲČ M’¡Ď yYĂ ohĲ MtĎŔ o’ otăŇ ’Ď nĘ vĂ mĂ C

: hŇ yĲĎCTeĘ hČ ì¡Ň ‘ĞrĲŁ zĘbĲĂŇ C ldŔŁ GĎhČ ìăŇ xĞkĲŇŁ BĘ ÉtĎ’Ň YĄÄ oh rSąĆ ’Ğ

y ÉMynĂ bĎŇ ’Ğ tŇ xąŁ Cl=ynĲĄSĘ ìÂlĘ =lsĎ jĘ ylČę ’Ą hoăĎhyĘ rmÌČ ’Ď ’whĂÁ hČ tŇ ‘ĄÄ BĎ sŘ10

2 ÉbêŁ kĘŇ ’Ć wĘ : Z‘ĲĄ Nor¿’Ğ ì¡Ň QĘ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ hŇ rĎhĳĎhĎ yl¡Č ’Ą hŇ l¿Ą ‘ĞwĲČ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂJĎ
rSăĆ ’Ğ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ tŇ x¿Ł QĚ hČ =l‘Č CyËhĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’ĆÄ tŇ xŔŁ QĚ hČ =l‘Č

3 lsËŁ pĘŇ ’Ć wĲĎ MyFĂŔ SĂ yYăĄ‘Ğ ÉNor’Ğ W‘Č’ąČ wĎ : NorĲ’Ď BĲĎ Mê¡ĎmĘ WČ wĘ êĎrĘBĳČSĂ
: ydĲĂŇ yĎBĘ tŇ x¡Ł QĚ hČ yn¿ĄSĘ C hŇ rĎhĎŔ hĎ l‘Č’ăČ wĎ MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂJĎ Myn¡ĂbĎŇ ’Ğ tŇ x¿Ł lĚ =ynĲĄSĘ

4 rSăĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ tŇ ’Ą ť NoSę ’Ň rĂhĲĎ bŇ êăĎkĘŇ UĂ JČ tŇ xÁŁ QĚ hČ =l‘ĲČ bŇ êÄŁ kĘŇ IĂwČ
ho¡ĎhyĘ Mn¿ĄêĘ IĂwČ lhĳĎ uĎ hČ MoyăBĘ S’¡Ą hĎ ëŇ oê¿mĂ rhËĎ BĎ Mk¿ĆŇ ylĄ ’Ğř hoĎÄhyĘ žrBĆ DĂ

5 rSăĆ ’Ğ Nor¡’Ď BĲĎ tŇ xŔŁ QĚ hČ =tŇ ’Ć ÉMWĂ ’Ď wĲĎ rhĎŔ hĎ =NmĂ ÉdrĄ’Ą wĲĎ NpĆŇ ’Ąę wĎ : ylĲĎ ’Ą
6 tŇ r¿Ł ’Ą BĘ mĂ C‘ËsĘ nĲĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C : hoĲĎhyĘ ynĂ C¡ČYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ MSĎŔ CyhĘ IăĂwČ ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď

rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć NhËĄ kČŇ yĘwČ MSĎŔ rbăĄŇ uĎ IĂwČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ tŇ mąĄ MSăĎ hŇ rĳĎsĄ omĲ Nq¡Ď‘ĞyĲČ=ynĄBĘ
7 ZrĆ’¡Ć hŇ tĎŇ bĎŔ TĘ yĎ hŇ dĎŇ GăŁ dĘŇ GĚhČ =NmĂ C hŇ dĎŇ GĳŁ dĘŇ GĚhČ C‘¡sĘ nĲĎ Mè¿Ď mĂ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ
8 tŇ ’Ň W¡Ą lĎ ywĂŔQĄ hČ TbĆŇ SăĄ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ lyDąĂbĘŇ hĂ ’whĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : MyĂmĲĎ =ylĄ xĞ nĲČ

omŔ SĘ BĂ ëŇ răĄbĎŇ lĘ C ÉotŇ rĘSĲĎ lĘ hoąĎhyĘ ynĄÄpĘŇ lĂ ždmŁ ‘ĞlĲČ hoĳĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć
9 wyxĳĎ’Ć =M‘Ă hŇ l¡Ď xĞ nĲČ wĘ qlĆ x¿Ą ywËĂlĄ lĘ hŇ yÌĎhĎ =âlĲ NřJĄÂ =l‘Č : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č

10 yêĂ dĘŇ măČ ‘Ď ykĂÂ nŁ ’ĲĎ wĘ : olĲ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rBËĆDĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ otŔ lĎ xĞ nĲČ ’Chă ÉhoĎhyĘ
‘mČÄ SĘ IĂwČ hŇ lĎ yĘlĳĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č MynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉMymĂ IĎJČ rhĎę bĎŇ
hwhy

.‘ybr Nkę =l‘ ’"s v.9 .y"tw ’"t ,V"x Nkw MkĆUĎ‘Ă ’"s v.4 .y .hnTq +ynt +m ’"s ,hnTq +m v.24
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rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ tĲĆŇ yxĂ SĘ hČ ho¡ĎhyĘ hŇ b¿ĎŇ ’Ď =âlĲř ’whĂŔ hČ M‘ČjăČ BČ MGČ ť ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ 11

ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć CSă rĘyřyĲĂwĘ ÉC’bÄŁ yĎwĘ M‘ĳĎhĎ ynăĄpĘŇ lĂ ‘i¡Čř mČ lĘ ëŇ ¿Ąl MCqË ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ
: MhĲĆ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’ĞlĲČ yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ

hŇ ’Ď rĘyĂlĘ ţ=M’Ă yJăĂ ëŇ UĳĎ ‘Ă mĲĄ l’¡Ą SŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ hŇ mĎ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉhêĎ‘Č wĘ 12

ÉdbŇŁ ‘ĞlĲČ wĘ otŔ ’Ł hŇ băĎŇ hĞ’ĲČ lĘ C ÉwykĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ tŇ kĆŇ ląĆ lĎ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ=tŇ ’Ć
tŇ wąŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć rř mÂŁ SĘ lĂ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć 13

hoăĎhylĲČ NhĄ ť : ëŇ lĲĎ bŇ oT¡ lĘ MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ uŁ xĚ =tŇ ’Ć wĘ ÉhoĎhyĘ 14

qrÌČ : HBĲĎ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ MyĂmĳĎèĎ hČ ymăĄ SĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ 15

MhĆę yrĄxĞ’ĲČ M‘ăĎrĘzČBĘ rxČÂbĘŇ IĂwČ MtĳĎŇ o’ hŇ băĎŇ hĞ’ĲČ lĘ ho¡ĎhyĘ qS¿Č xĎ ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’ĞBĲČ
MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ tŇ lăČ rĘ‘Ď tŇ ’¡Ą MêĆě lĘ mČ C : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =lJĎ mĂ MkËĆŇ BĎ 16

MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ yhăĄŁl’Ĺ ’Chť MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť : dŇ o‘Ĳ CS¡ qĘ tČŇ âl¿ MkĆŔ jĘ rĘ‘ĎÄ wĘ 17

’văĎ yĂ=âlĲ ÉrSĆ ’Ğ ’rĎŔ oehČ wĘ ÉrBŁ GĂ hČ ldąŇŁ GĎhČ l’ĄÄ hĎ MynĳĂdŇŁ ’ĞhĲĎ yn¡ĄdŇŁ ’Ğ wĲČ
rGĄŔ bŇ hăĄ ’Ł wĘ hŇ nĳĎmĎ lĘ ’Č wĘ Mot¡Ň yĎ Tj¿Č SĘ mĂ hŇ WËĆ ‘Ł : dŇ xČ SĲŁ xu¡ČyĂ âl¿ wĘ MynĂŔ pĎŇ 18

Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ rGĳĄhČ =tŇ ’Ć Mê¡ĆbĘŇ hČ ’Ğ wĲČ : hŇ lĲĎ mĘ WĂ wĘ MxĆ l¿Ć ol¡ tŇ tĆŇ l¿Ď 19

qBĎŔ dĘŇ tĂŇ obăŇ C dŇ bĳŇŁ ‘ĞtĲČŇ otăŇ ’řŁ ’r¡ĎyêĂ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ ’Ć : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ 20

ìę êĘ ’Ă hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ’Chă wĘ ì¡Ň tĘŇ QĲĎ hĂ tĘŇ ’Ch¿ : ‘ČbĲĄŇ èĎ êĂ om¡ SĘ bĂŇ C 21

My‘ăĂbĘŇ SĂ BĘ : ìŇ ynĲĆy‘Ą C’¡ rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ Ét’Ł rĎoeĲ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ Łlą dŇŁ GĘ hČ =tŇ ’Ć 22

yb¿ĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìmĘ WĲĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’Ğ Cd¿Ň rĘyĲĎ SpĆŇ nĆŔ
oêę rĘmČ SĘ mĂ êăĎrĘmČ SĲĎ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ ’¡Ą êĎŔ bĘŇ hČ ’ăĎ wĘ : bŇ rĲŁ lĎ MyĂm¡ČèĎ hČ ’y
âlă ű yJăĂ ůMoIhČ ÈMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ wyt¡ĎŇ wŁ YĘ mĂ C wyTËĎ jĎ SĘ mĂ C wytÌĎŇ uŁ xĚ wĘ 2

hoăĎhyĘ rs¡Č Cm=tŇ ’Ć C’Ŕ rĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ wĲČ ÉC‘dĘŇ yĲĎ=âl rSąĆ ’Ğ MkĆę ynĄBĘ =tŇ ’Ć
ÉwytĎŇ tŇŁ ’ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ yĲĎCTeĘ hČ o‘¡rŁ zĘC hŇ qĎŔ zĎxĞhĲČ ÉodŇ yĎ=tŇ ’Ćř olědĘŇ GĎ=tŇ ’Ć MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ 3

MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ lĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ëŇ otăŇ BĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ wyWĎŔ ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ
rSĆÄ ’Ğ oBę kĘŇ rĂlĘ C wysăĎ CslĘ MyĂrČÁ YĘ mĂ lyxĄÄ lĘ žhWĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ wĲČ : oYĲ rĘ’Č =lkĎŇ lĘ C 4

MdăĄŇ BĘ ’Č yĘwČ MkĳĆŇ yřrĄxĞ’ĲČ Mp¡ĎŇ dĘŇ rĎBĘ MhĆŔ ynĄjĘ =l‘Č ÉPCs=MyČ ymąĄ=tŇ ’Ć PŇ yYĂÁ hĄ
Mk¡ĆŇ ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č rBĳĎdĘŇ UĂ BČ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ wĲČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hoĎŔhyĘ 5

Mwqmh=d‘
.b"d Nkw CSrĘyyĲĂwĘ ’"s v.11 .Zmq ‘iĎmČlĘ ’"s v.11 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw =âlwĘ ’"s v.10

=t’ĆwĘ ’"s v.2 .’y .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ot’Ł wĘ ’"s v.20 .‘ybr rmęVl hgwmb v.13

’ymps’w MkĆyrĄxĞ’Č lbb : wyl‘ rsmn ’"sbw ,MhĆyrĄxĞ’Č ’"s v.4 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x ,b"d Nkw
.MhĆyrĄxĞ’Čwww.bibleist.ru
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6 Èb’Ď ylĂ ’Ĺ ynăĄBĘ MrĎę ybĂŇ ’ĞlĲČ wĘ NtăĎŇ dĎŇ lĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ wĲČ : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ hČ =dŇ ‘Č
Mh¡Ć yêĄBĲĎ =tŇ ’Ć wĘ M‘¿ĄlĎ bĘŇ êĂ wČ hĎ yjĂŔ =tŇ ’Ć ÉZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ tąĎŇ YĘ jĲĎ rSĆÄ ’Ğ ůNbĄŇ C’rĘ=NBĆ
=lJĎ bŇ rĆq¡ĆBĘ MhĆŔ ylĄ gĘŇrČBĘ rSăĆ ’Ğ ÉMCqyĘhČ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ MhĳĆ ylĄ hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć wĘ

7 rS¡Ć ’Ğ ldĳŇŁ GĎhČ ho¡ĎhyĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ =lJĎ tŇ ’ËĆ tŇ ’ŔŁ rŁ hĲĎ ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄ yJąĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
8 N‘ČmăČ lĘ MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ hŇ wĎŔYĘ UĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMêĆrĘmČ SĘ C : hŇ WĲĎ ‘Ď

hŇ UĎ S¡Ď Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ MêËĆ’Č rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć MêăĆSĘ rĂywĲĂ ÉMtĆŇ ’Ň bĎŇ C Cqę zĘxĆ êĲĆ
9 ‘BČÄ SĘ nĂ žrSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMymĂ yĎ CkŇ yrąĂ’ĞêĲČ N‘ČmČÄ lĘ C : HêĲĎSĘ rĂlĘ

: SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ M‘ĳĎrĘzČlĘ C Mh¡Ć lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ MkËĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ hoÌĎhyĘ
10 âlă HêĎŔ SĘ rĂlĘ ÉhUĎ SĎÄ =’bĎŇ hŇ êąĎ’Č rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ yJăĂ sŘ11

ìŔ ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ É‘rČzĘêĂ rSąĆ ’Ğ MèĳĎ mĂ Mt¡ĆŇ ’Ň YĎ yĘ rS¿Ć ’Ğ ’whĂŔ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆkĘŇ
11 Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ MêĆÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ wĘ : qrĲĎIĎhČ Ng¿ČŇJĘ ì¡Ň lĘ gĘŇrČbĘŇ tĎŇ yq¿ĂSĘ hĂ wĘ

=hŇ êĆSĘ êĲĂř MyĂm¡ČèĎ hČ rT¿Č mĘ lĂ tŇ ‘ĳŁ qĎ bĘŇ C Myr¡ĂhĎ ZrĆ’¿Ć HêĎŔ SĘ rĂlĘ ÉhUĎ SĎÄ
12 hoąĎhyĘ ynĄÄ y‘Ą dŇ ymĂę êĎ HtĳĎŇ ’Ł SrăĄDŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ćě : MyĂUĲĎ

: hŇ nĲĎSĎ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ nĎŔ èĎ hČ ÉtySĂ rĄř mĲĄ HBĎŔ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
13 Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ ytČŔ wŁ YĘ mĂ =l’Ć ÉC‘mĘ SĘ êĂ ‘ČmąŁ SĎ =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ

=lkĎŇ bĘŇ C Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ odŔ bĘŇ ‘ĎlĘ C ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ bĎÂ hĞ’ĲČ lĘ MoIĳhČ
14 êăĎpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ SoqĳlĘ mČ C hŇ răĆoy oê¡ ‘Ă BĘ MkËĆŇ YĘ rĘ’Č =rTĲČ mĘ yêÌĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ SĘ pĘŇ nČ
15 ê¡ĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ìŇ êĳĆmĘ hĆ bĘŇ lĂ ì¡Ň dĘŇ WĲĎ BĘ bŇ WĆ ‘¿Ą yêËĂ tČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ rĲĆhĎ YĘ yĂwĘ ì¡Ň SĘ rĲŁ ytĂŇ wĘ ìŇ nĆŔ gĎŇdĘŇ
16 ÉMêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MêĆę rĘsČ wĘ MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ hŇ ê¡ĆpĘŇ yĂ=NjĆ MkĆŔ lĎ CrămĘ èĲĎ hĂ : êĎ‘Ę bĲĎŇ WĎ wĘ
17 rYąČ‘Ď wĘ MkĆę BĎ hoĎÁhyĘ=PŇ ’Č hŇ rĎÄ xĎ wĘ : MhĲĆ lĎ Mt¡ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ

HlĳĎ CbŇ yĘ=tŇ ’Ć Nê¡ĄtĂŇ âl¿ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ wĘ rTĎŔ mĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âlwĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ =tŇ ’Ć
: MkĲĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ ho¡ĎhyĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ FŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ É l‘ČmĄ hŇ rĎę hĄ mĘ MêăĆdĘŇ bČŇ ’Ğ wĲČ

18 MêĆÄ rĘSČ qĘ C MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČ=l‘Č wĘ Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =l‘Č hŇ QĆ ’ĄŔ yrăČbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉMêĆmĘ WČ wĘ
19 Mê¿ĆdĘŇ UČ lĂ wĘ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄ NyB¿Ą tŇ p¡ŇŁ TĎ oTĲ lĘ Cy¿hĎ wĘ MkĆŔ dĘŇ yĆ=l‘Č Éto’lĘ MtąĎŇ ’Ł

ëŇ rĆDĆŔ bČŇ ìăŇ êĘ kĘŇ lĆ bĘŇ C ÉìtĆÄ ybĄŇ BĘ ìąŇ êĘ bĘŇ SĂ BĘ MBĳĎ rBăĄ dČŇ lĘ Mk¡ĆŇ ynĄBĘ =tŇ ’Ć MtËĎŇ ’Ł
20 : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ bĂŇ C ìŇ t¡ĆŇ yBĄ tŇ oz¿CzmĘ =l‘Č MêËĎbĘŇ tČŇ kĘŇ C : ìŇ mĲĆ CqbĘŇ C ì¡Ň BĘ kĘŇ SĎ bĘŇ C
21 hoËĎhyĘ ‘BÌČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť MkĆŔ ynĄbĘŇ ymăĄ ywĂ ÉMkĆŇ ymĄ yĘ CBą rĘyĂ N‘ČmČÄ lĘ

Mkytb’l
.yrq tySĂ ’rĄmĄ v.12 .’y‘g ’lb =htSĘ êĂ n"b ,’"b Nk v.11
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: ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č MyĂm¡ČèĎ hČ ym¿Ą yJĂ MhĳĆ lĎ tŇ tăĄŇ lĎ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ
ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEęhČ hŇ wăĎYĘ UĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć NCrÁ mĘ SĘ êĂ rmÄŁ SĎ =M’Ă žyJĂ 22

tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ bĎÂ hĞ’ĲČ lĘ HtĳĎŇ ŁW‘ĞlĲČ śMk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ
hŇ QĆ ’¡Ą hĎ My¿ĂoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ SyrÌĂohwĘ : obĲŇ =hŇ qĎ bĘŇ dĎŇ lĘ CĲ wyk¡ĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ 23

Moqę UĎ hČ =lJĎ : MJĲĆ mĂ Mym¡Ă YĚ‘ĞwĲČ Myl¿Ă dŇŁ GĘ MyĂŔoG MêăĆSĘ rĂywĲĂ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ QĂ mĂ 24

NonÁbĎŇ QĘ hČ wĘ rBĎÄ dĘŇ UĂ hČ =NmĂ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ MkăĆŇ lĎ oB¡ MkËĆŇ lĘ gĘŇrČ=PŇ JĲČ ëŇ rÌŁ dĘŇ êĂ rSĆÄ ’Ğ
=âlĲ : MkĲĆŇ lĘ bĲĚŇ GĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ NorŔ xĞ’ĲČ hĎ MIăĎhČ Éd‘Č wĘ tŇ rĎę jĘ =rhČ nĘ śrhăĎ eĎhČ =NmĂř 25

MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ű NêăĄ yĂ MkĆÁ ’ĞrĲČomC MkĆÄ DĘxĘ jČ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ BĂ Sy’¡Ă bŇ ~¿Ą yČtĘŇ yĂ
: MkĲĆŇ lĎ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ HbĎŔ =CkŇ rĘdĘŇ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ ynąĄjĘ =l‘Č
=tŇ ’Ć : hŇ lĲĎ lĎ qĘ C hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ MoIĳhČ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Nt¿ĄŇ nŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ ’Ąę rĘ+p4 26, 27

ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉtwŁ YĘ mĂ =l’Ć C‘ę mĘ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ hŇ kĳĎŇ rĎBĘ hČ
hoăĎhyĘ ÉtwŁ YĘ mĂ =l’Ć ÉC‘mĘ SĘ tĂŇ âlą =M’Ă hŇ lĎę lĎ uĘ hČ wĘ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ 28

tŇ kĆŇ lĆę lĎ MoIĳhČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ ëŇ rĆDĆŔ hČ =NmĂ MêăĆrĘsČ wĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ
hŇ yĎęhĎ wĘ : MêĲĆ‘Ę dČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ 29

hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ Éì’Ğ ybĲĂŇ yĘ yJąĂ
hŇ l¡Ď lĎ uĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyzĂŔrĂGĘ rhăČ =l‘Č ÉhkĎŇ rĎBĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ HêĳĎSĘ rĂlĘ
’obăŇ mĘ ëŇ rĆDĆ ť ÉyrĄxĞ’ĲČ NDĄę rĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ hŇ UĎ hĄÁ =âlhĞ : lbĲĎŇ y‘Ą rh¿Č =l‘Č 30

yn¿Ąol’ĲĄ lYĆ’¡Ą lGĎŔ lĘ GĂ hČ lCmť hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞBĲĎ bŇ S¡Ą IŁ hČ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hČ Ĳ ÉZrĆ’ĆÄ BĘ SmĆ èĆŔ hČ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć tŇ SĆ răĆlĎ É’bŇŁ lĎ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć MyrăĂbĘŇ ‘ĲŁ ÉMêĆ’Č yJąĂ : hŇ rĲĆmŁ 31

: HBĲĎ =MêĆbĘŇ SČ ywĲĂ Ht¡ĎŇ ’Ł Mê¿ĆSĘ rĂywĲĂ MkĳĆŇ lĎ NtăĄŇ nŁ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ
ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ MyTĳĂ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ Myu¡ĂxĚhĲČ =lJĎ tŇ ’¿Ą tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ MêăĆrĘmČ SĘ C 32

NCrămĘ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ÈMyTĂ jĎ SĘ UĂ hČ wĘ MyuăĂxĚhĲČ hŇ QĆ ’Ą ţ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Nt¿ĄŇ nŁ by
HêĳĎSĘ rĂlĘ ì¡Ň lĘ ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’Ğ yhÌĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ NtČÄ nĎ žrSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ ůtoW‘ĞlĲČ
Mymyh=lk
ldŁ GĎhČ rhnh ’"s v.24 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =NmĂ C ’"s v.24 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw MoIhČ Mkt’ ’"s v.22

,[7:12] bq‘ hyhw +g Myrdsw .’"yq Myqwspw .l’w‘d [7:12—11:25] hVrph MV v.25 .r"tw ‘"t Nkw
tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[11:10] Zr’h rds tyVylVw .[10:1] y"y rm’ ’whh t‘b ,[9:1] l’rVy ‘mV
,[7:26] CebĆ ‘ĞtČêĘ b‘tw +d Mypwlxw .Vmxw MyVVw tw’m hnmVw Mypl’ tVV twytw’w .h‘bVw My‘br’w
Nk ’lw ’y‘gb KbblĘ BĲĂ ’"b ,[8:2] ìbĘ bĎ lBĂ rV’=t’ ,n"b Nk ’lw w"yth txt ’y‘gb wnb‘tČêĲĘ ’rwq ’"b
’rwq ’"b ,[11:19] Krdb ìêĘ kĘ lĆbĘ C ,n"b Nk ’lw ’y‘gb =htSĘ êĲĂ ’rwq ’"b ,[11:11] Mym=hêĆSĘ êĂ ,n"b
,[10:4] txlh=l‘ĲČ .[9:2] lwdg=M‘ĲČ wyl‘ wrbxth rV’w ,w"ywh txt ’y‘gb KtklbĘ CĲ n"bw ’y‘g ’lb KtklbĘ w
,[8:15] PrV ű Vxn ,[7:26] wb +b ,[7:26] wnYqVt ű ZqV twqspw .Pqmb ’yhw Kyr’mb ,[10:7] Mym=ylxn
qwsp d"n hy‘Vyb hr‘s hyn‘ hrTph v.26 .[8:2] wtwYm +’ +tkw .[9:21] wt’ PrV’w ,[9:14] y"y Pdhb
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2 NCdŇ BĘ ’Č êĘ ţ dŇ BăĄ ’Č : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č MyI¡ĂxČ Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČ =lJĎÄ
MyS¿Ă rĘyĲŁ MêËĆ’Č rS¿Ć ’Ğ MyĂęoGhČ MSăĎ =CdŇ bĘŇ ‘ĲĎ rSÌĆ ’Ğ tŇ omÂqŁ UĘ hČ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ
tŇ xČ t¡ČŇ wĘ tŇ o‘Ŕ bĎŇ GĘ hČ =l‘Č wĘ ÉMymĂ rĎhĲĎ MyrąĂhĎ hĲĆ =l‘Č MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ ’Ł

3 MtĎŔ bŇŁ ~ăĄmČ =tŇ ’Ć ÉMêĆrĘBČ SĂ wĘ MtĎę xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć MêăĆYĘ êČ nĂ wĘ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ
MêăĆdĘŇ BČ ’Ă wĘ NC‘ĳDĄgČŇêĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ yl¿Ą ysĂ pĘŇ C S’ĄŔ BĎ NCpăŇ rĘWĘ êĂ ÉMhĆ yrĄSĲĄ ’Ğ wĲČ

4 : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ NJĄŔ NCWă ‘ĞtĲČŇ =âl : ’ChĲ hČ Moq¡ UĎ hČ =NmĂ MmĎŔ SĘ =tŇ ’Ć
5 MkĆŔ yTĄ bĘŇ SĂ =lJĎ mĂ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ rxČÄ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ MoqÂUĎ hČ =l’Ć =M’ĲĂ yJĂ ţ
6 MtăĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ : hŇ UĎ SĲĎ tĎŇ ’Ň b¿ĎŇ C CS¡ rĘdĘŇ tĂŇ on¿kĘŇ SĂ lĘ MSĳĎ om¡ SĘ =tŇ ’Ć MCW¿ lĎ

MkĳĆŇ dĘŇ yĆ tŇ măČ CrêĘ tŇ ’¡Ą wĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ WĘ ‘Ę mČ Ét’Ą wĘ MkĆŔ yxĄ bĘŇ zĂwĘ ÉMkĆŇ ytĄŇ ŁlĲ ‘Ł hŇ UĎ SĎę
7 MSĎę =MêĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ nĘ ’Ň YĲŁ wĘ Mk¡ĆŇ rĘqČ BĘ tŇ r¿Ł kŇŁ bĘŇ C MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ dĘŇ nĂ wĘ ÉMkĆŇ yrĄdĘŇ nĂ wĘ

MkĳĆŇ yêĄbĲĎŇ C Mê¡Ć’Č MkĆŔ dĘŇ yĆ xlăČ SĘ mĂ É lkŇŁ BĘ MêĆę xĘ mČ WĘ C MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ
8 MyWËĂ ‘Ł CnxĘ nÌČ’Ğ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ NCWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň kĘŇ rČBĲĄ rS¿Ć ’Ğ
9 =l’Ć hŇ êĎ‘ĳĎ=dŇ ‘Č Mt¡ĆŇ ’Ň BĎ =âlĲ yJ¿Ă : wynĲĎ y‘ĄBĘ rS¿Ď IĎhČ =lJĎ Sy’¡Ă MoIĳhČ hŇ j¡Ł

10 ÈMêĆrĘbČŇ ‘ĞwĲČ : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ xĞ eĲČhČ Ĳ=l’Ć wĘ ÉhxĎ CnUĘ hČ
MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć lyxăĂ nĘ mČ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ MêăĆbĘŇ SČ ywĲĂ ůNDĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć

11 hŇ yăĎhĎ wĘ : xTČ BĲĆ =MêĆbĘŇ SČ ywĲĂ bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ MkËĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ mĂ MkÌĆŇ lĎ xČ ynĂÄhĄ wĘ
hŇ UĎ SăĎ MSĎŔ ÉomSĘ NJąĄ SČ lĘ ÉoB Mk¿ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhyĘ žrxČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moqę UĎ hČ
MkĆę yxĄ bĘŇ zĂwĘ MkăĆŇ ytĄŇ ŁlĲ o‘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ CăĆYČ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ C’ybĂŔ tĎŇ
Cr¡DĘř êĂ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ yrĄdĘŇ nĂ rxăČ bĘŇ mĂ É lkŇŁ wĘ MkĆŔ dĘŇ yĆ tŇ măČ rĚtĘŇ C ÉMkĆŇ ytĄŇ rĲŁ WĘ ‘Ę mČ

12 MkĆŔ ytĄŇ năŁ bĘŇ C ÉMkĆŇ ynĄbĘŇ C MêĆę ’Č ůMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÈynĄpĘŇ lĂ MêĆę xĘ mČ WĘ C : hoĲĎhylĲČ
qlĆ x¿Ą olË Ny’¿Ą yJăĂ MkĆŔ yrĄ‘ĞSĲČ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉywĂQĄ hČ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ hĲŁ mĘ ’Č wĘ Mk¡ĆŇ ydĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ

13 rS¿Ć ’Ğ Moq¡ mĎ =lkĎŇ BĘ ìŇ ytĳĆŇ Łl‘ĲŁ hŇ l¡Ć ‘ĞêĲČ =NjĆ ìŔ lĘ rmĆ èăĎ hĂ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă hŇ l¡Ď xĞ nĲČ wĘ
14 MS¡Ď ìŇ yTĆŔ bĎŇ SĘ dŇ xăČ ’Č BĘ ÉhoĎhyĘ rxąČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ MoqÂUĎ BČ =M’Ă yJăĂ : hŇ ’ĲĆ rĘêĂ
15 tŇ CČÄ’Č =lkĎŇ BĘ žqrČ : OĎ CĲĆYČ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ MSăĎ wĘ ìŇ ytĳĆŇ Łl‘ĲŁ hŇ lăĆ ‘ĞêĲČ

ì¡Ň lĘ =NtČŇ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ tŇ JČÄ rĘbĂŇ JĘ rWĎę bĎŇ êăĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ű xBăČ zĘêĂ ìÁ SĘ pĘŇ nČ
16 MD¡ĎhČ qr¿Č : lIĲĎ’Č kĲĎŇ wĘ yb¡ĂŇ ~Ę JČ CelĆŔ kĘŇ ’Ň yĲŁ ÉrohFĎ hČ wĘ ’mąĄ FĎ hČ ìŇ yrĳĆ‘ĎSĘ =lkĎŇ BĘ
17 lkăŇŁ ’ĹlĲĆ lkČÂ CtŇ =âlĲ : MyĂUĲĎ JČ Cek¡ĆŇ jĘ SĘ êĂ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č ClkĳĄŇ ’Ň tŇŁ âlă

ìŇ ĳĆn’Ň YŁ wĘ ì¡Ň rĘqĲĎBĘ tŇ r¿Ł kŇŁ bĘŇ C ìŇ rĆŔ hĎ YĘ yĂwĘ ìăŇ SĘ rĲŁ ytĂŇ wĘř ÉìnĘ gĲĎŇDĘ rWąČ ‘Ę mČ ìŇ yrĆę ‘ĎSĘ BĂ
Kyrdn=lkw

.y"tw y"k ’"t ,V"x Nkw ìSĘ rŁ yêĂ ’"s v.17 .ypr CrdĘŇêĂ yllhb ,hgwmb Nk v.11 .bywww.bibleist.ru
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žynĄpĘŇ lĂ =M’Ă yJĂÃ : ìŇ dĲĆŇ yĎř tŇ m¿Č CrtĘŇ C ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ dĘŇ nĂ wĘ rDŔŁ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉìyrĆÄ dĎŇ nĘ =lkĎŇ wĘ 18

ůoB ÈìyhĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rxČÁ bĘŇ yĂ rSĆÄ ’Ğ ÉMoqUĎ BČ CelĆękĘŇ ’Ň êĲŁ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ
êĎę xĘ mČ WĲĎ wĘ ìŇ yrĳĆ‘ĎSĘ BĂ rSăĆ ’Ğ yw¡ĂQĄ hČ wĘ ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ wĲČ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č wĘ ÉìêĆÄ bĂŇ C ìąŇ nĘ bĂŇ C hŇ êĎÄ ’Č
=tŇ ’Ć bŇ z¡Ł ‘ĞêĲČ =NjĆ ìŔ lĘ rmĆ èăĎ hĂ : ìŇ dĲĆŇ yĎř xl¿Č SĘ mĂ lk¡ŇŁ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ 19

sŘ12 hoĎÄhyĘ žbyxĂ rĘyČ=yJĲĂ : ìŇ tĲĆŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č ìŇ ym¡Ć yĎ=lJĎ ywĳĂQĄ hČ 20

rWĎŔ bĎŇ hŇ lăĎ kĘŇ ’ĲŁ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ůëlĎ =rBĆ DĂ rSăĆ ’ĞJĲČ ÈìlĘ CbĲŇ GĘ =tŇ ’ĲĆ ìŇ yh¿ĆŁl’Ĺ
: rWĲĎ BĎ lk¿ČŇ ’Ň êŁ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ tŇ C¿Č’Č =lkĎŇ BĘ rWĳĎ BĎ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ hŇ C¿Ć’Č tĘŇ =yJĲĂ
omă SĘ MCWă lĎ ÈìyhĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rxČÁ bĘŇ yĂ rSĆÄ ’Ğ Moqę UĎ hČ ìÁ UĘ mĂ qxČÄ rĘyĂ=yJĲĂ 21

ìŇ tĳĂŇ yCĂYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŔ lĘ ÉhoĎhyĘ NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ ìę nĘ ’Ň ~ĲŁ mĂ C ìăŇ rĘqĲĎBĘ mĂ êĎÂxĘ bČŇ zĲĎwĘ ůMSĎ
ÉybĂŇ ~Ę hČ =tŇ ’Ć lkąĄŇ ’Ď yĲĄ rSĆÄ ’ĞJĲČ ëŇ ’Čę : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ tŇ C¿Č’Č lk¡ŇŁ BĘ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ BĂ ÉêĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ 22

qrăČ : CelĲĆ kĘŇ ’Ň yĲŁ wD¡ĎxĘ yČ rohŔ FĎ hČ wĘ É’mĄ FĎ hČ CelĳĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ NJ¡Ą lIĎŔ’Č hăĎ =tŇ ’Ć wĘ 23

SpĆŇ e¡ĆhČ lk¿ČŇ ’Ň tŇŁ =âlĲ wĘ SpĆŇ eĳĎhČ ’Chă MD¡ĎhČ yJ¿Ă MDĎŔ hČ lkăŇŁ ’Ğ ÉyêĂ lĘ bĂŇ lĘ qzČęxĞ
âl¡ : MyĂUĲĎ JČ Cek¡ĆŇ jĘ SĘ êĂ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č CelĳĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ âl¡ : rWĲĎ BĎ hČ =M‘Ă 24, 25

rS¡Ď IĎhČ hŇ W¿Ć ‘ĞtĲČŇ =yJĂ ìŇ yrĆŔ xĞ’ĲČ ìŇ ynăĆbĎŇ lĘ C ÉìlĘ bŇ TąČ yyĂ N‘ČmČÄ lĘ CelĳĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ
tĎŇ ’Ň bĎŔ C ’văĎ êĂ ìŇ yrĳĆdĎŇ nĘ C ì¡Ň lĘ Cy¿hĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ ìŇ ySËĆ dĎŇ qĲĎ qrÌČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ 26

MDĎŔ hČ wĘ rWăĎ BĎ hČ ÉìytĆÄ Łl‘ĲŁ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : hoĲĎhyĘ rx¿Č bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć 27

hoăĎhyĘ ÉxBČ zĘmĂ =l‘Č ÉëpĄŇ èĎ yĂ ìŇ yxĆę bĎŇ zĘ=MdČŇ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ xB¡Č zĘmĂ =l‘Č
hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’Ą ť êĎę ‘Ę mČ SĲĎ wĘ rmăřŁ SĘ : lkĲĄŇ ’Ň êŁ rW¡Ď BĎ hČ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ 28

yJąĂ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č ÉìyrĆÄ xĞ’ĲČ ìŇ ynąĆbĎŇ lĘ C ìÁ lĘ bŇ TČÄ yyĂ žN‘ČmČ lĘ OĎ CĳĆYČ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ
=yJĲĂ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ rSĎŔ IĎhČ wĘ bŇ oFă hČ ÉhWĆ ‘ĞtĲČŇ 29

tŇ SĆ r¿ĆlĎ hŇ UĎ SËĎ =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č rSĆÄ ’Ğ MyĂęoGhČ =tŇ ’Ć ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žtyrĂkĘŇ yČ
=NjĆ ìę lĘ rmĆ èăĎ hĂ : MYĲĎ rĘ’Č BĘ ê¡ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ MtĎŔ ’Ł êăĎSĘ rČyĲĎwĘ ìŇ ynĳĆjĎ mĂ Mt¡ĎŇ o’ 30

MhĆÁ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ SrÄŁ dĘŇ êĂ =NpĆŇ C ìŇ ynĳĆjĎ mĂ MdăĎŇ mĘ èĲĎ hĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ ÉSqĄeĎêĂ
NJ¡Ą =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyąĂoGhČ CdÁ bĘŇ ‘Č yĲČ hŇ kĎÄ y’Ą rmęŁ ’Ň lĄ
hoĎÁhyĘ tŇ bČÄ ‘ĞoêĲ =lkĎŇ žyJĂ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ NkĄŔ hŇ WăĆ ‘ĞtĲČŇ =âl : ynĂ ’ĲĎ =MGČ 31

MhĆŔ ytĄŇ năŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉMhĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć MgąČŇ yJăĂ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ň lĄ ÉCW‘Ď ’nĄęWĎ rSăĆ ’Ğ
hŇ CăĆYČ mĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ rSąĆ ’Ğ rbĎę DĎhČ =lJĎ tŇ ’ăĄ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ S’¡Ą bĎŇ Cp¿Ň rĘWĘ yĂ gy
Mkt’
V’rb rmŁ SĘ v.28 .w"Tdw y"t ,V"x Nkw ìydĆyĎ ’"s v.18 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw ìydĆyĎ ’"s v.17
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: CeUĲĆ mĂ ‘r¡ČgĘŇtĂŇ âl¿ wĘ wylĎŔ ‘Ď PŇ ăĄstŇŁ =âlĲ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ Cr¡mĘ SĘ tĂŇ ot¿Ň ’Ł MkĆŔ tĘŇ ’Ć

2 o’¿ tŇ o’¡ ìŇ ylËĆ’Ą Nt¿ČŇ nĎ wĘ Molĳ xĞ MlăĄ xŁ o’¡ ’ybĂŔ nĎ ÉìBĘ rĘqĂ BĘ MCqą yĎ=yJĲĂ sŘ13

3 hŇ kĎÂ lĘ nĲĄ rmĳŁ ’Ň lĄ ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ tŇ pĄŔ oUhČ wĘ Éto’hĎ ’bąĎŇ C : tŇ pĲĄŇ om
4 ‘mČę SĘ tĂŇ âlă : MdĲĄŇ bĘŇ ‘ĎnĲĎ wĘ Mê¡Ď ‘Ę dČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MyrËĂxĄ ’Ğ MyhÌĂ Łl’Ĺ yrĄÄ xĞ’ĲČ

hŇ iĆÂnČmĘ yJăĂ ’Chĳ hČ Mol¡ xĞhĲČ Ml¿Ą ox=l’Ć o’Ë ’ChŔ hČ ’ybăĂŇ eĎhČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l’Ć
MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉMybĂŇ hĞ’ĲŁ MkąĆŇ SĘ yĂhĞ tŇ ‘ČdČę lĎ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ

5 CkŇ l¡Ą êĄ MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ yrĄÄ xĞ’ĲČ : MkĲĆŇ SĘ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ
CdŇ b¡ŇŁ ‘ĞtĲČŇ ot¿Ň ’Ł wĘ C‘mĎŔ SĘ tĂŇ olă qŁ bĘŇ C ÉCrmÄŁ SĘ êĂ wytąĎŇ wŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ C’rĳĎytĂŇ otăŇ ’Ł wĘ

6 tŇ mĎę Cy ’ChÁ hČ MolÄxĞhĲČ žMlĄ xŁ o’ă ’ChÃ hČ ’ybăĂŇ eĎhČ wĘ : NCqĲ BĎ dĘŇ tĂŇ ob¿Ň C
ZrĆ’ăĆmĄ ű MkăĆŇ tĘŇ ’Ć ’yY¿Ă oUhČ MkĆÁ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhyĘ=l‘Č hŇ rĎsĎ ţ=rBĆ dĂŇ yJăĂ
ìËŇ CĘYĂ rSÌĆ ’Ğ ëŇ rĆDĆŔ hČ =NmĂ ÉìxĞ yDĲĂhČ ĲlĘ MydĂŔ bĎŇ ‘Ğ tŇ yBăĄmĂ ÉìdĘŇ jĲŁ hČ wĘ MyĂrČę YĘ mĂ

: ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C HBĳĎ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
7 ìŇ qĆę yxĄ tŇ SĆ ’ăĄ ű o’ă ìÁ êĘ bĂŇ =o’Ĳ ÉìnĘ bĂŇ =o’Ĳ ìŇ UĆ ’Ă ţ=NbĆŇ ìŇ yxăĂ ’Ď ìÃ tĘŇ ysĲĂ yĘ yJăĂ

MyhăĂ Łl’Ĺ ÉhdĎŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ hŇ kĎę lĘ nĲĄ rmĳŁ ’Ň lĄ rtĆŇ iăĄ BČ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČJĘ rS¿Ć ’Ğ ìËŇ ‘ĞrĲĄ o’Ì
8 ÉrSĆ ’Ğ MyUĂę ‘ČhĲĎ yhăĄŁl’ĹmĲĄ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’Ğ wĲČ hŇ ê¡Ď’Č êĎ‘Ę dČŔ yĎ âlă ÉrSĆ ’Ğ MyrĂŔ xĄ ’Ğ

ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ OĎ UĳĆ mĂ MyqăĂxŁ rĘhĲĎ o’¡ ìŇ ylĆŔ ’Ą MybăĂŇ rŁ uĘ hČ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ybĂŇ sĘ
9 soxą tĎŇ =âlĲ wĘ wylĳĎ’Ą ‘m¡Č SĘ tĂŇ âl¿ wĘ olŔ hŇ băĆŇ ’Ň tŇŁ =âlĲ : ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ Y¿ĄqĘ =dŇ ‘Č wĘ

10 ìËŇ dĘŇ yĲĎ CegĆŔ rĘhČ êĲČ ÉgrŁ hĎ yJąĂ : wylĲĎ ‘Ď hŇ i¡Ć kČŇ tĘŇ =âlĲ wĘ lm¿Ł xĘ tČŇ =âlĲ wĘ wylĎŔ ‘Ď ÉìnĘ y‘ĲĄ
11 oê¿lĘ qČ sĘ C : hŇ nĲĎrŁ xĞ’ĲČ BĎ M‘¡ĎhĎ =lJĎ dŇ y¿ČwĘ otĳŇ ymĂ hĞlĲČ hŇ n¡Ď oS’Ň rĲĂbĎŇ oB¿ =hŇ yĆhĘ êĲĂ

ìËŇ ’Ğ yYĲĂ oUhČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É l‘ČmĄ ÉìxĞ yDĲĂhČ ĲlĘ SuĄę bĂŇ yJăĂ tŇ mĳĄ wĎ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞbĲĎŇ
12 NC’ĳ rĎyĲĂwĘ C‘¡mĘ SĘ yĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎÄ wĘ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ

: ìŇ BĲĆ rĘqĂ BĘ hŇ E¡ĆhČ ‘rËĎhĎ rb¿ĎŇ DĎJČ tŇ oWę ‘ĞlĲČ CpŇ săĂ oy=âlĲ wĘ
13 tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ ìËŇ lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrSĆ ’Ğ ìŇ yrĆę ‘Ď tŇ xăČ ’Č BĘ ‘mČÂSĘ tĂŇ =yJĲĂ
14 yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć CxyDËĂIČwČ ìŇ BĆŔ rĘuĂ mĂ É l‘Č IČÄlĂ bĘŇ =ynĲĄBĘ MySąĂ nĎ’Ğ C’ÂYĘ yĲĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ MS¡Ď

: MêĲĆ‘Ę dČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ hŇ dËĎŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ hŇ kĎę lĘ nĲĄ rmĳŁ ’Ň lĄ Mr¡Ďy‘Ă
15 hŇ tËĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ rbĎŔ DĎhČ NokăŇ nĎ ÉtmĆ ’Ĺ hŇ eąĄhĂ wĘ bŇ TĳĄ yhĄ ê¡ĎlĘ ’Č SĲĎ wĘ êÌĎrĘqČ xĲĎ wĘ êÌĎSĘ rČdĲĎŇ wĘ
16 ’wh¡Ăř hČ ry‘¿ĂhĎ ybËĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć hŇ JĆę tČŇ hŇ JăĄ hČ : ìŇ BĲĆ rĘqĂ BĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ b¿ĎŇ ‘ĄoêĲ hČ

brx=ypl
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=ypĂŇ lĘ Hê¡ĎmĘ hĆ BĘ =tŇ ’Ć wĘ HBËĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ HtÌĎŇ ’Ł MrĄÄ xĞhĲČ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ
S’ĄÁ bĎŇ ÉêĎpĘŇ rČWĲĎ wĘ ůHbĎŇ xŁ rĘ ëŇ oêă =l’Ć ÈZBŁ qĘ êĂ HlĎę lĎ SĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : bŇ rĆxĲĎ 17

lêăĄ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ lylĂŔ JĎ ÉHlĎ lĎ SĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ry‘ąĂhĎ =tŇ ’Ć
MrĆxĳĄhČ =NmĂ hŇ mĎ C’¡ mĘ ìËŇ dĘŇ yĲĎBĘ qBÌČ dĘŇ yĂ=âlĲ wĘ : dŇ o‘Ĳ hŇ n¡ĆBĎ tĂŇ âl¿ MlĎŔ o‘ 18

ìŇ BĆŔ rĘhĂ wĘ ìăŇ mĘ xČ rĲĂwĘ ÉMymĂ xĞrĲČ ìąŇ lĘ =NtČŇ nĲĎ wĘ oję ’Č NorăxĞmĲĄ hoĎÁhyĘ bŇ CSÄ yĎ žN‘ČmČ lĘ
ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ ‘mČę SĘ tĂŇ yJăĂ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ 19

rSĎŔ IĎhČ ÉtoW‘ĞlĲČ MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉrmŁ SĘ lĂ
sŘ14 MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ MêĆŔ ’Č MynăĂBĎ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ dy

M‘ąČ yJăĂ : tŇ mĲĄ lĎ Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄ NyB¿Ą hŇ xËĎ rĘqĎ CmyWÌĂ tĎŇ =âlĲ wĘ Cdę dĘŇ GĲŁ tĘŇ tĂŇ âlă 2

M‘ăČlĘ Éol tŇ oy¿hĘ lĲĂ śhoĎęhyĘ rxăČ BĎ ìÂbĘŇ C ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ hŇ êĎŔ ’Č ÉSodŇ qĎ
: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ É lJŁ mĂ hŇ QĎŔ gĚŇsĘ

roSě ClkĳĄŇ ’Ň êŁ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ tŇ ’Ň z¿Ł : hŇ bĲĎŇ ‘ĄoêĲ =lJĎ lřk¡ČŇ ’Ň tŇŁ âl¿ 3, 4

o’¿ tĘŇ C NS¡Ł ydĂŇ wĘ ou¿ ’Č wĘ rCmĳ xĘ yČwĘ yb¡ĂŇ YĘ C lI¿Ď’Č : MyEĲĂ‘Ă hŇ W¿Ą wĘ Myb¡ĂŇ WĎř kĘŇ hŇ W¿Ą 5

tŇ osŔ rĎpĘŇ yêăĄSĘ É‘sČ SĆÄ tŇ ‘ČsąČ SŁ wĘ hŇ sĎę rĘjČ tŇ sĆ răĆpĘŇ mČ hŇ mĎÂhĄ BĘ =lkĎŇ wĘ : rmĆ zĲĎwĎ 6

ÉClkĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlą hŇ zĆÂ=tŇ ’Ć ëŇ ’ăČ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ Ht¡ĎŇ ’Ł hŇ mĳĎ hĄ BĘ BČ hŇ r¡ĎGĄ tŇ l¿Č ‘ĞmĲČ 7

=tŇ ’Ć wĘ lmĎ GĎhČ ţ=tŇ ’Ć hŇ ‘ĳĎCsèĘ hČ hŇ s¡Ď rĘjČ hČ ys¿ĄyrĂř pĘŇ UČ mĂ C hŇ rĎŔ GĄhČ ylăĄ ‘ĞUĲČ mĂ
CsyrĂŔ pĘŇ hĂ âlă ÉhsĎ rĘpČŇ C hŇ UĎ hĄę hŇ răĎgĄŇ hŇ lÌĄ ‘ĞmĲČ =yJĂ NpĎÁ èĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ bĆŇ nĆÄrĘ’Č hĲĎ
âlă wĘ É’Ch hŇ s¿Ď rĘjČ syrĂÄ pĘŇ mČ =yJĲĂ ryzĂxĞhĲČ ţ=tŇ ’ĲĆ wĘ : MkĲĆŇ lĎ Mh¡Ą My’¿Ă mĄ TĘ 8

: C‘GĲĎtĂŇ âl¿ Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ bĘŇ C ClkĄŔ ’Ň tŇŁ âlă ÉMrĎWĎ BĘ mĂ MkĳĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ hŇ rĎŔ gĄŇ
olË =rSĆ ’Ğ lJÌŁ MyĂUĳĎBČ rSăĆ ’Ğ lJ¡Ł mĂ ClŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉhzĆ=tŇ ’Ć 9

tŇ WĆ q¡ĆWĘ qČ wĘ ryj¿Ă nČsĘ olË =Ny’ĲĄ rSÌĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ tŇ WĆ q¡ĆWĘ qČ wĘ ryj¿Ă nČsĘ 10

hŇ r¡ĎhŁ TĘ roj¿ YĂ =lJĎ : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ ClkĳĄŇ ’Ň tŇŁ âlă 11

: hŇ IĲĎnĂ zĘ‘ĎhĲĎ wĘ srĆj¡ĆhČ wĘ rSĆ e¿ĆhČ MhĳĆ mĄ Cl¡ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ =âl rS¿Ć ’Ğ hŇ zĆěwĘ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ 12

: onĲ ymĂ lĘ bŇ r¡Ą‘Ł =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ : HnĲĎ ymĂ lĘ hŇ I¡ĎDČhČ wĘ hŇ IĎŔ’Č hăĎ =tŇ ’Ć wĘ Éh’Ď rĎhĲĎ wĘ 13, 14

: ChnĲĄ ymĂ lĘ Ze¡ĄhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ xČ èĳĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ sm¡Ď xĘ êČhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĎŔ ‘ĞIĲČhČ Ĳ tŇ BăČ Ét’Ą wĘ 15

hŇ mĎ x¡Ď rĎhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’¿Ď uĎ hČ wĘ : tŇ mĆ SĲĎ nĘ êĂ hČ wĘ PŇ CS¡ nĘ IČhČ =tŇ ’Ć wĘ soJ¿ hČ =tŇ ’Ćř 16, 17

: PŇ QĲĄ TČ ‘ĞhĲĎ wĘ tŇ p¡ČŇ ykĂŇ CDř hČ wĘ HnĳĎ ymĂ lĘ hŇ p¡ĎŇ nĎ’ĞhĲĎ wĘ hŇ dĎŔ ysĂ xĞhăČ wĘ : ëŇ lĲĎ èĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ 18

lkw
,y"t ,V"x Nkw ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.2 .dy .b"dw b"dx Nkw yrqw bytk ’yhĂ hČ ’"sb ,yrq ’yhĂ hČ v.16 .gy
,yllhb Nk v.7 .w"dw ’"d Nkw MyWĂ bĎ k ’"s v.4 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ClkĘ ’tŁ l"n v.3 .s"tw ‘"t

.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,d"dx Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.16 .rsx ysĄrĂpĘ UČmĂ C ymlVwrywww.bibleist.ru
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19, 20 roh¡ TĎ PŇ o‘¿=lJĎ : ClřkĲĄŇ ’Ď yĲĄ âl¡ MkĳĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ PŇ o‘Ŕ hĎ ZrĆSăĆ É lkŇŁ wĘ
21 hŇ eĎnăĆêĘ êĂ ìŇ yrĆÁ ‘ĎSĘ BĂ =rSĆ ’Ğ rGĄÄlČ hŇ lĎ bĄŇ nĘ ţ=lkĎŇ Clă kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlăř : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ

ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ hŇ êĎŔ ’Č ÉSodŇ qĎ M‘ąČ yJăĂ yrĂŔ kĘŇ nĎlĘ ÉrkŇŁ mĎ o’ą HlĎękĎŇ ’Ğ wĲČ
: oUĲ ’Ă bŇ l¿Ą xĞBĲČ yd¡ĂŇ GĘ lè¿Ą bČŇ tĘŇ =âlĲ

22 : hŇ nĲĎSĎ hŇ n¿ĎSĎ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ ’Y¿Ą IŁ hČ ìŇ ‘ĳĆrĘzČ tŇ ’ăČ CbŇ êĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą rvĄŔ ‘ČêĘ rvăĄ ‘Č
23 omă SĘ NJăĄ SČ lĘ ÈrxČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moqă UĎ BČ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ êĎÂlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ

N‘ČmăČ lĘ ìŇ ĳĆn’Ň YŁ wĘ ì¡Ň rĘqĲĎBĘ tŇ r¿Ł kŇŁ bĘŇ C ìŇ rĆŔ hĎ YĘ yĂwĘ ìăŇ SĘ rĲŁ yêĂ ÉìnĘ gĲĎŇDĘ rWąČ ‘Ę mČ ůMSĎ
24 ìÁ UĘ mĂ hŇ BĆÄ rĘyĂ=ykĲĂŇ wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ ’ËĎ rĘyĂlĘ dŇ mČę lĘ êĂ

ÉrxČ bĘŇ yĂ rSąĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČ ÉìUĘ mĂ qxąČ rĘyĂ=yJĲĂ ůotŇ ’Ą WĘ È lkČŇ CtŇ âlă yJăĂ ëŇ rĆDĆę hČ
25 hŇ ê¡ĎtČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ yJ¿Ă MSĳĎ om¡ SĘ MCW¿ lĎ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ

rxËČ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ MoqŔ UĎ hČ =l’Ć ÉêĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŔ dĘŇ yăĎBĘ ÉPsĆ JĆÄ hČ êąĎrĘYČ wĘ PŇ sĆ JĳĎ BČ
26 ìÁ SĘ pĘŇ nČ hŇ CĆÄ’Č êĘ =rSĆ ’Ğ ž lkŇŁ BĘ PŇ sĆ JĆÃ hČ hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ : oBĲ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ

êĎlĘ kăČŇ ’Ď wĘ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ ì¡Ň lĘ ’ĲĎ SĘ êĲĂ rS¿Ć ’Ğ lkËŇŁ bĘŇ C rkĎŔ èĄ bČŇ C ÉNyĂIČÄbČŇ C N’Ň ~ęŁ bČŇ C rqăĎBĎ BČ
27 =rSĆ ’Ğ yw¿ĂQĄ hČ wĘ : ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ C hŇ ê¿Ď’Č ê¡ĎxĘ mČ WĲĎ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ MèĎę

: ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ l¡Ď xĞ nĲČ wĘ qlĆ x¿Ą olË Ny’¿Ą yJăĂ CebĳĆŇ zĘ‘ČtĲČŇ âlă ìŇ yr¡Ć‘ĎSĘ BĂ
28 hŇ n¡ĎèĎ BČ ìŔ tĘŇ ’ăĎ CbŇ êĘ ÉrWČ ‘Ę mČ =lJĎ =tŇ ’Ć É’yYĂ oêĲ MynĂęSĎ SŁlă SĎ ű hŇ YăĄqĘ mĂ
29 hŇ lĎÁxĞ nĲČ wĘ qlĆ xĄÄ žol=Ny’ĲĄ yJăĂ ywĂÃQĄ hČ ’băĎŇ C : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ BĂ ê¡ĎxĘ eČhĂ wĘ ’whĳĂ hČ

C‘bĳĄŇ WĎ wĘ Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ wĘ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ BĂ rSăĆ ’Ğ ÉhnĎmĎ lĘ ’Č hĲĎ wĘ MotąŇ IĎhČ wĘ rGĄhČ wĘţ ëŇ UĎę ‘Ă
: hŇ WĲĆ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ =lkĎŇ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ N‘ČmąČ lĘ

wT, 2 rbăČŇ DĘ ÈhzĆwĘ : hŇ FĲĎ mĂ SĘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ Myn¡ĂSĎ =‘bČŇ SĲĆ Zu¿ĄmĂ
WGąŁ yĂ=âlĲ Ch‘ĳĄrĄBĘ hŇ è¡Ć yČ rS¿Ć ’Ğ odŔ yĎ hŇ èăĄ mČ É l‘ČBČÄ =lJĎ Tomę SĎ ůhFĎ mĂ èĘ hČ

3 WGĳŁ êĂ yr¡ĂkĘŇ eĎhČ =tŇ ’Ć : hoĲĎhylĲČ hŇ F¡Ď mĂ SĘ ’r¿ĎqĎ =yJĲĂ wyxĂŔ ’Ď =tŇ ’Ć wĘ ÉCh‘ĄÄ rĄ=tŇ ’Ć
4 ì¡Ň BĘ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ yJËĂ spĆŇ ’Ćě : ìŇ dĲĆŇ yĎ Tm¿Ą SĘ êČ ìŇ yx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć ìËŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ wĲČ

ì¿Ň lĘ =NtĲĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ śhoĎŔhyĘ ÉìkĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ ëŇ rąĄbĎŇ =yJĲĂ NoyĳbĘŇ ’Ć
5 ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡ BĘ ‘mČŔ SĘ êĂ ‘Č omă SĎ =M’Ă qrČť : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ

: MoIĲhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ wăĎYĘ UĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ rmąŁ SĘ lĂ
6 MyBĂę rČ MyăĂoG êĎÂTĘ bČŇ ‘ĞhĲČ wĘ ëŇ ĳĎl=rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŔ kĘŇ rČBĲĄ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=yJĲĂ

ht’w
ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.4 .wT .Pqmb =âl ’"s v.21 .lkĄ’Ď yĄ rybs v.19 .Zmqb tpĎ ykwdh hgwmb v.18
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: ClSĲŁ mĘ yĂ âl¿ ì¡Ň bĘŇ C MyBĂŔ rČ MyăĂogŇBĘ ÉêĎlĘ SČ mĲĎ C TbŔŁ ‘ĞtĲČŇ âlă ÉhêĎ’Č wĘ
sŘ15 ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ dŇ xăČ ’Č BĘ ÉìyxĆÄ ’Č dŇ xąČ ’Č mĲĄ NoyÁbĘŇ ’Ć ÉìbĘŇ žhyĆhĘ yĲĂ=yJĂ 7

âlą wĘ ìę bĘŇ bĲĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ZUăĄ ’Č tĘŇ âlÌ ëŇ ĳĎl NtăĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’ČÄ BĘ
olĳ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć xêËČpĘŇ êĂ xČ tÌŇŁ pĎŇ =yJĲĂ : NoyĲbĘŇ ’Ć hĲĎ ìŇ yx¡Ă ’Ď mĲĄ ìŔ dĘŇ yăĎ=tŇ ’Ć ÉZjŁ qĘ tĂŇ 8

ìÃ lĘ rmĆ èăĎ hĂ : olĲ rs¡Č xĘ yĆ rS¿Ć ’Ğ orŔ sŁ xĘ mČ yDĄť CeTĆŔ ybĂŇ ‘ĞêĲČ ÉTbĄŇ ‘ĞhĲČ wĘ 9

È‘bČŇ èĆ hČ =tŇ nČSĘ hŇ băĎŇ rĘqĲĎ rmęŁ ’Ň lĄ l‘Č IČÁlĂ bĘŇ ÉìbĘŇ bĲĎŇ lĘ =M‘Ă žrbĎŇ dĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=NjĆ
’rąĎqĎ wĘ olĳ Nê¡ĄtĂŇ âl¿ wĘ NoyŔbĘŇ ’Ć hĲĎ ÉìyxĂÄ ’Ď BĘ ìę nĘ y‘ĲĄ hŇ ‘ăĎrĎwĘ ůhFĎ mĂ èĘ hČ tŇ năČSĘ
ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ ‘r¿ČyĄ=âlĲ wĘ olŔ ÉNêĄêĂ NotąŇ nĎ : ’TĘ xĲĄ ì¡Ň bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉìylĆÄ‘Ď 10

=lkĎÄ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ ű llăČ gĘŇBĂ yJĂÂ olĳ ìăŇ êĘ tĂŇ BĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ rĆuăĆmĂ Noy¡bĘŇ ’Ć lD¿ČxĘ yĆ=âlĲ yJËĂ : ìŇ dĲĆŇ yĎ xl¿Č SĘ mĂ lk¡ŇŁ bĘŇ C ìŇ WĆŔ ‘ĞmĲČ 11

ìŇ IËĆnĂ ‘ĞlĲČř ìŇ yxÌĂ ’Ď lĘ ìÁ dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć xêČÄ pĘŇ êĂ xČ tŇŁ jĎ ţ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìCĘYČ mĘ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ NJĄÂ =l‘Č
yrĂę bĘŇ ‘Ă hĲĎ ìŇ yxăĂ ’Ď ìÁ lĘ rkĄÄ UĎ yĂ=yJĲĂ : ìŇ YĲĆ rĘ’Č BĘ ì¡Ň nĘ yĲŁ bĘŇ ’Ć lĘ CĲ 12

Cex¿Ć QĘ SČ êĘ tŇ ‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉhnĎèĎ bČŇ C MynĳĂSĎ SSăĄ ì¡Ň dĘŇ bĲĎŇ ‘ĞwĲČ hŇ IĎŔrĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ o’ť
: MqĲĎ yrĄ Cex¡Ć QĘ SČ tĘŇ âl¿ ëŇ UĳĎ ‘Ă mĲĄ yS¡Ă pĘŇ xĎ Cex¿Ć QĘ SČ tĘŇ =ykĲĂŇ wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă mĲĄ yS¡Ă pĘŇ xĎ 13

ho¿ĎhyĘ ìËŇ kĘŇ rČBĲĄ rSÌĆ ’Ğ ìŇ bĳĆŇ qĘ IĂmĂ C ì¡Ň nĘ rĘGĎmĲĂ C ìŔ nĘ ’Ň ~ăŁ mĂ olŔ ÉqynĂ ‘ĞêĲČ qynąĄ‘ĞhĲČ 14

ì¡Ň DĘpĘŇ IĂwČĲ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉtĎ yyĂÄhĎ dŇ bĆŇ ‘ąĆ yJăĂ êĎę rĘkČŇ zĲĎwĘ : olĲ =NêĆêĲĂ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ 15

ÉhyĎhĎ wĘ : MoIĲhČ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ìËŇ CĘYČ mĘ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ NJĄÂ =l‘Č ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ 16

bŇ oT¿ =yJĂ ìŇ tĆŔ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ ÉìbĘŇ hĲĄ ’Ğ yJąĂ ëŇ UĳĎ ‘Ă mĲĄ ’Y¡Ą’Ą âl¿ ìŇ ylĆŔ ’Ą rmăČ ’Ň yŁ =yJĲĂ
hŇ y¿ĎhĎ wĘ tŇ lĆ DĆŔ bČŇ C ÉonzĘ’Ď bĘŇ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ ‘ČYĄę rĘUČ hČ =tŇ ’Ć êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă ol¡ 17

ìŇ nĆę yř‘ĄbĘŇ hŇ SăĆ qĘ yĂ=âlĲ : NJĲĄ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ ’ĞlĲČ PŇ ’¿Č wĘ MlĳĎ o‘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ ì¡Ň lĘ 18

SSăĄ ì¡Ň dĘŇ bĲĎŇ ‘Ğ rykĂŔ WĎ rkăČŇ WĘ ÉhnĆSĘ mĂ yJĂę ëŇ UĎŔ ‘Ă mĲĄ ÉySĂ pĘŇ xĎ otąŇ ’Ł ÉìxĞQĲĄ SČ BĘ
: hŇ WĲĆ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkĘŇ rČbĲĄŇ C MynĳĂSĎ

hoăĎhylĲČ SyD¡ĂqĘ êČ rkĎŔ EĎhČ ÉìnĘ ’Ň YĲŁ bĘŇ C ìąŇ rĘqĲĎbĘŇ BĂ dŇ lĄÄ CĎyĂ žrSĆ ’Ğ rokÃ BĘ hČ =lJĲĎ 19

žynĄpĘŇ lĂ : ìŇ nĲĆ’Ň YŁ rok¿Ň BĘ zg¡ŇŁ tĎŇ âl¿ wĘ ìŇ rĆŔ oS rkăŇŁ bĘŇ BĂ ÉdbŇŁ ‘ĞtĲČŇ âlą ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ 20

hoĳĎhyĘ rxăČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ BČ hŇ nĎŔ SĎ bĘŇ hŇ năĎSĎ ÉCelĆÄkĘŇ ’Ň tĲŇŁ ìŇ yhąĆŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ
‘rĳĎ MCmă lJ¡Ł rCĄŔ ‘Ă o’ă ÉxČ iĄÄ jĂ MCmę obÁ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=ykĂŇ wĘ : ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ C hŇ ê¡Ď’Č 21

’l
.s"tw V"x ,d"dx ,g"dx ,b"d Nkw ’lmd ’lm ìynĆy‘ĄbĘ ’"s v.18 .dmlh Vwgd Kyn‘ĞQĲČ ’"s v.11
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22 ÉrohFĎ hČ wĘ ’mąĄ FĎ hČ CelĳĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ ìŇ yr¡Ć‘ĎSĘ BĂ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ CexĆŔ BĎ zĘtĂŇ âlă
23 Cek¡ĆŇ jĘ SĘ êĂ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č lřkĳĄŇ ’Ň tŇŁ âlă om¡ DĎ=tŇ ’Ć qr¿Č : lIĲĎ’Č kĲĎŇ wĘ yb¡ĂŇ ~Ę JČ wDĎŔ xĘ yČ

: MyĂUĲĎ JČ
zT SdĆŇ xăŁ BĘ yJĂÂ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ xsČ jĆŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ bŇ ybĂŔ ’Ď hĲĎ SdĆŇ xăŁ =tŇ ’Ć ÉromSĎ

2 xsČ jËĆ êĎxĘ b¿ČŇ zĎwĘ : hŇ lĎ yĘlĲĎ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ ìÁ ’Ğ yYĂÄ oh bŇ ybĂę ’Ď hĲĎ
om¡ SĘ NJ¿Ą SČ lĘ hoĎŔhyĘ rxăČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ ÉMoqUĎ BČ rqĳĎbĎŇ C N’Ň YăŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ

3 tŇ o~¡ mČ wyl¿Ď ‘Ď=lkČŇ ’Ň êĲŁ MymËĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ZmĄŔ xĎ ÉwylĎ ‘Ď lkąČŇ ’Ň tŇŁ =âlĲ : MSĲĎ
Moyą=tŇ ’Ć rJęŁ zĘêĂ N‘ČmăČ lĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉtĎ’Ň YĎÄ yĎ NozęjĎ xĂ bĘŇ yJăĂ ynĂ ‘ĳŁ MxĆ lăĆ

4 =lkĎŇ BĘ r’ËŁ WĘ ì¿Ň lĘ hŇ ’ĆÄ rĎyĲĄ=âlwĘ : ìŇ yIĲĆxČ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉìtĘŇ ’Ň YĲĄ
bŇ rĆ‘ËĆBĎ xB¿Č zĘêĂ rSĆÄ ’Ğ rWĎę BĎ hČ =NmĂ NylăĂ yĎ=âlĲ wĘ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ì¡Ň lĘ bĲĚŇ GĘ

5 dŇ xăČ ’Č BĘ xsČ jĳĎ hČ =tŇ ’Ć xČ BăŁ zĘlĂ lk¡ČŇ CtŇ âl¿ : rqĆBĲŁ lČ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ MoI¿BČ
6 =rSĆ ’Ğ MoqÂUĎ hČ =l’Ć =M’ĲĂ yJĂ ţ : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ

bŇ rĆ‘ĳĎBĎ xsČ j¡Ć hČ =tŇ ’Ć xB¿Č zĘêĂ MSËĎ omŔ SĘ NJăĄ SČ lĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ rxČÄ bĘŇ yĂ
7 Moqě UĎ BČ êĎŔ lĘ kČŇ ’ăĎ wĘ ÉêĎlĘ èČ bĂŇ C : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ ì¿Ň tĘŇ ’Ň YĲĄ dŇ ‘¡Ąom SmĆ èĆŔ hČ ’obăŇ JĘ

: ìŇ ylĲĆ hĎ ’ĲŁ lĘ ê¡ĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ rqĆBŔŁ bČŇ tĎŇ ynăĂpĎŇ C oBĳ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rxËČ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ
8 ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ ÉtrĆYĆÄ ‘Ğ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C tŇ o~ĳmČ lkăČŇ ’Ň êŁ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ S¿Ą
9 ëŇ ĳĎl=rjĎ sĘ êĂ tŇ ‘¡Ł bĚŇ SĲĎ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘř hŇ W¡Ć ‘ĞtĲČŇ âl¿

10 tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : tŇ o‘Ĳ bĚŇ SĲĎ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ rjŔŁ sĘ lĂ lxăĄ êĎ hŇ mĎŔ uĎ BČ ÉSmĄ rĘxĆ lxąĄ hĎ mĲĄ
rS¿Ć ’ĞJĲČř NêĳĄêĂ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ tŇ b¿ČŇ dĘŇ nĂ tŇ iËČ mĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ Éto‘bĚŇ SĲĎ gŇxąČ

11 ìăŇ nĘ bĂŇ C hŇ êĎÄ ’Č ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ êĎÂxĘ mČ WĲĎ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ
Mot¿Ň IĎhČ wĘ rGËĄhČ wĘ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ BĂ rSăĆ ’Ğ ÉywĂQĄ hČ wĘ ůìtĆŇ mĎ ’Ğ wĲČ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č wĘ ÈìêĆbĂŇ C
ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrxČ bĘŇ yĂ rSąĆ ’Ğ Moqę UĎ BČ ìŇ BĳĆ rĘqĂ BĘ rSăĆ ’Ğ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č hĲĎ wĘ

12 tĎŇ yWĂŔ ‘Ď wĘ êăĎrĘmČ SĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂř BĘ tĎŇ yy¡ĂhĎ dŇ bĆŇ ‘¿Ć=yJĂ êĎŔ rĘkČŇ zăĎwĘ : MSĲĎ om¡ SĘ NJ¿Ą SČ lĘ
: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myu¡ĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć

13 : ìŇ bĲĆŇ qĘ IĂmĂ C ì¡Ň nĘ rĘGĎmĲĂ ìŔ jĘ sĘ ’ĎÄ BĘ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ì¡Ň lĘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ tŇ JËŁ iĚhČ gŇxÌČ
14 rGËĄhČ wĘ ywĂęQĄ hČ wĘ ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ wĲČ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č wĘ ÉìêĆÄ bĂŇ C ìąŇ nĘ bĂŇ C hŇ êĎÄ ’Č ìŇ GĳĆxČ BĘ ê¡ĎxĘ mČ WĲĎ wĘ
15 hoăĎhylĲČ ÉgxŁ êĎ MymĂę yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ BĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č hĲĎ wĘ Mot¿Ň IĎhČ wĘ

l’
.s"tw ‘"t ,V"x Nkw hk’lm=lJĎ ’"s v.8 .zT .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k y’"t Nkw ClkĄ’tŁ ’"s v.23

.‘"tw V"x Nkw MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’ĆBĘ ’"s v.12 .rSĆ ’Ğ rybs v.10
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=lkĎŇ BĘ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ìÂkĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ yJăĂ hoĳĎhyĘ rxăČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ BČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
ű MymăĂ ‘ĎjĘ Solă SĎ : xČ mĲĄ WĎ ëŇ ’¿Č tĎŇ yy¡ĂhĎ wĘ ìŇ ydĆŔ yĎ hŇ WăĄř ‘ĞmĲČ É lkŇŁ bĘŇ C ÉìtĘŇ ’ĲĎ CbŇ êĘ 16

rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ BČ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄjĘ =tŇ ’Ć ìÁ rĘCkĲŇ zĘ=lkĎŇ hŇ ’ĆÄ rĎyĲĄ hŇ nĎÃèĎ BČ
hŇ ’ËĆ rĎyĲĄ âlÌ wĘ tŇ oJĳ iĚhČ gŇxăČ bĘŇ C tŇ o‘¡bĚŇ èĲĎ hČ gŇx¿Č bĘŇ C tŇ o~Ë UČ hČ gŇxÌČ BĘ rxĎŔ bĘŇ yĂ
ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ JËČ rĘbĂŇ JĘ odĳŇ yĎ tŇ năČêĘ mČ JĘ Sy’¡Ă : MqĲĎ yrĄ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć 17

=lkĎŇ BĘ ÉìlĘ =NêĆêĲĂ MyrĂę TĘ SĲŁ wĘ MyTăĂ pĘŇ SĲŁ : ëŇ lĲĎ =NtČŇ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ+p5, sŘ16 18

M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć CT¿ pĘŇ SĲĎ wĘ ìŇ yTĳĆbĎŇ SĘ lĂ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ
dŇ xČ SŔŁ xuăČtĂŇ =âlĲ wĘ MynĳĂjĎ ryJ¡Ă tČŇ âl¿ř TjĎŔ SĘ mĂ hŇ FăĆ tČŇ =âlĲ : qdĆŇ YĲĆ =TjČ SĘ mĂ 19

qdĆŇ Y¡Ć qdĆŇ Y¿Ć : MqĲĂ yDĂYČ yr¿ĄbĘŇ DĂ PŇ Q¡Ą sČ ywĲĂ MymĂŔ kĎŇ xĞ ynăĄy‘Ą ÉrCĄ‘Č yĘ dŇ xČ èęŁ hČ yJăĂ 20

Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć êăĎSĘ rČyĲĎwĘ ÉhyĆxĘ êĲĂ N‘ČmąČ lĘ PŇ DĳŁ rĘêĂ
xBËČ zĘmĂ lYĆ’Ąę Z‘ĳĄ=lJĎ hŇ r¡ĎSĄ ’Ğ ìËŇ lĘ ‘F¿Č tĂŇ =âlĲ : ëŇ lĲĎ 21

rS¿Ć ’Ğ hŇ bĳĎŇ ~ĄmČ ì¡Ň lĘ Myq¿ĂtĎŇ =âlĲ wĘ : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 22

ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhylĲČ žxBČ zĘtĂŇ =âlĲ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ’n¡ĄWĎ zy

ho¿ĎhyĘ tŇ bËČŇ ‘ĞotĲŇ yJÌĂ ‘rĳĎ rbăĎŇ DĎ lJ¡Ł MCmŔ ÉobŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ WĆę wĎ roSă
ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ dŇ xăČ ’Č BĘ ÉìBĘ rĘqĂ bĘŇ ’YąĄUĎ yĂ=yJĲĂ : ’ChĲ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ 2

‘rËČhĎ =tŇ ’Ć hŇ WÌĆ ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ hŇ èĎę ’Ă =o’Ĳ Sy’ăĂ ëŇ ĳĎl NtăĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ
MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉdbŇŁ ‘ĞIĲČwČĲ ëŇ lĆ IĄęwČ : otĲŇ yrĂBĘ rb¿ŇŁ ‘ĞlĲČ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ=hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ 3

rS¿Ć ’Ğ MyĂm¡ČèĎ hČ ’b¿ĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ o’Ë xČ rĄę IĎlČ o’ă ű SmĆ èăĆ lČ wĘ MhĳĆ lĎ Cxê¡ČSĘ IĂwČ
NokăŇ nĎ ÉtmĆ ’Ĺ hŇ eąĄhĂ wĘ bŇ TĄŔ yhĄ êăĎSĘ rČdĲĎŇ wĘ êĎ‘Ę mĳĎ SĎ wĘ ì¡Ň lĘ =dŇ GČhĲĚ wĘ : ytĂŇ yCĲĂYĂ =âlĲ 4

Sy’ăĂ hĎ =tŇ ’Ć tăĎŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ b¿ĎŇ ‘ĄoêĲ hČ hŇ tËĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ rbĎŔ DĎhČ 5

ÉhEĆhČ ‘rąĎř hĎ rbĎÄ DĎhČ =tŇ ’Ć CW‘Ď ţ rSăĆ ’Ğ ’whĂÁ hČ hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć žo’ ’ChÃ hČ
: CtŇ mĲĄ wĎ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞBĲĎ Mê¿ĎlĘ qČ sĘ C hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć o’¡ Sy’Ăě hĎ =tŇ ’Ć ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ =l’Ć
tŇ mČŔ Cy âlă tŇ UĳĄ hČ tŇ măČ Cy Myd¡ĂŇ ‘Ą hŇ S¿Ď ŁlSĘ o’Ë MydĂę ‘Ą MyĂnăČSĘ ű yjăĂ =l‘Č 6

otŔ ymĂ hĞlĲČ ÉhnĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ oBą =hŇ yĆhĘ êĲĂ MydĂÂ‘ĄhĲĎ dŇ yăČ : dŇ xĲĎ ’Ć dŇ ‘¿Ą yj¡Ă =l‘Č 7

dyw

+h Myrdsw .w"mq Myqwspw .hy’lp [11:26—16:17] hVrph MV v.17 .lwgsb hWĆ ‘ĞmČ yqwbnzb v.15
hyhy=yk ,[14:1] Mt’ Mynb ,[13:2] Mwqy=yk ,[12:20] byxry=yk ,bq‘ hyhw tVrpbV rds tyVylV rsxh
My‘br’w tw’m ‘br’w Mypl’ t‘bV twytw’w .MyVlVw MynVw tw’m ‘Vtw Pl’ Mylmw .[15:7] Nwyb’ Kb
,[16:2] y"y rxby=rSĆ ’Ğ ,’y‘gb =t’ĲĆ n"bw Kdy M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,[15:8] Kdy=t’Ć +b Mypwlxw .MynVw
.[15:9] ‘bVh tnV hbrqĲĎ ,[14:26] Kl’SĘ êĲĂ wrbxthw ,rpwVb rSăĆ’Ğ n"bw rxby M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b
.b"y qwsp b"n d‘ b"y qwsp ’"n hy‘Vyb Mkmxnm ’wh ykn’ hrTph v.18 .[16:16] Mym‘p +’ qspw
hgymb ,Zmq ‘rĎhĎ yllhb Nk v.5 .zy .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk =âlwĘ ’"sb ,=âlwĘ rybs v.19

.xtp ‘rČhĎwww.bibleist.ru



17:8—18:1 MyTpV 307

: ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C hŇ nĳĎrŁ xĞ’ĲČ BĎ M‘¡ĎhĎ =lJĎ dŇ y¿ČwĘ

8 Nyb¿ĄŇ C NydĂę lĘ NyDăĂ=NyBĲĄ MdĎÁ lĘ ű MDĎÄ =NyBĲĄ TjĎę SĘ UĂ lČ rbĎÁ dĎŇ ÉìUĘ mĂ ž’lĄ jĎ yĂ yJăĂ
MoqŔ UĎ hČ =l’ĆÄ tĎŇ ylĂŔ ‘Ď wĘ êăĎmĘ qČ wĘ ìŇ yrĳĆ‘ĎSĘ BĂ tŇ b¡ŇŁ yrĂ yr¿ĄbĘŇ DĂ ‘gČŇ nĆŔ lĎ É‘gČŇ nĆÄ

9 MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =l’Ć tĎę ’Ň bĎŇ C : oBĲ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rxËČ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ
tŇ ’¡Ą ìŔ lĘ CdŇ yGăĂhĂ wĘ ÉêĎSĘ rČdĲĎŇ wĘ MhĳĄ hĎ MymăĂ IĎBČ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ TpĄŔ èŁ hČ =l’ĆÄ wĘ

10 =NmĂ ìŔ lĘ CdĲŇ yGăĂyČ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ yjąĂ =l‘Č tĎŇ yWĂę ‘Ď wĘ : TjĲĎ SĘ UĂ hČ rb¿ČŇ DĘ
rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ êăĎrĘmČ SĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ rxăČ bĘŇ yĂ rS¡Ć ’Ğ ’ChŔ hČ Moqă UĎ hČ

11 Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ =rSĆ ’Ğ TjËĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č wĘ ìŇ Crę oy rSăĆ ’Ğ hŇ rĎÁ oêhČ yjĂÄ =l‘Č : ìŇ CrĲoy
: l’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ ì¡Ň lĘ CdĲŇ yG¿ĂyČ=rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ =NmĂ rCsę tĎŇ âlă hŇ WĳĆ ‘ĞêĲČ ì¡Ň lĘ

12 dŇ mĄÂ‘Ł hĲĎ ÉNhĄ JŁ hČ =l’Ć ‘ČmąŁ SĘ yêĂÄ lĘ bĂŇ lĘ Nodę zĎbĘŇ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ Sy’ĂÂhĎ wĘ
’ChŔ hČ Sy’ăĂ hĎ ÉtmĄ C TpĳĄŇ èŁ hČ =l’Ć o’¡ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉMSĎ tŇ rĆSąĎ lĘ

13 : dŇ o‘Ĳ NCd¡Ň yzĂyĘ âl¿ wĘ C’rĳĎyĂwĘ C‘ămĘ SĘ yĂ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C
14 ëŇ lĎŔ NtăĄŇ nŁ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć ’băŇŁ tĎŇ =yJĲĂ sŘ17

My¡ĂoGhČ =lkĎŇ JĘ ëŇ lĆ mĆŔ ÉylČ ‘Ď hŇ mĎ yWąĂ ’Ď êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ HBĳĎ hŇ êĎbĘŇ SăČ yĎwĘ Hê¡ĎSĘ rĂywĲĂ
15 ho¿ĎhyĘ rxËČ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ ëŇ lĆ mĆŔ ÉìylĆÄ‘Ď MyWąĂ êĎ MoWă : ytĲĎŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ rS¿Ć ’Ğ

ÉìylĆÄ‘Ď tŇ tąĄŇ lĎ lkČę CtŇ âlă ëŇ lĆ mĆŔ ÉìylĆÄ‘Ď MyWąĂ êĎ ìŇ yxĆę ’Č bŇ rĆuăĆmĂ oBĳ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ
16 ůMysĂ Cs oQă =hŇ BĆ rĘyČ=âlĲ ÈqrČ : ’ChĲ ìŇ yx¡Ă ’Ď =âlĲ rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ kĘŇ nĎ Sy’ăĂ

rmăČ ’Ď ÉhoĎhywĲČ sCsĳ tŇ oBă rĘhČ N‘Čm¡Č lĘ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć bŇ ySąĂ yĎ=âlĲ wĘ
17 MySĂŔ nĎ ÉoQ=hŇ BĆ rĘyČ âlą wĘ : dŇ o‘Ĳ hŇ E¡ĆhČ ëŇ rĆD¿ĆBČ bŇ CSË lĎ NCpę sĂ tĲŇŁ âlă MkĆŔ lĎ
18 oêŔ bĘŇ SĂ kĘŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ wQ¡ =hŇ BĆ rĘyČ âl¿ bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ kăĆŇ wĘ obĳŇ bĎŇ lĘ rCs¡ yĎ âl¿ wĘ

rpĆŇ sĄŔ =l‘Č Ét’Ň EŁ hČ hŇ rąĎoêhČ hŇ nĄÄSĘ mĂ =tŇ ’Ć olÁ bŇ tČŇ kĎÄ wĘ oêĳkĘŇ lČ mĘ mČ ’iăĄ JĂ l‘¡Č
19 N‘ČmăČ lĘ wyIĳĎxČ ymăĄ yĘ=lJĎ śob¡Ň ’rĎq¿ĎwĘ oUŔ ‘Ă hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ Myn¿ĂhĞJĲŁ hČ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ

hŇ r¿ĎoêhČ yrĄÂbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć rmŁ SĘ lĂ ţ wyhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć Éh’Ď rĘyĂlĘ dŇ mČę lĘ yĂ
20 wyxĎŔ ’Ć mĲĄ ÉobŇ bĎŇ lĘ =MCrĲ yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ : MtĲĎŇ ŁW‘ĞlĲČ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myu¿ĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ

=l‘Č MymÌĂ yĎ ëŇ yrĂÄ ’Ğ yĲČ žN‘ČmČ lĘ lw’Ň mĳŁ WĘ C NymăĂ yĎ hŇ w¡ĎYĘ UĂ hČ =NmĂ rCs¿ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ C
xy hŇ yĆhĘ yĲĂţ=âl : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ bŇ rĆq¿ĆBĘ wyn¡ĎbĎŇ C ’Ch¿ oêËkĘŇ lČ mĘ mČ

Mynhkl
.HbĎ rybs v.19 .y’xndml Myqwspb rpsh yYx v.12 .y’br‘ml Myqwspb rpsh yYx v.10
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yèÌĄ ’Ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă hŇ l¡Ď xĞ nĲČ wĘ qlĆ x¿Ą ywËĂlĄ TbĆŇ SÌĄ =lJĎ MIĂÁwĂlĘ hĲČ MynĂÄhĞJĲŁ lČ
ÉhoĎhyĘ wyxĳĎ’Ć bŇ rĆqăĆBĘ oQ¡ =hŇ yĆhĘ yĲĂ=âl hŇ l¿Ď xĞ nĲČ wĘ : NClĲ kĄŇ ’Ň yĲŁ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ wĘ hoËĎhyĘ 2

TjČÄ SĘ mĂ žhyĆhĘ yĲĂ hŇ zĆÃwĘ : olĲ =rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ otŔ lĎ xĞ nĲČ ’Chă 3

ÉNtČŇ nĎ wĘ hŇ WĳĆ =M’Ă roSă =M’Ă xbČŇ E¡ĆhČ yx¿Ą bĘŇ zĲŁ tŇ ’ËĄ mĄ M‘Ďę hĎ tŇ ’ăĄ mĄř MynĂÁhĞJĲŁ hČ
ìŇ rĆę hĎ YĘ yĂwĘ ìăŇ SĘ rĲŁ yêĂ ìÁ nĘ gĲĎŇDĘ tŇ ySĂÄ ’Ň rĄ : hŇ bĲĎŇ uĄhČ wĘ MyĂy¡ČxĎ QĘ hČ wĘ ‘Čr¿Ł EĘhČ NhĄŔ JŁ lČ 4

=lJĎ mĂ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rxËČ BĎ obę yJăĂ : oQĲ =NêĆêĲĂ ì¡Ň nĘ ’Ň YĲŁ zG¿Ą tŇ ySËĂ ’Ň rĄwĘ 5

: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ wyn¡ĎbĎŇ C ’Ch¿ hoËĎhyĘ=MSĲĄ BĘ tŇ rÌĄSĎ lĘ dŇ mÄŁ ‘ĞlĲČ ìŇ yTĳĆbĎŇ SĘ
’Ch¡ =rSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ ÉìyrĆÄ ‘ĎSĘ dŇ xąČ ’Č mĲĄ ywĂÁQĄ hČ ’bÄŁ yĎ=ykĲĂŇ wĘ 6

: hoĲĎhyĘ rx¿Č bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć oSŔ pĘŇ nČ tŇ CăČ’Č =lkĎŇ BĘ É’bĎŇ C MSĳĎ rGăĎ
MS¡Ď Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉwyxĎ ’Ć =lkĎŇ JĘ wyhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ MS¡Ą BĘ tŇ rĄě SĄ wĘ 7

: tŇ obĲŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č wyr¡ĎJĎ mĘ mĂ dŇ b¿ČŇ lĘ ClkĳĄŇ ’Ň yŁ qlĆ x¡Ą JĘ qlĆ x¿Ą : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ 8

NtăĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ’BăĎ ÉhêĎ’Č yJąĂ 9

ìŔ bĘŇ ’YăĄUĎ yĂ=âlĲ : MhĲĄ hĎ My¿ĂoGhČ tŇ b¡ŇŁ ‘ĞotĲŇ JĘ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ dŇ măČ lĘ tĂŇ =âlĲ ëŇ ĳĎl 10

: PŇ èĲĄ kČŇ mĘ C Sx¡Ą nČmĘ C N¿Ąno‘mĘ MymĂŔ sĎ qĘ MsăĄ qŁ S’ĳĄ BĎ oê¡bĂŇ C=onĲ BĘ ryb¿ĂŇ ‘ĞmĲČ
tŇ b¿ČŇ ‘ĞotĲŇ =yJĂ : MytĲĂŇ UĄ hČ =l’Ć Sr¡ĄdŇŁ wĘ ynĂŔ ‘Ł DĘyĂwĘ Ébo’ l’¿Ą SŁ wĘ rbĆŇ xĳĎ rb¡ĄŇ xŁ wĘ 11, 12

ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ tŇ băŇŁ ‘ĄoêĲ hČ É llČ gĘŇbĂŇ C hŇ QĆ ’ĳĄ hŇ WĄ ‘ăŁ =lJĎ śho¡ĎhyĘ
sŘ18 MyăĂoGhČ ű yJăĂ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ M‘¡Ă hŇ yĆŔhĘ êĲĂ MymăĂ êĎř : ìŇ ynĲĆjĎ mĂ Mt¡ĎŇ o’ Syr¿Ăom 13, 14

C‘mĳĎ SĘ yĂ Mym¡Ă sĘ qĲŁ =l’Ć wĘ Myn¿ĂnĘ ‘ĲŁ mĘ =l’Ć MtĎŔ o’ SrăĄoy ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ hŇ QĆ ’Ąę hĎ
ÉìyxĆÄ ’Č mĲĄ ìąŇ BĘ rĘuĂ mĂ ’ybĂÄ nĎ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň lĘ NtČŇ n¿Ď NkĄŔ âlă hŇ êĎě ’Č wĘ 15

êĎlĘ ’ČÁ SĎ =rSĆ ’Ğ lkÄŁ JĘ : NC‘Ĳ mĎ SĘ êĂ wyl¡Ď ’Ą ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ì¡Ň lĘ Myq¿Ă yĎ ynĂ mŔŁ JĎ 16

É‘ČmÄŁ SĘ lĂ PŇ sĄę ’Ł âlă rmĳŁ ’Ň lĄ lh¡Ď uĎ hČ Moy¿BĘ bŇ rĄŔ xŁ BĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ M‘ĂÄ mĄ
dŇ o‘¡ hŇ ’¿Ć rĘ’Ć =âlĲ tŇ ’Ň EËŁ hČ hŇ l¿Ď dŇŁ GĘ hČ S’ĄÄ hĎ =tŇ ’Ć wĘ yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loq=tŇ ’Ć
Myq¿Ă’Ď ’ybĂÄ nĎ : CrBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ CbŇ yT¡Ă yhĄ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : tŇ CmĲ ’Ď âl¿ wĘ 17, 18

MhĆŔ ylĄ ’Ğ rBăĆ dĂŇ wĘ wypĂŔ BĘ ÉyrČbĎŇ dĘŇ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ ìŇ omĳ JĎ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ bŇ rĆu¿ĆmĂ MhËĆ lĎ
yrČŔ bĎŇ DĘ=l’Ć É‘mČ SĘ yĂ=âlĲ rSąĆ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ hŇ yĎęhĎ wĘ : CeCĲĆYČ ’Ğ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą 19

ždyzĂyĎ rSăĆ ’Ğ ’ybĂÃ eĎhČ ëŇ ’ăČ : oUĲ ‘Ă mĲĄ Sr¿Ł dĘŇ ’Ć yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ ymĳĂ SĘ BĂ rB¡Ą dČŇ yĘ rS¿Ć ’Ğ 20

rBĄŔ dČŇ yĘ rSăĆ ’Ğ wĲČ rBĄŔ dČŇ lĘ ÉwytĂŇ yCĂYĂ =âlĲ rSąĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ymĂę SĘ BĂ rbĎÁ DĎ rBĄÄ dČŇ lĘ
MVb
Ny’ ’"sb v.14 .ytbr +t v.13 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.12 .=NmĂ rybs v.3 .xy
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21 ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ BĂ rm¡Č ’Ň tŇŁ yk¿ĂŇ wĘ : ’ChĲ hČ ’yb¿ĂŇ eĎhČ tŇ m¡Ą C MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ MS¡Ą BĘ
22 rBĄÄ dČŇ yĘ žrSĆ ’Ğ : hoĲĎhyĘ or¡BĘ dĂŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ =tŇ ’Ć ‘dăČŇ nĄ ÉhkĎŇ y’Ą

rbĎŔ DĎhČ ’Chă ’obŔ yĎ âlă wĘ ÉrbĎŇ DĎhČ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âlwĘ hoĎęhyĘ MSăĄ BĘ ’ybĂÁ eĎhČ
: CeUĲĆ mĂ rCg¡ŇtĎŇ âl¿ ’ybĂŔ eĎhČ orăBĘ DĂ ÉNodŇ zĎBĘ hoĳĎhyĘ or¡BĘ dĂŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ

Ty hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ =tŇ ’Ć ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ tŇ yrĂÂkĘŇ yČ=yJĲĂ
: MhĲĆ yêĄbĲĎŇ bĘŇ C Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎř bĘŇ ê¿ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ MêĎě SĘ rĂywĲĂ MYĳĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ

2 Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č ëŇ otăŇ BĘ ëŇ ĳĎl lyDăĂbĘŇ êČ Myr¡Ă‘Ď Sol¿ SĎ
3 rS¿Ć ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č lCbăŇ GĘ =tŇ ’Ć ÉêĎSĘ QČ SĂ wĘ ůërĆDĆhČ ÈìlĘ NykăĂŇ êĎ : HêĲĎSĘ rĂlĘ ì¡Ň lĘ
4 rbăČŇ DĘ ÉhzĆwĘ : xČ YĲĄ rŁ =lJĎ hŇ UĎ S¡Ď sCn¿lĎ hŇ yĎěhĎ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ì¡Ň lĘ yxĲĂ nĘ yČ

tŇ ‘ČdČŔ =ylĂ bĘŇ BĂ ÉCh‘ĄÄ rĄ=tŇ ’Ć hŇ JąĆ yČ rSĆÄ ’Ğ yxĳĎwĎ hŇ UĎ S¡Ď sCn¿ yĎ=rSĆ ’Ğ xČ YĄŔ rŁ hĲĎ
5 Èr‘Č IČbČŇ Ch‘¿ĄrĄ=tŇ ’Ć ’bÄŁ yĎ žrSĆ ’Ğ wĲČ : MSĲŁ lĘ SĂ lm¿Ł êĘ mĂ ol¡ ’n¿ĄŁW=âlĲ ’ChË wĘ

=NmĂ É lzĆrĘBČ hČ lSąČ nĎ wĘ Z‘ĄŔ hĎ tŇ răŁ kĘŇ lĂ ÉNzĆrĘGČbČŇ odąŇ yĎ hŇ xĎÄ DĘnĂ wĘ ůMyYĂ ‘Ą bŇ TăŁ xĘ lČ
hŇ QĆ ’¡Ą hĎ =MyrĲĂ‘ĎhĲĆ tŇ x¿Č ’Č =l’Ć sCnË yĎ ’Chę tŇ mĳĄ wĎ Ch‘¡ĄrĄ=tŇ ’Ć ’Y¿Ď mĎ C Z‘ĄŔ hĎ

6 ogËŇ yvĂ hĂ wĘ ůobŇ bĎŇ lĘ ÈMxČ yĄ yJăĂ xČ YĄę rŁ hĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ MDĎÁ hČ l’ĄÄ GŁ žPDŁ rĘyĂ=NjĆ : yxĲĎ wĎ
’n¿ĄŁW âlă yJĂ ţ tŇ wĆmĎŔ =TjČ SĘ mĂ Ny’ăĄ ÉolwĘ SpĆŇ nĳĎ ChJăĎ hĂ wĘ ëŇ rĆD¡ĆhČ hŇ B¿Ć rĘyĂ=yJĲĂ

7 Myr¡Ă‘Ď SŁl¿ SĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ NJËĄ =l‘Č : MoSĲ lĘ SĂ lom¿ êĘ mĂ ol¡ ’ChË
8 ‘B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŔ lĘ băĚŇ GĘ =tŇ ’Ć ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ bŇ yxĂÂrĘyČ=M’Ă wĘ : ëŇ lĲĎ lyD¿ĂbĘŇ êČ

: ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ tŇ t¿ĄŇ lĎ rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉìlĘ NtČŇ nąĎwĘ ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ
9 ÈìCĘYČ mĘ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ HtĎę ŁW‘ĞlĲČ tŇ ’Ň ŁEÁhČ hŇ wĎÄYĘ UĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć žrmŁ SĘ tĂŇ =yJĲĂ

MymĳĂ IĎhČ =lJĎ wyk¡ĎŇ rĎdĘŇ BĂ tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ wĘ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ bĎÂ hĞ’ĲČ lĘ ůMoIhČ
10 MDăĎ ÉëpĄŇ èĎ yĂ âlą wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ SŁl¿ èĎ hČ l‘¡Č MyrĂŔ ‘Ď SŁlă SĎ Édo‘ ì¿Ň lĘ ÉêĎpĘŇ sČ yĲĎwĘ

ìŇ yl¡Ć ‘Ď hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ lĳĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č bŇ rĆqăĆBĘ yqĂŔ nĎ
: MymĲĂ DĎ

11 SpĆŇ n¡Ć ChJ¿Ď hĂ wĘ wylĎŔ ‘Ď MqăĎwĘ Éol bŇ rČ’ąĎwĘ Ch‘ĄŔ rĄlĘ ’năĄŁW ÉSy’Ă hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=ykĂŇ wĘ
12 Cx¿ qĘ lĲĎ wĘ orŔ y‘Ă ynăĄqĘ zĂ ÉCxlĘ SĲĎ wĘ : lř’ĲĄ hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ tŇ x¡Č ’Č =l’Ć snĎě wĘ tŇ mĳĄ wĎ
13 ì¡Ň nĘ y‘ĲĄ sox¿ tĎŇ =âlĲ : tŇ mĲĄ wĎ MD¡ĎhČ l’¿Ą GŁ dŇ yËČBĘ otę ’Ł CnătĘŇ nĲĎ wĘ MèĳĎ mĂ ot¡Ň ’Ł
14 âlą : ëŇ lĲĎ bŇ oT¿ wĘ l’¡Ą rĎWĘ IĂmĂ yqËĂeĎhČ =MdČŇ êÌĎrĘ‘ČbĲĂŇ C wylĳĎ ‘Ď

lxČŔ nĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉìtĘŇ lĲĎ xĞ nĲČBĘ MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂ Cl¡ bĘŇ GĲĎ rS¿Ć ’Ğ ìŔ ‘ĞrĲĄ lCbăŇ GĘ ÉgyiĂ tČŇ
Zr’b

.hQĆ’ĄhĎ rybs v.11 .Vwgd Mhyr‘BĘ yllhb ,hgwmb Nk v.1 .Tywww.bibleist.ru
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: HêĲĎSĘ rĂlĘ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ
=lkĎŇ BĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ =lkĎŇ lĘ C ÉNwŁ ‘Ď=lkĎŇ lĘ Sy’Ăę BĘ dŇ xĎÁ ’Ć dŇ ‘ĄÄ žMCqyĎ=âlĲ 15

Myd¡ĂŇ ‘Ą=hŇ SĲĎ ŁlSĘ yj¿Ă =l‘Č o’Ë MydĂę ‘Ą ynăĄSĘ ű yjăĂ =l‘Č ’TĳĎ xĹyĲĆ rSăĆ ’Ğ ’TĘ x¡Ą
CdÌŇ mĘ ‘ĲĎwĘ : hŇ rĲĎsĎř oB¡ tŇ on¿‘ĞlĲČ Sy’ĳĂ BĘ sm¡Ď xĎ =dŇ ‘ĲĄ MCq¿ yĎ=yJĲĂ : rbĲĎŇ DĎ MCq¿ yĎ 16, 17

ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ ynąĄpĘŇ lĂř hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ bŇ yr¡ĂhĎ Mh¿Ć lĎ =rSĆ ’Ğ MySËĂ nĎ’ĞhĲĎ =ynĄSĘ
bŇ TĳĄ yhĄ MyT¡Ă pĘŇ èĲŁ hČ CS¿ rĘdĲĎŇ wĘ : MhĲĄ hĎ Mym¿Ă IĎBČ Cy¡hĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ pĘŇ èăŁ hČ wĘ 18

rS¿Ć ’ĞJĲČ olŔ MtĆŇ yWăĂ ‘ĞwĲČ : wyxĲĂ ’Ď bĘŇ hŇ n¿Ď‘Ď rqĆS¡Ć dŇ ‘ĄŔ hĎ ÉrqĆSĆÄ =dŇ ‘ĲĄ hŇ eąĄhĂ wĘ 19

C‘ămĘ SĘ yĂ Myr¡Ă’Ď SĘ eĂ hČ wĘ : ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C wyxĳĂ ’Ď lĘ tŇ oWă ‘ĞlĲČ Mm¡Č zĎ 20

âl¿ wĘř : ìŇ BĲĆ rĘqĂ BĘ hŇ E¡ĆhČ ‘rËĎhĎ rb¿ĎŇ DĎJČ dŇ o‘ę tŇ oWÁ ‘ĞlĲČ CpŇ sĂÄ yŁ =âlĲ wĘ C’rĳĎyĂwĘ 21

: lgĆŇrĲĎBĘ lgĆŇr¿Ć dŇ y¡ĎBĘ dŇ y¿Ď NSĄŔ BĘ NSăĄ ÉNyĂ‘ČÄ BĘ NyĂ‘ąČ SpĆŇ nĆęBĘ SpĆŇ năĆ ìŇ ĳĆny‘Ą sox¡ tĎŇ
ÉbkĆŇ rĆÄ wĎ sCsą tĎŇ y’ĂÁ rĎwĘĲ ìŇ bĆę yĘř’ĲŁ =l‘Č hŇ mĎÁ xĎ lĘ UĂ lČ ’YĄÄ tĄŇ =yJĲĂ k
ì¡Ň lĘ ‘ČUĲČ hČ ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=yJĲĂ MhĳĆ mĄ ’r¡ĎytĂŇ âl¿ ìŔ UĘ mĂ bŇ răČ M‘Č ť
Nh¡Ą JŁ hČ SG¿Č nĂ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ =l’Ć Mk¡ĆŇ bĘŇ rĎqĲĎJĘ hŇ yĎěhĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 2

MoIËhČ Myb¿ĂŇ rĄqĘ MêĆÄ ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ‘măČ SĘ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmąČ ’Ď wĘ : M‘ĲĎhĎ =l’Ć rB¿Ć dĂŇ wĘ 3

CzËjĘ xĘ êČ =l’ĲČ wĘ C’Ì rĘyêĲĂ =l’Č MkĆę bĘŇ bČŇ lĘ ëŇ răČyĄ=l’Č MkĳĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =l‘Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ
Mx¿Ą QĎ hĂ lĘ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă ëŇ ¡ĄlhŁ hĲČ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť : MhĲĆ ynĄjĘ mĂ CY¡ rĘ‘ČêĲČ =l’Č wĘ 4

M‘ăĎhĎ =l’Ć ÈMyrĂTĘ èĲŁ hČ CrăBĘ dĂŇ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ‘Č yS¿Ă ohlĘ Mk¡ĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =M‘Ă MkËĆŇ lĎ 5

bŇ SăŁ yĎwĘ ëŇ ¡ĄlyĄ okŔ nĎxĞ âlă wĘ ÉSdĎŇ xĎ =tŇ yĂbĲČŇ hŇ nąĎBĎ rSĆÄ ’Ğ Sy’ĂÂhĎ =ymĲĂ ůrmŁ ’Ň lĄ
rSĆÄ ’Ğ Sy’ĂÂhĎ =ymĲĂ C : CekĲĆŇ nĘ xĘ yČ rx¡Ą ’Č Sy’¿Ă wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉtCmyĎ=NjĆ otĳŇ ybĄŇ lĘ 6

hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉtCmyĎ=NjĆ otĳŇ ybĄŇ lĘ bŇ SăŁ yĎwĘ ëŇ ¡ĄlyĄ olŔ QĘ xĂ âlă wĘ ÉMrĆJĆÄ ‘T¿Č nĎ
HxĎŔ qĎ lĘ âlă wĘ ÉhèĎ ’Ă WrąČ’Ą rSĆÄ ’Ğ Sy’ĂÂhĎ =ymĲĂ C : CelĲĆ QĘ xČ yĘ rx¡Ą ’Č Sy’¿Ă wĘ 7

CpăŇ sĘ yĲĎwĘ : hŇ eĎxĲĆ uĎ yĂ rx¡Ą ’Č Sy’¿Ă wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉtCmyĎ=NjĆ otĳŇ ybĄŇ lĘ bŇ SăŁ yĎwĘ ëŇ ¡ĄlyĄ 8

bŇ bĎŔ QĄ hČ ëŇ răČwĘ É’rĄIĎhČ Sy’ąĂ hĎ =ymĲĂ Crę mĘ ’ĲĎ wĘ ůM‘ĎhĎ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ ÈMyrĂTĘ èĲŁ hČ
hŇ yËĎhĎ wĘ : obĲŇ bĎŇ lĘ JĂ wyx¡Ď ’Ć bŇ b¿ČŇ lĘ =tŇ ’Ć sUËČ yĂ âl¿ wĘ otĳŇ ybĄŇ lĘ bŇ SăŁ yĎwĘ ëŇ ¡ĄlyĄ 9

S’Ň r¿Ł BĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ yr¿ĄWĎ CdËŇ qĘ pĲĎŇ C M‘ĳĎhĎ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ Myr¡ĂTĘ èĲŁ hČ tŇ ŁQ¿ kČŇ JĘ
sŘ19 tĎŇ ’Ň r¿ĎqĎ wĘ hĎ ylĳĆ‘Ď Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ ry‘ĂŔ =l’Ć bŇ răČqĘ tĂŇ =yJĲĂ : M‘ĲĎhĎ 10

=lJĎ hŇ yĎÂhĎ wĘ ëŇ ĳĎl hŇ x¡Ď tĘŇ pĲĎŇ C ìŔ nĘ ‘ČêĲČ Molă SĎ =M’Ă ÉhyĎhĎ wĘ : MolĲ SĎ lĘ hĎ yl¡Ć ’Ą 11

M‘h
Nkw âl ’"s v.21 .s"tw ‘"t ,y"k V"x Nkw ynĄpĘ lĂ wĘ ’"s v.17 .Vgd hrĎiĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ìybĆ yĘ’Ł ’"s v.1 .k .r"tw s"t ,V"x
www.bibleist.ru
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12 ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉMylĂ SĘ tČŇ âlą =M’Ă wĘ : ìŇ CdĲŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ sm¡Č lĎ ìËŇ lĘ Cy¿hĘ yĲĂ HbĎę =’YĎ mĘ eĂ hČ M‘ăĎhĎ
13 ìŇ dĳĆŇ yĎřBĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ HnËĎtĎŇ nĘ C : hĎ ylĲĆ ‘Ď ê¡ĎrĘYČ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ ì¡Ň UĘ ‘Ă hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĲĎwĘ
14 hŇ mĎÁ hĄ BĘ hČ wĘ PŇ FČÄ hČ wĘ MySĂ eĎhČ ţ qrăČ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ Hr¡ĎCkŇ zĘ=lJĎ =tŇ ’Ć t¿ĎŇ yJĂ hĂ wĘ

llăČ SĘ =tŇ ’Ć ÉêĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ëŇ ĳĎl zbăŇŁ êĎ Hl¡Ď lĎ SĘ =lJĎř ry‘ËĂbĎŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ wĘ
15 MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =lkĎŇ lĘ ÉhWĆ ‘ĞêĲČ NJąĄ : ëŇ lĲĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ NtËČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ìŇ ybĆŔ yĘ’ĲŁ
16 qrČę : hŇ eĎhĲĄ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ =MyĂoGĲ hČ yr¿Ą‘ĎmĲĄ =âl rSËĆ ’Ğ dŇ ’ĳŁ mĘ ì¡Ň UĘ mĂ tŇ q¿Ł xŁ rĘhĲĎ

âl¿ hŇ lĳĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉMyUĂ ‘ČhĲĎ yrąĄ‘ĎmĲĄ
17 ynăĂ‘ĞnĲČJĘ hČ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêąĂ xĂ hĲČ MmĄę yrĂxĞêĲČ MrăĄxĞhĲČ =yJĂ : hŇ mĲĎ SĎ nĘ =lJĎ hŇ I¡ĆxČ tĘŇ
18 rSĆÄ ’Ğ N‘ČmČę lĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň CĘYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ysĳĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČř yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ

MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ CW¡ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MtĎŔ bŇŁ ‘ĞoêĲ É lkŇŁ JĘ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć CdąŇ UĘ lČ yĘ=âlĲ
19 žry‘Ă =l’Ć rCYă tĎŇ =yJĲĂ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhylĲČ Mt¡ĆŇ ’Ň TĎ xĞ wĲČ

ÉHYĎ ‘Ą=tŇ ’Ć tŇ yxąĂ SĘ tČŇ =âlĲ HWĎę pĘŇ tĎŇ lĘ hĎ ylăĆ ‘Ď MxÌĄ QĎ hĂ lĲĘ MyBĂÁ rČ MymĂÄ yĎ
ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ yJąĂ tŇ rĳŁ kĘŇ tĂŇ âlă ot¡Ň ’Ł wĘ lkĄŔ ’Ň tŇŁ CeUăĆ mĂ yJĂ ť NzĆŔrĘGČ ÉwylĎ ‘Ď xČ DąŁ nĘ lĂ

20 yJăĂ ‘dČę êĄ=rSĆ ’Ğ Z‘ăĄ qrČÂ : roYĲ UĎ BČ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ ’b¿ŇŁ lĎ hŇ dĆŔ vĎ hČ Z‘ăĄ
Éry‘Ă hĎ =l‘Č roYę mĎ tĎŇ ynăĂbĎŇ C êĎrĳĎkĎŇ wĘ tŇ yx¡Ă SĘ tČŇ ot¿Ň ’Ł ’ChŔ É lkĎŇ ’ĞmĲČ Z‘ąĄ=âl

: HêĲĎ dĘŇ rĂ dŇ ‘¿Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ ìËŇ UĘ ‘Ă hŇ WÌĎ ‘Ł ’whĂÄ =rSĆ ’Ğ

’k HêĎŔ SĘ rĂlĘ ÉìlĘ NtąĄŇ nŁ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrSĆ ’Ğ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞBĲĎ llĎęxĎ ’YăĄUĎ yĂ=yJĲĂ
2 ÉCdŇ dĘŇ mĲĎ C ìŇ yTĳĆpĘŇ SĲŁ wĘ ìŇ yn¡ĆqĄ zĘ C’¿ YĘ yĲĎwĘ : ChJĲĎ hĂ ym¿Ă ‘d¡ČŇ on âl¿ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ lp¡ĄŇ nŁ
3 =l’Ć hŇ b¡ĎŇ rŁ uĘ hČ ry‘ĂŔ hĎ hŇ yăĎhĎ wĘ : llĲĎ xĎ hĲĆ tŇ b¿ŇŁ ybĂŇ sĘ rS¡Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =l’Ć

HBĎŔ ÉdBČ ‘Ě=âlĲ rSąĆ ’Ğ rqĎę BĎ tŇ lăČ gĘŇ‘Ć ’whĂÁ hČ ry‘ĂÄ hĎ žynĄqĘ zĂ CxÃ qĘ lĲĎ wĘ llĳĎ xĎ hĲĆ
4 ÉhlĎ gĘŇ‘ĆhĲĎ =tŇ ’Ć ’whąĂ hČ ry‘ĂÄ hĎ žynĄqĘ zĂ CdŇ rĂÃ ohwĘ : l‘ĲŁ BĘ hŇ k¡ĎŇ SĘ mĲĎ =âl rS¿Ć ’Ğ

=tŇ ’Ć MS¿Ď =CpŇ rĘ‘ĲĎwĘ ‘ČrĳĄEĎyĂ âlă wĘ oB¡ dŇ b¿ĄŇ ‘Ď yĲĄ=âl rSËĆ ’Ğ NtĎŔ y’Ą lxČ năČ=l’Ć
5 hoąĎhyĘ rxČÂBĎ MbĎę yJăĂ ůywĂlĄ ynăĄBĘ ÈMynĂ hĞJĲŁ hČ CSă GĘ nĂ wĘ : lxČ eĲĎBČ hŇ l¡Ď gĘŇ‘ĆhĲĎ

bŇ yr¿Ă=lJĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ Mh¿Ć yjĂ =l‘Č wĘ hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ ëŇ r¡ĄbĎŇ lĘ C otŔ rĘSăĎ lĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
6 ÉCYxĞrĘyĂ llĳĎ xĎ hĲĆ =l’Ć Myb¡ĂŇ rŁ uĘ hČ ’whĂŔ hČ ry‘ăĂhĎ ÉynĄqĘ zĂ lkęŁ wĘ : ‘gČŇ nĲĎ =lkĎŇ wĘ
7 âlą CnydĄę yĎ CrĳmĘ ’ĲĎ wĘ Cn¡‘Ď wĘ : lxČ eĲĎbČŇ hŇ p¿ĎŇ Cr‘ĞhĲĎ hŇ l¡Ď gĘŇ‘ĆhĲĎ =l‘Č MhĆŔ ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć

hkpV
.w"dw h"dx ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nkw =lkĎ wĘ rybs v.14 .s"tw ‘"t ,y"t Nkw ìydĆyĎBĘ ’"s v.13

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yCĂxĂ hČ wĘ ’"s v.17
www.bibleist.ru
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l’ąĄ rĎWĘ yĂ ÉìUĘ ‘ČlĘ žrjĄ JČ : C’Ĳ rĎ âl¿ Cnyn¡Ąy‘ĄwĘ hŇ EĆŔhČ MDăĎhČ =tŇ ’Ć Éhkř pV 8

rj¿ĄJČ nĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č bŇ rĆq¡ĆBĘ yqĂŔ nĎ MDăĎ ÉNêĄêĂ =l’Č wĘ hoĎŔhyĘ ÉtĎ ydĂÄ jĎ =rSĆ ’Ğ
rS¡Ď IĎhČ hŇ W¿Ć ‘ĞtĲČŇ =yJĂ ìŇ BĳĆ rĘuĂ mĂ yq¡ĂeĎhČ MD¿ĎhČ r‘ËĄbČŇ êĘ hŇ êĎę ’Č wĘ : MDĲĎhČ Mh¡Ć lĎ 9

onÂtĎŇ nĘ C ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ =l‘Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ ’Y¿ĄtĄŇ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ+p6, sŘ20 10

=tŇ pČŇ yĘ tŇ SĆ ’¡Ą hŇ yĎŔbĘŇ èĂ BČ ÉtĎ y’ĂÄ rĎwĘ : oyĲbĘŇ SĂ tĎŇ yb¿ĂŇ SĎ wĘ ìŇ d¡ĆŇ yĎřBĘ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ 11

ìŇ tĳĆŇ yBĄ ëŇ oêă =l’Ć Ht¡ĎŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ì¡Ň lĘ ê¿Ďř xĘ qČ lĲĎ wĘ HbĎŔ êăĎqĘ SČ xĲĎ wĘ r’Č êĳŁ 12

tŇ lČÄmĘ WĂ =tŇ ’Ć žhrĎyžsĂ hĄ wĘ : hĎ ynĲĆrĘjĎ YĂ =tŇ ’Ć hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎwĘ HSĎŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć ÉhxĎ QĘ gĂŇ wĘ 13

HU¡Ď ’Ă =tŇ ’Ć wĘ hĎ yb¿ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć hŇ tËĎŇ kĘŇ bĲĎŇ C ìŇ tĆŔ ybĄŇ BĘ ÉhbĎŇ SĘ yĲĎwĘ hĎ ylĆę ‘ĎmĲĄ HyĎÁbĘŇ SĂ
: hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ì¡Ň lĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ HêĎŔ lĘ ‘ČbĘŇ CĲ ÉhĎ ylĆÄ’Ą ’obąŇ êĎ NJĄÁ rxČ ’ČÄ wĘ MymĳĂ yĎ xrČyăĆ
hŇ eĎr¡ĆJĘ mĘ tĂŇ =âlĲ rk¿ŇŁ mĎ C HSĎŔ pĘŇ nČlĘ ÉHêĎxĘ QČ SĂ wĘ HBĎę êĎYĘ păČŇ xĎ âlÌ =M’Ă hŇ yĎÂhĎ wĘ 14

: HtĲĎŇ yeĂ ‘Ă rS¿Ć ’Ğ tŇ xČ ê¡Č HBĎŔ rUăĄ ‘ČtĘŇ tĂŇ =âlĲ PŇ sĆ JĳĎ BČ
hŇ ’ĎŔ CnWĘ tŇ xăČ ’Č hĲĎ wĘ ÉhbĎŇ Ch’Ğ tŇ xąČ ’Č hĲĎ MySĂę nĎ yêăĄSĘ Sy’ĂÁ lĘ íyyĆÄhĘ tĲĂŇ =yJĂ 15

: hŇ ’ĲĎ ynĂ vĘ lČ rk¡ŇŁ BĘ hČ NB¿Ą hČ hŇ yËĎhĎ wĘ hŇ ’ĳĎ CnvĘ hČ wĘ hŇ b¡ĎŇ Ch’ĞhĲĎ MynĂŔ bĎŇ olă =CdŇ lĘ yĲĎwĘ
ÉrJĄ bČŇ lĘ lkČę Cy âlă olĳ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć olă yxĂ nĘ hČ ÉMoyBĘ hŇ yĎęhĎ wĘ 16

rkÄŁ BĘ hČ =tŇ ’Ć žyJĂ : rkĲŇŁ BĘ hČ hŇ ’¡Ď CnvĘ hČ =NbĆŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č hŇ bĎŔ Ch’ĞhăĎ =NBĆ =tŇ ’Ć 17

=yJĂ olĳ ’Y¡ĄUĎ yĂ=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ MyĂnČŔ SĘ yjăĂ Éol tŇ tĆŇ ląĎ ryJĂę yČ hŇ ’ĎÁ CnvĘ hČ =NBĆ
hŇ yăĆhĘ yĲĂ=yJĂ : hŇ rĲĎkŇŁ BĘ hČ Tj¿Č SĘ mĂ ol¡ř onŔ ’Ł tŇ ySăĂ ’Ň rĄ É’Ch 18

oUĳ ’Ă loqă bĘŇ C wyb¡ĂŇ ’Ď loq¿ BĘ ‘ČmĄŔ SŁ CenăĆ y’Ą hŇ rĆŔ omC rrăĄos NBĄ ť Sy’Ăę lĘ
C’yYÌĂohwĘ oUĳ ’Ă wĘ wybăĂŇ ’Ď ob¡Ň CWpĘŇ t¿ĎŇ wĘ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ‘m¡Č SĘ yĂ âl¿ wĘ otŔ ’Ł CrăiĘ yĂwĘ 19

orę y‘Ă ynăĄqĘ zĂ=l’Ć CrÂmĘ ’ĲĎ wĘ : omĲ qŁ mĘ r‘ČS¿Č =l’Ć wĘ or¡y‘Ă yn¿ĄqĘ zĂ=l’Ć otËŇ ’Ł 20

ChmĚ gĎŇrĘCţ : ’bĲĄŇ sŁ wĘ ll¡Ą oz CnlĳĄ qŁ BĘ ‘Čm¡Ą SŁ Cen¿Ć y’Ą hŇ rĆŔ mŁ C rrăĄos ÉhzĆ CnnąĄBĘ 21

=lkĎŇ wĘ ìŇ BĳĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C tŇ mĄŔ wĎ ÉMynĂ bĎŇ ’ĞbĲĎŇ orąy‘Ă ySĄÄ nĘ ’Č =lJĎ
’TĘ xËĄ Sy’Ăę bĘŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=ykĂŇ wĘ : C’rĲĎyĂwĘ C‘¿mĘ SĘ yĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 22

twm=TpVm
MV v.9 .V"x Nkw yrqw bytk CkpĘ SĎ ’"s ,yrq CkpĘ SĎ ,bytk hkĎ pĘ SĎ v.7 .’k
yk ,[17:14] Klm yl‘ hmyW’ ,[16:18] MyTpV +d Myrdsw .z"Y Myqwspw .whydb‘ [16:18—21:9] hVrph
Vmxw Mypl’ tVmx twytw’w .hVlVw MyrV‘w tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[20:10] brqt=yk ,[18:14] Mywgh
,’y‘gb =l‘ĲČwĘ n"bw ’y‘g ’lb tpVmh M‘ =l‘ČwĘ PTwx ’"b ,[17:11] TpVmh=l‘ČwĘ +b Mypwlxw .My‘Vtw tw’m
.[18:15] KbrqmĲĂ wrbxthw ,’y‘gb =l‘ĲČ n"bw ’y‘g ’lb wtklmm M‘ =l‘Č PTwx ’"b ,[17:20] wtklmm=l‘Č
+’ qwsp d"n hy‘Vyb hrq‘ ynr hrTph v.10 .[17:8] Mdl ű MdČ Nyb +’ qspw .[21:7] hkpV ’l +’ +tkw
,’"t ,V"x Nkw HtĎ’Ł txqlw w’ HêĎxĘ qČlĎ wĘ ’"s v.11 .s"tw ‘"t ,y"t Nkw ìydĆyĎBĘ ’"s v.10 .’"y qwsp d‘

.r"tw s"t ,‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw olwĘ ’"s v.17 .s"tw ‘"t ,y"t
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23 otÁ lĎ bĘŇ nĂ NylĂÄtĎŇ =âlĲ : Z‘ĲĄ=l‘Č ot¡Ň ’Ł tĎŇ yl¿Ă tĎŇ wĘ tŇ mĳĎ ChwĘ tŇ wĆm¡Ď=TjČ SĘ mĂ
yClĳ êĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ l¿Č lĘ qĂ =yJĲĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉCerĆÄ BĘ qĘ êĂ robąŇ qĎ =yJĲĂ Z‘Ąę hĎ =l‘Č
: hŇ lĲĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ìŔ tĘŇ măĎ dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć É’UĄ TČ tĘŇ âlą wĘ

bk MyxĂŔ DĎnĂ ÉoyWĄ =tŇ ’Ć o’ą ìŇ yxĂÁ ’Ď roSÄ =tŇ ’Ć žh’Ć rĘtĂŇ =âlĲ
2 ìŇ yxËĂ ’Ď bŇ or¿qĎ âlÄ=M’Ă wĘ : ìŇ yxĲĂ ’Ď lĘ Mb¡ĄŇ ySĂ êĘ bŇ S¿Ą hĎ MhĳĆ mĄ ê¡ĎmĘ QČ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ

SrąŁ DĘ dŇ ‘ăČ ìę UĘ ‘Ă hŇ yăĎhĎ wĘ ìŇ tĆŔ yBĄ ëŇ oêă =l’Ć ÉoêpĘŇ sČ ’Ğ wĲČ oêĳ‘Ę dČŇ yĘ âlă wĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą
3 ÈhWĆ ‘ĞêĲČ NkăĄŇ wĘ orę mŁ xĞlĲČ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ NkÌĄŇ wĘř : olĲ ot¡Ň bŇŁ SĲĄ hĞ wĲČ otŔ ’Ł ÉìyxĂÄ ’Ď

CeU¡Ć mĂ dŇ b¿ČŇ ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ ìŇ yxËĂ ’Ď tŇ d¿ČŇ bĄŇ ’Ğ=lkĎŇ lĘ hŇ WĆÁ ‘ĞêĲČ NkĄÄ wĘ ůotŇ lĎ mĘ WĂ lĘ
4 =tŇ ’Ć žh’Ć rĘtĂŇ =âlĲ : MQĲĄ ‘ČtĘŇ hĂ lĘ lk¡ČŇ CtŇ âl¿ HtĳĎŇ ’Ň YĎ mĘ C

Myq¡ĂêĎ Mq¿ĄhĎ MhĳĆ mĄ ê¡ĎmĘ QČ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ MylăĂ pĘŇ nĲŁ ÉoroS o’ą ìŇ yxĂÁ ’Ď romÄ xĞ
5 SB¿Č lĘ yĂ=âlĲ wĘ hŇ èĎŔ ’Ă =l‘Č ÉrbĆŇ gĆÄ=ylĂ kĘŇ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âl : oUĲ ‘Ă

: hŇ QĆ ’ĲĄ hŇ WĄ ‘¿Ł =lJĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ bËČŇ ‘ĞotĲŇ yJÌĂ hŇ èĳĎ ’Ă tŇ lăČ mĘ WĂ rbĆŇ G¡Ć

6 ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č o’ă ű Z‘ăĄ=lkĎŇ BĘ ëŇ rĆDĆÁ BČ ìŇ ynĆÃpĎŇ lĘ ű rojă YĂ =Nř qČ ’răĄuĎ yĂ yJăĂ sŘ21

=l‘Č o’¡ MyxĂŔ rŁ pĘŇ ’Ć hăĎ =l‘Č ÉtYĆbĆÄ rŁ M’ąĄ hĎ wĘ MyYĂŔ ybĄŇ o’ă ÉMyxĂ rŁ pĘŇ ’Ć
7 M’ĄŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉxQČ SČ êĘ xČ QąĄSČ : MynĲĂ BĎ hČ =l‘Č M’¡Ą hĎ xu¿ČtĂŇ =âlĲ MyYĳĂyBĄ hČ

: MymĲĂ yĎ ê¡ĎkĘŇ rČ’ĞhĲČ wĘ ëŇ lĎŔ bŇ TČ yyăĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ ëŇ ĳĎl=xuČ êĲĂ Myn¡ĂBĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ
8 =âlĲ wĘ ìŇ GĳĆgČŇlĘ hŇ q¡Ć‘ĞmĲČ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ SdĎŔ xĎ tŇ yĂBăČ ÉhnĆbĘŇ tĂŇ yJąĂ
9 ì¡Ň mĘ rĘJČ ‘r¿ČzĘtĂŇ =âlĲ : CeUĲĆ mĂ lp¡ĄŇ eŁ hČ lj¿Ł yĂ=yJĲĂ ìŇ tĆŔ ybĄŇ BĘ ÉMymĂ DĎ MyWąĂ tĎŇ

: MrĆJĲĎ hČ tŇ ’¡Č CbŇ tĘŇ C ‘rĎŔ zĘêĂ rSăĆ ’Ğ É‘rČEĆÄhČ hŇ ’ąĎ lĄ mĘ hĲČ SDČę qĘ êĂ =NjĆ MyĂ’ĳĎlĘ JĂ
10, 11 ÉSBČ lĘ tĂŇ âlą : wDĲĎxĘ yČ rm¡Ł xĞbĲČŇ C=roSĲ BĘ Sr¿Ł xĞtĲČŇ =âl

12 ëŇ QĳĎ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ Myl¡Ă dĂŇ GĘ : wDĲĎxĘ yČ Myê¡Ă SĘ pĂŇ C rmĆ Y¿Ć znĄŔ TĘ ‘ČSĲČ
: HBĲĎ =hŇ iĆ kČŇ êĘ rS¿Ć ’Ğ ì¡Ň tĘŇ CsĲ JĘ tŇ op¿Ň nĘ JČ ‘BËČ rĘ’Č =l‘Č

13, 14 tŇŁlă ylĂ ‘Ğ ÉHlĎ MW¿Ď wĘ : H’ĲĎ nĄWĘ C hĎ yl¡Ć ’Ą ’b¿ĎŇ C hŇ èĳĎ ’Ă Sy’¡Ă xu¿ČyĂ=yJĲĂ
yêĂ xĘ qČŔ lĎ Ét’Ň EŁ hČ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć rmČę ’Ď wĘ ‘rĳĎ MSăĄ hĎ yl¡Ć ‘Ď ’yY¿Ă ohwĘ MyrĂŔ bĎŇ DĘ

15 r¡‘ř nh yb¿ĂŇ ’Ğ xqËČlĎ wĘ : MylĲĂ CtŇ BĘ Hl¡Ď ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ =âlĲ wĘ hĎ ylĆŔ ’Ą bŇ răČqĘ ’Ć wĲĎ
: hŇ rĎ‘Ę èĲĎ hČ ry‘¡ĂhĎ yn¿ĄqĘ zĂ=l’Ć rË‘ř nh ylÌĄ CtŇ BĘ =tŇ ’Ć C’yYĂÁ ohwĘ HUĳĎ ’Ă wĘ

16 hŇ è¡Ď ’Ă lĘ hŇ EËĆhČ Sy’¿Ă lĎ yêĂ tČÁ nĎ yêĂę BĂ =tŇ ’Ć MynĳĂqĄ EĘhČ =l’Ć r¡‘ř nh yb¿ĂŇ ’Ğ rmËČ ’Ď wĘ
h’nVyw

.yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.15 .ytbr +N v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw NJĄ ’"s v.3 .bkwww.bibleist.ru



314 Myrbd 22:17—23:2

ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ =âlĲ rmęŁ ’Ň lĄ MyrĂÁ bĎŇ DĘ tŇ ŁlÄ ylĂ ‘Ğ žMWĎř ’ChÃ =hŇ eĄhĂ wĘ : hĎ ’ĲĆ nĎWĘ IĂwČ 17

yn¿ĄqĘ zĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ lĎŔ mĘ vĂ hČ ÉCWrĘpĲĎŇ C yêĳĂ bĂŇ ylăĄ CtŇ BĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ MylĂŔ CtŇ BĘ ÉìêĘ bĂŇ lĘ
CSÄ nĘ ‘ĲĎwĘ : otĲŇ ’Ł Cr¡iĘ yĂwĘ Sy’ĳĂ hĎ =tŇ ’Ć ’wh¡Ă hČ =ry‘ĲĂhĎ yn¿ĄqĘ zĂ CxË qĘ lĲĎ wĘ : ry‘ĲĂhĎ 18, 19

l‘¡Č ‘rĎŔ MSăĄ É’yYĂ oh yJąĂ hŇ rĎŔ ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybăĂŇ ’ĞlĲČ ÉCntĘŇ nĲĎ wĘ PŇ sĆ kĆę hŇ ’Ď măĄ otÁ ’Ł
: wymĲĎ yĎ=lJĎ Hx¡Ď QĘ SČ lĘ lk¿ČŇ Cy=âlĲ hŇ èĎŔ ’Ă lĘ hŇ yăĆhĘ tĲĂŇ =olwĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ lăČ CtŇ BĘ
Myl¡Ă CtŇ bĘŇ C’¿ YĘ mĘ nĂ =âlĲ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ yĎŔhĎ tŇ măĆ ’Ĺ=M’Ă wĘ 20

žhĎ ClqĎ sĘ C hĎ ybĂę ’Ď =tŇ yBĲĄ xtČŇ jăĆ =l’Ć rÁ ‘ř nh=tŇ ’Ć C’yYĂÄ ohwĘ : rĲ‘ř nl 21

tŇ on¡ zĘlĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉhlĎ bĎŇ nĘ hŇ tąĎŇ WĘ ‘ĲĎ=yJĂ hŇ tĎŇ mĄŔ wĎ ÉMynĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ HrąĎy‘Ă ySĄÄ nĘ ’Č
Sy’ĂÁ ’YĄÄ UĎ yĂ=yJĲĂ : ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C hĎ ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ 22

bŇ k¿ĄŇ èŁ hČ Sy’ËĂ hĎ MhĆŔ ynĄSĘ =MGČ ÉCtŇ mĄÄ C l‘ČBČę =tŇ lČ ‘ĲĚbĘŇ hŇ èăĎ ’Ă =M‘Ă ű bŇ kăĄŇ SŁ
: l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ wĘ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =M‘Ă

ry‘¡ĂBĎ Sy’ËĂ H’¿Ď YĎ mĘ C Sy’ĳĂ lĘ hŇ W¡Ď rĎ’ĲŁ mĘ hŇ lĎŔ CtŇ bĘŇ ră‘ř n ÉhyĆhĘ yĲĂ yJąĂ 23

’whĂę hČ ry‘ăĂhĎ ű r‘ČSăČ =l’Ć MhĆÁ ynĄSĘ =tŇ ’Ć MtĆÄ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : HUĲĎ ‘Ă bŇ k¿ČŇ SĎ wĘ 24

=âl rSăĆ ’Ğ ÉrbČŇ DĘ=l‘Č rę ‘ř nh=tŇ ’Ć ůCtŇ mĄ wĎ ÈMynĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ Mt¿ĎŇ ’Ł MêĆÄ lĘ qČ sĘ C
Ch‘ĳĄrĄ tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć hŇ e¡Ď‘Ă =rSĆ ’Ğ rb¿ČŇ DĘ=l‘Č Sy’ĂŔ hĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ ry‘ĂŔ bĎŇ hŇ qăĎ‘ĞYĲĎ
Sy’Ăę hĎ ’YăĎ mĘ yĂ hŇ dĆÂvĎ BČ =M’Ă wĘĲ : ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C 25

tŇ mĄę C HUĳĎ ‘Ă bŇ kăČŇ SĎ wĘ Sy’¡Ă hĎ HB¿Ď =qyzĲĂxĹhĲĆ wĘ hŇ WĎŔ rĎ’ăŁ mĘ hĲČ Ér‘ř nh=tŇ ’Ć
Ny’¿Ą rbĎŔ dĎŇ hŇ WăĆ ‘ĞtĲČŇ =âl Ér‘ř nlw : oDĲbČŇ lĘ HU¡Ď ‘Ă bŇ k¿ČŇ SĎ =rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ 26

SpĆŇ nĆŔ oxă YĎ rĘC ÉCh‘ĄÄ rĄ=l‘Č Sy’ąĂ MCqÄ yĎ žrSĆ ’ĞJĲČ yJĂÃ tŇ wĆmĳĎ ’TĘ xăĄ r¡‘ř nl
Ny’¿ĄwĘ hŇ WĎŔ rĎ’ăŁ mĘ hĲČ Ér‘ř nh hŇ qĎę ‘ĞYĲĎ H’ĳĎ YĎ mĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ bČŇ yJ¿Ă : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ NJ¡Ą 27

rSăĆ ’Ğ ÉhlĎ CtŇ bĘŇ rą‘ř n Sy’Ăę ’YăĎ mĘ yĂ=yJĲĂ : HlĲĎ ‘Č yS¡Ă om 28

bŇ k¿ĄŇ èŁ hČ Sy’ĂÄ hĎ NtČŇ nĎ wĘţ : C’YĲĎ mĘ nĂ wĘ HUĳĎ ‘Ă bŇ kăČŇ SĎ wĘ HW¡Ď pĎŇ tĘŇ C hŇ WĎ rĎŔ ’Ł =âlĲ 29

rSăĆ ’Ğ tŇ xČ êČ ť hŇ èĎę ’Ă lĘ hŇ yăĆhĘ tĲĂŇ =olwĘ PŇ sĆ JĳĎ MyèăĂ mĂ xĞ r¡‘ř nh yb¿ĂŇ ’ĞlĲČ HUËĎ ‘Ă
Sy’¡Ă xu¿ČyĂ=âlĲ : wymĲĎ yĎ=lJĎ Hx¡Ď QĘ SČ lk¿ČŇ Cy=âlĲ HeĎŔ ‘Ă gk
’bÌŇŁ yĎ=âlĲ : wybĲĂŇ ’Ď PŇ n¿ČJĘ hŇ Q¡Ć gČŇ yĘ âl¿ wĘ wybĳĂŇ ’Ď tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć 2

hkd=‘wYp
,bytk r‘ČeČlČ v.20 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw HlĎ MV ’"s v.17 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.16

,bytk r‘ČeČhČ v.24 .yrq hrĎ‘ĞeČ ,bytk r‘ČeČ v.23 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.21 .yrq hrĎ‘ĞeČlČ
,bytk r‘ČeČlČ v.26 .yrq hrĎ‘ĞeČlČ C ,bytk r‘ČeČlČ C v.26 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.25 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ
,bytk r‘ČeČhČ v.29 .yrq hrĎ‘ĞnČ ,bytk r‘ČnČ v.28 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.27 .yrq hrĎ‘ĞeČlČ

.yrq hrĎ‘ĞeČhČ
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3 =âlĲ : hoĲĎhyĘ lh¿Č qĘ BĂ hŇ k¡ĎŇ pĘŇ SĎ tŇ Cr¿kĘŇ C hŇ JËĎř DČ=‘Č CYĲ pĘŇ
lh¿Č qĘ BĂ ol¡ ’b¿ŇŁ yĎ=âlĲ yrĂŔ yWĂ ‘Ğ roDă MGČ ť hoĳĎhyĘ lhăČ qĘ BĂ rz¡ĄmĘ mČ ’b¿ŇŁ yĎ

4 MGČ ť hoĳĎhyĘ lhăČ qĘ BĂ yb¡ĂŇ ’Ď omĲ C ynËĂoU‘Č ’bÌŇŁ yĎ=âlĲ : hoĲĎhyĘ
5 rbČÂ DĘ=l‘Č : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ho¡ĎhyĘ lh¿Č qĘ BĂ MhËĆ lĎ ’b¿ŇŁ yĎ=âlĲ yrĂŔ yWĂ ‘Ğ roDă

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ MkăĆŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ ëŇ rĆD¡ĆBČ MyĂUČŔ bČŇ C MxĆ QăĆ BČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć Cmą DĘqĂ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ
MyĂr¡ČhĞ nĲČ Mr¿Č’Ğ rotËŇ jĘ mĂ ro‘ę BĘ =NBĆ M‘ăĎlĘ BĂ =tŇ ’Ć ìŇ ylĆÁ‘Ď rkČÄ WĎ žrSĆ ’Ğ wĲČ

6 žëpŇŁ hĞ IĲČwČ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć ‘ČmăŁ SĘ lĂ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ bĎÂ ’Ď =âlĲ wĘ : OĎ lĲĆ lĘ qĲČ lĘ
: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň bĘŇ hĲĄ ’Ğ yJ¿Ă hŇ kĳĎŇ rĎbĘŇ lĂ hŇ l¡Ď lĎ uĘ hČ =tŇ ’Ć ìËŇ QĘ ìŇ yhÌĆŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ

7 : MlĲĎ o‘lĘ ìŇ ym¡Ć yĎ=lJĎ MtĳĎŇ bĎŇ TĲŁ wĘ Mm¡Ď ŁlSĘ Sr¿Ł dĘŇ tĂŇ =âlĲ
8 rg¡ĄŇ =yJĂ yrĂŔ YĘ mĂ bŇ ‘ăĄtČŇ tĘŇ =âlĲ ’Chĳ ìŇ yx¡Ă ’Ď yJ¿Ă ymĂŔ dŇŁ ’Ğ bŇ ‘¿ĄtČŇ tĘŇ =âlĲř
9 ’b¿ŇŁ yĎ ySĳĂ ylĂ SĘ roDă Mh¡Ć lĎ Cd¿Ň lĘ CĲĎyĂ=rSĆ ’Ğ MynËĂBĎ : oYĲ rĘ’Č bĘŇ tĎŇ yy¿ĂhĎ

10 ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ =l‘Č hŇ n¡ĆxĞmĲČ ’Y¿ĄtĄŇ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ lh¿Č qĘ BĂ Mh¡Ć lĎ sŘ22

11 hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl rSËĆ ’Ğ Sy’ĂŔ ÉìbĘŇ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=yJĂ : ‘rĲĎ rb¿ĎŇ DĎ lJ¡Ł mĂ êĎŔ rĘmČ SĘ nĂÄ wĘ
ëŇ oê¿ =l’Ć ’b¡ŇŁ yĎ âl¿ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ ZCxă mĂ =l’Ć É’YĎ yĎwĘ hŇ lĎ yĘlĳĎ =hŇ rĄuĘ mĂ roh¡ TĎ

12 ’b¡ŇŁ yĎ SmĆ èĆŔ hČ ’băŇŁ kĘŇ C MyĂUĳĎBČ ZxăČ rĘyĂ bŇ rĆ‘¡Ć=tŇ onĲ pĘŇ lĂ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ
13 hŇ UĎ S¡Ď tĎŇ ’Ň Y¿Ď yĎwĘ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ ìŔ lĘ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉdyĎwĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ ëŇ oê¿ =l’Ć
14 hŇ êăĎř rĘpČŇ xĲĎ wĘ ZCxŔ ìăŇ êĘ bĘŇ SĂ BĘ ÉhyĎhĎ wĘ ìŇ nĳĆř zĄ’Ğ=l‘Č ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ dŇ tËĄŇ yĎwĘ : ZCxĲ
15 ű ëŇ QăĄ hČ tĘŇ mĂ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ : ìŇ tĲĆŇ ’Ď YĲĄ =tŇ ’Ć tĎŇ yi¿Ă kĂŇ wĘ ê¡ĎbĘŇ SČ wĘ HbĎŔ

SodĳŇ qĎ ìŇ yn¡ĆřxĞmĲČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉìybĆÄ yĘ’ĲŁ tŇ tąĄŇ lĎ wĘ ÉìlĘ y~ĲĂ hČ lĘ ìŇ nĆę xĞř mĲČ bŇ rĆqăĆBĘ
: ìŇ yrĲĆxĞ’ĲČ mĄ bŇ S¡Ď wĘ rbĎŔ DĎ tŇ wăČrĘ‘Ć ÉìbĘŇ hŇ ’ąĆ rĘyĂ=âlĲ wĘ

16 : wynĲĎdŇŁ ’Ğ M‘¿ĂmĄ ìŇ yl¡Ć ’Ą lY¿Ą eĎ yĂ=rSĆ ’Ğ wynĳĎdŇŁ ’Ğ=l’Ć dŇ bĆŇ ‘¡Ć ryG¿ĂsĘ tČŇ =âlĲ
17 bŇ oFă BČ ìŇ yr¡Ć‘ĎSĘ dŇ x¿Č ’Č BĘ rxËČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ MoqÌUĎ BČ ìę BĘ rĘqĂ BĘ bŇ SăĄ yĄ ìÂUĘ ‘Ă
18 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ onăBĘ mĂ hŇ S¡Ď dĄŇ qĘ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âl : CenĲĆ oê âl¡ olĳ
19 ryxăĂ mĘ C hŇ nĎÁ oz NnČÄtĘŇ ’Ć ž’ybĂŇ tĎŇ =âlĲ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ mĂ Sd¡ĄŇ qĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ

ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ bËČŇ ‘ĞotĲŇ yJÌĂ rdĆŇ nĳĆř =lkĎŇ lĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ yBËĄ bŇ lĆ JĆę
20 ëŇ SĆ năĆ PŇ sĆ J¡Ć ëŇ SĆ n¿Ć ìŇ yxĂŔ ’Ď lĘ ëŇ yèăĂ tČŇ =âlĲ : MhĲĆ ynĄSĘ =MGČ
21 ëŇ yèĳĂ tČŇ âlă ìŇ yx¡Ă ’Ď lĘ C ëŇ yèĂŔ tČŇ yrăĂkĘŇ eĎlČ : ëŇ èĲĎ yĂ rS¿Ć ’Ğ rb¡ĎŇ DĎ=lJĎ ëŇ SĆ nĆě lkĆŇ ’ĳŁ

N‘ml
,h"dx ,b"d Nkw ìynĆzĄ’Ğ ’"s v.14 .r"tw s"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw =âlwĘ ’"s v.8 .’JĎ DČ ’"s v.2 .gk
’"s v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,y"k V"x Nkw ìynĆxĞmČ ’"s v.15 .rsx êĎrĘpČ xĎ wĘ hgwm rpsb v.14 .y"tw w"d

.yrY rdĆnĄ ’"s v.19 .r"tw V"x ,’"t Nkw ìnĆxĞmČwww.bibleist.ru
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=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l‘Č ìŇ dĆŔ yĎř xlăČ SĘ mĂ É lkŇŁ BĘ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ìÁ kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ N‘ČmČÄ lĘ
sŘ23 hoăĎhylĲČ ÉrdĆŇ nĆÄ rD¿Ł tĂŇ =yJĲĂ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č 22

ëŇ UĎŔ ‘Ă mĲĄ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ CeSĆÁ rĘdĘŇ yĂ SrÄŁ DĎ=yJĲĂ omĳ QĘ SČ lĘ rx¡Ą ’Č tĘŇ âl¿ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
’Y¿Ď omř : ’TĘ xĲĄ ì¡Ň bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl rDĳŁ nĘ lĂ lD¡ČxĘ tĆŇ yk¿ĂŇ wĘ : ’TĘ xĲĄ ì¡Ň bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ 23, 24

rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ dĎŇ nĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhylĲČ êĎrĘdČÁ nĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď wĘ rmăŁ SĘ êĂ ìŇ yt¡ĆŇ pĎŇ WĘ
êÌĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ìŇ ‘ĆŔ rĄ MrĆkăĆŇ BĘ É’bŇŁ tĎŇ yJąĂ : ìŇ ypĲĂŇ BĘ êĎrĘB¡Č DĂ 25

: NêĲĄtĂŇ âl¿ ì¡Ň yĘlĘ JĆ =l’ĲĆ wĘ ìŇ ‘ĳĆbĘŇ WĎ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČJĘ MybËĂŇ nĎ‘Ğ
âlă ÉSmĄ rĘxĆ wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ tŇ Łl¡ ylĂ mĘ ê¿ĎpĘŇ TČ qĲĎ wĘ ìŇ ‘ĆŔ rĄ tŇ măČ qĎ BĘ É’bŇŁ tĎŇ yJąĂ 26

HlĳĎ ‘ĎbĘŇ C hŇ è¡Ď ’Ă Sy’ËĂ xu¿ČyĂ=yJĲĂ : ìŇ ‘ĲĆrĄ tŇ m¿Č qĎ l‘¡Č PŇ ynĂŔ tĎŇ dk

bŇ tČŇ kĎÄ wĘ rbĎŔ DĎ tŇ wăČrĘ‘Ć ÉHbĎŇ ’YĎ mąĎ =yJĂ wynĎę y‘ĄBĘ NxăĄ =’YĎ mĘ tĂŇ âlÌ =M’Ă hŇ yĎÂhĎ wĘ
otĳŇ yBĄ mĂ hŇ ’¡Ď YĘ yĲĎwĘ : otĲŇ yBĄ mĂ Hx¡Ď QĘ SĂ wĘ HdĎŔ yĎBĘ NtăČŇ nĎ wĘ ÉttĚŇ yrĂJĘ rpĆŇ sąĄ HlĎÁ 2

HlĎÁ bŇ tČŇ kĎÄ wĘ ůNorxĞ’ĲČ hĎ Sy’ăĂ hĎ ÈH’Ď nĄWĘ C : rxĲĄ ’Č =Sy’ĲĂ lĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ hĲĎ wĘ 3

Sy’ăĂ hĎ ÉtCmyĎ ykąĂŇ o’ă otĳŇ yBĄ mĂ Hx¡Ď QĘ SĂ wĘ HdĎŔ yĎBĘ NtăČŇ nĎ wĘ ÉttĚŇ yrĂJĘ rpĆŇ sąĄ
NoSă ’Ň rĂhĲĎ HlăĎ ‘Ę BČ lkăČŇ Cy=âlĲ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ Hx¿Ď qĎ lĘ =rSĆ ’Ğ NorŔ xĞ’ĲČ hĎ 4

rSăĆ ’Ğ ÉyrĄxĞ’ĲČ hŇ èĎę ’Ă lĘ olă tŇ oyÌhĘ lĲĂ HêĎÁ xĘ qČ lĘ bŇ CSÄ lĎ HxĎ QĘ SĂ ţ=rSĆ ’Ğ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć É’yTĂ xĞtĲČŇ âlą wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ’wh¡Ă hŇ b¿ĎŇ ‘ĄotĲŇ =yJĂ hŇ ’Ď UĎŔ FČ hĚ
ÉSy’Ă xu¿ČyĂ=yJĲĂ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ 5

rbĳĎŇ DĎ=lkĎŇ lĘř wyl¡Ď ‘Ď rb¿ŇŁ ‘ĞyĲČ=âlwĘ ’bĎŔ ~Ď BČ É’YĄ yĄ âlą hŇ SĎŔ dĎŇ xĞ hŇ èăĎ ’Ă
: xqĲĎlĎ =rSĆ ’Ğ oê¿SĘ ’Ă =tŇ ’Ć xU¡Č WĂ wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hŇ năĎSĎ ÉotŇ ybĄŇ lĘ hŇ yąĆhĘ yĲĂ yqĂÂnĎ

: lbĲĄŇ xŁ ’Ch¿ SpĆŇ n¡Ć=yJĂ bŇ kĆŇ rĳĎwĎ MyĂx¡ČrĄ lb¿ŇŁ xĞ yĲČ=âl 6

oB¡ř =rUĆ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ mĂ ÉwyxĎ ’Ć mĲĄ SpĆŇ nąĆ bŇ nĄÄGŁ Sy’Ăę ’YăĄUĎ yĂ=yJĲĂ 7

: ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C ’ChŔ hČ bŇ eăĎGČhČ ÉtmĄ C orĳkĎŇ mĘ C
=rSĆ ’Ğ ž lkŇŁ JĘ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ wĘ dŇ ’¡Ł mĘ rm¿Ł SĘ lĂ tŇ ‘ČrËČ~Ď hČ =‘gČŇ nĲĆBĘ rmĆ èÌĎ hĂ 8

rokě zĎ : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ Cr¿mĘ SĘ êĂ Mt¡ĂŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČř MIËĂwĂlĘ hĲČ MynÌĂhĞJĲŁ hČ MkĆÁ tĘŇ ’Ć CrÄ oy 9

: MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ ëŇ rĆD¡ĆBČ MyĳĎrĘmĂ lĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ WËĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ÌĄ
=l’Ć ’b¿ŇŁ tĎŇ =âlĲ hŇ mĎ C’ĳ mĘ tŇ ’Ň èăČ mČ ìŇ ‘ĞrĲĄbĘŇ hŇ è¿Ć tČŇ =yJĲĂ 10

hŇ SăĆ nŁ ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę hĎ wĘ dŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ ZCx¡ BČ : oTĲ bŇŁ ‘Ğ Tb¿ŇŁ ‘ĞlĲČ ot¡Ň yBĄ 11

wb
rybs v.5 .dk .wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmys V’rb ’Ywm v.24 .r"tw ‘"t ,V"x ,b"yd ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.21

.rSĆ ’Ğ rybs v.8 .HBĎ rybs v.7 .=lJĎ
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12 âl¿ ’Chĳ yn¡Ă‘Ď Sy’¿Ă =M’Ă wĘ : hŇ YĎ CxĲ hČ Tob¡Ň ‘ĞhĲČ =tŇ ’Ć ìŇ ylËĆ’Ą ’yY¿Ă oy obŔ
13 SmĆ èĆŔ hČ ’băŇŁ JĘ ÉTobŇ ‘ĞhĲČ =tŇ ’Ć olą bŇ ySĂÄ êĎ žbSĄ hĎ : oTĲ bŇŁ ‘ĞBĲČ bŇ J¡Č SĘ tĂŇ

: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ qĎŔ dĎŇ YĘ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉìlĘ C OĎ kĳĆŇ rĘbĲĄŇ C ot¡Ň mĎ lĘ WČ BĘ bŇ k¿ČŇ SĎ wĘ
14 ìËŇ rĘGĲĄmĂ o’Ì ìŇ yxĆě ’Č mĲĄ NoyĳbĘŇ ’Ć wĘ ynăĂ‘Ď ryk¡ĂŇ WĎ qS¿Ł ‘ĞtĲČŇ =âl
15 wylăĎ ‘Ď ’obÌŇ tĎŇ =âlĲ wĘ orÁ kĎŇ WĘ NêĄÄ tĂŇ žomoyBĘ : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ BĂ ì¡Ň YĘ rĘ’Č BĘ rS¿Ć ’Ğ

ÉìylĆÄ‘Ď ’rąĎqĘ yĂ=âlĲ wĘ oSĳ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ’W¡Ą nŁ ’Ch¿ wylĎě’Ą wĘ ’ChŔ ÉynĂ ‘Ď yJąĂ SmĆ èĆę hČ
16 =l‘Č ÉtobŇ ’Ď CtąŇ mĘ CyĲ=âl : ’TĘ xĲĄ ì¡Ň bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć

: CtŇ mĲĎ Cy o’¡ TĘ xĆ BĘ Sy’¿Ă tŇ obĳŇ ’Ď =l‘Č CtăŇ mĘ CyĲ=âl Myn¡ĂbĎŇ C MynĂŔ BĎ
17 : hŇ nĲĎmĎ lĘ ’Č dŇ gĆŇB¡Ć lbŔŁ xĞtĲČŇ âlă wĘ MotĳŇ yĎř rGăĄ Tj¡Č SĘ mĂ hŇ FĆŔ tČŇ âlă
18 MèĳĎ mĂ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇ DĘpĘŇ IĂwČĲ MyĂrČŔ YĘ mĂř BĘ ÉtĎ yyĂÄhĎ dŇ bĆŇ ‘ąĆ yJăĂ êĎę rĘkČŇ zĲĎwĘ
19 yJăĂ : hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ ÉìCĘYČ mĘ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ NJĄÂ =l‘Č sŘ24

oêŔ xĘ qČ lĘ ÉbCStĎŇ âlą hŇ dĆę vĎ BČ rmĆ ‘ăŁ êÌĎxĘ kČŇ SĲĎ wĘ ìŇ dĆÁ WĎ bĘŇ ÉìrĘyYĲĂ qĘ žrYŁ qĘ tĂŇ
lk¡ŇŁ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ N‘ČmąČ lĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č lĲĎ wĘ Mot¿Ň IĎlČ rGËĄlČ

20 ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ r’¡Ą pĎŇ tĘŇ âl¿ ìŔ tĘŇ yzĲĄ ÉTBŁ xĘ tČŇ yJąĂ : ìŇ ydĲĆŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ
21 ll¡Ą o‘tĘŇ âl¿ ìŔ mĘ rĘJČ ÉrYŁ bĘŇ tĂŇ yJąĂ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č lĲĎ wĘ Mot¿Ň IĎlČ rGËĄlČ
22 tĎŇ yy¡ĂhĎ dŇ bĆŇ ‘¿Ć=yJĂ êĎŔ rĘkČŇ zăĎwĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č lĲĎ wĘ Mot¿Ň IĎlČ rGËĄlČ ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ

: hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ ÉìCĘYČ mĘ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ NJĄÂ =l‘Č MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ
hk Tj¡Ď SĘ UĂ hČ =l’Ć CS¿ GĘ nĂ wĘ MySĂŔ nĎ’Ğ NyBăĄ ÉbyrĂ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ

2 hŇ yËĎhĎ wĘ : ‘SĲĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć C‘yS¡Ă rĘhĂ wĘ qyDĂŔ ~Č hČ =tŇ ’Ć ÉCqyDĂÄ YĘ hĂ wĘ MCTĳ pĎŇ SĘ C
ot¡Ň ‘ĎSĘ rĂ yd¿ĄŇ JĘ wynĎŔ pĎŇ lĘ ChJăĎ hĂ wĘ ÉTpĄŇ èŁ hČ olą yjĂ hĂ wĘ ‘SĳĎ rĎhĲĎ tŇ oJ¡ hČ NB¿Ă =M’Ă

3 ÉhQĆ ’ĄÄ =l‘Č otąŇ JŁ hČ lĘ PŇ ysĂÄ yŁ =NjĆ PŇ ysĳĂ yŁ âlă CeJ¡Ć yČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č : rjĲĎ sĘ mĂ BĘ
4 : oSĲ ydĂŇ BĘ roS¡ Ms¿Ł xĘ tČŇ =âlĲ : ìŇ ynĲĆy‘ĄlĘ ìŇ yx¡Ă ’Ď hŇ l¿Ď qĘ nĂ wĘ hŇ BĎŔ rČ hŇ JăĎ mČ
5 olŔ =Ny’ĲĄ NbăĄŇ C ÉMhĆ mĄ dŇ xąČ ’Č tŇ mĄÄ C wDĎę xĘ yČ MyxĂÁ ’Č CbÄ SĘ yĲĄ=yJĂ

hĎ ylĆŔ ‘Ď ’băŇŁ yĎ ÉHmĎ bĎŇ yĘ rzĳĎ Sy’ăĂ lĘ hŇ YĎ Cx¡ hČ tŇ UËĄ hČ =tŇ SĆ ’ĲĄ hŇ yÌĆhĘ tĲĂŇ =âl
6 MCqě yĎ dŇ lĄŔ êĄ rSăĆ ’Ğ ÉrokŇ BĘ hČ hŇ yĎęhĎ wĘ : HmĲĎ BĘ yĂwĘ hŇ è¡Ď ’Ă lĘ olË Hx¿Ď qĎ lĘ C
7 ÉZjŁ xĘ yČ âlą =M’Ă wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ om¡ SĘ hŇ x¿Ć UĎ yĂ=âlĲ wĘ tŇ UĳĄ hČ wyx¡Ă ’Ď MS¿Ą =l‘Č

MynĂę qĄ EĘhČ =l’Ć hŇ rĎ‘Ę èČÁ hČ oêÄ mĘ bĂŇ yĘ žhtĎŇ lĘ ‘ĲĎwĘ oêĳmĘ bĂŇ yĘ=tŇ ’Ć tŇ xČ q¡ČlĎ Sy’ĂŔ hĎ
hrm’w

.‘"tw ’"t ,g"dx Nkw MyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ĆBĘ ’"s v.18 .‘"tw y"t Nkw hnĎmĎlĘ ’Č wĘ MotyĎwĘ ’"s v.17

www.bibleist.ru



318 Myrbd 25:8—26:3

hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉMSĄ wyx¿Ă ’Ď lĘ MyqĂÄ hĎ lĘ ymĂÁ bĎŇ yĘ Ny’ĄÄ mĄ ÉhrĎmĘ ’ĲĎ wĘ
yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ âl¿ rmČŔ ’Ď wĘ dŇ măČ ‘Ď wĘ wylĳĎ’Ą CrăBĘ dĂŇ wĘ or¡y‘Ă =ynĲĄqĘ zĂ ol¿ =C’rĘqĲĎ wĘ : ymĲĂ BĘ yČ 8

Éol‘ĞnĲČ hŇ YąĎ lĘ xĲĎ wĘ ůMynĂ qĄ EĘhČ ynăĄy‘ĄlĘ ÈwylĎ ’Ą oêămĘ bĂŇ yĘ hŇ SĎÄ GĘ nĂ wĘ : HêĲĎxĘ qČ lĘ 9

Sy’ĂŔ lĎ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ hŇ kĎŇ JĎ ť hŇ rĎŔ mĘ ’ăĎ wĘ ÉhtĎŇ nĘ ‘ĲĎwĘ wynĳĎpĎŇ BĘ hŇ q¡ĎrĘyĲĎwĘ olŔ gĘŇrČ l‘ăČmĄ
tŇ yB¡Ą l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ nĂ wĘ : wyxĲĂ ’Ď tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ n¡ĆbĘŇ yĂ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ 10

wyxĂŔ ’Ď wĘ Sy’ăĂ ÉwDĎxĘ yČ MySąĂ nĎ’Ğ CYÄ eĎ yĂ=yJĲĂ : l‘ČeĲĎhČ ZCl¿ xĞ 11

hŇ xăĎ lĘ SĲĎ wĘ ChJĳĄ mČ dŇ IăČmĂ Hè¡Ď y’Ă =tŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ tŇ SĆ ’ăĄ ÉhbĎŇ rĘqĲĎ wĘ
: ìŇ nĲĆ y‘Ą sox¡ tĎŇ âl¿ HjĳĎ JČ =tŇ ’Ć hŇ t¡ĎŇ ~Ł qČ wĘ : wySĲĎ bĚŇ mĘ BĂ hŇ qĎ yz¡ĂxĹhĲĆ wĘ HdĎŔ yĎ 12

: hŇ eĲĎTČ qĘ C hŇ l¡Ď odŇ GĘ NbĆŇ ’ĳĎ wĎ NbĆŇ ’ăĆ ì¡Ň sĘ ykĲĂŇ BĘ ìËŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl 13

hŇ mąĎ lĄ SĘ NbĆŇ ’ăĆ : hŇ eĲĎTČ qĘ C hŇ l¡Ď odŇ GĘ hŇ pĳĎŇ y’Ą wĘ hŇ păĎŇ y’Ą ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ BĘ ìËŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl 14, 15

CkŇ yrăĂ’Ğ yĲČ ÉN‘ČmČÄ lĘ ëŇ QĳĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ qdĆŇ Y¡ĆwĎ hŇ mËĎ lĄ SĘ hŇ pÌĎŇ y’Ą ëŇ QĎŔ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ÉqdĆŇ YĆÄ wĎ
tŇ bËČŇ ‘ĞotĲŇ yJÌĂ : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť ìŇ ymĆŔ yĎ 16

: lwĆ‘ĲĎ hŇ WĄ ‘¿Ł lJ¡Ł hŇ QĆ ’ĳĄ hŇ WĄ ‘ăŁ =lJĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ

: MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ ëŇ rĆD¡ĆBČ qlĳĄ mĎ ‘Ğ ì¡Ň lĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ rokě zĎ 17

hŇ ê¡Ď’Č wĘ ìŇ yrĆŔ xČ ’ĲČ MylăĂ SĎ xĹeĲĆhČ =lJĎ ÉìBĘ bŇ eąĄzČyĘwČ ëŇ rĆDĆę BČ ìÁ rĘqĲĎ rSĆÄ ’Ğ 18

ìŇ lĘ ţ ű ìyhăĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ xČ ynăĂhĎ BĘ hŇ yĎÃhĎ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ’r¡ĄyĎ âl¿ wĘ ‘ČgĳĄŇ yĎwĘ PŇ yăĄ‘Ď 19

ÉhlĎ xĞ nĲČ ìąŇ lĘ NtĄÄ nŁ ìŇ yhĆŁl’Ĺţ=hoĲĎhyĘ rSăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄ BĎ bŇ ybĂę iĎ mĂ ìŇ ybĆÁ yĘ’ÄŁ =lJĎ mĂ
: xJĲĎ SĘ êĂ âl¡ MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ qlĄŔ mĎ ‘Ğ rkĆŇ zăĄ=tŇ ’Ć ÉhxĆ mĘ êĂ HêĎŔ SĘ rĂlĘ

hŇ lĳĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ’obăŇ tĎŇ =yJĲĂ ÉhyĎhĎ wĘ+p7, sŘ25 wk

rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞhĲĎ yrăĂjĘ =lJĎ ű tŇ ySăĂ ’Ň rĄmĲĄ êĎÂxĘ qČ lĲĎ wĘ : HBĲĎ êĎbĘŇ S¿Č yĎwĘ Hê¡ĎSĘ rĂywĲĂ 2

ÉêĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ’nĆFĳĆ bČŇ êăĎmĘ WČ wĘ ëŇ ¡Ďl Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ ìËŇ YĘ rĘ’Č mĲĄ ’ybÌĂŇ êĎ
ÉtĎ’Ň bĎŇ C : MSĲĎ om¡ SĘ NJ¿Ą SČ lĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrxČ bĘŇ yĂ rSąĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČ =l’Ć 3

ÉMoIhČ yêĂ dĘŇ GąČhĂ wylĎę ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MhĳĄ hĎ MymăĂ IĎBČ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ NhĄŔ JŁ hČ =l’Ć
hwhyl

’rqy yk ,[21:10] ’Yt=yk +h Myrdsw .y"q Myqwspw .yl‘ [21:10—25:19] hVrph MV v.19 .hk
tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[24:19] rwYqt yk ,[23:22] rdn wdt=yk ,[23:10] hnxm ’Yt=yk ,[22:6] rwpY=Nq
’"b ,[23:12] br‘ tonpĘ lĂ +b Mypwlxw .hVVw MyVmxw tw’m hnmVw Mypl’ tVmx twytw’w .MynVw MynmVw
n"bw lYny M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[23:16] lYny=rSĆ ’Ğ ,dmlh txt ’y‘gb twnpĘ lĲĂ n"bw ’y‘g ’lb onpĘ l ’rwq
,[22:6] rwpY=Nq +b twqspw .[24:11] Twb‘h=t’ĲĆ ,[22:25] hdVb=M’Ă wĲĘ Pwlx ’lbw ,=rSĲĆ ’Ğ txt ’y‘gb

.b"k qwsp d‘ +’ qwsp +s hy‘Vyb yrw’ ymwq hrTph v.1 .wk .[25:19] xynhb
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Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ hoËĎhyĘ ‘BÌČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉytĂŇ ’Ň bĎÄ =yJĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ
4 ho¿ĎhyĘ xB¡Č zĘmĂ ynĄěpĘŇ lĂ oxŔ yeĂ hĂÄ wĘ ìŇ dĳĆŇ IĎmĂ ’nĆF¡Ć hČ NhËĄ JŁ hČ xqÌČlĎ wĘ : CnlĲĎ tŇ tĆŇ l¿Ď
5 ybĂŔ ’Ď dŇ băĄŇ ’Ł ÉyUĂ rČ’Ğ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ êĎÁ rĘmČ ’ĲĎ wĘ tĎŇ ynĂÄ‘Ď wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ

MCY¿ ‘Ďř lod¡Ň GĎ yog¿ŇlĘ MSĎě =yhĂ yĘwĲČ T‘ĳĎmĘ ytăĄŇ mĘ BĂ MS¡Ď rgĎŇ I¿ĎwČ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ dŇ rĆIăĄwČ
6 : hŇ SĲĎ qĎ hŇ d¿ĎŇ bŇŁ ‘Ğ Cnyl¡Ą ‘Ď Cn¿êĘ IĂwČ CnCeĳ‘Č yĘwČ Myr¡ĂYĘ UĂ hČ CntËĎŇ ’Ł C‘rÌĄIĎwČ : bŇ rĲĎwĎ
7 ’rĘIÌČwČ CnlĄŔ qŁ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĘ IĂwČ CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć q‘Čě YĘ eĂ wČ
8 dŇ yąĎBĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉhoĎhyĘ Cn’ąĄ YĂ oIĲwČ : CnYĲĄ xĞlĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ Cnl¡Ą mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ CnyËĄnĘ ‘Ď=tŇ ’Ć
9 Cn’¡Ą bĂŇ yĘwČ : MytĲĂŇ pĘŇ mĲŁ bĘŇ C tŇ ot¡Ň ’Ł bĘŇ C ldĳŇŁ GĎ ’r¡ĎmŁ bĘŇ C hŇ yĎŔCTnĘ ‘ČrăŁ zĘbĂŇ C ÉhqĎ zĎxĞ

bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉCnlĎÄ=NêĆ IĂwČ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ hČ =l’Ć
10 =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ yrăĂjĘ ÉtySĂ ’Ň rĄ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň bĄÄ hĄ hŇ eąĄhĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : SbĲĎŇ dĘŇ C

yn¡ĄpĘŇ lĂ tĎŇ ywĂŔxĞêĲČSĘ hĂÄ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ oêę xĘ eČhĂ wĘ hoĳĎhyĘ yQ¡Ă hŇ êĎt¿ČŇ nĎ
11 ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇ lĘ =NtČŇ nĲĎ rSÌĆ ’Ğ bŇ oFę hČ =lkĎŇ bĘŇ êăĎxĘ mČ WĲĎ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
12 yJăĂ : ìŇ BĲĆ rĘqĂ BĘ rS¿Ć ’Ğ rG¡ĄhČ wĘ ywĂŔQĄ hČ wĘ ÉhêĎ’Č ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ lĘ C

tŇ năČSĘ tŇ S¡Ă ylĂ èĘ hČ hŇ n¿ĎèĎ BČ ìËŇ tĘŇ ’ĲĎ CbŇ êĘ rWÌČ ‘Ę mČ =lJĎ =tŇ ’Ć rWĄř ‘Ę lČ ţ hŇ QĆÂkČŇ tĘŇ
ìŇ yr¡Ć‘ĎSĘ bĂŇ Cl¿ kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ nĎŔ mĎ lĘ ’Č lĲĎ wĘ MotăŇ IĎlČ ÉrGĄlČ ywĂęQĄ lČ hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ rWĳĄ ‘ĞUĲČ hČ Ĳ

13 tŇ yĂBČę hČ =NmĂ SdĆŇ uăŁ hČ yêĂ rĘ‘ÌČBĂ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žynĄpĘŇ lĂ êĎÃ rĘmČ ’ĲĎ wĘ : C‘bĲĄŇ WĎ wĘ
rSăĆ ’Ğ ì¡Ň tĘŇ wĲĎYĘ mĂ =lkĎŇ JĘ hŇ nĎŔ mĎ lĘ ’Č lĲĎ wĘ MotăŇ IĎlČ ÉrGĄlČ wĘř ÉywĂQĄ lČ wyêąĂ tČŇ nĘ MgČÄ wĘ

14 ynĂÁ’Ł bĘŇ yêĂ lĘ kČÄ ’Ď =âlĲ : yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âl¿ wĘ ìŇ yt¡ĆŇ wŁ YĘ UĂ mĂ yêĂ rĘb¿ČŇ ‘Ď=âlĲ ynĂ tĳĎŇ yCĂYĂ
yêĂ ‘Ę mČę SĎ tŇ mĳĄ lĘ CeU¡Ć mĂ yêĂ t¿ČŇ nĎ=âlĲ wĘ ’mĄŔ TĎ BĘ ÉCeUĆÄ mĂ yêĂ rĘ‘ąČbĂŇ =âlĲ wĘ CeUĆę mĂ

15 No‘Ä UĘ mĂ žhpĎŇ yqĂ SĘ hČ : ynĂ tĲĎŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ ytĂŇ yWĂě ‘Ď yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ
hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ Ét’Ą wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉìUĘ ‘Č=tŇ ’ĲĆ ëŇ rąĄbĎŇ C MyĂmČę èĎ hČ =NmĂ ìÁ SĘ dĘŇ qĎ
bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ CnytĄŔ bŇŁ ’ĞlĲČ ÉêĎ‘Ę BČÄ SĘ nĂ rSąĆ ’ĞJĲČ CnlĳĎ hŇ êĎt¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ

16 tŇ oWË ‘ĞlĲČ ìÌŇ CĘYČ mĘ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ hŇ EĆęhČ MoIăhČ : SbĲĎŇ dĘŇ C
MtĎŔ o’ ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ êąĎrĘmČ SĲĎ wĘ MyTĳĂ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myu¿ĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć

17 žtoyhĘ lĲĂ MoIĳhČ êĎrĘm¡Č’ĹhĲĆ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ
wyT¡Ď jĎ SĘ mĂ C wytËĎŇ wŁ YĘ mĂ C wyuÌĎxĚ rmÄŁ SĘ lĂ wĘř wykĎę rĎdĘŇ BĂ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ wĘ MyhĂÁ Łl’Ň lĲĄ ÉìlĘ

18 hŇ QĎŔ gĚŇsĘ M‘ăČlĘ Éol tŇ oy¿hĘ lĲĂ MoIęhČ ìăŇ rĘymĲĂ ’ĹhĲĆ hoĎÂhywĲČ : olĲ qŁ BĘ ‘Čm¿Ł SĘ lĂ wĘ
rV’k
.n"b Nkw Vgdb rvĄ ‘ĘlČ Nyrwq ’yrTb ,’br ’rwzxmb Nk v.12 .‘"tw y"t ,’"t ,V"x Nkw MCY‘ĎwĘ ’"s v.5

.rmŁ SĘ lĂ ’"s v.17 .V"x Nkw rGĄlČ ’"s v.13www.bibleist.ru
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=lJĎ l‘ąČ NoyęlĘ ‘Ć ìăŇ êĘ tĂŇ lĘ C : wytĲĎŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ rm¡Ł SĘ lĂ wĘ ëŇ ĳĎl=rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ 19

SdËŇŁ qĎ =M‘Č ìÌŇ tĘŇ yĲŁ hĘ lĂ wĘ tŇ rĆ’ĳĎpĘŇ tĂŇ lĘ C MSăĄ lĘ Cř hŇ Q¡Ď hĂ tĘŇ lĂ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ
: rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ

hŇ wĎŔYĘ UĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉrmŁ SĎ rmĳŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂwĘ ÉhSĆ mŁ wYąČyĘwČ zk

CrăbĘŇ ‘ČêĲČ rSăĆ ’Ğ ÈMoIBČ hŇ yĎęhĎ wĘ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ 2

ÉìlĘ tąĎŇ mŁ qĲĄhĞ wĲČ ëŇ ĳĎl NtăĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć ůNDĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć
=lJĎ =tŇ ’Ć NhĆę ylĄ ‘Ğ êăĎbĘŇ tČŇ kĲĎŇ wĘ : dŇ yvĲĂ BČ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿Ď dĘŇ WČ wĘ tŇ olŔ dŇŁ GĘ MynăĂbĎŇ ’Ğ 3

ZrĆ’ĎÁ hĎ =l’Ć ’bÄŁ êĎ žrSĆ ’Ğ N‘ČmČÃ lĘ ìŇ rĳĆbĘŇ ‘ĎBĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ r¿ĎoêhČ yrËĄbĘŇ DĂ
rS¿Ć ’ĞJĲČ SbČŔ dĘŇ C ÉblĎ xĎ tŇ bąČŇ zĎ ZrĆ’ăĆ ìę lĘ NtăĄŇ nŁ ű ìyhăĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ
ůNDĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć MkăĆŇ rĘbĘŇ ‘ĎBĘ ÈhyĎhĎ wĘ : ëŇ lĲĎ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rBËĆDĂ 4

MoI¡hČ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MynăĂbĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć CmyqĂÁ êĎ
ho¡ĎhylĲČ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉMèĎ tĎŇ ynąĂbĎŇ C : dŇ yvĲĂ BČ Mt¡ĎŇ o’ ê¿Ď dĘŇ WČ wĘ lbĳĎŇ y‘Ą rhăČ BĘ 5

ÉtomlĄ SĘ MynąĂbĎŇ ’Ğ : lzĲĆrĘBČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ PŇ yn¿ĂtĎŇ =âlĲ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ xBăČ zĘmĂ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ 6

ho¡ĎhylĲČ tŇ ŁlŔ o‘ ÉwylĎ ‘Ď tĎŇ yląĂ ‘ĞhĲČ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ xB¡Č zĘmĂ =tŇ ’Ć hŇ nĆŔ bĘŇ êĂ
ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ êĎŔ xĘ mČ WăĎ wĘ MèĳĎ êĎlĘ kăČŇ ’Ď wĘ Mym¡Ă lĎ SĘ ê¿ĎxĘ bČŇ zĲĎwĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ 7

tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ r¿ĎoêhČ yrËĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ MynĂębĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č êăĎbĘŇ tČŇ kĲĎŇ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ 8

l’¿Ć MIĂŔwĂlĘ hĲČ MynăĂhĞJĲŁ hČ wĘ ÉhSĆ mŁ rBąĄdČŇ yĘwČ : bŇ TĲĄ yhĄ r’¿Ą BČ 9

tĎŇ yyăĄhĘ nĲĂ ÉhEĆhČ MoIąhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ É‘mČ SĘ C ű tŇ JąĄ sĘ hČ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ
tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡ BĘ êĎŔ ‘Ę mČ SăĎ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ M‘ĎŔ lĘ 10

: MoIĲhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wyuĎŔ xĚ =tŇ ’Ć wĘ Éwtř wYm=tŇ ’Ć
CdÂmĘ ‘Č yĲČ hŇ QĆ ’Ą ţ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ wYąČyĘwČ 11, 12

ÉNo‘mĘ SĂ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ rĘbĘŇ ‘ĎBĘ MyEĂŔrĂGĘ rhăČ =l‘Č ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć ëŇ rąĄbĎŇ lĘ
hŇ l¡Ď lĎ uĘ hČ =l‘Č Cd¿Ň mĘ ‘Č yĲČ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ C PŇ ¿ĄsoywĘ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂwĘ hŇ dĎŔ ChywĲĂ ywăĂlĄ wĘ 13

Cnă‘Ď wĘ : ylĲĂ êĎpĘŇ nČ wĘ ND¿Ď N¡ĚlCbŇ zĘC rSĄŔ ’Ď wĘ dŇ GăĎ ÉNbĄŇ C’rĘ lbĳĎŇ y‘Ą rhăČ BĘ 14

: MrĲĎ loq¿ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă =lJĎ =l’Ć CrËmĘ ’ĲĎ wĘ MIĂęwĂlĘ hĲČ
hoĎęhyĘ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ hŇ kĎÁ iĄ mČ C lsĆ pĆÄ žhWĆ ‘ĞyĲČ rSăĆ ’Ğ Sy’ĂÃ hĎ rCră’Ď 15

: NmĲĄ ’Ď Cr¡mĘ ’ĲĎ wĘ M‘ËĎhĎ =lkĎŇ CnÌ‘Ď wĘ rtĆŇ iĳĎ BČ MWăĎ wĘ Sr¡ĎxĎ yd¿ĄŇ yĘ hŇ WËĄ ‘ĞmĲČ
rwr’
wytĎwŁYĘ mĂ ’"sb ,yrq wytĎwŁYĘ mĂ ,bytk otwĎYĘ mĂ v.10 .zk .s"tw q"dw y"k ’"t ,V"x ,b"d Nkw MSĄ lĘ ’"s v.19

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,b"d Nkw yrqw bytk
www.bibleist.ru



27:16—28:11 ’wbt=yk 321

16 : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ oUĳ ’Ă wĘ wyb¡ĂŇ ’Ď hŇ l¿Ć qĘ mČ rCrě ’Ď
17 : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ Ch‘ĳĄrĄ lCbăŇ GĘ gŇ yi¡Ă mČ rCrě ’Ď
18 : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ ëŇ rĆDĳĎBČ rC¡Ą‘Ă hŇ G¿ĆSĘ mČ rCrě ’Ď
19 rm¿Č ’Ď wĘ hŇ nĳĎmĎ lĘ ’Č wĘ Mot¡Ň yĎ=rGĲĄ Tj¿Č SĘ mĂ hŇ FËĆ mČ rCrę ’Ď
20 PŇ năČJĘ hŇ Q¡Ď gĂŇ yJ¿Ă wybĂŔ ’Ď tŇ SĆ ’ăĄ =M‘Ă ÉbkĄŇ SŁ rCrę ’Ď : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ
21 =M‘Ă bŇ k¡ĄŇ SŁ rCrě ’Ď : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ wybĳĂŇ ’Ď
22 ÉbkĄŇ SŁ rCrę ’Ď : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ =lJĎ

: NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ oUĳ ’Ă =tŇ bČŇ o’ă wyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ BČ otŔ xŁ ’Ğ=M‘Ă
23 : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ oêĳnĘ tČŇ xĲŁ =M‘Ă bŇ k¡ĄŇ SŁ rCrě ’Ď
24 : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ rtĆŇ iĳĎ BČ Ch‘¡ĄrĄ hŇ J¿Ą mČ rCrě ’Ď
25 : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ yqĳĂnĎ MDăĎ SpĆŇ n¡Ć tŇ oJ¿ hČ lĘ dŇ xČ SŔŁ xČ qăĄŁl ÉrCr’Ď
26 tŇ ’Ň E¡Ł hČ =hŇ rĲĎoêhČ yr¿ĄbĘŇ DĂÍtŇ ’Ć MyqËĂyĎ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ rCrę ’Ď

: NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ MtĳĎŇ o’ tŇ oWă ‘ĞlĲČ
xk ÉtoW‘ĞlĲČř rmąŁ SĘ lĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ É‘mČ SĘ êĂ ‘Č omą SĎ =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ sŘ26

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ìÁ nĘ tĲĎÄ nĘ C MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć
2 hŇ QĆ ’¡Ą hĎ tŇ ok¿Ň rĎBĘ hČ =lJĎ ìŇ ylËĆ‘Ď C’bÌĎŇ C : ZrĆ’ĲĎ hĎ yy¿ĄoG=lJĎ l‘¡Č NoyŔlĘ ‘Ć
3 ëŇ Cr¿bĎŇ C ry‘ĳĂBĎ hŇ ê¡Ď’Č ëŇ Cr¿BĎ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ ‘mČŔ SĘ tĂŇ yJăĂ ìŇ gĳĚŇ yvĂ hĂ wĘ
4 ìŇ êĳĆmĘ hĆ bĘŇ yrăĂpĘŇ C ì¡Ň tĘŇ mĲĎ dĘŇ ’Č yr¿ĂpĘŇ C ìËŇ nĘ TĘ bĂŇ =yrĲĂjĘ ëŇ CrÌBĎ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ hŇ ê¡Ď’Č

5, 6 ëŇ Cr¿BĎ : ìŇ êĲĆrĘ’Č SĘ mĂ C ì¡Ň ’ĞnĘ TČ ëŇ Cr¿BĎ : ìŇ nĲĆ’Ň YŁ tŇ or¿êĘ SĘ ‘Č wĘ ìŇ yp¡ĆŇ lĎ ’Ğ rg¿ČŇSĘ
7 MymăĂ uĎ hČ ÉìybĆÄ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ NêĄÄ yĂ : ìŇ tĲĆŇ ’Ň YĄBĘ hŇ ê¡Ď’Č ëŇ Cr¿bĎŇ C ìŇ ’ĳĆ bŇŁ BĘ hŇ ê¡Ď’Č

Myk¡ĂŇ rĎdĘŇ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ bĘŇ C ìŇ ylĆŔ ’Ą C’ă YĘ yĲĄ ÉdxĎ ’Ć ëŇ rĆdąĆŇ BĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ Myp¡ĂŇ GĎ nĂ ìŇ ylĆŔ ‘Ď
8 lk¡ŇŁ bĘŇ C ìŇ ymĆě sĎ ’ĞBĲČ hŇ kĎŔ rĎBĘ hČ =tŇ ’Ć ÉìêĘ ’Ă hoąĎhyĘ wYČÄ yĘ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ CsCn¿ yĎ
9 ÉìmĘ yqĲĂ yĘ : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ ìŔ kĘŇ rČbăĄŇ C ìŇ dĳĆŇ yĎř xlăČ SĘ mĂ

ÉtwŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć rmęŁ SĘ tĂŇ yJăĂ ëŇ ĳĎl=‘BČ SĘ nĲĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ SodŔ qĎ M‘ăČlĘ Éol ho¿ĎhyĘ
10 MS¿Ą yJËĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ yUăĄ ‘Č=lJĎ ÉC’rĎwĘ : wykĲĎŇ rĎdĘŇ BĂ ê¡ĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
11 yrÌĂpĘŇ BĂ hŇ bĎŔ oTlĘ ÉhoĎhyĘ ìąŇ rĘtĲĂŇ ohwĘ : OĎ UĲĆ mĂ C’¡ rĘyĲĎwĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď ’răĎqĘ nĂ ho¡ĎhyĘ

‘BÌČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť ìŇ tĳĆŇ mĎ dĘŇ ’Č yrăĂpĘŇ bĂŇ C ì¡Ň êĘ mĘ hĆ bĘŇ yr¿ĂpĘŇ bĂŇ C ìËŇ nĘ TĘ bĂŇ
hwhy
’"s v.8 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw toW‘ĞlČ wĘ ’"s v.1 .xk .‘"tw V"x Nkw yrbd=lJĎ ’"s v.26

.r"tw y"t ,V"x ,w"d ,d"dx ,b"d Nkw ìydĆyĎ
www.bibleist.ru
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bŇ oFÁ hČ orÄ YĎ o’Ĳ =tŇ ’Ć ìŇ lĘ ţ ű hoăĎhyĘ xêăČpĘŇ yĂ : ëŇ lĲĎ tŇ tĆŇ l¿Ď ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ hoËĎhyĘ 12

hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ rĄě bĎŇ lĘ C oêŔ ‘Ă BĘ ÉìYĘ rĘ’Č =rTĲČ mĘ tŇ tąĄŇ lĎ MyĂmČę èĎ hČ =tŇ ’Ć
ÉS’Ň rŁ lĘ hoąĎhyĘ ÉìnĘ tĲĎŇ nĘ C : hŇ wĲĆlĘ tĂŇ âl¿ hŇ ê¡Ď’Č wĘ MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉtĎ ywĂÄlĘ hĂ wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎř 13

=l’Ć ‘mČÂSĘ tĂŇ =yJĲĂ hŇ FĎ mĳĎ lĘ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ qrăČ ÉtĎ yyĂÄhĎ wĘ bŇ nĎŔ zĎlĘ âlă wĘ
: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ wĘ rm¿Ł SĘ lĂ MoI¡hČ ìËŇ CĘYČ mĘ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű tŇ wăŁ YĘ mĂ
NymăĂ yĎ MoI¡hČ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ mĂ rCsę tĎŇ âlă wĘ 14

: MdĲĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ lĆę lĎ lw’Ň mĳŁ WĘ C

ÉtoW‘ĞlĲČ rmąŁ SĘ lĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ É‘mČ SĘ tĂŇ âlą =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ 15

ìŇ ylËĆ‘Ď C’bÌĎŇ C MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ uŁ xĚ wĘ wytăĎŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć
hŇ ê¡Ď’Č rCr¿’Ď wĘ ry‘ĳĂBĎ hŇ ê¡Ď’Č rCr¿’Ď : ìŇ CgĲŇ yvĂ hĂ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ tŇ ol¿ lĎ uĘ hČ =lJĎ 16

yrăĂpĘŇ C ì¡Ň nĘ TĘ bĂŇ =yrĲĂjĘ rCr¿’Ď : ìŇ êĲĆrĘ’Č SĘ mĂ C ì¡Ň ’ĞnĘ TČ rCr¿’Ď : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ 17, 18

rCr¿’Ď wĘ ìŇ ’ĳĆ bŇŁ BĘ hŇ ê¡Ď’Č rCr¿’Ď : ìŇ nĲĆ’Ň YŁ tŇ r¿Ł êĘ SĘ ‘Č wĘ ìŇ yp¡ĆŇ lĎ ’Ğ rg¿ČŇSĘ ìŇ tĳĆŇ mĎ dĘŇ ’Č 19

ÉhmĎ ChUĘ hČ =tŇ ’Ćř hŇ rąĎ’Ą UĘ hČ =tŇ ’Ć ìŇ BĘ ţ ű hoăĎhyĘ xQăČ SČ yĘ : ìŇ tĲĆŇ ’Ň YĄBĘ hŇ ê¡Ď’Č 20

ìąŇ dĘŇ mĆ èĲĎ hĂ dŇ ‘ăČ hŇ WĳĆ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ xl¿Č SĘ mĂ =lkĎŇ BĘ tŇ rĆ‘ĆŔ gĘŇUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
qBÌĄ dĘŇ yČ : ynĂ êĲĎbĘŇ zČ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yl¡Ć lĎ ‘ĞmĲČ ‘Čr¿Ł ynËĄjĘ mĂ rhĄŔ mČ ÉìdĘŇ bĎŇ ’Ğ=dŇ ‘Č wĘ 21

hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ É l‘ČmĄ ìŔ tĘŇ ’ĲŁ otăŇ ŁQJČ dŇ ‘Č ť rbĆŇ DĳĎhČ =tŇ ’Ć ì¡Ň BĘ hoËĎhyĘ
tŇ qĆQĆę DČbČŇ C tŇ xČ DČÁ uČ bČŇ C tŇ pĆŇ xĆÄ èČ BČ hoĎhyĘţ hŇ kăĎŇ JĘ yČ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ 22

Cy¿hĎ wĘ : ìŇ dĲĆŇ bĘŇ ’Ď dŇ ‘¿Č ìŇ Cp¡Ň dĎŇ rĘC NoqĳrĎIĲĄbČŇ C Nop¡Ň DĎèĂ bČŇ C bŇ rĆxĆŔ bČŇ C ÉrxĚrĘxČ bĲČŇ C 23

NêÌĄ yĂ : lzĲĆrĘBČ ìŇ yê¡ĆxĘ êČ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ ì¡Ň SĘ ’Ň rĲŁ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ ìŇ ymËĆSĎ 24

dŇ ‘¡Č ìŇ ylĆŔ ‘Ď dŇ răĄyĄ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ =NmĂ rpĳĎŇ ‘Ď wĘ qbăĎŇ ’Ď ì¡Ň YĘ rĘ’Č rT¿Č mĘ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ
’YăĄêĄ ÉdxĎ ’Ć ëŇ rĆdąĆŇ BĘ ůìybĆŇ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÈPGĎnĂ ű ho¿ĎhyĘ ÉìnĘ êĆ yĂ : ëŇ dĲĎŇ mĘ èĲĎ hĂ 25

tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ lĘ hŇ wĎŔ ‘ĞzĲČlĘ tĎŇ yyăĂhĎ wĘ wynĳĎpĎŇ lĘ sCnăêĎ Myk¡ĂŇ rĎdĘŇ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ bĘŇ C wylĎŔ ’Ą
tŇ măČ hĹbĲĆŇ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿ÍlkĎŇ lĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ ÉìtĘŇ lĲĎ bĘŇ nĂ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 26

MylŔ př ‘bw ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ NyxąĂ SĘ BĂ hoĎÁhyĘ hŇ kĎÄ JĘ yČ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¡ĄwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ 27

No‘¡GĎSĂ BĘ hoĎŔhyĘ hŇ kăĎŇ JĘ yČ : ’pĲĄŇ rĎhĲĄ lĘ lk¡ČŇ CtŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ srĆxĳĎbĆŇ C bŇ r¡ĎGĎbČŇ C 28

SèąĄ mČ yĘ rSĆÄ ’ĞJĲČ MyĂrČę hĽ~ĲĎ BČ Ĳ SèăĄ mČ mĘ tĎŇ yyĂÁhĎ wĘ : bŇ bĲĎŇ lĄ Noh¡ mĘ tĂŇ bĘŇ C NorĳCĎ‘Ă bĘŇ C 29

rw‘h
,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,g"dx Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.20 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x ,w"d ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.12

MyrĂxŁ FĘ bČ C ,bytk MylĂ pŁ ‘ĘbČ C w’ MylĂ pĎ ‘ĽbĎ C v.27 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw Po‘lĘ ’"s v.26 .r"tw s"t
.yrqw bytk MyrĂxŁ FĘ bČ C ’"sb ,yrqwww.bibleist.ru
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lCzËgĎŇ wĘ qCSÌ ‘Ď ëŇ ’ăČ tĎŇ yyĂÁhĎ wĘ ìŇ ykĳĆŇ rĎDĘ=tŇ ’Ć xČ yl¡Ă YĘ tČŇ âl¿ wĘ hŇ lĎŔ pĄŇ ’ĞBĲĎ ÉrCĄ‘Ă hĲĎ
30 tŇ yĂB¿Č hŇ eĎlĆŔ GĎřSĘ yĂ ÉrxĄ ’Č Sy’ąĂ wĘ WrĄę ’Ď tĘŇ hŇ èăĎ ’Ă : ‘Č ySĲĂ om Ny’¿ĄwĘ Mym¡Ă IĎhČ =lJĎ
31 xČ CbăŇ TĎ ìÂrĘoSĲ : CelĲĆ QĘ xČ tĘŇ âl¿ wĘ ‘F¡Č êĂ MrĆJ¿Ć oBĳ bŇ SăĄ tĄŇ =âlĲ wĘ hŇ n¡ĆbĘŇ êĂ

ëŇ ĳĎl bŇ CS¡ yĎ âl¿ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ QĘ mĂ lCzăGĎ ÉìrĘmĲŁ xĞ ůCeUĆ mĂ È lkČŇ ’Ň tŇŁ âlă wĘ ìŇ ynĆę y‘ĄlĘ
32 MynĂÄtĚŇ nĘ ìŇ ytĆÁ nŁ bĘŇ C ìŇ ynĆÄBĎ : ‘Č ySĲĂ om ì¡Ň lĘ Ny’¿ĄwĘ ìŇ ybĆŔ yĘ’ĲŁ lĘ tŇ onătĚŇ nĘ ÉìnĘ ’Ň YĲŁ

: ìŇ dĲĆŇ yĎř l’¡Ą lĘ Ny’¿ĄwĘ MoIĳhČ =lJĎ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ tŇ ol¿ kĎŇ wĘ tŇ o’Ŕ rŁ ìŇ ynăĆy‘ĄwĘ ÉrxĄ ’Č M‘ąČlĘ
33 qrËČ tĎŇ yyĂęhĎ wĘ êĎ‘Ę dĳĎŇ yĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ M‘¡Č lk¿ČŇ ’Ň yŁ ìŔ ‘ĞygăĂŇ yĘ=lkĎŇ wĘ ÉìtĘŇ mĲĎ dĘŇ ’Č yrąĂjĘ
34 rS¿Ć ’Ğ ìŇ yn¡Ćy‘Ą hŇ ’¿Ą rĘUČ mĂ ‘GĳĎSĚ mĘ tĎŇ yy¡ĂhĎ wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ ZCY¡ rĎwĘ qCS¿ ‘Ď
35 rS¿Ć ’Ğ MyĂqČŔ èŁ hČ =l‘Č wĘ ÉMyĂJČÄ rĘBĂ hČ =l‘Č ‘rĎę NyxăĂ SĘ BĂ hoĎÁhyĘ hŇ kĎÄ JĘ yČ : hŇ ’ĲĆ rĘêĂ
36 ìę tĘŇ ’ĲŁ hoĎÁhyĘ ëŇ lĄÄ oy : ìŇ dĲĆŇ qĽř dĘŇ qĎ dŇ ‘¿ČwĘ ì¡Ň lĘ gĘŇrČ PŇ J¿Č mĂ ’pĳĄŇ rĎhĲĄ lĘ lk¡ČŇ CtŇ =âlĲ

hŇ êăĎ’Č êĎ‘Ę d¡ČŇ yĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ yoGě=l’Ć ìŇ ylĆŔ ‘Ď MyqăĂêĎ rSăĆ ’Ğ ÉìJĘ lĘ mČ =tŇ ’ĲĆ wĘ
37 hŇ UĎŔ SČ lĘ tĎŇ yyăĂhĎ wĘ : NbĆŇ ’ĲĎ wĎ Z‘¿Ą Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ MèËĎ êĎdĘŇ b¿ČŇ ‘Ď wĘ ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’Ğ wĲČ
38 ‘rČz¿Ć : hŇ UĎ SĲĎ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň gĘŇhĆ nĲČ yĘ=rSĆ ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ É lkŇŁ BĘ hŇ nĳĎ ynĂ SĘ lĂ wĘ lS¡Ď mĎ lĘ
39 Mym¿Ă rĎJĘ : hŇ BĲĆ rĘ’Č hĲĎ Cel¡Ć sĘ xĘ yČ yJ¿Ă PŇ sŔŁ ’ĹêĲĆ T‘ăČmĘ C hŇ dĳĆŇ vĎ hČ ’yYăĂ oêĲ bŇ r¡Č

: tŇ ‘ČlĲĎ êŁ hČ Cel¡Ć kĘŇ ’Ň tĲŇŁ yJ¿Ă rgŔŁ ’ĹtĲĆŇ âlă wĘ ÉhêĆSĘ tĂŇ =âlĲ NyĂyąČwĘ êĎdĘŇ bĳĎŇ ‘Ď wĘ ‘F¡Č êĂ
40 : ìŇ tĲĆŇ yzĄ lè¡Č yĂ yJ¿Ă ëŇ CsŔ tĎŇ âlă ÉNmĆ SĆÄ wĘ ìŇ ĳĆlCbŇ GĘ =lkĎŇ BĘ ì¡Ň lĘ Cy¿hĘ yĲĂ MytËĂŇ yzĄ

41, 42 yrăĂpĘŇ C ì¡Ň YĘ ‘ĲĄ=lJĎ : ybĂŇ èĲĆ BČ Ck¡Ň lĘ yĲĄ yJ¿Ă ëŇ lĎŔ CyăhĘ yĲĂ=âlwĘ dŇ ylĳĂ oê tŇ on¡bĎŇ C Myn¿ĂBĎ
43 hŇ lĎ ‘Ę măČ ìŇ yl¡Ć ‘Ď hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ ìŔ BĘ rĘqĂ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉrGĄhČ : lYĲČ lĎ ~Ę hČ Sr¡ĄyĎyĘ ìŇ tĳĆŇ mĎ dĘŇ ’Č
44 CewĳĆlĘ tČŇ âlă hŇ ê¡Ď’Č wĘ ìŔ wĘlĘ yČ ’Chă : hŇ FĎ UĲĎ hŇ FĎ m¿Č dŇ r¡ĄtĄŇ hŇ ê¿Ď’Č wĘ hŇ lĎ ‘Ę UĳĎ
45 tŇ olă lĎ uĘ hČ =lJĎ ìŇ ylĆÁ‘Ď C’bĎÄ C : bŇ nĲĎ zĎlĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ S’Ň rŔŁ lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ’Chť

É loqBĘ êĎ‘Ę mČę SĎ âlă =yJĂ ëŇ dĳĎŇ mĘ èĲĎ hĂ dŇ ‘¡Č ìŇ CgŔ yvĂ hĂ wĘ ÉìCpÄ dĎŇ rĘC hŇ QĆ ’Ąę hĎ
46 tŇ o’¡ lĘ ìŔ bĘŇ CyăhĎ wĘ : ëŇ CĲĎYĂ rS¿Ć ’Ğ wyt¡ĎŇ uŁ xĚ wĘ wyt¿ĎŇ wŁ YĘ mĂ rmËŁ SĘ lĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
47 hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉêĎdĘŇ bČÄ ‘Ď=âlĲ rSąĆ ’Ğ tŇ xČ êČę : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ì¡Ň ‘ĞrĘzČbĘŇ CĲ tŇ pĳĄŇ omlĘ C
48 ìŇ ybĆę yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć êăĎ dĘŇ bČŇ ‘ĲĎwĘ : lJĲŁ bŇ r¡Ł mĄ bŇ bĳĎŇ lĄ bŇ CTă bĘŇ C hŇ x¡Ď mĘ WĂ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ

lJĳŁ rsĆ xăŁ bĘŇ C Mr¡Ł y‘ĄbĘŇ C ’mËĎ YĎ bĘŇ C bŇ ‘ÌĎrĎBĘ ëŇ BĎŔ ÉhoĎhyĘ CexąĆ QĘ SČ yĘ rSĆÄ ’Ğ
49 žhoĎhyĘ ’văĎ yĂ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł od¡Ň ymĂ SĘ hĂ dŇ ‘¿Č ìŇ rĆŔ ’Ň CĎYČ =l‘Č É lzĆrĘBČ l‘ąŁ NtČÂ nĎ wĘ

rS¿Ć ’Ğ yoGě rSĆ eĳĎhČ hŇ ’¡Ć dĘŇ yĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ YăĄqĘ mĂ ÉqoxrĎmĲĄ yoGą ìŇ ylĆÄ‘Ď
‘mVt=’l
.s"tw w"d ,h"dx ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.32 .yrqw bytk HUĎ‘Ă bJČ SĘ yĂ V"xb ,yrq heĎbĆ JĎ SĘ yĂ v.30

.ìdĆqĘdĘqĎ yllhb v.35
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r‘Čn¡ČwĘ NqĄŔ zĎlĘ ÉMynĂ pĎŇ ’vąĎ yĂ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ MynĳĂjĎ z‘ăČ yoG¡ : onĲ SŁ lĘ ‘m¡Č SĘ tĂŇ =âlĲ 50

rSĆÄ ’Ğ ůëdĎŇ mĘ èĲĎ hĂ dŇ ‘ăČ ÈìtĘŇ mĲĎ dĘŇ ’Č =yrĲĂpĘŇ C ì¿Ň êĘ mĘ hĆ bĘŇ yrĂÄ jĘ lkČŇ ’Ď wĘţ : NxĲŁ yĎ âl¿ 51

ìŇ ĳĆn’Ň YŁ tŇ răŁ êĘ SĘ ‘Č wĘ ìŇ yp¡ĆŇ lĎ ’Ğ rg¿ČŇSĘ rhĎŔ YĘ yĂwĘ SorăyêĂř ÉNgĎŇDĎ ìę lĘ ry’ĂÁ SĘ yČ=âlĲ
ÉìytĆÄ mŁ xĲŁ tŇ dĆŇ rąĆ dŇ ‘ăČ ìŇ yrĆę ‘ĎSĘ =lkĎŇ BĘ ìÁ lĘ rYČÄ hĄ wĘ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł od¡Ň ybĂŇ ’ĞhĲČ dŇ ‘¿Č 52

ÉìlĘ rYąČhĄ wĘ ìŇ YĳĆrĘ’Č =lkĎŇ BĘ Nh¡Ą BĎ xČ T¿Ą BŁ hŇ êËĎ’Č rS¿Ć ’Ğ tŇ orŔ YĚBĘ hČ wĘ tŇ ohă bŇŁ GĘ hČ
êăĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ : ëŇ lĲĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ NtËČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č =lkĎÄ BĘ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ =lkĎŇ BĘ 53

ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ì¡Ň lĘ =NtČŇ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ ìŇ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ÉìynĆÄBĎ rWąČ BĘ ìę nĘ TĘ bĂŇ =yrĲĂpĘŇ
gŇ n¡Ł ‘ĎhĲĆ wĘ ìŔ BĘ ëŇ răČhĎ ÉSy’Ă hĎ : ìŇ bĲĆŇ yĘř’ĲŁ ì¡Ň lĘ qyY¿Ă yĎ=rSĆ ’Ğ qoYŔ mĎ bĘŇ C ÉroYmĎ BĘ 54

: rytĲĂŇ oy rS¿Ć ’Ğ wyn¡ĎBĎ rtĆŇ y¿ĆbĘŇ C oqŔ yxĄ tŇ SĆ ’ăĄ bĘŇ C ÉwyxĂ ’Ď bĘŇ oną y‘Ą ‘rČÄ êĄ dŇ ’ĳŁ mĘ
ol¡ =ry’ĲĂ SĘ hĂ yl¿Ă BĘ mĂ lkĄŔ ’Ň yŁ rSăĆ ’Ğ ÉwynĎBĎ rWąČ BĘ mĂ MhĆę mĄ dŇ xăČ ’Č lĘ ű tŇ êăĄmĂ 55

: ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ =lkĎŇ BĘ ì¡Ň bĘŇ yĂ’ĲŁ ìËŇ lĘ qyY¿Ă yĎ rSĆÄ ’Ğ qoYŔ mĎ bĘŇ C ÉroYmĎ BĘ lJĳŁ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č gŇ~ăĄhČ ÉHlĎ gĘŇrČ=PŇ kČŇ hŇ tąĎŇ iĘ nĂ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ hŇ GĎę nĚ‘ĞhĲĎ wĘ ìÁ bĘŇ hŇ JĎÄ rČhĲĎ 56

: HêĲĎbĂŇ bĘŇ C Hn¡ĎbĘŇ bĂŇ C HqĎŔ yxĄ Sy’ăĂ BĘ ÉHnĎ y‘Ą ‘rąČêĄ ëŇ rĳŁ mĄ C gŇe¡Ą‘ČtĘŇ hĂ mĲĄ
Ml¿Ą kĘŇ ’Ň tĲŇŁ =yJĂ dŇ lĄŔ êĄ rSăĆ ’Ğ ÉhĎ ynĆÄbĎŇ bĘŇ C hĎ ylĆę gĘŇrČ NyBăĄmĂ ű tŇ YăĄř oIhČ HtĎÂ yĎlĘ SĂ bĘŇ CĲ 57

ì¡Ň bĘŇ yĂ’ĲŁ ìËŇ lĘ qyY¿Ă yĎ rSĆÄ ’Ğ qoYŔ mĎ bĘŇ C ÉroYmĎ BĘ rtĆŇ iĳĎ BČ lJ¡Ł =rsĆ xĲŁ BĘ
tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ răĎoêhČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oWę ‘ĞlĲČ rmÁŁ SĘ tĂŇ âlÄ=M’Ă : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ BĂ 58

hŇ EĆŔhČ É’rĎoehČ wĘ dŇ BąĎ kĘŇ eĂ hČ MèĄÂ hČ =tŇ ’Ć hŇ ’Ď rĘyĂlĘ ţ hŇ EĳĆhČ rpĆŇ iăĄ BČ Myb¡ĂŇ tĚŇ JĘ hČ
ìŇ ‘ĳĆrĘzČ tŇ oJă mČ tŇ ’¡Ą wĘ ìŔ tĘŇ JăŁ mČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ’ląĎ pĘŇ hĂ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ ’¡Ą 59

tŇ ’Ą ť ìę BĘ bŇ ySăĂ hĄ wĘ : MynĲĂ mĎ ’ĹnĲĆ wĘ My‘¡ĂrĎ My¿ĂlĎ xĽ wĲĎ tŇ onŔ mĎ ’ĹnăĆwĘ ÉtŁldŇŁ GĘ tŇ oJą mČ 60

ÉylĂ xĽ=lJĎ MGąČ : ëŇ BĲĎ Cq¡ bĘŇ dĲĎŇ wĘ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ êĎrĘg¡ŇŁ yĎ rS¿Ć ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ hŇ wăĄřdĘŇ mČ =lJĎ 61

ÉhoĎhyĘ MląĄ ‘Ę yČ tŇ ’Ň EĳŁ hČř hŇ răĎoêhČ rpĆŇ s¡Ą BĘ bŇ CtŔ kĎŇ âlă ÉrSĆ ’Ğ hŇ JĎŔ mČ =lkĎŇ wĘ
MtĆŔ yyĂhĹ rSăĆ ’Ğ tŇ xČ êČ ť T‘ĎŔ mĘ ytăĄŇ mĘ BĂ ÉMêĆrĘ’Č SĘ nĂ wĘ : ëŇ dĲĎŇ mĘ èĲĎ hĂ dŇ ‘¡Č ìŇ ylĆŔ ‘Ď 62

hŇ yĎhĎ wĘţ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ êĎ‘Ę mČŔ SĎ âlă =yJĂ bŇ rĳŁ lĎ MyĂm¡ČèĎ hČ yb¿ĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ 63

NJăĄ ůMkĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ oBă rĘhČ lĘ C ÈMkĆŇ tĘŇ ’Ć bŇ yTăĂ yhĄ lĘ MkĆę ylĄ ‘Ğ hoĎÁhyĘ WWĎÄ =rSĆ ’ĞJĲČ
ÉMêĆxĘ iČ nĂ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ ymăĂ SĘ hČ lĘ C Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ yb¿ĂŇ ’ĞhĲČ lĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ WyWąĂ yĎ
ÉhoĎhyĘ ìąŇ YĘ ypĲĂŇ hĹwĲĆ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘ăČmĄ 64

MyhăĂ Łl’Ĺ MèĎÁ êĎdĘŇ bČÄ ‘Ď wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lkĎŇ BĘ
Myrx’
’"s v.60 .yrq t’YĄIŁhČ v.57 .V"xw b"d Nkw ìybĆ yĘ’Ł ’"s v.53 .s"tw V"x Nkw SorytĂ wĘ ’"s v.51

.+y ,+lw +k ,T"k Nmql Nyy‘ : s"tw y"t ,V"x ,q"d Nkw hEĆhČ ’"s v.61 .r"tw s"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ywĄdĘmČ
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65 ÉMhĄ hĎ MyąĂoGbČŇ C : NbĆŇ ’ĲĎ wĎ Z‘¿Ą ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’Ğ wĲČ hŇ ê¿Ď’Č êĎ‘Ę dËČŇ yĎ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ MyrĂę xĄ ’Ğ
bŇ lăĄ ÉMSĎ ì¿Ň lĘ hoĎÄhyĘ žNtČŇ nĎ wĘ ìŇ ĳĆlgĘŇrČ=PŇ kČŇ lĘ xČ on¡mĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ ‘Č yGĂŔ rĘtČŇ âlă

66 dŇ gĆŇ eĳĆmĂ ì¡Ň lĘ My’¿Ă lĚ êĘ ìŇ yIĆŔxČ CyăhĎ wĘ : SpĆŇ nĲĎ Nob¿Ň ’ĞdĲČŇ wĘ MyĂn¡Čy‘Ą Noy¿lĘ kĂŇ wĘ zGĎŔ rČ
67 NêăĄ yĂ=ymĲĂ ÉrmČ ’Ň êŁ rqĆBąŁ BČ : ìŇ yIĲĆxČ BĘ Nym¡Ă ’ĞtĲČŇ âl¿ wĘ MmĎŔ oywĘ hŇ lĎ yĘlăČ ÉêĎdĘŇ xČ pĲĎŇ C

dŇ xĎŔ pĘŇ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉìbĘŇ bĲĎŇ lĘ dŇ xČ jąČ mĂ rqĆBĳŁ NêăĄ yĂ=ymĲĂ rm¡Č ’Ň êŁ bŇ rĆ‘¿ĆbĎŇ C bŇ rĆ‘ĆŔ
68 ůtoInĂ ’ĽBĲĎ ÈMyĂrČYĘř mĂ ű ho¿ĎhyĘ ÉìbĘŇ ySĲĂ hĹwĲĆ : hŇ ’ĲĆ rĘêĂ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yn¡Ćy‘Ą hŇ ’¿Ą rĘUČ mĂ C

MêĆÄ rĘJČř mČ tĘŇ hĂ wĘ HtĳĎŇ ’Ł rĘlĂ dŇ o‘¡ PŇ ys¿Ă tŇŁ =âlĲ ìŔ lĘ yêĂ rĘmăČ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ BČ
: hŇ nĲĆqŁ Ny’¿ĄwĘ tŇ ox¡ pĎŇ SĘ lĂ wĘ Myd¿ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ìŇ ybËĆŇ yĘ’ĲŁ lĘ MSÌĎ

69 tŇ rËŁ kĘŇ lĂ hŇ SĆę mŁ =tŇ ’Ć hoăĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ =rSĆ ’Ğ tŇ yrĂÁ BĘ hČ yrĄÄ bĘŇ dĂŇ žhQĆ ’Ą
Mê¡Ď’Ă tŇ r¿ČJĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ dŇ băČŇ QĘ mĂ bŇ ’ĳĎ om ZrĆ’ăĆBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć

: bŇ rĲĄxŁ BĘ
Tk tŇ ’ăĄ MtĆę y’Ă rĘ MêăĆ’Č MhĳĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć hŇ SËĆ mŁ ’r¿ĎqĘ IĂwČ

=lkĎŇ lĘ C hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ lĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ hoąĎhyĘ hŇ WĎÄ ‘Ď žrSĆ ’Ğ=lJĎ
2 tŇ tÌŇŁ ’Ł hĲĎ ìŇ ynĳĆy‘Ą C’¡ rĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ ŁlŔ dŇŁ GĘ hČ ÉtoiUČ hČ : oYĲ rĘ’Č =lkĎŇ lĘ C wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ
3 MyĂn¿Čy‘ĄwĘ tŇ ‘ČdČŔ lĎ ÉblĄ Mk¿ĆŇ lĎ hoĎÄhyĘ žNtČŇ nĎ=âlĲ wĘ : MhĲĄ hĎ Myl¡Ă dŇŁ GĘ hČ MytËĂŇ pĘŇ UĲŁ hČ wĘ
4 My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MkËĆŇ tĘŇ ’Ć ëŇ ¿Ąlo’wĲĎ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č ‘ČmĳŁ SĘ lĂ MyĂnăČzĘ’Ď wĘ tŇ o’¡ rĘlĂ

hŇ t¡ĎŇ lĘ bĲĎŇ =âl ì¿Ň lĘ ‘ČnĲČ wĘ MkĆŔ ylĄ ‘ĞmĲĄ ÉMkĆŇ ytĄŇ mĲŁ lĘ WČ Clą bĎŇ =âlĲ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ hŇ n¡ĎSĎ
5 ÉN‘ČmČÄ lĘ MtĳĆŇ ytĂŇ SĘ âlă rk¡ĎŇ SĄ wĘ NyĂy¿ČwĘ MêĆŔ lĘ kČŇ ’Ğ âlă MxĆ lĆ ť : ìŇ lĲĆ gĘŇrČ l‘¿ČmĄ
6 ’YăĄ IĄwČ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ hČ =l’Ć C’b¡ŇŁ êĎ wČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ C‘Ŕ dĘŇ êĲĄř

: MJĲĄ eČ wČ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ CntËĄŇ ’Ň rĎqĘ lĂ NSÌĎ BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘Ä wĘ NoBSĘ xĆ ţ=ëŇ lĆ mĲĆ NxăŁ ysĂ
7 TbĆŇ S¿Ą yY¡Ă xĞlĲČ wĘ ydĳĂŇ GĎlČ wĘ yn¡ĂbĄŇ C’rĲlĎ hŇ lĎŔ xĞ nĲČlĘ HnăĎêĘ eĂ wČ MYĎŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć ÉxuČ eĂ wČ
8 MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ tŇ yrăĂBĘ hČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć MêĆę rĘmČ SĘ C : yèĲĂ nČmĘ hĲČ

: NCWĲ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą ClyJĂŔ WĘ êČ N‘ČmăČ lĘ
MkăĆŇ ySĄ ’Ň rĲĎ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MkĆŔ QĘ JĚ ÉMoIhČ MybąĂŇ ~Ď nĂ MêĆÄ ’Č9 +p8, sŘ27

MkyTbV

.ynbkm [26:1—29:8] hVrph MV v.8 .NC‘dĘêĄ ’"s v.5 .Tk .ytbr +k v.68 .ytbr +Y v.68
My‘br’w tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[28:1] ‘wmV=M’ hyhw ,[26:1] ’wbt yk hyhw +b Myrdsw .b"kq Myqwspw
’rwq ’"b ,[26:19] Vdq M‘ ìtĘ yŁhĘ lĂ wĘ +’ Pwlxw .rV‘ dx’w tw’m hnmVw Mypl’ tVV twytw’w .h‘bVw
+h twqspw .[28:52] rV’ KYr’=lkĲĎ BĘ Pwlx ’lbw ,d"mlh tw’ txt ’y‘gb KtyhlĲĂ wĘ n"bw ’y‘g ’lb KtyhlĂ wĘ
wtwYm +g +wtkw .[28:68] MyrYm ű y"y KbyVhw ,[28:25] Knty ,[28:20] xlVy ,[28:12] xtpy ,[27:9] tksh
d‘ +y qwsp ’"s hy‘Vyb VyV’ VwV hrTph v.9 .[28:30] hnlgVy ,[28:27] Mylp‘bw ,[27:10] tkshh

.+T qwsp g"s
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MkĆŔ ySĄ nĘ MkăĆŇ jĘ TČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă lJ¡Ł MkĆŔ yrĄTĘ SăŁ wĘ ÉMkĆŇ ynĄqĘ zĂ MkĆę yTĄ bĘŇ SĂ 10

: ìŇ ymĲĆ ymĄ bŇ ’¿Ą SŁ dŇ ‘¡Č ìŇ yYĆŔ ‘Ą bŇ TăĄ xŁ mĲĄ ìŇ ynĳĆxĞmĲČ bŇ rĆqăĆBĘ rS¡Ć ’Ğ ìŔ rĘgăĄŇ wĘ
ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ otĳŇ lĎ ’ĲĎ bĘŇ C ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ yrËĂbĘŇ BĂ ìę rĘbĘŇ ‘ĎlĘ 11

’Chą wĘ M‘Ďę lĘ olÁ ű MoIÄhČ žìtĘŇ ’ĲŁ =MyqĲĂ hĎ N‘ČmăČ lĘ : MoIĲhČ ì¡Ň UĘ ‘Ă tŇ r¿ĄJŁ 12

ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’ĞlĲČ É‘BČ SĘ nĂ rSąĆ ’ĞkĲČŇ wĘ ëŇ ĳĎl=rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉìQĘ =hŇ yĆhĘ yĲĂ
ÉtrĄJŁ ykĂę nŁ ’ĲĎ MkĳĆŇ DĘbČŇ lĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă âl¿ wĘ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ 13

onÁSĘ yĆ rSĆÄ ’Ğ=tŇ ’Ć žyJĂ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ l¡Ď ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ tŇ yrăĂBĘ hČ =tŇ ’Ć 14

CenËĆ y’Ą rS¿Ć ’Ğ tŇ ’ĄÄ wĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MoIŔhČ dŇ măĄ ‘Ł ÉCnUĎÄ ‘Ă hŇ jęŁ
ZrĆ’ăĆBĘ CnbĘŇ S¡Č yĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MêĆŔ ‘Ę dČŇ yĘ MêăĆ’Č =yJĲĂ : MoIĲhČ CnU¿Ď ‘Ă hŇ j¡Ł 15

ÉC’rĘêĂ wČ : MêĲĆrĘbČŇ ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ bŇ rĆq¿ĆBĘ CnrĘbËČŇ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ÌĄ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ 16

: MhĲĆ UĎ ‘Ă rS¿Ć ’Ğ bŇ h¡Ď zĎwĘ PŇ sĆ J¿Ć NbĆŇ ’ĆŔ wĎ Z‘ăĄ MhĳĆ ylĄ QĲĚ GĂ tŇ ’¡Ą wĘ MhĆŔ yYĄ Cuă SĂ =tŇ ’Ć
obÄ bĎŇ lĘ žrSĆ ’Ğ TbĆŇ SĄę =o’ hŇ xăĎ jĎ SĘ mĂ o’Ì hŇ èĎÂ ’Ă =o’Ĳ Sy’ăĂ MkĆŇ BĎ ţ SyăĄ=NjĆ 17

MyăĂoGhČ yh¡ĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć dŇ bŔŁ ‘ĞlĲČ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉM‘Ă mĄ ÉMoIhČ hŇ nąĆpŇŁ
žo‘mĘ SĎ BĘ hŇ yĎÃhĎ wĘ : hŇ nĲĎ‘ĞlĲČ wĘ S’Ň r¡Ł hŇ r¿ĆjŁ SrĆSËŁ MkĆę BĎ SyăĄ=NjĆ MhĳĄ hĎ 18

=hŇ yĆhĘ yĲĂ Molă SĎ ÉrmŁ ’Ň lĄ obąŇ bĎŇ lĘ BĂ ëŇ rĄÄ BĎ tĘŇ hĂ wĘ tŇ ’Ň ŁEęhČ hŇ lĎÁ’Ď hĲĎ yrĄÄ bĘŇ DĂ=tŇ ’Ć
: hŇ ’ĲĎ mĄ ~Ę hČ =tŇ ’Ć hŇ w¡ĎrĎhĲĎ tŇ op¿Ň sĘ N‘ČmËČ lĘ ëŇ ĳĄl’Ą yB¡Ă lĂ tŇ Cr¿rĂSĘ BĂ yJËĂ yQĂŔ
Sy’ăĂ BĎ ÉotŇ ’Ď nĘ qĂ wĘ hoąĎhyĘ=PŇ ’Č NSČÄ ‘Ę yĆ z’Ď ţ yJăĂ ůol xČŁlă sĘ ÈhoĎhyĘ hŇ băĆŇ ’Ň yŁ =âlĲ 19

hŇ xąĎ mĎ C hŇ EĳĆhČ rpĆŇ iăĄ BČ hŇ b¡ĎŇ CtŇ JĘ hČ hŇ lĎŔ ’Ď hăĎ =lJĎ ÉoB hŇ YĎ bĘŇ rąĎwĘ ’ChŔ hČ
lJ¡Ł mĂ hŇ ‘ĎŔ rĎlĘ ÉhoĎhyĘ olą yDĂbĘŇ hĂ wĘ : MyĂmĲĎ èĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ omŔ SĘ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ 20

hŇ r¡ĎoêhČ rpĆŇ s¿Ą BĘ hŇ bĎě CtŇ JĘ hČ tŇ yrĂŔ BĘ hČ tŇ olă ’Ď É lkŇŁ JĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ
MkĆŔ yrĄxĞ’ăČ mĄ ÉCmCqÄ yĎ rSąĆ ’Ğ ÉMkĆŇ ynĄBĘ Norę xĞ’ĲČ hĎ roDăhČ rmČÂ’Ď wĘ : hŇ EĲĆhČ 21

É’whĂ hČ ZrĆ’ąĎhĎ tŇ oJÂ mČ =tŇ ’Ć C’rĎwĘţ hŇ qĳĎoxrĘ ZrĆ’ăĆmĄ ’b¡ŇŁ yĎ rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ kĘŇ eĎhČÄ wĘ
hŇ păĎŇ rĄWĘ ÈxlČ mĆ wĎ tŇ yrăĂpĘŇ GĎ : HBĲĎ ho¡ĎhyĘ hŇ Q¿Ď xĂ =rSĆ ’Ğ hĎ y’ĆŔ lĚ xĞêăČ =tŇ ’Ć wĘ 22

bŇ WĆ ‘ĳĄ=lJĎ Hb¡ĎŇ hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=âlwĘ xČ mĂŔ YĘ tČŇ âlă wĘ É‘rČEĎtĂŇ âlą ůHYĎ rĘ’Č =lkĎŇ
oj¡ ’Č BĘ hoĎŔhyĘ ëŇ păČŇ hĎ ÉrSĆ ’Ğ MyŔybř Yw hŇ măĎ dĘŇ ’Č ÉhrĎmŁ ‘ĞwĲČ MdąŇŁ sĘ tŇ kČÂ jĄ hĘ mČ JĲĘ
ZrĆ’ăĎlĎ hŇ kĎŇ J¡Ď hoËĎhyĘ hŇ WÌĎ ‘Ď hŇ mĆÄ =l‘Č MyĂŔoGhČ =lJĎ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ : otĲŇ mĎ xĞbĲČŇ C 23

CbŔ zĘ‘ĲĎ rSăĆ ’Ğ l‘Č ť CrŔ mĘ ’ăĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ lod¡Ň GĎhČ PŇ ’¿Č hĎ yrËĂxĽ hŇ m¿Ćř tŇ ’Ň EĳŁ hČ 24

tyrb=t’
,w"Td Nkw hmĆC ’"s v.23 .T"y +y tyV’rb Nyy‘ : yrqw bytk MyĂobYĘ C ’"sb ,yrq MyĂobYĘ C ,bytk MyyĂbŁ YĘ C v.22

.s"tw W"x
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Mt¡ĎŇ ’Ł o’¿ yYĂ ohĲ BĘ MUĎŔ ‘Ă tŇ răČJĎ ÉrSĆ ’Ğ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ tŇ yr¿ĂBĘ =tŇ ’Ć
25 MhĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉCdŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ Ckę lĘ IĲĄwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ
26 ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : MhĲĆ lĎ ql¡Č xĎ âl¿ wĘ MC‘Ŕ dĎŇ yĘ=âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉMyhĂ Łl’Ĺ

rpĆŇ i¿Ą BČ hŇ b¡ĎŇ CtŇ JĘ hČ hŇ lĎŔ lĎ uĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhĎ ylĆÄ‘Ď ’ybąĂŇ hĎ lĘ ’whĳĂř hČ ZrĆ’ăĎBĎ
27 lodĳŇ GĎ PŇ YĆqăĆbĘŇ C hŇ m¡Ď xĄ bĘŇ C PŇ ’¿Č BĘ MtĎŔ mĎ dĘŇ ’Č l‘ăČmĄ ÉhoĎhyĘ MSąĄ êĘ IĂwČ : hŇ EĲĆhČ
28 CnyhĳĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ tŇ rŔŁ êĎsĘ eĂÄhČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ tŇ rĆx¡Ć’Č ZrĆ’¿Ć=l’Ć MkËĄŇ lĂř SĘ IČwČ

hŇ r¿ĎoêhČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oWě ‘ĞlĲČ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č ÉCŁnŁ yŁnĄŁ ŁbĎŇ lĘŁ CŁ śCŁnŁ ląĎŁ tŇ ŁlÂgĘŇ eĂ hČ wĘ
l hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ ìŇ ylĆÁ‘Ď C’bÄŁ yĎ=ykĲĂŇ žhyĎhĎ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ

ìŇ bĆŔ bĎŇ lĘ =l’Ć ÉtĎbŇŁ SĲĄ hĞ wĲČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎŔ lĎ uĘ hČ wĘ ÉhkĎŇ rĎBĘ hČ
2 hoąĎhyĘ=dŇ ‘Č êĎÂbĘŇ SČ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇ xĞ yDĲĂhĲĂ rSÌĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ =lkĎÄ BĘ

ìŇ ynĆŔ bĎŇ C hŇ êăĎ’Č MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ olŔ qŁ bĘŇ êăĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
3 ì¡Ň tĘŇ CbĲŇ SĘ =tŇ ’Ć ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ bŇ SĎÄ wĘ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ

ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇ YĘ ypĲĂŇ hĹ rSÌĆ ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lJĎ mĂ ÉìYĘ BĆ qĂ wĘ bŇ SĎę wĘ ìŇ mĳĆ xĞrĲĂwĘ
4 hoăĎhyĘ ÉìYĘ BĆ qČ yĘ MèĎę mĂ MyĂmĳĎèĎ hČ hŇ YăĄqĘ BĂ ì¡Ň xĞDĲČnĲĂ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=M’Ă : hŇ UĎ SĲĎ
5 =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ =l’Ć ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ìÂ’Ğ ybĲĂŇ hĹwĲĆ : ìŇ xĲĆ uĎ yĂ Mè¡Ď mĂ C ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
6 hoÌĎhyĘ lmĎÄ C : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’ĞmĲĄ ì¡Ň BĘ rĘhĂ wĘ ì¿Ň bĘŇ TĲĂ yhĄ wĘ HêĳĎSĘ rĂywĲĂ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’Ğ CS¿ rĘyĲĎ

ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ bĎÂ hĞ’ĲČ lĘ ìŇ ‘ĳĆrĘzČ bŇ băČŇ lĘ =tŇ ’Ć wĘ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ìŇ yhËĆŁl’Ĺ
7 tŇ ’¿Ą ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉNtČŇ nĎ wĘ : ìŇ yIĲĆxČ N‘Čm¿Č lĘ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¿Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ
8 hŇ êăĎ’Č wĘ : ìŇ CpĲŇ dĎŇ rĘ rS¿Ć ’Ğ ìŇ y’¡ĆnĘŁWĲ =l‘Č wĘ ìŇ yb¿ĆŇ yĘ’ĲŁ =l‘Č hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ ol¡ ’Ď hĲĎ =lJĎ

yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ śhoĳĎhyĘ loqă BĘ ê¡Ď ‘Ę mČ SĲĎ wĘ bŇ CSŔ tĎŇ
9 yrĂÄ pĘŇ BĂ ìŇ dĆę yĎř hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ ű lkăŇŁ BĘ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žìrĘytĲĂŇ ohwĘ : MoIĲhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ

hoĎęhyĘ bŇ CSă yĎ ű yJăĂ hŇ bĳĎŇ TŁ lĘ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ dĘŇ ’Č yr¿ĂpĘŇ bĂŇ C ìËŇ êĘ mĘ hĆ bĘŇ yrÌĂpĘŇ bĂŇ C ìÁ nĘ TĘ bĂŇ
10 É loqBĘ ‘mČę SĘ tĂŇ yJăĂ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’Ğ=l‘Č WW¡Ď =rSĆ ’ĞJĲČ bŇ oTŔ lĘ ÉìylĆÄ‘Ď WCWą lĎ

hŇ r¡ĎoêhČ rpĆŇ s¿Ą BĘ hŇ bĎě CtŇ JĘ hČ wytĎŔ uŁ xĚ wĘ ÉwytĎŇ wŁ YĘ mĂ rmąŁ SĘ lĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉbCStĎŇ yJąĂ hŇ EĳĆhČ

11 =âlĲ MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ wăĎYĘ UĂ hČ yJĂ ť sŘ28

t’lpn
ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.8 .l .hrwtb twdwqn +y v.28 .ytbr +l v.27 .b"dxw b"d Nkw ’yhĂ hČ ’"s v.26

s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.9 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +d Nkw
.r"tw
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rmęŁ ’Ň lĄ ’whĳĂř MyĂm¡ČèĎ bČŇ âl¿ : ’whĲĂř hŇ q¡ĎxŁ rĘ=âlĲ wĘ ìŔ UĘ mĂ É’whĂř tŇ ’Ň l¿Ą pĘŇ nĂ 12

: hŇ eĎWĲĆ ‘ĞnĲČwĘ Ht¡ĎŇ ’Ł Cn‘¿ĄmĂ SĘ yČwĘ CnQĎŔ hĎ xăĆ uĎ yĂwĘ ÉhmĎ yĘmČÄ èĎ hČ CnQąĎ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ ymăĂ
ÉMIĎhČ rbĆŇ ‘ąĄ=l’Ć CnlĎÁ=rbĎŇ ‘ĞyĲČ ymăĂ rmęŁ ’Ň lĄ ’whĳĂř MI¡ĎlČ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ =âlĲ wĘ 13

rb¡ĎŇ DĎhČ ìŇ ylËĆ’Ą bŇ or¿qĎ =yJĲĂ : hŇ eĎWĲĆ ‘ĞnĲČwĘ Ht¡ĎŇ ’Ł Cn‘¿ĄmĂ SĘ yČwĘ CnQĎŔ hĎ xăĆ uĎ yĂwĘ 14

ÉìynĆÄpĎŇ lĘ yêĂ tąČŇ nĎ hŇ ’ĄÄ rĘ : otĲŇ ŁW‘ĞlĲČ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ bĂŇ C ìŇ yp¿ĂŇ BĘ dŇ ’ĳŁ mĘ 15

ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğř : ‘rĲĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ wĆU¡ĎhČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ oFĳ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyI¡ĂxČ hĲČ =tŇ ’Ć MoIŔhČ 16

rmËŁ SĘ lĂ wĘ wykĎŔ rĎdĘŇ BĂ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ bĎÂ hĞ’ĲČ lĘ ůMoIhČ ÈìCĘYČ mĘ
ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkĘŇ rČbĲĄŇ C tĎŇ ybĂŔ rĎwĘ tĎŇ yyăĂxĎ wĘ wyTĳĎjĎ SĘ mĂ C wyt¡ĎŇ uŁ xĚ wĘ wyt¿ĎŇ wŁ YĘ mĂ
âlă wĘ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ hŇ n¿ĆpĘŇ yĂ=M’Ă wĘ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ 17

yêĂ dĘŇ GąČhĂ : MêĲĎ dĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ň lĲĄ tĎŇ ywËĂxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ êĎę xĘ DČnĂ wĘ ‘mĳĎ SĘ tĂŇ 18

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMymĂ yĎ NkąĚŇ yrĂ’ĞtĲČŇ =âl NCdĳŇ bĄŇ ’Ň êĲŁ dŇ b¡ŇŁ ’Ď yJ¿Ă MoIŔhČ ÉMkĆŇ lĎ
ytĂŇ dÄŁ y‘Ă hĲČ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď ’oŇb¿ lĎ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉrbĄŇ ‘Ł hŇ êąĎ’Č rSĆÄ ’Ğ 19

ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ yêĂ tăČŇ nĎ ÉtwĆUĎÄ hČ wĘ MyIąĂxČ hĲČ ůZrĆ’Ď hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmăČèĎ hČ =tŇ ’Ć ÈMoIhČ MkăĆŇ bĎŇ
: ìŇ ‘ĲĆrĘzČwĘ hŇ ê¿Ď’Č hŇ y¡ĆxĘ êĲĂ N‘Čm¿Č lĘ MyIĂŔxČ BĲČ ÉêĎrĘxČ bĲĎŇ C hŇ lĳĎ lĎ uĘ hČ wĘ hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ hČ
’Chą yJăĂ obĳŇ =hŇ qĎ bĘŇ dĎŇ lĘ C ol¡ qŁ BĘ ‘Čm¿Ł SĘ lĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉhbĎŇ hĞ’ĲČ lĘ 20

hoÌĎhyĘ ‘BČÄ SĘ nĂ žrSĆ ’Ğ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ìŇ ymĆŔ yĎ ëŇ rĆ’ăŁ wĘ ÉìyIĆÄxČ
: MhĲĆ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¿Ď YĘ yĂlĘ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ćř rBËĄdČŇ yĘwČ hŇ SĳĆ mŁ ëŇ lĆ I¡ĄwČ+p9 ’l, 2

dŇ o‘¡ lk¿ČŇ C’=âlĲ MoIŔhČ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ nąĎSĎ MyrĂÄ WĘ ‘ĆwĘ žh’Ď mĄ =NBĆ MhĆę lĄ ’Ğ
: hŇ EĲĆhČ ND¿ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞtĲČŇ âl¿ ylČŔ ’Ą rmăČ ’Ď ÉhoĎhywĲČ ’obĳŇ lĎ wĘ tŇ ’Ň YăĄ lĎ
hŇ QĆ ’ËĄ hĎ My¿ĂoGhČ =tŇ ’Ć dŇ ymĂÂSĘ yČ=’ChĲ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ rbăĄŇ ‘Ł ű ’Chă ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ 3

: hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ rbăĄŇ ‘Ł ’Chť ‘ČSĚę ohyĘ MêĳĎSĘ rĂywĲĂ ìŇ yn¡ĆpĎŇ QĘ mĂ
yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ yk¿ĄŇ lĘ mČ gŇ o‘ËlĘ C Nox¿ ysĂ lĘ hŇ WĎę ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ MhĆŔ lĎ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď wĘ 4

MtăĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ ho¡ĎhyĘ Mn¿ĎtĎŇ nĘ C : MtĲĎŇ ’Ł dŇ ym¡Ă SĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ MYĳĎ rĘ’Č lĘ C 5

Mhl
.b"d Nkw ’yhĂ ’"s v.12 .b"d Nkw yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq y’hĂ v.11 .b"d Nkw ’yhĂ ’"s v.11
=yJĂ l"n v.16 .Nykyr’ N"yww +d ’whĂ Mym‘p ‘br’ Nyl’ l‘ rsmn hlwrgh hrsmb : b"d Nkw ’yhĂ ’"s v.13

w’Ymhb +h wVrd hrTph v.1 .’l .+T T"y ly‘l Nyy‘ : ‘"t Nk +dgw rV’ ìyhĆŁl’Ĺ hoĎhyĘ twŁYĘ mĂ =t’Ć rmŁ SĘ êĂ
qwsp d"y Nmys ‘Vwhb l’rVy hbwV : MyznkV’h ghnmk +x qwsp w"n Nmys d‘ +w qwsp h"n Nmys hy‘Vyb
hyl‘ rsmn hrsmb v.1 .Mydrpsh ghnmk +k qwsp d‘ x"y qwsp +z Nmys hkymb Nymyysmw +y qwsp d‘ +b

.r"tw s"t ,‘"t Nkw =lJĎ =t’ ’"s v.1 .hVrp ’lb yllhb
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6 C’¿ rĘyêĲĂ =l’Č CYŔ mĘ ’Ă wĘ Cqă zĘxĂ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ wĎŔYĘ UĂ hČ =lkĎÄ JĘ MhĆŔ lĎ
âl¿ ëŇ UĎŔ ‘Ă ëŇ ăĄlhŁ hĲČ ’Chť ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű yJăĂ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ CY¡ rĘ‘ČêĲČ =l’Č wĘ

7 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ‘ČSĚę ohylĲĂ hŇ SĆÁ mŁ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : OĎ bĲĆŇ zĘ‘Č yĲČ âl¿ wĘ ì¡Ň jĘ rĘyČ
M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć É’obŇ êĎř hŇ êĎę ’Č yJăĂ ůZmĎ ’ĹwĲĆ qzăČxĞ È l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ ynăĄy‘ĄlĘ wylĎÁ’Ą
hŇ ê¡Ď’Č wĘ MhĳĆ lĎ tŇ tăĄŇ lĎ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’ĞlĲČ hoËĎhyĘ ‘BÌČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć hŇ EĆŔhČ

8 âl¿ ëŇ UĎŔ ‘Ă hŇ yăĆhĘ yĲĂ ’Chť ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ ëŇ ăĄlhŁ hĲČ ű ’Chă hoĎÂhywĲČ : MtĲĎŇ o’ hŇ eĎl¿Ć yxĂ nĘ êČ
9 =tŇ ’Ć ÈhSĆ mŁ bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ : tŇ xĲĎ tĄŇ âl¿ wĘ ’r¡ĎytĂŇ âl¿ OĎ bĳĆŇ zĘ‘Č yĲČ âlă wĘ ì¡Ň jĘ rĘyČ

Nor¡’Ğ=tŇ ’Ć My’ĂŔ WĘ eăŁ hČ ywĂŔlĄ ynăĄBĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =l’Ć HnĎęêĘ IĂwČĲ ůt’Ň EŁ hČ hŇ răĎoêhČ
10 rmĳŁ ’Ň lĄ MtăĎŇ o’ř hŇ S¡Ć mŁ wY¿Č yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄqĘ zĂ=lJĎ =l’Ć wĘ hoĳĎhyĘ tŇ yrăĂBĘ
11 ’obăŇ BĘ : tŇ oJĲ iĚhČ gŇx¿Č BĘ hŇ F¡Ď mĂ èĘ hČ tŇ n¿ČSĘ dŇ ‘ËĄmŁ BĘ MynĂęSĎ ‘bČŇ SăĆ ű ZuăĄmĂ

rxĳĎbĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ Moq¡ UĎ BČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄjĘ =tŇ ’Ć Éto’rĎlĲĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ
12 lhăĄ qĘ hČ : MhĲĆ ynĄzĘ’Ď BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ dŇ gĆŇ n¿Ć tŇ ’Ň EËŁ hČ hŇ r¿ĎoêhČ =tŇ ’Ć ’rĎÂ qĘ êĂ

N‘ČmČÄ lĘ ìŇ yrĳĆ‘ĎSĘ BĂ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň rĘgĲĄŇ wĘ PŇ FČŔ hČ wĘ ÉMySĂ eĎhČ wĘ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ M‘Ďę hĎ =tŇ ’Ć
tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ CrămĘ SĲĎ wĘ MkĆŔ yřhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉC’rĘyĲĎwĘ Cdę mĘ lĘ yĂ N‘ČmăČ lĘ C C‘Á mĘ SĘ yĂ

13 ÉC‘mĘ SĘ yĂ C‘ę dĘŇ yĲĎ=âl rSăĆ ’Ğ MhĆÂ ynĄbĘŇ C : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¿ĎoêhČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć
ÉMyIĂxČ MêąĆ’Č rSĆÄ ’Ğ MymĂę IĎhČ =lJĎ MkĳĆŇ yřhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ ’¡Ď rĘyĂlĘ CdŔ mĘ lăĎ wĘ
: HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď NDËĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć MyrÌĂbĘŇ ‘ĲŁ MêĆÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č

14 ‘ČSĚę ohyĘ=tŇ ’Ć ’răĎqĘ ůtCmlĎ ÈìymĆ yĎ CbăŇ rĘqĲĎ NhăĄ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ sŘ29

Cb¡Ň ~Ę yČtĘŇ IĲĂwČ ‘ČSĚŔ ohywĲĂ ÉhSĆ mŁ ëŇ lĆ IąĄwČ CeCĳĆYČ ’Ğ wĲČ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł BĘ CbËŇ ~Ę yČtĘŇ hĲĂ wĘ
15 dŇ CU¿ ‘Č dŇ mËŁ ‘ĞIĲČwČĲ NnĳĎ‘Ď dŇ CUă ‘ČBĘ lhĆ ’¡Ł BĎ hoËĎhyĘ ’rÌĎIĄwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ
16 bŇ k¡ĄŇ SŁ ì¿Ň eĘ hĂ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : lhĆ ’ĲŁ hĎ xtČŇ j¿Ć =l‘Č N¡Ďn‘ĎhĲĆ

rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =rkČŇ nĲĄ yhăĄŁl’Ĺ ű yrăĄxĞ’ĲČ ű hŇ năĎ zĎwĘ hŇ EĆÁhČ M‘ĎÄ hĎ žMqĎ wĘ ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă
yêĂ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ÉrpĄŇ hĄ wĘ ynĂ bČě zĎ‘ĞwĲČ oBŔ rĘqĂ BĘ ÉhUĎ SĎÄ =’bĎŇ ’Chą

17 ÉMhĆ mĄ ynąČpĎŇ yêĂÄ rĘêČsĘ hĂ wĘ MyêĂÂbĘŇ zČ‘ĞwĲČ ’ChhČ ţ=MoIĲbČŇ obăŇ yjăĂ ’Č hŇ răĎxĎ wĘ : oêĲ ’Ă
’ChŔ hČ MoIăBČ ÉrmČ ’Ď wĘ tŇ orĳYĎ wĘ tŇ oB¡ rČ tŇ o‘¿rĎ Ch’ËĚYĎ mĘ C lkŔŁ ’ĹlĲĆ hŇ yăĎhĎ wĘ
’lh
.w"dw h"dx ,b"d Nkw rsx MtĎ’Ł ’"s v.10 .g"k qwsp Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,V"x Nkw ’ybĂ êĎ ’"s v.7

’"sb ,MhĆyhĄŁl’Ĺ rybs v.13 .w"dw h"dx ,d"dx ,b"d Nkw yrqw bytk MhĆyhĄŁl’Ĺ ’"sb ,MhĆyhĄŁl’Ĺ rybs v.12

.r"tw s"t ,V"x ,d"dx Nkw yrqw bytk MhĆyhĄŁl’Ĺ
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ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ o‘¿rĎhĲĎ ynĂ C’¡ YĎ mĘ yBĂŔ rĘqĂ BĘ ÉyhČ Łl’Ĺ Ny’ąĄ=yJĂ l‘ăČ âlęhĞ 18

hŇ WĳĎř ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =lJĎ l‘¿Č ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉynČřjĎ ryêąĂ sĘ ’Č rêĄÄ sĘ hČ
hŇ răĎyèĂ hČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ CbąŇ tĘŇ JĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¡Ă Łl’Ĺ=l’Ć hŇ nĎŔ pĎŇ yJăĂ 19

yQĂÁ=hŇ yĆhĘ êĲĂ N‘ČmČÄ lĘ MhĳĆ ypĂŇ BĘ HmăĎ yWĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć Hd¿ĎŇ UĘ lČ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ
ű hŇ măĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l’Ć Ceř’ĆÁ ybĂŇ ’Ğ=yJĲĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ BĂ dŇ ‘¡ĄlĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ hŇ r¿ĎyèĂ hČ 20

NSĳĄ dĎŇ wĘ ‘b¡ČŇ WĎ wĘ lk¿ČŇ ’Ď wĘ SbČŔ dĘŇ C ÉblĎ xĎ tŇ bąČŇ zĎ wřytĎę bŇŁ ’ĞlĲČ yêĂ ‘Ę BăČ SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ
: ytĲĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć rp¡ĄŇ hĄ wĘ ynĂ CYŔ ’ĞnăĂwĘ MCdŔ bĎŇ ‘ĞwĲČ ÉMyrĂxĄ ’Ğ MyhąĂ Łl’Ĺ=l’Ć hŇ nĎÂpĎŇ C
hŇ rĎÄ yèĂ hČ hŇ tĎŇ nĘ ‘ĲĎwĘţ ůtorYĎ wĘ ÈtoBrČ tŇ o‘ărĎ otÁ ’Ł í’Ň YĆÄ mĘ tĂŇ =yJĲĂ hŇ yĎhĎ wĘţ 21

=tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ yJÌĂ o‘ĳrĘzČ yjăĂ mĂ xk¡ČŇ èĎ tĂŇ âl¿ yJËĂ dŇ ‘ĄŔ lĘ ÉwynĎpĎŇ lĘ tŇ ’Ň EąŁ hČ
rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć Ce’ĆŔ ybĂŇ ’Ğ MrĆTăĆBĘ MoIŔhČ ÉhWĆ ‘Ł ’Chą rSĆÄ ’Ğ orę YĘ yĂ
Hd¡ĎŇ UĘ lČ yĘwČĲ ’Chĳ hČ MoIăBČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ r¿ĎyèĂ hČ =tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ bŇ ê¿Ł kĘŇ IĂwČ : śyêĂ ‘Ę BĲČ SĘ nĂ 22

ůZmĎ ’ĹwĲĆ qzăČxĞ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ NCnę =NBĂ ‘ČSăĚ ohyĘ=tŇ ’Ć wYČÂyĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć 23

yêĂ ‘Ę BăČ SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć É’ybĂŇ êĎ hŇ êĎę ’Č yJăĂ
yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć bŇ êËŁ kĘŇ lĂ hŇ SĆę mŁ tŇ oQă kČŇ JĘ ű yhăĂ yĘwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ MhĳĆ lĎ 24

y’ËĄWĘ nĲŁ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ wYąČyĘwČ : MUĲĎ êĚ dŇ ‘¡Č rpĆŇ sĳĄ =l‘Č tŇ ’Ň E¡Ł hČ =hŇ rĲĎoêhČ 25

MêăĆmĘ WČ wĘ hŇ EĆŔhČ ÉhrĎoêhČ rpĆŇ sąĄ tŇ ’ăĄ xČ qęŁ lĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Nor¿’Ğ 26

yJăĂ : dŇ ‘ĲĄlĘ ì¡Ň BĘ MS¿Ď =hŇ yĎhĲĎ wĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Nor¿’Ğ dŇ ~ËČ mĂ otŔ ’Ł 27

MkĆÁ UĎ ‘Ă yxČÄ žyeĂ dĆŇ o‘BĘ NhăĄ hŇ SĳĆ uĎ hČ ì¡Ň jĘ rĘ‘Ď=tŇ ’ĲĆ wĘ ìŔ yĘřrĘmĆ =tŇ ’ĲĆ ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ
ClyhÌĂ qĘ hČ : ytĲĂŇ om yr¿ĄxĞ’ĲČ =yJĂ PŇ ’¡Č wĘ hoĎŔhyĘ=M‘Ă ÉMtĆŇ yĂhĹ MyrąĂmĘ mČ MoIęhČ 28

tŇ ’Ą ť MhĆę ynĄzĘ’Ď bĘŇ hŇ răĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ yrĄTĘ SĲŁ wĘ Mk¡ĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ yn¿ĄqĘ zĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ylËČ ’Ą
yJăĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =tŇ ’Ć MBĎŔ hŇ dĎŇ y‘ăĂř ’Ď wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČř 29

rS¿Ć ’Ğ ëŇ rĆDĆŔ hČ =NmĂ MêăĆrĘsČ wĘ NCtŔ xĂ SĘ êČ tŇ xăĄ SĘ hČ =yJĲĂ ÉytĂŇ om yrąĄxĞ’ĲČ yêĂ ‘Ę dČę yĎ
CWą ‘ĞtĲČŇ =yJĂ MymĂŔ IĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ Éh‘ĎrĎhĲĎ MkąĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ ’Ň rĎÄ qĎ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yC¡ĂYĂ
hŇ SĆę mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : MkĲĆŇ ydĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ BĘ os¡ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ =tŇ ’Ć 30

ynz’b
,CW‘Ď rybs v.18 .z"y qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw MhĆmĄ ynp ’"s v.18

bytk MtĎbŁ ’ĞlČ ’"sb ,MtĎbŁ ’ĞlČ rybs v.20 .M’ĄybĂ ’Ğ rybs v.20 .s"tw V"x Nkw yrqw bytk CW‘Ď ’"sb
,y’br‘ml Nk v.27 .s"tw ‘"t Nk MtĎbŁ ’ĞlČ w’ ,V"x Nk wytĎbŁ ’ĞlČ yt‘bVn l"n v.21 .s"tw ‘"t Nkw yrqw
dwm‘ V’rb hdĎy‘Ă’Ď wĘ hgwmb v.28 .‘"tw b"d Nkw Myrbdh=lJĎ ’"s v.28 .Vgd d"wy ìIĘrĘmĆ y’xndml

.wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmysw
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: MUĲĎ êĚ dŇ ‘¡Č tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ r¡ĎyèĂ hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ ÉynĄzĘ’Ď BĘ

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă ZrĆ’¡ĎhĎ ‘m¿Č SĘ tĂŇ wĘ hŇ rĎBĳĄdČŇ ’Ğ wĲČ MyĂm¡ČèĎ hČ Cnyz¿Ă’ĞhĲČbl +p10, sŘ30

2 ytĳĂŇ rĎmĘ ’Ă lF¡Č JČ lE¿ČêĂ yxĂŔ qĘ lĂ ÉrTĎ UĎ JČ PŇ rąŁ ‘ĞyĲČ
: bŇ WĆ ‘ĲĄ=ylĄ ‘Ğ Myb¡ĂŇ ybĂŇ rĘkĂŇ wĘ ’SĆ dĆŔ =ylĄ ‘Ğ MrăĂy‘Ă WĘ JĂ

3 : CnyhĲĄŁl’Ň lĲĄ ldĆŇ g¡ŇŁ Cb¿Ň hĎ ’rĳĎqĘ ’Ć ho¡ĎhyĘ MS¿Ą yJËĂ
4 TjĳĎ SĘ mĂ wyk¡ĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ yJ¿Ă olŔ ‘ĽjĲĎ MymăĂ êĎ ÉrC~ř hČ

: ’ChĲ rS¡Ď yĎwĘ qyD¿ĂYČ lwĆ‘ĎŔ Ny’ăĄwĘ ÉhnĎ Cm’Ĺ l’ąĄ
5 : lêĲŁ lĘ tČŇ pĘŇ Cř Su¡Ą‘Ă roD¿ MmĳĎ Cm wynăĎBĎ âQ¡ olË tŇ x¿Ą SĂ
6 MkĳĎŇ xĎ âlă wĘ lb¡ĎŇ nĎ M‘¿Č tŇ ’Ň ŁzŔ=ClmĘ gĘŇêĂ ÉhoĎhylĘ hČř

: ìŇ nĲĆnĘ kĲŇŁ yĘwĲČ ì¡Ň WĘ ‘ĲĎ ’Ch¿ ìŇ nĆŔ uĎ ìŇ ybăĂŇ ’Ď É’Ch=’olhĞ
7 rdĳŇŁ wĎ=rDĲŁ tŇ onăSĘ CnyB¡Ă MlĎŔ o‘ tŇ omă yĘ ÉrkŇŁ zĘ

: ëŇ lĲĎ CrmĘ ’Ň y¿Ł wĘ ìŇ yn¡ĆqĄ zĘ ìŇ dĘŇ GĄŔ yČwĘ ÉìybĂÄ ’Ď l’ąČ SĘ
8 MdĳĎŇ ’Ď ynăĄBĘ od¡Ň yrĂpĘŇ hČ BĘ MyĂŔoG ÉNoylĘ ‘Ć lxąĄ nĘ hČ BĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ rj¡Č sĘ mĂ lĘ MyUĂŔ ‘Č tŇ Łlă bĚŇ GĘ Éb~Ą yČ
9 : otĲŇ lĎ xĞ nĲČ lbĆŇ x¿Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ oUĳ ‘Č ho¡ĎhyĘ qlĆ x¿Ą yJËĂ

10 NmĳŁ SĂ yĘ llăĄ yĘ Cht¡ŇŁ bĘŇ C rBĎŔ dĘŇ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCh’ĄÄ YĎ mĘ yĂ
: onĲ y‘Ą NoS¿ y’Ă JĘ ChnĘ r¡Ć~Ę yĂ ChnĄŔ nĘ obăŇ yĘ ÉChnĘ bĆÄ bĘŇ sĲŁ yĘ

11 PŇ ĳĄřxrČyĘ wyl¡Ď zĎoGĲ =l‘Č oeŔ qĂ ry‘ăĂyĎ ÉrSĆ nĆÄJĘ
: otĲŇ rĎbĘŇ ’Ć =l‘Č Ch’¡Ą vĎ yĂ ChxĄŔ uĎ yĂ ÉwypĎŇ nĎJĘ WrąŁ pĘŇ yĂ

12 : rkĲĎŇ nĄ l’¿Ą oU¡ ‘Ă Ny’¿ĄwĘ CexĳĆ nĘ yČ dŇ dăĎŇ BĎ ho¡ĎhyĘ
13 ydĳĎŇ WĎ tŇ băŇŁ CnêĘ lk¡ČŇ ’Ň IŁ wČř ZrĆ’ĎŔ ytwřmbă =l‘Č ÉChbĄÄ JĂ rĘyČ

: rCYĲ Sym¿Ă lĘ xČ mĲĄ NmĆ S¡Ć wĘ ‘lČ iĆŔ mĂ ÉSbČŇ dĘŇ ChqąĄnĂ IĲĄwČ
t’mx

hwYmh yk ,[29:9] MybYn Mt’ +g Myrdsw .+‘ Myqwspw .hynd’ [29:9—31:30] hVrph MV v.30
tw’m VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .rV‘w Myt’mw Pl’ Mylmw .[31:14] hVm=l’ y"y rm’yw ,[30:11] t’zh
yt‘BĎ Vn n"bw t"ybh txt xtpb yt‘BČ Vn ’rwq ’"b ,[31:21] yêĂ ‘ĘBČ SĘ nĂ rV’ +’ Pwlxw .hnmVw My‘Vtw
+’ +tkw[29:12] Ktw’ Myqh N‘ml +’ qspw .[31:20] ’y‘g ’lb hmd’h=l’Ć Pwlx ’lbw .t"ybh txt Zmqb
ghnmk ’"n qwsp d‘ +’ qwsp b"k Nmys +b l’wmVb +hl dwd rbdyw hrTph v.1 .bl .[29:22] MyybYw
rpwV w‘qt Nymyysmw +y qwsp d‘ +b qwsp d"y Nmys ‘Vwhb l’rVy hbwV Nylyhtm MyznkV’hw : Mydrpsh
y’rwsl Nk v.6 .ytbr +h v.6 .ytbr +p v.5 .ytbr +Y v.4 .z"k qwsp d‘ w"T qwsp +b Nmys l’wyb
.w"Td Nkw ’dx hlm hoĎhylĘ hČ ’"sbw ,’rz‘ rpsb Nkw dwxl hoĎhyĘ dwxl lhČ y‘drhnl ,dwxl hoĎhylĘ dwxl hČ

.‘"tw V"x Nk ChlĄkĂ ’ĞyČ l"n v.13 .yrq ytĄmĽBĎ ,bytk ytĄomBĎ v.13 .lwgs PxĆrČyĘ ’"s v.11
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MyrĂÁ JĎ bŇ lĆ xĄÄ =M‘Ă N’Ň YęŁ bŇ lăĄ xĞ wĲČ rqĎÁ BĎ tŇ ’ČÄ mĘ xĆ 14

hŇ FĳĎ xĂ tŇ oyălĘ JĂ bŇ lĆ x¡Ą =M‘Ă MydĂŔ Cê‘Č wĘ ÉNSĎ bĎŇ =ynĲĄBĘ MyląĂ y’Ąř wĘ
T‘ĎŔ bĘŇ IĂwČ ÉNCrř SĚ yĘ NmąČ SĘ IĂwČ : rmĆ xĲĎ =hŇ êĆSĘ êĂ bŇ n¡Ď‘Ą=MdČŇ wĘ 15

ChWĎŔ ‘Ď HČ olă ’Ĺ ÉSFŁ IĂwČ tĎŇ yWĳĂ JĎ tĎŇ ybăĂŇ ‘Ď êĎ nĘ m¡Č SĎ
MyrĳĂzĎBĘ Ch’¡Ě nĂ qĘ yČ : otĲŇ ‘ĎSĲĚ yĘ rCY¿ lB¡Ą nČ yĘwČ 16

HČŁlŔ ’Ĺř âlă ÉMydĂŇ èĄ lČ Cxę BĘ zĘyĂ : ChsĲĚ y‘Ă kĘŇ yČ tŇ b¡ŇŁ ‘ĄotĲŇ BĘ 17

C’BĎŔ bŇ răŁ uĎ mĂ ÉMySĂ dĎŇ xĞ MC‘ĳdĎŇ yĘ âlă Myh¡Ă Łl’Ĺ
yřSĂ êĳĆ ì¡Ň dĘŇ lĲĎ yĘ rCY¿ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ MCr¡‘ĎWĘ âl¿ 18

Z’ĳĎ nĘ IĂwČ ho¡ĎhyĘ ’rĘI¿ČwČ : ìŇ lĲĆ lĘ xĲŁ mĘ l’¿Ą xJ¡Č SĘ êĂ wČ 19

MhĆŔ mĄ ÉynČpĎŇ hŇ rĎyêąĂ sĘ ’Č rmĆ ’Ň ŁIęwČ : wytĲĎŇ nŁ bĘŇ C wyn¡ĎBĎ s‘ČJ¿Č mĂ 20

hŇ UĎ hĄŔ ÉtkŇŁ jĚ hĘ êČ rodąŇ yJăĂ MtĳĎŇ yrĂxĞ’ĲČ hŇ măĎ hŇ ’¡Ć rĘ’Ć
l’ĄŔ =âlbĘŇ ynĂ C’ă nĘ qĂ MhĄ ť : MBĲĎ Nm¿Ěř ’Ą =âlĲ Myn¡ĂBĎ 21

M‘ĎŔ =âlBĘ M’ăĄ ynĂ qĘ ’Č ÉynĂ ’Ğ wĲČ MhĳĆ ylĄ bĘŇ hČ BĘ ynĂ Cs¡ ‘ĞJĲĂ
yjĂŔ ’Č bĘŇ hŇ xăĎ dĘŇ qĲĎ ÉS’Ą =yJĂ : MsĲĄ y‘Ă kĘŇ ’Č lb¡ĎŇ nĎ yog¿ŇBĘ 22

HlĎŔ bĚŇ ywĲĂ ÉZrĆ’ĆÄ lkČŇ ’Ň êąŁ wČ tŇ yêĳĂ xĘ êČ lo’ă SĘ =dŇ ‘Č dŇ q¡ČyêĂ wČ
tŇ o‘ĳrĎ omyl¡Ą ‘Ď hŇ j¿Ć sĘ ’Č : MyrĲĂhĎ yd¿ĄŇ sĘ omĲ Th¡Ą lČ êĘ wČ 23

PŇ SĆ r¡Ć ymĄ x¿ĚlĘ C bŇ ‘ËĎrĎ yz¿ĄmĘ : MBĲĎ =hŇ QĆ kČŇ ’Ğ y~¡Č xĂ 24

MBĎŔ =xQČ SČ ’Ğ ÉtmŁ hĄ BĘ =NSĆř wĘ yrĳĂyrĂmĘ bŇ TĆ qăĆwĘ
bŇ rĆxĆŔ =lJĆ SČ êĘ ÉZCxmĂ : rpĲĎŇ ‘Ď yl¿Ą xĞ zĲŁ tŇ m¡Č xĞ=M‘Ă 25

hŇ lĎŔ CtŇ BĘ =MGČ ÉrCxBĎ =MGČ hŇ mĳĎ y’Ą Myr¡ĂdĎŇ xĞmĲĄ C
MhĳĆ y’Ą pĘŇ ’Č yêĂ rĘm¡Č’Ď : hŇ bĲĎŇ yWĄ Sy’¿Ă =M‘Ă qn¡Ąoy 26

rCgŔ ’Ď ÉbyĄo’ s‘ČJąČ ylĄę Cl : MrĲĎkĘŇ zĂ Son¡’ĹmĲĄř hŇ tĎŇ yB¿Ă SĘ ’Č 27

hŇ mĎ rĎŔ CndăĄŇ yĎř ÉCrmĘ ’Ň yĲŁ =NjĆ omyrĳĄYĎ Cr¡JĘ nČ yĘ=NjĆ
hŇ UĎ hĳĄ tŇ oY¡ ‘Ą dŇ b¿ČŇ ’Ł yogËŇ=yJĂ : tŇ ’Ň zĲŁ =lJĎ l‘¿ČjĎ ho¡ĎhyĘ âl¿ wĘ 28

tŇ ’Ň zĳŁ ClyJăĂ WĘ yČ Cm¡ kĘŇ xĲĎ Cl¿ : hŇ nĲĎ CbŇ êĘ Mh¡Ć BĎ Ny’¿ĄwĘ 29

PŇ lĆ ’ĆŔ ÉdxĎ ’Ć PŇ DąŁ rĘyĂ hŇ kĎÂ y’Ą : MtĲĎŇ yrĂxĞ’ĲČ lĘ Cnyb¡ĂŇ yĎ 30

MynVw
,yrq HČ ol’Ĺ v.17 .rsxd rsx NrĚSĚ yĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.15 .hTyVh V’rb wxyry Vmwxb Nk v.14

bytk NCm’Ą ’"sb ,yrq NCm’Ą ’"s v.21 .’ry‘z +y v.18 .w"T qwsp ly‘l Nyy‘ : yrqw bytk HČ ol’Ĺ ’"sb
,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nkw htypr M"mh wxyryb Nk v.27 .yrY =NSĲĄ wĘ ’"s ,yllhb Nk v.24 .yrqw
,h"dx ,b"dx ,b"d ,’"d Nkw ’lm CnydĄyĎ ’"s v.27 .b"dw ’"d Nkw Vgd Son’ĹUĄ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd

.d"ydw b"yd ,w"dx ,w"dwww.bibleist.ru
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MrĎŔ kĎŇ mĘ MrăĎCY=yJĲĂ Éâl=M’Ă hŇ bĳĎŇ bĎŇ rĘ CsynăĂyĎ MyĂn¡ČSĘ C
31 MrĳĎCY Cnr¡ĄCYkĘŇ âl¿ yJËĂ : MrĲĎyGĂ sĘ hĂ ho¡ĎhywĲČ
32 MnĎŔ pĘŇ GČ ÉMdŇŁ sĘ NpĆŇ GąĆmĂ =yJĲĂ : MylĲĂ ylĂ jĘ Cnyb¡ĄŇ yĘ’ĲŁ wĘ

Sř orŔ =ybĄŇ eĘ ‘Ă ÉombĄÄ nĎ‘Ğ hŇ rĳĎmŁ ‘Ğ tŇ m¡Ł dĘŇ èČ mĂ C
33 MnĳĎ yyĄ Mn¡Ă yeĂ êČ tŇ m¿Č xĞ : omlĲĎ tŇ r¡Ł rŁ mĘ tŇŁl¿ JĘ SĘ ’Č
34 ydĳĂŇ UĎ ‘Ă smăĚ JĎ ’Ch¡ =âlřhĞ : rzĲĎkĘŇ ’Č Myn¡ĂtĎŇ jĘ S’Ň r¿Ł wĘ
35 MQĄŔ SĂ wĘ ÉMqĎ nĎ yląĂř : ytĲĎŇ rŁ YĘ o’Ĳ BĘ MCt¡Ň xĎ

MdĎŔ y’Ą Moyă ÉborqĎ yJąĂř MlĳĎ gĘŇrČ TCmă êĎ tŇ ‘¡ĄlĘ
36 oUŔ ‘Č ÉhoĎhyĘ NydąĂŇ yĎ=yJĲĂ : omlĲĎ tŇ d¿ŇŁ tĂŇ ‘Ğř Sx¡Ď wĘ

dŇ yĎŔ tŇ lČ zĘ’ăĎ =yJĂ Éh’Ć rĘyĂ yJąĂ MxĳĎ nĆtĘŇ yĂ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l‘Č wĘ
37 omyhĳĄl’Ĺ y’ăĄ rm¡Č ’Ď wĘ : bŇ CzĲ‘Ď wĘ rCY¿ ‘Ď spĆŇ ’¡Ć wĘ
38 ClkĄŔ ’Ň yŁ ÉomyxĄÄ bĎŇ zĘ bŇ lĆ xąĄ rSĆÄ ’Ğ : obĲŇ Cys¿Ď xĎ rCY¡

MkĆŔ rĚzĘ‘Ę yČwĘ ÉCmCqÄ yĎ MkĳĎŇ ysĂ nĘ NyyăĄ Cê¡SĘ yĂ
39 ’ChŔ ÉynĂ ’Ğ ynąĂ’Ğ yJăĂ hŇ êĎę ‘Č ű C’ă rĘ : hŇ rĲĎtĘŇ sĂ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ yh¿Ăř yĘ

hŇ IĆęxČ ’Ğ wĲČ tŇ ymăĂ ’Ď ynÌĂ’Ğř ydĳĂŇ UĎ ‘Ă Myh¡Ă Łl’Ĺ Ny’¿ĄwĘ
: ly~ĲĂ mČ yd¡ĂŇ IĎmĂ Ny’¿ĄwĘ ’jĎŔ rĘ’Ć ynăĂ’Ğ wĲČ ÉyêĂ YĘ xČÄ mĎ

40 : MlĲĎ ‘Ł lĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ yx¿Č yêĂ rĘmČě ’Ď wĘ ydĳĂŇ yĎ MyĂm¡ČSĎ =l’Ć ’v¿Ď ’Ć =yJĲĂ
41 ydĳĂŇ yĎ Tj¡Ď SĘ mĂ BĘ zx¿Ą ’Ň tŇŁ wĘ yBĂŔ rĘxČ qrăČBĘ ÉytĂŇ oeřSČ =M’Ă

: MQĲĄ SČ ’Ğ y’¡Č nĘ WČ mĘ lĂ wĘ yrĎŔ YĎ lĘ ÉMqĎ nĎ bŇ ySąĂ ’Ď
42 rWĳĎ BĎ lkăČŇ ’Ň êŁ yB¡Ă rĘxČ wĘ MDĎŔ mĂ Éy~Č xĂ ryJąĂ SĘ ’Č

: bŇ yĲĄo’ tŇ o‘¿rĘjČ S’Ň r¡Ł mĄ hŇ yĎŔbĘŇ SĂ wĘ É llĎ xĎ MDąČmĂ
43 Mouĳ yĂ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=MdČŇ yJ¿Ă oUŔ ‘Č ÉMyĂogŇ CnynąĂrĘhČ

: oUĲ ‘Č ot¡Ň mĎř dĘŇ ’Č rj¿ĆkĂŇ wĘ wyrĎŔ YĎ lĘ bŇ ySăĂ yĎ ÉMqĎ nĎ wĘ

44 M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ =hŇ rĲĎyèĂ hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć rBËĄdČŇ yĘwČ hŇ SĆę mŁ ’băŇŁ IĎwČ
45 hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć rBËĄdČŇ lĘ hŇ SĆę mŁ lkăČŇ yĘwČ : NCnĲ =NBĂ ‘ČS¿Ą ohwĘ ’Ch¡

l’rVy=lk=l’
Nk MoylĘ = +yl l"n v.35 .’lm ’olhĞ ’"s v.34 .V"x Nkw yrqw bytk S’rŁ ’"sb ,yrq S’rŁ v.32

yllhb ,ymlVwry Nk v.36 .qwsp Vyr borqĎ yJĂ y’xndml ,qwsp dx y’br‘ml Nk v.35 .‘"tw V"x ,’"t
ynĂ’Ğ y’xndml ,qwsp dx y’br‘ml Nk v.39 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,’"t Nk CyhĘ yĂ l"n v.39 .’lm todtĂ ‘Ğ
V"x Nk tmČdĘ’Č l"Y v.43 .w"d Nkw ly‘lm ÉytĂ oeÄSČ wxyryb hyl‘ rsmn hrsmb v.41 .qwsp Vyr tymĂ ’Ď
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MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lkĎÄ lĘ MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ CmyWăĂ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć 46

rmăŁ SĘ lĂ MkĆŔ ynĄBĘ =tŇ ’Ć ÉMCĚYČ êĘ rSąĆ ’Ğ MoIĳhČ Mk¡ĆŇ BĎ dŇ y‘¿ĂmĄ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ
É’Ch qr¿Ą rbĎÄ dĎŇ =âlĲ yJĂ ţ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¿ĎoêhČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oWŔ ‘ĞlĲČř 47

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMymĂ yĎ CkŇ yrąĂ’ĞêĲČ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎbČŇ C MkĳĆŇ yIĄxČ ’Ch¡ =yJĂ MJĆŔ mĂ
: HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď NDËĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć MyrÌĂbĘŇ ‘ĲŁ MêĆÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ

žrhČ =l’Ć hŇ lĄÃ ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘ËĆBĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČ 48, 49

oxĳ rĄyĘ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆBĘ ÉrSĆ ’Ğ obę nĘ =rhČ hŇ EĆÁhČ MyrĂÄ bĎŇ ‘ĞhĲĎ
: hŇ EĲĎxĚ’ĞlĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ NtËĄŇ nŁ yn¿Ă’Ğ rSĆÄ ’Ğ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć Éh’Ą rĘC
tŇ mĄÂ=rSĆ ’ĞJĲČ ìŇ yřUĳĆ‘Č=l’Ć PŇ ¡Ąs’Ď hĲĄ wĘ hŇ UĎ SĎŔ hŇ lăĆ ‘Ł ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ ÉrhĎ BĎ tŇ mĚę C 50

yBĂę MêĆÁ lĘ ‘ČmĘ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č : wyUĲĎ ‘Č=l’Ć PŇ sĆ ’¡Ď IĄwČ rhĎŔ hĎ rhăŁ BĘ ÉìyxĂÄ ’Ď NrąŁ hĞ’ĲČ 51

=âlĲ rSąĆ ’Ğ l‘ăČ NYĳĂ =rBČ dĘŇ mĂ Sd¡ĄŇ qĎ tŇ b¿ČŇ yrĂmĘ =ymĲĄ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇ BĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć hŇ ’ăĆ rĘêĂ dŇ gĆŇ e¡ĆmĂ yJ¿Ă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ ytĂŔ o’ ÉMêĆSĘ DČqĂ 52

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ Nt¡ĄŇ nŁ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć ’obŔ tĎŇ âlă ÉhUĎ SĎÄ wĘ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă hŇ SËĆ mŁ ëŇ r¿ČBĄ rSĆÄ ’Ğ hŇ kĎę rĎBĘ hČ tŇ ’Ň zăŁ wĘ+p11, sŘ31 gl

É‘Č ypĂÄ oh omlĎŔ Éry‘Ă vĄ mĂ xrąČzĎwĘ É’BĎ yn¿ČyiĂ mĂ hoĎÂhyĘ rmČę ’Ň IŁ wČ : otĲŇ om yn¡ĄpĘŇ lĂ 2

PŇ ’Č ť : omlĲĎ td¡ř V’¿ oně ymĂ ymĲĂ SdĆŇ qĳŁ tŇ băŇŁ bĘŇ rĲĂmĄ hŇ t¡ĎŇ ’Ď wĘ NrĎŔ ’Ň jĎ rhăČ mĄ 3

: ìŇ ytĲĆŇ rŁ BĘ DČmĂ ’v¡Ď yĂ ìŇ lĆŔ gĘŇrČř lĘ CJă êĚ ÉMhĄ wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ wyS¡Ď dŇŁ qĘ =lJĎ MyUĂŔ ‘Č bŇ băĄŇ xŁ
ëŇ lĆ mĳĆ NCr¡SĚř ybĲĂŇ yh¿Ă yĘwČř : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ tŇ Q¿Č hĂ qĘ hŇ S¡Ď rĎomĲ hŇ SĳĆ mŁ Cnl¡Ď =hŇ CĎYĂ hŇ r¿Ďoê 4, 5

tŇ mĳŁ yĎ=l’Č wĘ Nb¡ĄŇ C’rĘ yx¿Ă yĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ dŇ xČ y¡Č M‘ĎŔ ySĄ ’Ň răĎ ÉPiĄ ’Č tĘŇ hĂ BĘ 6

‘mąČ SĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈhdĎŇ ChylĲĂ tŇ ’Ň zăŁ wĘ : rjĲĎ sĘ mĂ wyt¡ĎŇ mĘ yh¿Ă ywĂ 7

wyr¡Ď~Ď mĂ rzĆ‘¿ĄwĘ olŔ bŇ răĎ ÉwydĎŇ yĎ Ce’ĳĆ ybĂŇ êĘ oU¡ ‘Č=l’Ć wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ loqă ÉhoĎhyĘ
: hŇ yĲĆhĘ êĲĂ

ywllw
MV v.52 .s"tw ‘"t ,V"x ,b"d Nkw ìUĆ‘Č ’"s v.50 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,b"d Nkw toW‘ĞlČ wĘ ’"s v.46

Mypl’ twytw’w .rV‘ hVmxw tw’m VV Mylmw . +’ rds ’whw .b"n Myqwspw .blk [32:1—52] hVrph
w’ wwh txt ’y‘g M’ wplhtn ,[32:6] KnnkyĘwĲČ KV‘ ’wh twlm ytV Pwlxh Nm hbw .hVVw MyrV‘w tw’m
.x"y qwsp d‘ +’ qwsp +’ ‘Vwhyb hVm twm yrx’ yhyw hrTph v.1 .gl .[32:10] wh’YmyĲĂ ,Pkh txt
,b"d Nkw yrqw bytk xtpb tDČ w’ Zmqb tDĎ S’Ą ’"sb ,yrq tDČ S’Ą w’ tDĎ S’Ą ,bytk tdŁ SĄ ’Ğ w’ tDŁ SĘ ’Č v.2

.V"xw w"d ,b"d Nkw ’lm ìylĆgĘrČlĘ ’"s v.3 .V"xw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d ,g"dx ,b"dx
.NrĚCSybĂ ymlVwry ,yllhb Nk v.5 .yhĂ ywĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5
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8 hŇ iĎŔ mČ BĘ ÉotŇ yiĂ nĂ rSąĆ ’Ğ ìŇ dĳĆŇ ysĂ xĞ Sy’ăĂ lĘ ìŇ yr¡ĆC’wĘ ìŇ yU¿Ć êĚ rmČŔ ’Ď ywăĂlĄ lĘ C
9 wytĂŔ y’Ă rĘ âlă ÉoU’Ă lĘ C wybąĂŇ ’Ď lĘ rmĄÂ’Ł hĲĎ : hŇ bĲĎŇ yrĂmĘ ym¿Ą =l‘Č Chb¡ĄŇ yrĂêĘ

ìŇ tĆŔ rĎmĘ ’Ă ÉCrmĘ SĲĎ yJąĂ ‘dĳĎŇ yĎ âlă wn¡řb=tŇ ’Ć wĘ ryJĂŔ hĂ âlă ÉwyxĎ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ
10 l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ ì¡Ň tĘŇ rĲĎotŇ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ÉìyTĆÄ jĎ SĘ mĂ Crąoy : CrYĲŁ nĘ yĂ ì¡Ň tĘŇ yrĲĂbĘŇ C
11 olŔ yxĄ ÉhoĎhyĘ ëŇ rąĄBĎ : ìŇ xĲĆ BĘ zĘmĂ =l‘Č lyl¡Ă kĎŇ wĘ ìŇ jĆŔ ’Č BĘ ÉhrĎoTqĘ CmyWąĂ yĎ

: NCmĲ CqyĘ=NmĂ wy’¡Ď nĘ WČ mĘ C wymËĎ qĎ MyĂnÌČtĘŇ mĎ ZxČÄ mĘ hŇ YĳĆrĘêĂ wyd¡ĎŇ yĎ l‘Čp¿ŇŁ C
12 PŇ pąĄŇ xŁ wylĳĎ ‘Ď xTČ b¡ĆŇ lĎ śNJ¿Ł SĘ yĂ hoĎŔhyĘ dŇ ydăĂŇ yĘ rmČŔ ’Ď NmăĂ yĎnĘ bĂŇ lĘř
13 rmČŔ ’Ď PŇ ăĄsoylĘ C : NkĲĄŇ SĎ wyp¡ĎŇ ytĄŇ JĘ Nyb¿ĄŇ C MoIŔhČ =lJĎ ÉwylĎ ‘Ď

: tŇ xČ êĲĎ tŇ YĆb¿ĆŇ rŁ Moh¡ êĘ mĂ C lFĎŔ mĂ ÉMyĂmČÄ SĎ dŇ gĆŇUąĆ mĂ oYĳrĘ’Č ho¡ĎhyĘ tŇ kĆŇ r¿ĆbŇŁ mĘ
14, 15 MdĆŇ qĳĆ=yrĄrĘhĲČ S’Ň r¡Ł mĄ C : MyxĲĂ rĎyĘ SrĆG¿Ć dŇ gĆŇU¡Ć mĂ C SmĆ SĳĎ tŇ ’ăŁ CbŇ êĘ dŇ gĆŇU¡Ć mĂ C

16 hŇ nĳĆsĘ yn¡ĂkĘŇ SĲŁ NoY¿ rĘC HâĎŔ lmĘ C ZrĆ’Ć ť dŇ gĆŇUĆę mĂ C : MlĲĎ o‘ tŇ o‘¿bĘŇ GĂ dŇ gĆŇU¡Ć mĂ C
17 rdăĎŇ hĎ orÁ oS rokÄ BĘ : wyxĲĎ ’Ć ryz¿ĂnĘ dŇ q¡Ł dĘŇ qĎ lĘ C PŇ sĄŔ oy S’Ň răŁ lĘ ÉhtĎŇ ’Ň obÄ êĎ

ÉMhĄ wĘ ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č wD¡ĎxĘ yČ xG¿Č nČ yĘ MyUËĂ ‘Č MhĆę BĎ wynĎŔ rĘqČ ÉM’Ą rĘ ynąĄrĘqČ wĘ olę
18 rmČŔ ’Ď NăĚlCbŇ zĘlĂ wĘ : hŇ èĲĆ nČmĘ yp¿ĄŇ lĘ ’Č Mh¡Ą wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć tŇ obăŇ bĘŇ rĲĂ
19 C’rĎŔ qĘ yĂ=rhČ ÉMyUĂ ‘Č : ìŇ ylĲĆ hĎ ’ĲŁ BĘ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂwĘ ìŇ tĳĆŇ ’Ň YĄBĘ N¡ĚlCbŇ zĘ xm¿Č WĘ

: loxĲ ynĄCm¿ TĘ yn¡ĄpĚŇ WĘ C CqnĎŔ yyĂ ÉMyUĂ yČ ‘pČŇ SąĆ yJăĂ qdĆŇ YĳĆ=yxĄ bĘŇ zĂ Cxă BĘ zĘyĂ MS¡Ď
20 PŇ r¿ČTĎ wĘ NkĄŔ SĎ ’ybăĂŇ lĎ JĘ dŇ GĳĎ bŇ yxăĂ rĘmČ ëŇ Cr¡BĎ rmČŔ ’Ď dŇ găĎŇlĘ C
21 NCpĳŇ sĎ qq¡ĄxŁ mĘ tŇ q¿ČlĘ xĆ MSËĎ =yJĂ olŔ ÉtySĂ ’Ň rĄ ’rĘIąČwČ : dŇ qĲŁ dĘŇ qĎ =PŇ ’Č ‘Č or¡zĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă wyT¡Ď jĎ SĘ mĂ C hŇ WĎŔ ‘Ď ÉhoĎhyĘ tŇ qąČdĘŇ YĂ M‘ĎŔ ySĄ ’Ň răĎ É’tĆŇ IĄÄwČ
22, 23 ylăĂ êĎpĘŇ nČlĘ C : NSĲĎ BĎ hČ =NmĂ qe¡ĄzČyĘ hŇ yĳĄrĘ’Č rCGă ND¡Ď rmČŔ ’Ď NdăĎŇ lĘ C

: hŇ SĎ rĲĎyĘ Mor¡dĎŇ wĘ My¿Ď hoĳĎhyĘ tŇ JăČ rĘBĂ ’l¡Ą mĎ C NoYŔ rĎ ‘băČŇ WĘ ÉylĂ êĎpĘŇ nČ rmČŔ ’Ď
24 wyxĎŔ ’Ć ÉyCYrĘ yhąĂ yĘ rSĳĄ ’Ď Myn¡ĂBĎ mĂ ëŇ Cr¿BĎ rmČŔ ’Ď rSăĄ ’Ď lĘ C

25, 26 Ny’¿Ą : ìŇ ’ĲĆ bĘŇ DĎ ìŇ ym¡Ć yĎkĘŇ C ìŇ lĳĆř‘ĎnĘ mĂ tŇ SĆ x¡Ł nĘ C lz¿ĆrĘBČ : olĲ gĘŇrČ NmĆ è¡Ć BČ lb¿ĄŇ TŁ wĘ
27 yhĄŁlă ’Ĺ ÉhnĎ‘Ł mĘ : MyqĲĂ xĎ SĘ ot¡Ň wĎ’ĞgĲČŇbĘŇ C ìŇ rĆŔ zĘ‘ĆbĘŇ ÉMyĂmČÄ SĎ bŇ kąĄŇ rŁ NCrĳSĚ yĘ l’¡Ą JĎ

: dŇ mĲĄ SĘ hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ bŇ y¡Ąo’ ìŇ ynËĆjĎ mĂ SrĆgÌĎŇ yĘwČ MlĳĎ o‘ tŇ ‘ăŁ rŁ zĘ tŇ xČ ê¡ČmĂ C MdĆŇ qĆŔ
28 SorĳytĂŇ wĘ NgăĎŇDĎ ZrĆ’¡Ć=l’Ć bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ Ny‘ăĄ ÉddĎŇ BĎ xTČ BąĆ l’ĄÄ rĎWĘ yĂ žNJŁ SĘ IĂwČ

wymV=P’
NmĂ yĎnĘbĂ lĘ C ’"s v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wynĎBĎ ’"sb ,yrq wynĎBĎ ,bytk onBĘ v.9

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.18 .‘"tw V"x Nk PpĄxŁ wĘ xTČbĳĆlĎ NkVy l"n v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw
.V"xw d"yd ,’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ’lm ìylĆ‘ĎnĘmĂ ’"s ,rsx yllhb Nk v.25
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336 Myrbd 33:29—34:12

‘SăČ on M‘Č ť ìŇ omę kĎŇ ymăĂ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ìŇ yrĆÄ SĘ ’Čř : lTĲĎ =CpŇ rĘ‘Č yĲČ wym¡Ď SĎ =PŇ ’Č 29

hŇ ê¡Ď’Č wĘ ëŇ lĎŔ ÉìybĆÄ yĘ’ĲŁ CSą xĞJĲĎ yĂwĘ ìŇ tĳĆŇ wĎ’ĞGĲČ bŇ rĆx¡Ć=rSĆ ’Ğ wĲČ ìŇ rĆŔ zĘ‘Ć NgăĄŇmĎ hoĎŔhyBĲČ
Éb’Ď om tŇ bąŇŁ rĘ‘ČmĲĄ hŇ SĆÁ mŁ l‘Č IČÄwČ : ëŇ rĲŁ dĘŇ tĂŇ omyt¿ĄŇ omBĲĎ =l‘Č dl
hoÌĎhyĘ Ch’ĄÄ rĘIČwČ oxĳ rĄyĘ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ hŇ GĎŔ sĘ jĂ hČ S’Ň rřŁ ť obŔ nĘ rhăČ =l’Ć
ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć wĘ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ=lJĎ Ét’Ą wĘ : NDĲĎ=dŇ ‘Č dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć ZrĆ’ËĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć 2

=tŇ ’Ć wĘ : NorĲxĞ’ĲČ hĎ MI¿ĎhČ dŇ ‘¡Č hŇ dĎŔ ChyĘ ZrĆ’ăĆ=lJĎ Ét’Ą wĘ hŇ èĳĆ nČmĘ C MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć 3

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : r‘ČYĲŁ =dŇ ‘Č Myr¡ĂmĎ êĘ hČ ry‘¿Ă oxË rĄyĘ tŇ ‘ÌČqĘ BĂ rJĎÂ JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ gĆŇ eĆę hČ 4

ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qxąĎ YĘ yĂlĘ MhĎÄ rĎbĘŇ ’Č lĘ yêĂ ‘Ę BČ SĘ nĂ ţ rSăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ ’Ň ząŁ wylĎę ’Ą hoĎÁhyĘ
tŇ mĎ IĎÄwČ : rbĲŇŁ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ UĎ S¡Ď wĘ ìŇ ynĆŔ y‘Ąř bĘŇ ìŇ ytăĂŇ y’Ă rĘhĆ hŇ eĎ nĳĆêĘ ’Ć ì¡Ň ‘ĞrĘzČlĘ rmŔŁ ’Ň lĄ 5

otąŇ ’Ł rBÄŁ qĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č bŇ ’¡Ď om ZrĆ’¿ĆBĘ hoËĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SÌĆ mŁ MSĎÁ 6

otŔ rĎbăĚŇ qĘ =tŇ ’Ć ÉSy’Ă ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ wĘ ro‘ĳjĘ tŇ yBăĄ lCm¡ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆBĘ ÉyGČřbČŇ
hŇ t¿ĎŇ hĞkĲĎŇ =âl otĳŇ mŁ BĘ hŇ n¡ĎSĎ MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ÌĎ mĄ =NBĆ hŇ SĆę mŁ C : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 7

tŇ b¿ŇŁ rĘ‘ĲČBĘ hŇ SËĆ mŁ =tŇ ’Ć l’ÌĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ žCJbĘŇ IĂwČ : hŇ xĲŁ lĄř sn¿Ď=âlwĘ on¡ y‘Ą 8

NCnę =NBĂ ‘ČSăĚ ohywĲĂ : hŇ SĲĆ mŁ lbĆŇ ’¿Ą yk¡ĂŇ bĘŇ ym¿Ą yĘ CmŔ êĘ IĂwČĲ Moyĳ MyS¿Ă ŁlSĘ bŇ ’¡Ď om 9

wyląĎ ’Ą C‘Ä mĘ SĘ IĂwČ wylĳĎ ‘Ď wyd¡ĎŇ yĎ=tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ ëŇ m¿Č sĎ =yJĲĂ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ xČ Cră É’lĄ mĎ
’yb¿ĂŇ nĎ MqĎÄ =âlwĘ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ CWŔ ‘ĞIĲČwČĲ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ 10

=lkĎŇ lĘ : MynĲĂ jĎ =l’Ć Myn¡ĂjĎ hoĎŔhyĘ o‘ădĎŇ yĘ ÉrSĆ ’Ğ hŇ SĳĆ mŁ JĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ dŇ o‘Ë 11

MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ ÉoxlĎ SĘ rSąĆ ’Ğ MytĂę pĘŇ oUĲ hČ wĘ tŇ tÁŁ ’Ł hĲĎ
lk¡ŇŁ lĘ C hŇ qĎŔ zĎxĞhĲČ dŇ IăĎhČ É lkŇŁ lĘ C : oYĲ rĘ’Č =lkĎŇ lĘ C wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ C hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ lĘ 12

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘř hŇ SĆŔ mŁ hŇ WăĎ ‘Ď ÉrSĆ ’Ğ lodĳŇ GĎhČ ’răĎoUhČ

G

tyV‘w wyYxw .]w"T d"y Myrbd[ Znh Nmysw hVmxw MyVmxw tw’m ‘Vt Myrbd rpsd yqwsp Mwks
.‘br’w My‘Vtw Myt’mw Pl’ rV‘ h‘br’ Nylmw .]+y z"y Myrbd[ Kl wdtgy rV’ rbdh yp=l‘

Kyny‘BĘ yllhb ,ypr yqwbnzb Nk v.4 .w"dw h"dx ,g"d Nkw xnwm V’ră ’"s v.1 .dl .ytbr +’ v.29

Nkw yrqw bytk oxlČ ’"sb ,yrq oxlČ v.7 .V"xw b"d Nkw yrqw bytk ’yĘGČbČ ’"sb ,yrq ’yĘGČbČ v.6 .Vgd
.[33:1] +’ rds ’yhw .’"m Myqwspw .l’w’g [33:1—34:12] hVrph MV v.12 .ytbr +l v.12 .b"d
l‘ wrbxthw ,Pwlx hb Ny’w .h‘Vtw MynmVw tw’m ‘Vtw Pl’ twytw’w .rV‘ MynVw tw’m Vmx Mylmw
sn=’lw ,[33:9] wnb=t’w +b +wtkw .hkr’mb ,[33:28] lT=CprĘ‘ČyĲČ ,[33:17] PTx Myrp’ twbbĞrĲĂ twlm ytV

.[34:7] wxl
Note that the actual number of verses in this parashah is not 41 but 44.www.bibleist.ru
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Nmysw h‘bVw MyrV‘ ’"n : dx’w MyVlV wyrdsw .bYw tw’m hnmVw Pl’ ‘br’w MyVmx wytwytw’w
Mylht[ Mytwb‘b gx wrs’ Nmysw rV‘ dx’ wytwyVrpw .]z"y b"y ylVm[ qdY dygy hnwm’ xypy
MyVmxw h’m lkh ,h‘br’w MyrV‘w h’m twmwtshw h‘br’w MyVlV twxwtph Nyynm .]z"k x"yq
Vdx rV‘ ytV‘m rpsh twnV .]+x +b +’ l’wmV[ Mlyxny dwbk ’skw Nmysw twyVrp hnmVw
Nhb wkbV Mwy MyVlV Nhm ’Wy ,Mwy My‘bV yrh Vdxl rV‘b NwV’rh Vdxh d‘ Vdxl dx’b

.Mymy h‘bVw MyVlV ryytVn ,MyVlVw hVlV yrh hdyW Mhl wnykhW Mymy tVlVw

hmxŁ hŁ rw’w Nmysw hVmxw My‘br’w tw’m hnmVw Mypl’ tVmx hrwth lk lV Myqwsph Mwks
.]+x +x ’rqyw[ Mymth=t’w Myrw’h=t’ NVxh=l’ Ntyw wyYxw .]w"k +l hy‘Vy[ Myt‘bV hyhy
tw’m VlV twytw’h lk rpsm .h‘br’w tw’m ‘br’ Pl’ MynmVw dx’ twlmh lk rpsm
h’m ’"n : h‘bVw MyVVw h’m Myrdsh lk rpsm .h‘bVw tw’m hnmVw Mypl’ t‘br’w Pl’
Nmysw My‘Vtw Myt’m twxwtph lk Nyynm .h‘br’w MyVmx twyVrph lk Nyynm .h‘br’w MyVmxw
h‘Vtw My‘bVw tw’m VlV twmwtshw .]z"T +d MyryVh ryV[ wydgm yrp lk’yw wngl ydwd ’by
twxwtp twyVrph lk Nyynm w’Wmn .]’"y +l rbdmb[ h‘bVb hVpn=l‘ rs’ hrs’=w’ Nmysw
Vmwx lV NwbVx .]+T +x Myrbd[ wb lk rsxt=’l Nmysw h‘Vtw MyVVw tw’m VV twmwtsw

.hnV My‘br’w tw’m hnwmW Mypl’ tVmx

The number of the verses of the book of Deuteronomy is 955 and the sign
is Znh [Deu 14:15]. And its middle point is, And thou shalt do according to the
tenor of the sentence which they shall shew thee [Deu 17:10]. And the words are
14294. And its letters are 54892. And its sedarim are 31; other copies (say)
27; and the sign is, He that uttereth truth SHEWETH FORTH righteousness
[Pro 12:17]. And its parashiyot are 11; and the sign is, Bind the SACRIFICE with
cords [Psa 118:27]. The open sections are 34 and the closed 124; the total is 158
sections; and the sign is, And MAKE THEM INHERIT the throne of GLOry
[1Sa 2:8]. The years of the book are from the eleventh month on the first of the
month unto the first month on the tenth of the month, i.e. 70 days, 30 of them
were spent wherein they lamented and 3 days in which they provided food for
themselves, i.e. 33, there are left 37 days.

The number of the verses of the whole Pentateuch is 5845; and the sign is,
And the light of THE SUN shall be sevenfold [Isa 30:26]. And its middle point
is, And he placed on the breastplate the Urim and the Thummim [Lev 8:8]. The
number of all the words is 81440. The number of all the letters is 304807. The
number of all sedarim is 167; other copies (have) 154. The number of all the
parashiyot is 54. The number of all the open sections is 290; and the sign is, Let
my beloved come into his garden and eat his precious FRUITS [Sol 4:16]. And of
the closed sections 379; and the sign is, Or bound her soul by a bond WITH AN
OATH [Num30:11]. The number of all the open and closed sections is found to
be 669; and the sign is, THOU SHALT Not LACK anything in it [Deu 8:9]. The
reckoning of the Pentateuch is 5840 years.
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‘Vwhy
sŘ1 ‘ČSăĚ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ hoĳĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ hŇ S¡Ć mŁ tŇ om¿ yrËĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ ’

rbÁŁ ‘Ğ MCqÄ žhêĎ‘Č wĘ tŇ mĳĄ yD¡ĂbĘŇ ‘Č hŇ S¿Ć mŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ S¡Ć mŁ tŇ r¿ĄSĎ mĘ NCnŔ =NBĂ 2

ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č hŇ EĆęhČ NDăĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć
MkËĆŇ lĘ gĘŇrČ=PŇ JĲČ ëŇ rÌŁ dĘŇ êĂ rSĆÄ ’Ğ Moqę mĎ =lJĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ Mh¡Ć lĎ Nt¿ĄŇ nŁ 3

NonÄbĎŇ QĘ hČ wĘ žrBĎ dĘŇ UĂ hČ mĲĄ : hŇ SĲĆ mŁ =l’Ć yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ wyêĳĂ tČŇ nĘ MkăĆŇ lĎ oB¡ 4

MI¿ĎhČ =dŇ ‘Č wĘ MyêĂŔ xĂ hĲČ ZrĆ’ăĆ lJŁ ť tŇ rĎę jĘ =rhČ nĘ lodăŇ GĎhČ rhÌĎeĎhČ =dŇ ‘Č wĲĘ hŇ EĆÁhČ
ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉSy’Ă bŇ ~¿Ą yČtĘŇ yĂ=âlĲ : MkĲĆŇ lĘ CřbĲŇ GĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ SmĆ èĳĎ hČ ’obăŇ mĘ lod¡Ň GĎhČ 5

ì¡Ň jĘ rĘ’Č âl¿ ëŇ UĎŔ ‘Ă hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ ÉhSĆ mŁ =M‘Ă ytĂŇ yyąĂhĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ ìŇ yIĳĆxČ ymăĄ yĘ lJ¡Ł
hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć É lyxĂ nĘ êČ hŇ êĎę ’Č yJăĂ ZmĳĎ ’ĹwĲĆ qz¡ČxĞ : OĎ bĲĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ âl¿ wĘ 6

qzČÄxĞ žqrČ : MhĲĆ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ Mt¡ĎŇ obŇ ’ĞlĲČ yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =tŇ ’Ćř 7

yDĂŔ bĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ ÉìCĘYĂ rSąĆ ’Ğ hŇ rĎę oêhČ =lkĎŇ JĘ ÉtoW‘ĞlĲČř rmąŁ SĘ lĂ dŇ ’ęŁ mĘ ZmČÁ ’ĹwĲĆ
: ëŇ lĲĄ êĄ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ lyJĂŔ WĘ êČ N‘ČmăČ lĘ lw’Ň mĳŁ WĘ C NymăĂ yĎ CeřU¡Ć mĂ rCs¿ êĎ =l’Č
ÉN‘ČmČÄ lĘ hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy ÉoB tĎŇ ygąĂŇhĎ wĘ ìŇ yjĂę mĂ hŇ EĆÁhČ hŇ rĎÄ oêhČ žrpĆŇ sĄ SCmÃ yĎ=âlĲ 8

z’¿Ď wĘ ìŇ k¡ĆŇ rĎř DĘ=tŇ ’Ć xČ yl¿Ă YĘ êČ z’ËĎ =yJĂ oBĳ bŇ Ct¡Ň JĎ hČ =lkĎŇ JĘ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ rmăŁ SĘ êĂ
yJąĂ tŇ xĳĎ êĄ=l’Č wĘ Zr¡Ł ‘ĞêĲČ =l’ĲČ ZmĎŔ ’ĹwĲĆ qzăČxĞ ÉìytĂÄ yCĂYĂ ’olą hĞ : lyJĲĂ WĘ êČ 9

‘ČSĚŔ ohyĘ wYăČ yĘwČ : ëŇ lĲĄ êĄ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìUĘ ‘Ă 10

ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć CCąYČ wĘ hŇ nĆę xĞUĲČ hČ Ĳ bŇ rĆqăĆBĘ ű CrăbĘŇ ‘Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ yr¿ĄTĘ SĲŁ =tŇ ’Ć 11

ÉMyrĂbĘŇ ‘ĲŁ ÉMêĆ’Č MymĂę yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ű dŇ o‘ăBĘ yJĂÂ hŇ dĳĎŇ YĄ Mk¡ĆŇ lĎ Cnyk¿ĂŇ hĎ rmŔŁ ’Ň lĄ
MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć tŇ SĆ răĆlĎ É’obŇ lĎ hŇ EĆŔhČ NDăĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć

: HêĲĎSĘ rĂlĘ Mk¡ĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ
: rmĲŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ rm¿Č ’Ď hŇ èĳĆ nČmĘ hĲČ TbĆŇ SăĄ yY¡Ă xĞlĲČ wĘ ydĂŔ GĎlČ wĘ ÉynĂ bĄŇ C’rĲlĎ wĘ 12

rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ S¿Ć mŁ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĎYĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉrokŇ zĎ 13

hwhy
Nkw =l’Ć ’"s v.6 .rsx MkĆlĘ bĚGĘ ’"s v.4 .x"y qwsp d‘ +’ qwsp NmĂ hrwt txmVl hrTph v.1 .’
heĎUĆmĂ ’"s ,heĎUĆmĂ rybs v.7 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw toW‘ĞlČ wĘ ’"s v.7 .’"ydw h"dx ,b"d ,’"d

.b"d Nkw ìykĆrĎDĘ ’"s v.8 .yrqw bytk
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14 MkăĆŇ ySĄ nĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ Nt¿ČŇ nĎ wĘ MkĆŔ lĎ xČ ynăĂmĄ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ
rbĆŇ ‘ăĄBĘ hŇ S¡Ć mŁ MkËĆŇ lĎ Nt¿ČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ Cbě SĘ yĲĄ ůMkĆŇ ynĄřqĘ mĂ C ÈMkĆŇ jĘ TČř
lyĂxČŔ hČ yrăĄoBGĂ lJŁ ť MkĆę yxĄ ’Ğ ynăĄpĘŇ lĂ MySĂÁ mĚ xĞ CrÄ bĘŇ ‘ČêĲČ žMêĆ’Č wĘ NDĳĄrĘIČhČ

15 CSă rĘyĲĎwĘ ůMkĆŇ JĎ ÈMkĆŇ yxĄ ’ĞlĲČ ű ho¿ĎhyĘ xČ ynĂÄ yĎ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘Č ţ : MtĲĎŇ o’ Mê¡ĆrĘzČ‘ĞwĲČ
MêĆÂbĘŇ SČ wĘ MhĳĆř lĎ NtăĄŇ nŁ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =tŇ ’Ć hŇ UĎ hĄŔ =MgČŇ
dŇ bĆŇ ‘ăĆ ÉhSĆ mŁ MkĆę lĎ NtăČŇ nĎ ű rSăĆ ’Ğ HtĎŔ o’ MêăĆSĘ rĂywĲĂ ÉMkĆŇ tĘŇ èČ rĚyĘ ZrĆ’ąĆlĘ

16 rmĳŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ=tŇ ’Ć CnŔ ‘ĞIĲČwČĲ : SmĆ èĲĎ hČ xr¿ČzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¿ĄBĘ hoĎŔhyĘ
17 lkąŇŁ JĘ : ëŇ lĲĄ nĄ Cnx¡Ą lĎ SĘ êĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ =l’ĲĆ wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞnĲČ ÉCntĎÄ yCĂYĂ =rSĆ ’Ğ lJąŁ

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ yĆÂhĘ yĲĂ qrČţ ìŇ ylĳĆ’Ą ‘măČ SĘ nĂ NJ¡Ą hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉCn‘Ę mČÄ SĎ =rSĆ ’Ğ
18 ìŇ yjĂę =tŇ ’Ć hŇ răĆmĘ yČ=rSĆ ’Ğ Sy’ĂÂ=lJĎ : hŇ SĲĆ mŁ =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ëŇ UĎŔ ‘Ă

: ZmĲĎ ’ĹwĲĆ qz¿ČxĞ qr¡Č tŇ mĳĎ Cy CeC¡ĆYČ êĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ lĘ ìŇ yrËĆbĎŇ DĘ=tŇ ’Ćř ‘mÌČ SĘ yĂ=âlĲ wĘ

b SrĆxăĆ ÉMylĂ GĘ rČmĘ MySąĂ nĎ’Ğ MyĂnČÄSĘ MyFĂÂèĂ hČ =NmĂ NCnţ=NBĂ ‘ČSăĚ ohyĘ xlăČ SĘ IĂwČ
hŇ è¿Ď ’Ă tŇ yBăĄř C’bŇŁ IĎwČţ CkÁ lĘ IĄÄwČ oxĳ yrĂyĘ=tŇ ’Ć wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć C’¿ rĘř CkËŇ lĘ rmŔŁ ’Ň lĄ

2 rmĳŁ ’Ň lĄ ox¡ yrĂyĘ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ rmČŔ ’Ď IăĄwČ : hŇ UĎ SĲĎ =CbŇ JĘ SĘ IĂřwČ bŇ x¡Ď rĎ Hm¿Ď SĘ C hŇ nËĎ oz
=tŇ ’Ć rj¿Ł xĘ lČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ mĂ hŇ lĎ yĘQËČ hČ hŇ eĎhÌĄ C’BăĎ MySĂ nĎ’Ğ ţ hŇ eăĄhĂ

3 MySĂÄ nĎ’ĞhĲĎ y’Ă yYĂ ohţ rmĳŁ ’Ň lĄ bŇ x¡Ď rĎ=l’Ć oxŔ yrĂyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉxlČ SĘ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ
: C’BĲĎ ZrĆ’¡ĎhĎ =lJĎř =tŇ ’Ć rj¿Ł xĘ lČ yJËĂ ëŇ tĄŔ ybĄŇ lĘ C’BăĎ =rSĆ ’Ğ ÉëyĂlČÄ’Ą My’ąĂ BĎ hČ

4 ÉylČ ’Ą C’BąĎ NJĄę ű rmĆ ’Ň êăŁ wČ onĳjĘ YĘ êĂ wĲČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ yn¿ĄSĘ =tŇ ’Ć hŇ èËĎ ’Ă hĲĎ xuÌČêĂ wČ
5 ÉëSĆ xÄŁ BČ roGęsĘ lĂ r‘ČèČÁ hČ yhĂÄ yĘwČ : hŇ UĎ hĲĄ NyĂ’¿ČmĄ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ wĘ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ

rhËĄ mČ Cp¿Ň dĘŇ rĂ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ Ck¡Ň lĘ hĲĎ hŇ nĎ’¿Ď yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ âlăř C’YĎŔ yĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ
6 yêăĄSĘ pĂŇ BĘ ÉMnĄmĘ TĘ êĂ wČĲ hŇ gĎŇGĳĎhČ MtČŇ lăĎ ‘ĹhĲĆ ’yh¡Ă wĘ : MCgĲŇ yvĂ tČŇ yJ¿Ă Mh¡Ć yrĄxĞ’ĲČ
7 ëŇ rĆDăĆ ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ CpąŇ dĘŇ rĲĎ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ wĘ : gŇGĲĎhČ =l‘Č Hl¡Ď tŇ ok¿Ň rĚ‘ĞhĲĎ Z‘ĄŔ hĎ

Myp¡ĂŇ dĘŇ rĲŁ hĎ C’¿ YĘ yĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČř yrĄě xĞ’ĲČ CrgĎŔ sĎ r‘ČèăČ hČ wĘ tŇ orĳBĘ ‘Ę UČ hČ Ĳ lř‘¡Č NDĄŔ rĘIČhČ
Mhyrx’
,MkĆlĎ rybs v.15 .h"dxw b"d ,’"d Nkw rsx MkĆnĄqĘmĂ C ’"s v.14 .r"tw s"t ,‘"t Nkw MkĆBĘ TČ wĘ ’"s v.14

Nkw =l’Ć ’"s v.18 .yrq MhĆlĎ ,bytk MkĆlĎ ’"sbw ,+rtw w"d ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MkĆlĎ ’"sb
Nkw C’rĘC ’"s v.1 .d"k qwsp d‘ +’ qwsp Nm Kl=xlV tVrpl hrTph v.1 .b .w"dw h"dx ,b"d ,’"d
’lb ZrĆ’ĎhĎ=t’Ć ’"s v.3 .’y‘gb wbkVIĲĂwČ n"b ,’"b Nk v.1 .Pqmb =tyBĲĄ ’"s v.1 .r"tw ‘"t ,’"d
.s"tw ’"d ,y"k Myrpsb Nkw âlwĘ ’"s v.5 .+b qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,rd"nq y"k +w Nkw =lJĎ tlm
y"k +g Nkw yrqw bytk Nkw rSĆ ’Ğ rybs v.7 .r"tw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk d‘Č ’"s ,d‘Č rybs v.7

.rd"nq
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: gŇGĲĎhČ =l‘Č Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ t¿ĎŇ lĘ ‘ĲĎ ’yhËĂ wĘ NCbĳŇ JĎ SĘ yĂ MrĆTăĆ hŇ UĎ h¡Ą wĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ 8

ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČě yĎ MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ 9

: MkĲĆŇ ynĄjĘ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ CgŇmËŁ nĎ yk¿ĂŇ wĘ CnylĄŔ ‘Ď ÉMkĆŇ tĘŇ mČ y’ĲĄ hŇ ląĎ pĘŇ nĲĎ =ykĲĂŇ wĘ
MkĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉPCs=MyČ ymąĄ=tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ SybĂÄ oh=rSĆ ’Ğ tŇ ’Ą ţ Cn‘Ę mČę SĎ yJăĂ 10

rSĆÄ ’Ğ yrĂÁ mŁ ’ĹhĲĎ ykĄÄ lĘ mČ žynĄSĘ lĂ MtĆÃ yWĂ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ wĲČ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ
É‘mČ SĘ eĂ wČ : MtĲĎŇ o’ Mê¡ĆmĘ rČxĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ gŇ o‘Ŕ lĘ C NxăŁ ysĂ lĘ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ąĄBĘ 11

hoăĎhyĘ yJĂ ť MkĳĆŇ ynĄjĘ mĂ Sy’¡Ă BĘ xČ CrË dŇ o‘¿ hŇ mĎ qĎÄ =âlwĘ CnbĄŔ bĎŇ lĘ sUăČ IĂwČ
hŇ êĎę ‘Č wĘ : tŇ xČ êĲĎmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č wĘ l‘ČUČŔ mĂ MyĂmăČèĎ BČ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’Chą MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ 12

MêĆÁ ’Č =MGČ MtĆÄ yWĂ ‘ĞwĲČ dŇ sĆ xĳĎ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď=yJĲĂ hoĎŔhyBĲČ ÉylĂ ’n¿Ď=C‘bĘŇ èĲĎ hĂ
ybăĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć MtĆÂ yĂxĞhĲČ wĘ : tŇ mĲĆ ’Ĺ tŇ o’¿ yl¡Ă Mê¿ĆtČŇ nĘ C dŇ sĆ xĆŔ ÉybĂŇ ’Ď tŇ yBąĄ=M‘Ă 13

Mê¿ĆlĘ ~Č hĂ wĘ MhĳĆ lĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ ytŔ wxř ’=tŇ ’Ć wĘ ÉyxČ ’Č =tŇ ’Ć wĘ yUĂę ’Ă =tŇ ’Ć wĘ
ÉMkĆŇ yêĄxĘ tČŇ CnSąĄ pĘŇ nČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ HlăĎ CrmĘ ’Ň IÌŁ wČ : tŇ wĆUĲĎ mĂ Cnyt¡ĄŇ SŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć 14

ÉCnlĎÄ ho¿ĎhyĘ=tŇ tĲĄŇ BĘ hŇ yĎęhĎ wĘ hŇ zĳĆ Cnr¡ĄbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć CřdŇ yGĂŔ tČŇ âlă M’Ă ť tŇ CmŔ lĎ
dŇ ‘ăČBĘ lbĆŇ x¡Ć BČ Md¿ĄŇ rĂoêĲ wČ : tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ x¿Ć ëŇ U¡Ď ‘Ă CnyW¿Ă ‘Ď wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć 15

rmĆ ’Ň êąŁ wČ : tŇ bĆŇ SĲĎ oy ’yh¿Ă hŇ m¡Ď oxbĲČŇ C hŇ mĎŔ oxhĲČ ryqăĂBĘ ÉHtĎŇ ybĄŇ yJąĂ NoQĳ xČ hĲČ 16

hŇ UĎ SĎÁ MtĆÄ BĄř xĘ nČ wĘ MypĳĂŇ dĘŇ rĲŁ hĎ Mk¡ĆŇ bĎŇ C‘¿GĘ pĘŇ yĂ=NjĲĆ CkŇ QĄŔ hŇ rĎhăĎhĎ ÉMhĆ lĎ
Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ JĘ rĘdČŇ lĘ Ck¿Ň lĘ êĲĄ rx¡Č ’Č wĘ MypĂŔ dĘŇ rĲŁ hĎ bŇ SăŁ dŇ ‘Č ť MymĂę yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ 17

: CnêĲĎ ‘Ę BČ SĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ ëŇ t¿ĄŇ ‘ĎbĲĚŇ èĘ mĂ CnxĘ nČŔ ’Ğ MIăĂqĂ nĘ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ hĎ yl¡Ć ’Ą
yrĂę SĘ qĘ êĂ hŇ EĆÁhČ ynĂÄèĎ hČ žTCx tŇ wČÃqĘ êĂ =tŇ ’Ć ZrĆ’ĳĎBĎ My’¡Ă bĎŇ CnxĘ n¿Č’Ğ hŇ eËĄhĂ 18

Ét’Ą wĘ ëŇ yĂxČę ’Č =tŇ ’Ć wĘ ëŇ UĄÁ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ ëŇ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć wĘ obŔ CnêăĄdĘŇ rČohĲ rSăĆ ’Ğ ÉNoQxČ BĲČ
ž’YĄ yĄ=rSĆ ’Ğ lJăŁ hŇ yĎÃhĎ wĘ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ hČ ëŇ yĂl¡Č ’Ą yp¿ĂŇ sĘ ’Č êĲČ ëŇ ybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =lJĎ 19

rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ wĘţ MIĳĂqĂ nĘ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ oS¡ ’Ň rŁ bĘŇ om¿ DĎ hŇ YĎ CxË hČ ű ëŇ tÌĄŇ ybĄŇ ytĄÄ lĘ DČmĂ
ydĂŇ yG¡ĂêČ =M’Ă wĘ : oBĲ =hŇ yĆhĘ êĲĂ dŇ y¡Ď=M’Ă CnSĄŔ ’Ň rŁ bĘŇ omă DĎ tŇ yĂBČŔ BČ ÉëêĎ’Ă hŇ yąĆhĘ yĲĂ 20

ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : CnêĲĎ ‘Ę BČ SĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ ëŇ t¡ĄŇ ‘ĎbĲĚŇ èĘ mĂ MIĂŔqĂ nĘ CnyyăĂhĎ wĘ hŇ zĳĆ CnrăĄbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć 21

yn¡ĂèĎ hČ tŇ w¿ČqĘ êĂ =tŇ ’Ć rSËŁ qĘ êĂ wČ CkŇ lĳĄ IĄwČ Mx¡Ą QĘ SČ êĘ wĲČ ’ChŔ =NJĆ MkăĆŇ yrĄbĘŇ dĂŇ JĘ
CbŇ S¡Ď =dŇ ‘Č MymĂŔ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ÉMSĎ CbŇ SĘ IąĄwČ hŇ rĎhĎŔ hĎ C’băŇŁ IĎwČ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : NoQĲ xČ BĲČ 22

CbŇ SĚÁ IĎwČ : C’YĲĎ mĎ âl¿ wĘ ëŇ rĆD¡ĆhČ =lkĎŇ BĘ MypËĂŇ dĘŇ rĲŁ hĎ CSÌ qĘ bČŇ yĘwČ MypĳĂŇ dĘŇ rĲŁ hĎ 23

ynV
,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytČyŁxĘ ’Č w’ ytČoyxĘ ’Č ’"sb ,yrq ytČyŁxĘ ’Č w’ ytČoyxĘ ’Č ,bytk ytĂ xŁ ’Ğ w’ ytĂ ox’Ğ v.13

MtĆ’BĄ xĘ nČwĘ v.16 .yrq ydĂyGĂtČ ,bytk CdyGĂtČ ’"sb ,r"tw b"d ,’"d Nkw ydĂyGĂtČ ’"s v.14 .r"tw s"t ,’"yd
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NCnĳ=NBĂ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć C’bŔŁ IĎwČ ÉCrbĘŇ ‘Č IĲČwČ rhĎŔ hĎ mĲĄ CdăŇ rĘIĲĄwČ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ ynąĄSĘ
24 NtÌČŇ nĎ=yJĲĂ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MtĲĎŇ o’ř tŇ o’¡ YĘ UĲŁ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą olŔ =CrjĘ sČ yĘwČÄ

: CnynĲĄjĎ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ CgŇmËŁ nĎ=MgČŇ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć Cnd¡ĄŇ yĎřBĘ hoËĎhyĘ
g ÉC’bÄŁ IĎwČ MyFĂę èĂ hČ mĲĄ C‘ăsĘ IĂwČ rqĆBÁŁ BČ ‘ČSĚÄ ohyĘ žMJĄ SĘ IČwČ
2 yhĂě yĘwČ : CrbĲŇŁ ‘ĞyĲČ MrĆT¿Ć MS¡Ď Cnl¿Ă IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lkĎŇ wĘ ’Ch¡ NDĄŔ rĘIČhČ =dŇ ‘Č
3 ÈCCYČ yĘwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ bŇ rĆq¿ĆBĘ Myr¡ĂTĘ èĲŁ hČ Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ MymĳĂ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ hŇ Y¡ĄqĘ mĂ

MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Norą’Ğ tŇ ’ăĄ MkĆę tĘŇ ’ĲŁ rĘJĂ ůrmŁ ’Ň lĄ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć
Mê¡ĆkĘŇ lČ hĞ wĲČ MkĆŔ mĘ oqă UĘ mĂ ÉC‘sĘ êĂ MêĆę ’Č wĘ otĳŇ ’Ł My’¡Ă WĘ nĲŁ MIĂŔwĂlĘ hĲČř ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ

4 hŇ DĳĎUĂ BČ hŇ U¡Ď ’Č MyĂj¿ČlĘ ’Č JĘ wnŔ ybř w ÉMkĆŇ ynĄyBĲĄ hŇ yĆęhĘ yĲĂ qoxă rĎ ű ëŇ ’ăČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ
HbĎŔ =CkŇ lĘ êĲĄ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =tŇ ’Ć ÉC‘dĘŇ êĲĄ=rSĆ ’Ğ N‘ČmąČ lĘ wylĎę ’Ą CbăŇ rĘqĘ êĂ =l’ĲČ

5 rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : MoSĲ lĘ SĂ lom¿ êĘ mĂ ëŇ rĆD¡ĆBČ MêËĆrĘbČŇ ‘Ğ âlÌ yJăĂ
Mk¡ĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ hoËĎhyĘ hŇ WÌĆ ‘ĞyĲČ rxĎę mĎ yJăĂ CSDĳĎqČ tĘŇ hĂ M‘¡ĎhĎ =l’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ

6 Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉC’WĘ rmŔŁ ’Ň lĄ MynăĂhĞJĲŁ hČ =l’Ć É‘ČSĚÄ ohyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ o’Ĳ lĎ pĘŇ nĂ
yn¿ĄpĘŇ lĂ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ tŇ yrĂŔ BĘ hČ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉC’WĘ IĂwČ M‘ĳĎhĎ ynăĄpĘŇ lĂ Cr¡bĘŇ ‘Ă wĘ tŇ yrĂŔ BĘ hČ

7 É lxĄ ’Ď hŇ EĆęhČ MoIăhČ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : M‘ĲĎhĎ sŘ2

hŇ S¡Ć mŁ =M‘Ă ytĂŇ yyËĂhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ yJĂę NC‘Ŕ dĘŇ yĲĄ ÉrSĆ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄBĘř ìŔ lĘ DĆGČ
8 tŇ yr¡ĂBĘ hČ =NorĲ’Ğ y’¿ĄWĘ nĲŁ MynĂŔ hĞJăŁ hČ =tŇ ’Ć ÉhCĆYČ êĘ hŇ êĎę ’Č wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ
9 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : CdŇ mĲŁ ‘ĞêĲČ ND¡ĄrĘIČBČ NDĄŔ rĘIČhČ ymăĄ ÉhYĄqĘ =dŇ ‘Č MkĆę ’ĞbĲŇŁ JĘř rmĳŁ ’Ň lĄ

ho¿ĎhyĘ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć C‘ě mĘ SĂ wĘ hŇ eĎhĄŔ CSGăŁ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ‘ČS¡Ě ohyĘ
10 MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ yx¡Č l’¿Ą yJËĂ NC‘Ŕ dĘŇ êĲĄ Ét’Ň zŁ BĘ ‘ČSĚŔ ohyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ

=tŇ ’Ć wĘ yCĂęxĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ yêĂÁ xĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ ynĂÄ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć MkĆŇ ynĄjĘ mĂ ţ SyrăĂoy SrăĄohwĘ
11 Nod¡Ň ’Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ Noră’Ğ ÉheĄhĂ : ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ ySĂŔ GĎrĘGĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉyEĂrĂjĘ hČ
12 rWăĎ ‘Ď śynăĄSĘ ÉMkĆŇ lĎ Cxą qĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : NDĲĄrĘIČBČ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ rb¿ĄŇ ‘Ł ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ
13 xČ onăJĘ hŇ yĎÃhĎ wĘ : TbĆŇ èĲĎ lČ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ dŇ x¿Ď ’Ć =Sy’ĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yT¡Ą bĘŇ èĂ mĂ Sy’ĂŔ

ymăĄ BĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lJĎ NodąŇ ’Ğ hoĎÁhyĘ NorÄ ’Ğ žy’Ą WĘ nĲŁ MynĂÃhĞJĲŁ hČ ylăĄ gĘŇrČ tŇ ojă JČ
dŇ n¿Ą Cd¡Ň mĘ ‘Č yĲČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ Myd¡ĂŇ rĘIĲŁ hČ MyĂU¿ČhČ NCtŔ rĄJăĎ yĂ ÉNDĄrĘIČhČ ymąĄ NDĄŔ rĘIČhČ
dx’
Nkw MIĂwĂlĘ hČ wĘ ’"s v.3 .g .r"tw s"t ,b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.24 .rsx MtĎ’Ł ’"s v.23

ynĄy‘ĄlĘ ’"s v.7 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.7 .yrq wynĎybĄ C ,bytk onybĄ C v.4 .s"tw ‘"t ,w"d ,b"d ,’"d
yrqw bytk Nkw MynĄSĘ rybs v.12 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw MkĆ’ĞbŁ BĘ ’"s v.8 .b"ydw rd"nq y"k d"y Nkw

.w"dw b"d ,’"d ,y"k Myrps tYqmbwww.bibleist.ru
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MynĂę hĞJĲŁ hČ wĘ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞlĲČ MhĆŔ ylĄ hĽ’ăĎ mĄ ÉM‘ĎhĎ ‘ČsąŁ nĘ BĂ yhĂę yĘwČ : dŇ xĲĎ ’Ć 14

NDĄŔ rĘIČhČ =dŇ ‘Č ÉNor’Ď hĲĎ y’ąĄWĘ nĲŁ ’obÂ kĘŇ Cř : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ tŇ yr¡ĂBĘ hČ Nor¿’Ď hĲĎ y’ËĄWĘ nĲŁ 15

É’lĄ mĎ NDĄę rĘIČhČ wĘ MyĂUĳĎhČ hŇ YăĄqĘ BĂ Cl¡ BĘ TĘ nĂ NorŔ ’Ď hĲĎ y’ăĄWĘ nĲŁ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ yląĄ gĘŇrČwĘ
hŇ lĎ ‘Ę mČÁ lĘ mĂ MydĂÄ rĘIĲŁ hČ žMyĂUČ hČ CdÃ mĘ ‘Č IĲČwČ : ryYĲĂ qĎ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł wytĎŔ odŇ GĘ =lJĎ =l‘Č 16

NtĎŔ rĘYĲĎ dŇ ~ăČ mĂ ÉrSĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ Mdą’bř dŇ ’ÁŁ mĘ qxĄÄ rĘhČ dŇ xĎę ’Ć =dŇ nĲĄ CmqăĎ
Cr¡bĘŇ ‘ĲĎ M‘¿ĎhĎ wĘ CtŇ rĳĎkĘŇ nĂ CUêăČ xlČ U¡Ć hČ =MyĎ hŇ bËĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyÌĎ l‘ăČ MydĂę rĘIĲŁ hČ wĘ
hŇ bËĎŇ rĎxĲĎ BĆ hoĎÁhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÄ ’Ď hĲĎ y’Ą WĘ nĲŁ ţ MynĂÃhĞJĲŁ hČ CdăŇ mĘ ‘Č IĲČwČ : oxĲ yrĂyĘ dŇ gĆŇ n¿Ć 17

ÉCUêČÄ =rSĆ ’Ğ dŇ ‘ąČ hŇ bĎŔ rĎxăĎBĆ ÉMyrĂbĘŇ ‘ĲŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ NkĳĄŇ hĎ ND¡ĄrĘIČhČ ëŇ ot¿Ň BĘ
rob¡Ň ‘ĞlĲČ yoGŔ hČ =lkĎŇ CUêăČ =rSĆ ’ĞJĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ : NDĲĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞlĲČ yoGŔ hČ =lJĎ d
Cxą qĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć 2

: TbĆŇ èĲĎ mĂ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ dŇ x¿Ď ’Ć =Sy’ĲĂ MySĳĂ nĎ’Ğ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ M‘ĎŔ hĎ =NmĂ ÉMkĆŇ lĎ
ylăĄ gĘŇrČ Éb~Č UČ mĂ NDĄę rĘIČhČ ëŇ oêămĂ hŇ EĆÁmĂ MkĆÄ lĎ =C’Ĳ WĘ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈMtĎŇ o’ CCăYČ wĘ 3

MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉMtĎŇ o’ MêąĆrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ MynĳĂbĎŇ ’Ğ hŇ răĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ Nyk¡ĂŇ hĎ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ
: hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ ob¡Ň Cnyl¿Ă êĎ =rSĆ ’Ğ NolěUĎ BČ MtĎŔ o’ MêăĆxĘ eČhĂ wĘ

ynăĄBĘ mĂ Nyk¡ĂŇ hĄ rS¿Ć ’Ğ Sř y’ĂŔ ÉrWĎ ‘ĎhĲĆ MynąĄSĘ =l’Ć ‘ČSĚę ohyĘ ’răĎqĘ IĂwČ 4

‘ČSĚŔ ohyĘ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : TbĆŇ èĲĎ mĂ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ dŇ x¿Ď ’Ć =Sy’ĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 5

MkĆÁ lĎ CmyrĂÄ hĎ wĘ NDĳĄrĘIČhČ ëŇ oêă =l’Ć Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoËĎhyĘ NorÌ’Ğ ynĄÄpĘŇ lĂ CrbĘŇ ‘Ă ţ
N‘ČmČę lĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yT¿Ą bĘŇ SĂ rj¡Č sĘ mĂ lĘ omŔ kĘŇ SĂ =l‘Č ÉtxČ ’Č NbĆŇ ’ąĆ Sy’ăĂ 6

hŇ mËĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉrxĎř mĎ MkąĆŇ ynĄBĘ NClÄ’Ď SĘ yĂ=yJĲĂ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ tŇ o’¡ tŇ ’Ň z¿Ł hŇ yËĆhĘ êĲĂ
ÉNDĄrĘIČhČ ymąĄymĄ CtÁ rĘkĘŇ nĂ rSĆÄ ’Ğ MhĆę lĎ MêăĆrĘmČ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ lĎ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myn¿ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ 7

CyhĎ wĘţ NDĳĄrĘIČhČ ymăĄ Ct¡Ň rĘkĘŇ nĂ NDĄŔ rĘIČřBČ ÉorbĘŇ ‘ĎBĘ hoĎŔhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ ÉynĄjĘ mĂ
NkăĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ NorËJĎ zĂlĘ hŇ QĆ ’ÌĄ hĎ MynĂÄbĎŇ ’ĞhĲĎ 8

MynĂÁbĎŇ ’Ğ hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć=yêĲĄSĘ C’Ã WĘ IĂwČ ů‘ČSĚ ohyĘ hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
=ynĲĄbĘŇ yTăĄ bĘŇ SĂ rj¡Č sĘ mĂ lĘ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ NDĄę rĘIČhČ ëŇ oêămĂ
hŇ răĄWĘ ‘Ć MyêÌĄSĘ C : MSĲĎ MCx¡ eĂ IČwČ NolŔ UĎ hČ =l’Ć ÉMUĎ ‘Ă MCrąbĂŇ ‘ĞIĲČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 9

MynĂŔ hĞJĲŁ hČ ylăĄ gĘŇrČ Éb~Č mČ tŇ xČ êČę ůNDĄrĘIČhČ ëŇ otăŇ BĘ È‘ČSĚ ohyĘ MyqăĂhĄ MynĂębĎŇ ’Ğ
y’Vn
w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MdĎ’ĎmĄ ’"s ,yrq MdĎ’ĎmĄ ,bytk MdĎ’ĎBĘ v.16 .b"dw ’"d Nkw ’obbĘ C ’"s v.15

rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ ’"s v.4 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .d .r"tw s"t ,+rt
.’"k qwsp Nyy‘ : b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw MtăĎbŁ ’Ğ=t’Ć rxm ’"s v.6 .bytk ’lw yrq Sy’Ă wyl‘ rsmnw rSĆ ’Ğ

.w"Tdw g"d Nkw Vgd ’lb NDĄrĘyČBČ ’"s v.7www.bibleist.ru
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10 y’ăĄWĘ nĲŁ MynĂÂhĞJĲŁ hČ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MSĎŔ CyhĘ IăĂwČ tŇ yrĳĂBĘ hČ Noră’Ğ y’¡ĄWĘ nĲŁ
hoąĎhyĘ hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ rbĎŇ DĎhČ ţ=lJĲĎ MêăŁ dŇ ‘ăČ ůNDĄrĘIČhČ ëŇ otăŇ BĘ ÈMydĂŇ mĘ ‘ĲŁ Norę ’Ď hĲĎ
‘ČSĳĚ ohyĘ=tŇ ’Ć hŇ S¡Ć mŁ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ É‘ČSĚÄ ohyĘ=tŇ ’Ćř

11 rbÌŇŁ ‘ĞIĲČwČ robĳŇ ‘ĞlĲČ M‘¡ĎhĎ =lJĎ Mê¿Č =rSĆ ’ĞJĲČ yhËĂ yĘwČ : CrbĲŇŁ ‘ĞIĲČwČĲ M‘¡ĎhĎ Cr¿hĞmĲČ yĘwČ
12 dŇ gĎÁ=ynĄbĘŇ C NbĄÄ C’rĘ=ynĲĄBĘ CrbĘŇ ‘Č IĲČwČţ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ wĘ hoËĎhyĘ=NorĲ’Ğ

rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MySĂŔ mĚ xĞ ÉhèĆ nČmĘ hĲČ TbĆŇ SąĄ yYĂÄ xĞ wĲČ
13 ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ CrÂbĘŇ ‘ĲĎ ’bĳĎŇ ~Ď hČ yYăĄClxĞ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č JĘ : hŇ SĲĆ mŁ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ

: oxĲ yrĂyĘ tŇ ob¿Ň rĘ‘ĲČ l’¡Ć hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ
14 otŔ ’Ł C’ă rĘIĲĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘ČSĚŔ ohyĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ lDąČGĂ ’Chę hČ MoIăBČ

: wyIĲĎxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć C’¿ rĘyĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ
15, 16 Noră’Ğ y’¡ĄWĘ nĲŁ MynĂŔ hĞJăŁ hČ =tŇ ’Ć ÉhCĄYČ : rmĲŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

17 Cl¡ ‘Ğ rmĳŁ ’Ň lĄ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ =tŇ ’Ć ‘ČSĚŔ ohyĘ wYăČ yĘwČ : NDĲĄrĘIČhČ =NmĂ Cl¡ ‘ĞyĲČwĘ tŇ CdĳŇ ‘ĄhĲĎ
18 ëŇ oêămĂ ÉhoĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Norą’Ğ y’ĄÄ WĘ nĲŁ MynĂÁhĞJĲŁ hČ tŇ ol‘ĞBĲČř yhĂ yĘwČţ : NDĲĄrĘIČhČ =NmĂ

ÉNDĄrĘIČhČ =ymĲĄ CbŇ SąĚ IĎwČ hŇ bĳĎŇ rĎxĎ hĲĆř l’¡Ć MynĂŔ hĞJĲŁ hČ ylăĄ gĘŇrČ ÉtojJČ Cqę êĘ nĂ NDĄŔ rĘIČhČ
19 ÉCl‘Ď M‘Ďę hĎ wĘ : wytĲĎŇ odŇ GĘ =lJĎ =l‘Č MoS¡ lĘ SĂ =lomĲř tĘŇ kĂŇ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ MmĎŔ oqmĘ lĂ

xr¿ČzĘmĂ hŇ Y¡ĄqĘ BĂ lGĎŔ lĘ GĂ BČ ÉCnxĞ IĲČwČĲ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ roW¡ ‘ĎBĲĆ NDĄŔ rĘIČhČ =NmĂ
20 =NmĂ Cx¡ qĘ lĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉMynĂ bĎŇ ’ĞhĲĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć MyêĄÄ SĘ žt’Ą wĘ : oxĲ yrĂyĘ
21 rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rmĆ ’Ň IËŁ wČ : lGĲĎlĘ GĂ BČ ‘ČS¡Ě ohyĘ Myq¿ĂhĄ NDĳĄrĘIČhČ

Myn¿ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ hŇ m¡Ď rmŔŁ ’Ň lĄ MtăĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉrxĎ mĎ MkąĆŇ ynĄBĘ NClÄ’Ď SĘ yĂ žrSĆ ’Ğ
22 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ rbăČŇ ‘Ď ÉhSĎ BĎ IČBČ rmĳŁ ’Ň lĄ MkăĆŇ ynĄBĘ =tŇ ’Ć Mê¡Ć‘Ę dČŇ ohĲ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ
23 NDËĄrĘIČhČ ymÌĄ=tŇ ’Ć MkĆÁ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhyĘ žSybĂŇ oh=rSĆ ’Ğ : hŇ EĲĆhČ ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć

PŇ CsË =MyČlĘ MkÌĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhyĘ žhWĎ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ MkĳĆŇ rĘbĘŇ ‘Ď=dŇ ‘ĲČ Mk¡ĆŇ ynĄjĘ mĂ
24 ÉZrĆ’ĎÄ hĎ yUąĄ‘Č=lJĎ tŇ ‘ČDČÁ N‘ČmČ lĘ ţ : CnrĲĄbĘŇ ‘Ď=dŇ ‘Č Cnyn¡ĄjĎ mĂ Syb¿ĂŇ oh=rSĆ ’Ğ sŘ3

Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć MtËĆŇ ’Ň rĎyĘ N‘ČmÌČ lĘ ’yhĳĂ hŇ q¡ĎzĎxĞ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ dŇ yăČ=tŇ ’Ć
: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ

h =lkĎŇ wĘ hŇ UĎ yĎę NDĄÁ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ĄÄ BĘ žrSĆ ’Ğ yrĂÃ mŁ ’ĹhĲĎ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ ‘ČmăŁ SĘ JĂř yhăĂ yĘwČ
yklm
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk tol‘ĞJČ ’"s ,yrq tol‘ĞJČ v.18 .w"dw b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.10
gtm ’lb ’"hh hbĎ rĎxĲĎhĆ dxw ,w"Tdw d"yd ,w"d ,g"d ,y"k Myrpsb gtm ’lb t"yxhw gtmb ’"hh Nk v.18

.rsx lmŁ tĘ kĂ ’"s v.18 .z"dw d"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw gtm ’lb hbĎ rĎxĎhĆ ’"sbw ,gtmb t"yxhw
Vgdb P"kh ‘ČmŁ SĘ JĂŇ tYqmb ,d"ydw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb Nkw ypr P"kh ‘ČmŁ SĘ kĂŇ ’"s v.1 .h
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344 ‘Vwhy 5:2—14

ymÌĄ=tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ SybĂÄ oh=rSĆ ’Ğ tŇ ’Ą ţ MIĎŔhČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ykąĄŇ lĘ mČ
hŇ yĎhĎÄ =âlwĘ MbĎę bĎŇ lĘ sUăČ IĂwČ wnrĳř b‘=dŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yn¿ĄjĘ mĂ NDËĄrĘIČhČ
’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ xČ CrŔ Édo‘ Mb¿ĎŇ 2

lm¿Ł bŇ CSË wĘ MyrĳĂYĚ tŇ obăŇ rĘxĲČ ì¡Ň lĘ hŇ W¿Ą ‘Ğ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď
É lmĎ IĎÄwČ MyrĳĂYĚ tŇ obăŇ rĘxĲČ ‘ČS¡Ě ohyĘ ol¿ =W‘Č IĲČwČ : tŇ ynĲĂ SĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć 3

lmăĎ =rSĆ ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ z¿ĆwĘ : tŇ olĲ rĎ‘ĞhĲĎ tŇ ‘¡ČbĘŇ GĂ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć 4

hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č ű lJăŁ MyrĂÁ kĎŇ EĘhČ MyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ ž’YĄ IŁ hČ M‘ăĎhĎ =lJĎ ‘ČSĳĚ ohyĘ
M‘¡ĎhĎ =lJĎ CyŔhĎ MylăĂ mĚ =yJĲĂ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ ÉrBĎ dĘŇ UĂ bČŇ CtŇ mąĄ 5

MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ Mt¿ĎŇ ’Ň YĄBĘ ëŇ rĆDËĆBČ rB¿Ď dĘŇ UĂ BČ MydĂÄŁQIĂhČ M‘ĎhĎ ţ=lkĎŇ wĘ My’ĳĂ YĘ IĲŁ hČ
=dŇ ‘Č ůrBĎ dĘŇ UĂ BČ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CkăŇ lĘ hĲĎ hŇ nĎęSĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ű yJăĂ : ClmĲĎ =âl 6

C‘¡mĘ SĲĎ =âl rS¿Ć ’Ğ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ My’ăĂ YĘ IĲŁ hČ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ ySąĄ nĘ ’Č yoGÁhČř =lJĎ MêÄŁ
ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć MtăĎŇ o’rĘhČ yêĂÂlĘ bĂŇ lĘ MhĆŔ lĎ ÉhoĎhyĘ ‘BąČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ loqă BĘ
: SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ CnlĎŔ tŇ tĆŇ lăĎ ÉMtĎŇ obŇ ’ĞlĲČ hoąĎhyĘ ‘BČÄ SĘ nĂ žrSĆ ’Ğ
CyŔhĎ MylăĂ rĄ‘Ğ=yJĲĂ ‘ČSĳĚ ohyĘ lmăĎ Mt¡ĎŇ ’Ł MêĎŔ xĘ êČ MyqăĂhĄ ÉMhĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ 7

loUĳ hĂ lĘ yoG¡hČ =lkĎŇ CUê¿Č =rSĆ ’ĞJĲČ yhËĂ yĘwČ : ëŇ rĆDĲĎBČ Mt¡ĎŇ o’ Clm¿Ď =âl yJËĂ 8

ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MtĲĎŇ oyxĞ dŇ ‘¿Č hŇ n¡ĆxĞUĲČ BĲČ MêËĎxĘ tČŇ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ 9

’rĎÂ qĘ IĂwČ MkĳĆŇ ylĄ ‘ĞmĲĄ MyĂr¡ČYĘ mĂ tŇ j¿Č rĘxĆ =tŇ ’Ć ytĂŇ oQË GČ MoIęhČ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cn¿xĞ IĲČwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č lGĎŔ lĘ GĂ É’ChhČ MoqąUĎ hČ MSăĄ 10

bŇ rĆ‘¡ĆBĎ SdĆŇ xËŁ lČ Moy¿ rWĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎ rĘ’Č BĘř xsČ jĆÃ hČ =tŇ ’Ć CWă ‘ĞIĲČwČ lGĳĎlĘ GĂ BČ
tŇ o~ă mČ xsČ j¡Ć hČ tŇ r¿ČxĽUĲĎ mĂř ZrĆ’ËĎhĎ rCb¿Ň ‘ĞmĲĄ ClÁkĘŇ ’Ň ŁIÄwČ : oxĲ yrĂyĘ tŇ ob¿Ň rĘ‘ĲČBĘ 11

rCbăŇ ‘ĞmĲĄ ÉMlĎ kĘŇ ’Ď BĘ tŇ rĎę xĽUĲĎ mĂř NUĎÁ hČ tŇ BÄŁ SĘ IĂwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡ĆBĘ yClĳ qĎ wĘ 12

ZrĆ’ăĆ Ét’Č CbŇ êĘ mĂ ClękĘŇ ’Ň IĲŁ wČ NmĳĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ dŇ o‘Ë hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
ůoxyrĂyBĲĂ È‘ČSĚ ohyĘ tŇ oyăhĘ BĲĂ yhĂę yĘwČ : ’yhĲĂ hČ hŇ n¡ĎèĎ BČ N‘ČnČŔ JĘ 13

odĳŇ yĎBĘ hŇ p¡ĎŇ ClSĘ oB¿ rĘxČ wĘ oDŔ gĘŇ nĆlĘ dŇ măĄ ‘Ł ÉSy’Ă =hŇ eĄhĂ wĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎ y‘Ą ’vąĎ IĂwČ
ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnyrĲĄYĎ lĘ =M’Ă hŇ ê¡Ď’Č Cnl¿Ď hĞ ořlŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉwylĎ ’Ą ‘ČSąĚ ohyĘ ëŇ lĆ IĄÄwČ 14

’l
Mwyl hrTph v.2 .r"tw ‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk MrĎbĘ ‘Ď ’"s ,yrq MrĎbĘ ‘Ď ,bytk CnrĄbĘ ‘Ď v.1

’"s v.10 .d"y +b Myrbd Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw roDhČ ’"s v.6 .+’ +w d‘ +b qwsp Nm xsp lV NwV’r
n"b ,’"b Nk v.12 .’y‘gb trxUĎmĲĂ n"b ,’"b Nk v.11 .s"tw y"k +rt ,b"d ,’"d Nkw h‘br’b NoSÃ ’rĂBĎ

.Vgd oQ +n"b ,ypr ’"b Nk v.13 .’y‘gb trxUĎmĲĂ
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5:15—6:11 ‘Vwhy 345

wyn¿ĎjĎ =l’Ćř ‘ČSĚÄ ohyĘ ž ljŁ IĂwČ ytĂŇ ’Ň bĳĎŇ hŇ êăĎ ‘Č ho¡ĎhyĘ=’bĲĎŇ YĘ =rWČ yn¿Ă’Ğ yJËĂ âř lę
15 žrmĆ ’Ň IŁ wČ : oDĲbĘŇ ‘Č=l’Ć rB¿Ą dČŇ mĘ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ hŇ m¿Ď olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ CxêĎŔ SĘ IĂwČ ÉhYĎ rĘ’ČÄ

Moqę UĎ hČ yJăĂ ìŇ lĆŔ gĘŇrČř l‘ăČmĄ ÉìlĘ ‘ČnĲČ=lSČ ‘ČSĚę ohyĘ=l’Ć hoĎÁhyĘ ’bĎÄ YĘ =rWČ
w tŇ rĆgăĆŇsŁ ÉoxyrĂywĲĂ : NJĲĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ W‘Č I¿ČwČ ’Chĳ SdĆŇ qăřŁ wyl¡Ď ‘Ď dŇ m¿Ą ‘Ł hŇ êËĎ’Č rS¿Ć ’Ğ

: ’BĲĎ Ny’¿ĄwĘ ’Y¡Ą oy Ny’¿Ą l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ tŇ rĆGĆŔ sĚmĘ C

2 =tŇ ’Ć wĘ ox¡ yrĂyĘ=tŇ ’Ć ìŔ dĘŇ yĲĎbĘŇ yêĂ tăČŇ nĎ Éh’Ą rĘ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
3 hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č lJŁ ť ry‘Ăę hĎ =tŇ ’Ć MtăĆŇ BŁ sČ wĘ : lyĂxĲĎ hĆ yr¡ĄoBGĂ Hř JĳĎ lĘ mČ
4 hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ SĆ S¿Ą hŇ W¡Ć ‘ĞtĲČŇ hŇ J¿Ł tŇ xĳĎ ’Ć M‘ČjăČ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć PŇ yu¿ĄhČ

ÉMoIbČŇ C NorŔ ’Ď hĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMylĂ bĘŇ oIĲhČ tŇ orąpĘŇ oSĲ hŇ ‘ĎÄ bĘŇ SĂ žC’WĘ yĂ MynĂÃhĞkĲŇŁ
C‘¡qĘ tĘŇ yĂ MynĂŔ hĞJăŁ hČ wĘ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć CBs¿Ł êĎ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ

5 loqă =tŇ ’Ć MkĆŇ ‘ĞmĘ SĎ BĘř lbĄę oIhČ NrĆqăĆBĘ Ó ëŇ SăŁ mĘ BĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : tŇ orĲpĎŇ oèĲ BČ
Éry‘Ă hĎ tŇ mąČ ox hŇ lĎÁpĘŇ nĎÄ wĘ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘ăĎCrêĘ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ C‘yr¿ĂyĎ rpĎŔ oèhČ

6 MynĂŔ hĞJăŁ hČ =l’Ć ÉNCn=NBĂ ‘ČSąĚ ohyĘ ’rĎÂ qĘ IĂwČ : oDĲgĘŇ nĆ Sy’¿Ă M‘¡ĎhĎ Cl¿ ‘Ď wĘ hĎ yêĆŔ xĘ êČ
ÉC’WĘ yĂ MynĂę hĞkĲŇŁ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ wĘ tŇ yrĳĂBĘ hČ Noră’Ğ=tŇ ’Ć C’¡ WĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

7 M‘ĎŔ hĎ =l’Ć wrÄ mř ’yÄw : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ MylĂŔ bĘŇ oyĲ ÉtorpĘŇ oSĲ hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ
8 yhĂę yĘwČ : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ rběŁ ‘ĞyĲČ ZClŔ xĎ hăĆ wĘ ry‘ĳĂhĎ =tŇ ’Ć CBsăŁ wĘ Cr¡bĘŇ ‘Ă

hŇ ‘ĎÄ bĘŇ SĂ žMy’Ă WĘ nĲŁ MynĂÃhĞJĲŁ hČ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ wĘ ůM‘ĎhĎ =l’Ć È‘ČSĚ ohyĘ rmăŁ ’ĹJĲĆř
ÉNor’Ğ wĲČ tŇ orĳpĎŇ oèĲ BČ C‘¡qĘ tĲĎŇ wĘ Crě bĘŇ ‘ĲĎ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMylĂ bĘŇ oIĲhČ tŇ orąpĘŇ oSĲ

9 MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉynĄpĘŇ lĂ ëŇ lĄŔ hŁ ZClă xĎ hĲĆ wĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ ëŇ ¡ĄlhŁ hoĎŔhyĘ tŇ yrăĂBĘ
‘Č oq¿ tĎŇ wĘ ëŇ ol¡ hĎ NorŔ ’Ď hĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÉëlĄ hŁ PŇ iĄę ’Č mĘ hĲČ wĘ tŇ orĳpĎŇ oèĲ hČ w‘¡qř tĲ

10 =âlĲ wĘ ÉC‘yrĂÄ tĎŇ âlą rmęŁ ’Ň lĄ ‘ČSĚÁ ohyĘ hŇ CĎÄYĂ žM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ orĲpĎŇ oèĲ BČ
yrÌĂmĘ ’Ď Moyă dŇ ‘Č ţ rbĳĎŇ DĎ Mk¡ĆŇ yjĂ mĂ ’Y¿Ą yĄ=âlĲ wĘ MkĆŔ lĘ oqĲ =tŇ ’Ć C‘ymăĂ SĘ tČŇ

11 PŇ u¡ĄhČ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ=NorĲ’Ğ bŇ iąĄ IČwČ : MtĲĆŇ ‘Ł yrĲĂhĞ wĲČ C‘yr¡ĂhĎ MkËĆŇ ylĄ ’Ğ
: hŇ nĲĆxĞUĲČ BČ Ĳ Cnyl¡Ă IĎwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ ÉC’bÄŁ IĎwČ tŇ xĳĎ ’Ć M‘ČjăČ

MkVyw
Nkw yrqw bytk =l‘Č ’"s ,=l‘Č rybs v.14 .yrq ol bytk âl ’"sbw ,s"tw ‘"t ,y"k +rt Nkw ol ’"s v.14
’"s v.15 .+h +g twmV Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw ’lm ìylĆgĘrČ ’"s v.15 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d ,y’rwsl
.qsp N’k Ny’ ’"sb v.5 .ypr ’"hh hŇJĎ lĘ mČ ’"s v.2 .w .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw SdŁ qĎ w’ SodqĎ
,b"yd ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rmĆ’IŁ wČ ’"s ,yrq rmĆ’IŁ wČ ,bytk CrmĘ ’IŁ wČ v.7 .yrq MkĆŇ ‘ĞmĘ SĎ JĘ v.5

,bytk C‘qĘêĎ v.9 .yrq rmŁ ’ĹJĆ ,bytk rmŁ ’ĹBĆ ’"sbw ,rd"nq y"k w"l Nkw rmŁ ’ĹBĆ ’"s v.8 .r"tw s"t ,+rt
.yrq y‘ĄqĘêŁ
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346 ‘Vwhy 6:12—24

: hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ C’¿ WĘ IĂwČ rqĆBĳŁ BČ ‘ČS¡Ě ohyĘ MJ¿Ą SĘ IČwČ 12

Noră’Ğ ÉynĄpĘŇ lĂ MylĂębĘŇ IĲŁ hČ tŇ orÁ pĘŇ oSĲ hŇ ‘ĎÄ bĘŇ SĂ žMy’Ă WĘ nĲŁ MynĂÃhĞJĲŁ hČ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ wĘ 13

MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ ăĄlhŁ ÉZClxĎ hĲĆ wĘ tŇ orĳpĎŇ oèĲ BČ C‘¡qĘ tĲĎŇ wĘ ëŇ olŔ hĎ MykăĂŇ lĘ hĲŁ hoĎŔhyĘ
CBsÄŁ IĎwČ : tŇ orĲpĎŇ oèĲ BČ ‘Č oq¿ tĎŇ wĘ Kl¡ř wh hoĎŔhyĘ Noră’Ğ ÉyrĄxĞ’ĲČ ÉëlĄ hŁ PŇ iĄę ’Č mĘ hĲČ wĘ 14

tŇ SĆ S¿Ą CW¡ ‘Ď hŇ J¿Ł hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ CbŇ S¡Ě IĎwČ tŇ xČŔ ’Č M‘ČjăČ ÉynĂ èĄ hČ MoIąBČ ry‘ĂÁ hĎ =tŇ ’Ć
CBsÌŁ IĎwČ rxČ èČŔ hČ tŇ olă ‘ĞBĲČř ÉCmJĂÄ SĘ IČwČ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : MymĲĂ yĎ 15

Cb¿Ň bĘŇ sĲĎ ’ChŔ hČ MoIăBČ qrČť MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ hŇ E¡ĆhČ Tj¿Ď SĘ UĂ JČ ry‘ËĂhĎ =tŇ ’Ć
Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ C‘¿qĘ êĲĎ tŇ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ M‘ČjăČ BČ ÉyhĂ yĘwĲČ : MymĲĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ S¿Ć ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć 16

Mk¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ=yJĲĂ C‘yrĂŔ hĎ ÉM‘ĎhĎ =l’Ć ‘ČSąĚ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ tŇ orĳpĎŇ oèĲ BČ
žqrČ hoĳĎhylĲČ HB¡Ď =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ’yh¿Ă MrĆxËĄ ry‘¿ĂhĎ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ : ry‘ĲĂhĎ =tŇ ’Ć 17

hŇ tĎŇ ’ČŔ BĘ xĘ hĆ yJăĂ tŇ yĂBČŔ BČ HêăĎ’Ă rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ’yhĂ ť hŇ yĆęxĘ êĲĂ hŇ nĎÁ oEhČ bŇ xĎÄ rĎ
=NjĲĆ MrĆxĄŔ hČř =NmĂ CrămĘ SĂ ÉMêĆ’Č =qrČř wĘ : CnxĘ lĲĎ SĎ rS¿Ć ’Ğ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć 18

MrĆxĄŔ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ hŇ nąĄxĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ MêĆÂmĘ WČ wĘ MrĆxĳĄř hČ =NmĂ MêăĆxĘ qČ lĘ C Cmyr¡Ăř xĞêĲČ
SdĆŇ q¿Ł lzĆŔrĘbČŇ C ÉtSĆ xÄŁ nĘ yląĄkĘŇ C bŇ hĎę zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ű lkăŇŁ wĘ : otĲŇ o’ Mê¡ĆrĘkČŇ ‘ĞwĲČ 19

tŇ orĳř pĎŇ oèĲ BČ C‘¡qĘ tĘŇ IĂwĲČ M‘ĎŔ hĎ ‘rČIăĎwČ : ’ř obĲŇ yĎ ho¡ĎhyĘ rY¿Č o’ hoĳĎhylĲČ ’Ch¡ 20

hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ hŇ ‘ăĎCrêĘ ÉM‘ĎhĎ C‘yrąĂIĎwČ rpĎę oèhČ loqă =tŇ ’Ć M‘ĎÁ hĎ ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ žyhĂ yĘwČ
=tŇ ’Ć Cd¡Ň JĘ lĘ IĂwĲČ oDŔ gĘŇ nĆ Sy’ăĂ ÉhrĎy‘ĂÄ hĎ M‘ąĎhĎ l‘Č IČÄwČ hĎ yêĆę xĘ êČ hŇ mĎÁ oxhĲČ ljÄŁ êĂ wČ
r‘Če¡ČmĂ hŇ èĎŔ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ ÉSy’Ă mĄ ry‘ĂŔ BĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉCmyrĂÄ xĞ IĲČřwČ : ry‘ĲĂhĎ 21

MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ MyĂnČÄSĘ lĂ wĘ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ rom¡ xĞ wĲČ hŇ WËĆ wĎ roS¿ dŇ ‘ČÄ wĘ NqĳĄzĎ=dŇ ‘Č wĘ 22

hŇ nĳĎ oEhČ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ =tŇ yBĲĄ C’B¡Ł ‘ČSĚŔ ohyĘ rmăČ ’Ď ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć MyląĂ GĘ rČmĘř hĲČ
Mê¡Ć‘Ę BČ SĘ nĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ HlĎŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć MèąĎ mĂ C’yYĂÄ ohwĘ
hĎ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć wĘ bŇ xĎ rĎţ=tŇ ’Ć C’yYĂÃ IŁ wČ MylĂę GĘ rČmĘř hĲČ MyrăĂ‘ĎeĘ hČ C’bÁŁ IĎwČ : HlĲĎ 23

hĎ yt¡ĆŇ oxjĘ SĘ mĂ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ HlĎŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhĎ yxĆÄ ’Č =tŇ ’Ć wĘ HUąĎ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ
S’¡Ą bĎŇ Cp¿Ň rĘWĲĎ ry‘ËĂhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ hŇ n¿ĄxĞmĲČ lĘ ZCx¡ mĂ MCxŔ yeĂ IČÄwČ C’yYĳĂoh 24

hb=rV’=lkw
tol‘ĞJČ ,bytk tol‘ĞBČ v.15 .’"ydw w"d ,g"d Nkw yrqw bytk ëolhĎ ’"sb ,yrq ëolhĎ ,bytk ëlĄoh v.13

Nkw Pqm ’lbw Kphm qrąČwĘ ’"s v.18 .+rtw b"yd ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk tol‘ĞJČ ’"s ,w"Td Nkw yrq
.’"k +z Nmql Nyy‘ : ‘"t Nkw CdmĘ xĘ êČ l"n v.18 .lwgsb MrĆxĆhČ ’"s v.18 .qrČ ’"sbw ,w"dw g"d ,b"d
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb Nkw rsx ’bŁ yĎ ’"sb ,C’obyĎ rybs v.19 .’y‘gb =t’ĲĆ n"b ,’"b Nk v.18

,d"dx Nm rb swpd tw’xswn lk Nkw ,’mdq w"yw rsx torpĎ èŁ BČ +g Nm rb y"k Myrps lkb ’lmd ’lm Nk v.20
.Vgdb MylgrUĘ hČ n"b ,MylgrmĘ hĲČ ’"b ’"n v.22 .’y‘g ’lb wmyrxIČwČ n"b ,’"b Nk v.21 .’"ydw w"d ,g"d

.Vgdb MylgrUĘ hČ n"b ,MylgrmĘ hĲČ ’"b ’"n v.23
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Cn¡tĘŇ nĲĎ lzĆŔrĘBČ hČ wĘ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ yląĄkĘŇ C bŇ hĎę EĎhČ wĘ PŇ sĆ JăĆ hČ ű qrăČ HBĳĎ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ
25 =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ybąĂŇ ’Ď tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĎ oEhČ ţ bŇ xăĎ rĎ=tŇ ’Ć wĲĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rY¿Č o’

yJąĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ bŇ rĆqăĆBĘ ÉbSĆ êĄÄ wČ ‘ČSĚŔ ohyĘ hŇ yăĎxĹhĲĆ ÉHlĎ =rSĆ ’Ğ
: oxĲ yrĂyĘ=tŇ ’Ć lG¿ĄrČlĘ ‘ČS¡Ě ohyĘ xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć Éh’Ď yBĂÄ xĘ hĆ

26 Sy’ĂÁ hĎ rCrÄ ’Ď rmĳŁ ’Ň lĄ ’yh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ ‘ČSĚŔ ohyĘ ‘BăČ SĘ IČwČ
orăkŇŁ bĘŇ BĂ oxŔ yrĂyĘ=tŇ ’Ć Ét’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ =tŇ ’Ć hŇ nĎÂbĎŇ C ÉMCqyĎ rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ

27 yh¿Ă yĘwČ ‘ČSĳĚ ohyĘ=tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ yh¿Ă yĘwČ : hĎ ytĲĆŇ lĎ DĘ bŇ y~¿Ă yČ or¡y‘Ă YĘ bĂŇ C hŇ eĎdĆŔ iĘ yČyĘ sŘ4

z xuČÃ IĂwČ MrĆxĳĄř BČ l‘Čm¡Č l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÌ ‘ĞmĘ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ o‘¡mĘ SĎ
=rxČ IĲĂwČ MrĆxĄŔ hČ =NmĂ ÉhdĎŇ ChyĘ hŇ FąĄ mČ lĘ xrČzĆÁ=NbĆŇ yDĂÄ bĘŇ zČ=NbĆŇ žymĂ rĘJČ =NBĆ NkăĎŇ ‘Ď

2 MySĂÁ nĎ’Ğ ‘ČSĚÄ ohyĘ žxlČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ BĂ ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č
ÉMhĆ yřlĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ l’ĄŔ ÍtŇ ybĲĄŇ lĘ MdĆŇ uăĆmĂ ÉNwĆ’ĎÄ tŇ yB¿Ą =M‘Ă rSĆÄ ’Ğ y‘ČÂhĎ oxę yrĂymĲĂ
: y‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć Cl¡ GĘ rČyĘwČĲ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCl‘ĞIČwĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Clă GĘ rČwĘ Cl¡ ‘Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ

3 MyĂjăČlĘ ’Č JĘ ůM‘ĎhĎ =lJĎ l‘Č yăČ=l’Č ÈwylĎ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ‘ČSĚę ohyĘ=l’Ć CbŇ SăĚ IĎwČ
‘G¿Č yČêĘ =l’Č y‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć CJă yČwĘ Cl¡ ‘ĞyĲČ Sy’ĂŔ MypăĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ JĂ o’ť Sy’Ăę

4 hŇ UĎ SĎŔ ÉM‘ĎhĎ =NmĂ Clą ‘ĞIĲČwČ : hŇ UĎ hĲĄ T‘¡ČmĘ yJ¿Ă M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhUĎ SĎÄ
5 ySăĄ nĘ ’Č MhĆÁ mĄ CJÄ IČwČ : y‘ĲĎhĎ yS¿Ą nĘ ’Č yn¡ĄpĘŇ lĂ CsnĚě IĎwČ Sy’ĳĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ JĂ

MyrĂŔ bĎŇ èĘ hČ =dŇ ‘Č Ér‘ČèČÄ hČ ynąĄpĘŇ lĂ MCpÂDĘrĘIĂwČĲ Sy’ĂŔ ÉhèĎ SĂ wĘ MySąĂ ŁlSĘ JĂ y‘Čę hĎ
6 ‘ČSĚÁ ohyĘ ‘rČÄ qĘ IĂwČ : MyĂmĲĎ lĘ yh¿Ă yĘwČ M‘¡ĎhĎ =bŇ bČŇ lĘ sU¿Č IĂwČ dŇ rĳĎoUBČ MCJ¡ IČwČ

’Ch¡ bŇ rĆ‘ĆŔ hĎ =dŇ ‘Č ÉhoĎhyĘ Norą’Ğ ynĄÄpĘŇ lĂ hŇ YĎ rĘ’ČÁ wynĎÄjĎ =l‘Č ž ljŁ IĂwČ wytĎę ŁlmĘ WĂ
7 ű HhăĎ ’Ğ ‘ČSĚÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MSĲĎ ’Ň rŁ =l‘Č rp¡ĎŇ ‘Ď Cl¿ ‘ĞIĲČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂwĘ

NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =tŇ ’Ć rybĂÁ ‘ĞhĲČ êĎř rĘbČÄ ‘ĞhĄ hŇ mĎ lĎ ţ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ
rbĆŇ ‘¡ĄBĘ bŇ SĆ eĄŔ wČ CnlĘ ’ăČ oh ÉClwĘ CndĳĄŇ ybĂŇ ’ĞhĲČ lĘ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ dŇ y¿ČBĘ CntËĎŇ ’Ł tŇ t¿ĄŇ lĎ

8 yn¿ĄpĘŇ lĂ PŇ rĆ‘¡Ł l’ËĄ rĎWĘ yĂ ëŇ pÌČŇ hĎ rSĆÄ ’Ğ yrĄxĞ’ĲČ ţ rmČŔ ’Ł hŇ măĎ ynĳĎdŇŁ ’Ğ yB¡Ă : NDĲĄrĘIČhČ
9 CtŇ yr¿ĂkĘŇ hĂ wĘ CnylĄŔ ‘Ď CBsăČ nĎ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ É lkŇŁ wĘ ynĂę ‘ĞnĲČJĘ hĲČ C‘ămĘ SĘ yĂwĘ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ

: lodĲŇ GĎhČ ì¿Ň mĘ SĂ lĘ hŇ W¡Ą ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ C ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ Cnm¡Ą SĘ =tŇ ’Ć
10 : ìŇ ynĲĆjĎ =l‘Č lp¿ĄŇ nŁ hŇ ê¡Ď’Č hŇ EĆŔ hŇ UĎ lăĎ ëŇ ĳĎl MqăĚ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ
11 MgąČŇ wĘ MtĳĎŇ o’ř ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć CrăbĘŇ ‘ĲĎ ÉMgČŇ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ É’TĎ xĎ

wxql
Nk v.2 .b"d Nkw lwgsb MrĆxĆBČ ’"sb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,y"k Myrpsb yrYb Nk v.1 .z
hêĎrb‘h ’"s v.7 .+rpsb +sx +b wyl‘ rsmnw MhĆlĄ’Ğ ’"s v.2 .hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ lĘ y’xndml ,y’br‘ml

.rsx MtĎ’Ł ’"s v.11 .+h +lm +l wyl‘ rsmnwwww.bibleist.ru
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âlÄwĘ : MhĲĆ ylĄ kĘŇ bĂŇ CmW¿Ď Mg¡ČŇ wĘ CSŔ xĞJĲĂ MgăČŇ wĘ ÉCbŇ nĘ GĲĎ MgąČŇ wĘ MrĆxĄŔ hČ =NmĂ ÉCxqĘ lĲĎ 12

MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÉCnpĘŇ yĂ PŇ rĆ‘ęŁ MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMCqlĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ClÁkĘŇ yĲĚ
MrĆx¡ĄhČ CdŇ ymËĂ SĘ tČŇ âl¿ =M’Ă MkĆŔ UĎ ‘Ă tŇ oyăhĘ lĲĂ ÉPysĂ o’ âlą MrĆxĳĄlĘ Cy¡hĎ yJ¿Ă
yJăĂ rxĳĎmĎ lĘ CSă DĘqČ tĘŇ hĂ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć SDăĄqČ MqĚ ť : MkĲĆŇ BĘ rĘuĂ mĲĂ 13

lkČę CtŇ âlă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìBĘ rĘqĂ BĘ MrĆxąĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď žhkŇŁ
Mê¿ĆbĘŇ rČqĘ nĂ wĘ : MkĲĆŇ BĘ rĘuĂ mĲĂ MrĆx¡ĄhČ Mk¿ĆŇ rĘysĲĂ hĞ =dŇ ‘Č ìŇ ybĆŔ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMCqlĎ 14

bŇ răČqĘ yĂ hoĎÁhyĘ CedĆÄ JĘ lĘ yĂ=rSĆ ’Ğ žTbĆŇ èĄ hČ hŇ yĎÃhĎ wĘř MkĳĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ rqĆB¡Ł BČ
MyêĂŔ BĲĎ lČ bŇ răČqĘ êĂ ÉhoĎhyĘ hŇ eĎdąĆŇ JĘ lĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ xĎÂjĎ SĘ UĂ hČ wĘ tŇ oxę jĎ SĘ UĂ lČ
dŇ JăĎ lĘ eĂ hČ ÉhyĎhĎ wĘ : MyrĲĂbĎŇ GĘ lČ bŇ r¡ČqĘ yĂ hoĎŔhyĘ CedăĆŇ JĘ lĘ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉtyĂBČÄ hČ wĘ 15

tŇ yrăĂBĘ =tŇ ’Ć ÉrbČŇ ‘Ď yJąĂ olĳ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň ’Ł S’ĄŔ BĎ PŇ răĄvĎ yĂ MrĆxĄŔ BČ
bŇ r¿ĄqĘ IČwČ rqĆBŔŁ BČ É‘ČSĚÄ ohyĘ MJąĄ SĘ IČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ l¡Ď bĎŇ nĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=ykĲĂŇ wĘ hoĎŔhyĘ 16

tŇ xČř jăČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉbrĄqĘ IČwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ TbĆŇ S¿Ą dŇ k¡ĄŇ QĎ IĂwČ wyTĳĎbĎŇ SĘ lĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 17

ÉyxĂ rĘEČhČ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć bŇ rĄÂ qĘ IČwČ yxĳĂ rĘEČhČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ tŇ ’¡Ą dŇ JěŁ lĘ IĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ
=NBĆ NkĎÂ ‘Ď dŇ kĄę QĎ IĂwČ MyrĳĂbĎŇ GĘ lČ ot¡Ň yBĄ =tŇ ’Ć bŇ r¿ĄqĘ IČwČ : yDĲĂbĘŇ zČ dŇ k¡ĄŇ QĎ IĂwČ MyrĂŔ bĎŇ GĘřlČ 18

NkĎę ‘Ď=l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ hŇ F¿Ą mČ lĘ xrČz¡Ć=NBĆ yDËĂbĘŇ zČ=NbĆŇ ymÌĂ rĘJČ 19

’n¿Ď=dŇ GĆhČ wĘ hŇ dĳĎŇ otŇ olă =NtĆŇ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhylĲČ dŇ obę kĎŇ ’năĎ=MyWĲĂ ÉynĂ BĘ
rmĳČ ’Ň IŁ wČ ‘ČS¡Ě ohyĘ=tŇ ’Ć NkËĎŇ ‘Ď N‘Č IÌČwČ : yeĂ UĲĆ mĂ dŇ x¡Ą kČŇ êĘ =l’Č tĎŇ yWĂŔ ‘Ď hŇ măĆ ÉylĂ 20

: ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď tŇ ’Ň z¡Ł kĎŇ wĘ tŇ ’Ň z¿Ł kĎŇ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhylĲČ ÉytĂŇ ’Ň TĎÄ xĎ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ nĎęmĘ ’Ď
PŇ sĆ JĆę MylăĂ qĎ SĘ MyĂtÌČŇ ’Ň mĎ C hŇ bĎÁ oT tŇ xČÄ ’Č žr‘ĎnĘ SĂ tŇ rĆDăĆ’Č llĎÃèĎ bČŇ h’răř ’w 21

MxĳĄ uĎ ’Ć wĲĎ Md¡ĄŇ mĘ xĘ ’Ć wĲĎ olŔ qĎ SĘ mĂ ÉMylĂ qĎ SĘ MyèąĂ mĂ xĞ ÉdxĎ ’Ć bŇ hąĎ zĎ NoSÄ lĘ C
xląČ SĘ IĂwČ : hĎ yêĲĆxĘ êČ PŇ sĆ J¿Ć hČ wĘ yl¡Ă hĽ’ĲĎ hĎ ëŇ ot¿Ň BĘ ZrĆ’ËĎBĎ Myn¿ĂCmTĘ MeĎÄhĂ wĘ 22

PŇ sĆ J¿Ć hČ wĘ ol¡ hĽ’ĲĎ BĘ hŇ nËĎ CmTĘ hŇ eÌĄhĂ wĘ hŇ lĎ hĹ’ĳŁ hĎ CYr¡ĚIĎwČ MykĂŔ ’Ď lĘ mČ É‘ČSĚÄ ohyĘ
ynăĄBĘ =lJĎ l’¡Ć wĘ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉMC’bĂŇ yĘwČ lhĆ ’ŔŁ hĎ ëŇ oêămĂ ÉMCxuĎ IĂwČ : hĎ yêĲĆxĘ êČ 23

=tŇ ’Ć wĘ xrČzĆÃ=NBĆ NkăĎŇ ‘Ď=tŇ ’Ć ‘ČSăĚ ohyĘ xuăČIĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mq¡Ě~Ă IČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 24

wytĎÃ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĲĘ wynĎÃBĎ =tŇ ’Ć wĲĘ bŇ hĎÃ EĎhČ NoSă lĘ =tŇ ’Ć wĲĘ tŇ rĆDăĆ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ JăĆ hČ
olŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉolhĽ’ĲĎ =tŇ ’ĲĆ wĘ oną’Ň YŁ =tŇ ’Ć wĘ orÄ mŁ xĞ=tŇ ’Ć wĘ žoroS=tŇ ’Ć wĘ
hŇ măĆ É‘ČSĚÄ ohyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rokĲŇ ‘Ď qmĆ ‘¿Ą Mt¡ĎŇ ’řŁ Cl¿ ‘ĞIĲČwČ oUĳ ‘Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ 25

wntrk‘
y"k +x Nkw MyêĂ BĎ lČ ’"s v.17 .r"tw ‘"t ,rd"nq y"k +w Nkw txŁ jĘ SĘ mĂ ’"s v.17 .’y‘gb hyĎhĎ wĲĘ ’"s v.14

h’ĆrĘ’ĆwĎ ,bytk ’rĆ’ĄwĎ y’xndml ,yrq ’rĆ’ĄwĎ ,bytk h’ĆrĘ’ĆwĎ y’br‘ml v.21 .r"tw s"t ,b"d ,’"d ,rd"nq
.’lm MtĎo’ ’"s v.24 .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’rĆ’ĄwĎ ’"sb ,yrqwww.bibleist.ru
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NbĆŇ ’ĆŔ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ otąŇ ’Ł CmÄ GĘ rĘIĂwČ hŇ EĳĆhČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň rĘJĎ ‘Ę yČ CnêĎŔ rĘkČŇ ‘Ğ
26 =lGČ wylĎÁ‘Ď CmyqĂÄ IĎwČ : MynĲĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ Mt¡ĎŇ ’Ł Cl¿ qĘ sĘ IĂwČ S’ĄŔ BĎ ÉMtĎŇ ’Ł CpąŇ rĘWĘ IĂwČ

’rĎÂ qĎ NJĄ ţ=l‘Č ojĳ ’Č NorăxĞmĲĄ ho¡ĎhyĘ bŇ SĎ I¿ĎwČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ dŇ ‘Č ť lodę GĎ MynăĂbĎŇ ’Ğ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č rokŔ ‘Ď qmĆ ‘ăĄ É’ChhČ MoqąUĎ hČ śMSăĄ

x tŇ ’Ą ť ìę UĘ ‘Ă xqăČ tŇ xĎŔ êĄ=l’Č wĘ ’răĎyêĂ =l’Č É‘ČSĚÄ ohyĘ=l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
ëŇ lĆ mąĆ =tŇ ’Ć ìę dĘŇ yĲĎbĘŇ yêĂ tăČŇ nĎ ű hŇ ’ăĄ rĘ y‘ĳĎhĎ hŇ lăĄ ‘Ğ MCq¡ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ M‘ăČ=lJĎ

2 HJĎę lĘ mČ lĘ C y‘ČÁ lĎ tĎŇ yWĂÄ ‘Ď wĘ : oYĲ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ or¡y‘Ă =tŇ ’Ć wĘ oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ Éy‘ČhĎ
MkĳĆŇ lĎ CEbăŇŁ êĎ Hê¡ĎmĘ hĆ bĘŇ C Hl¿Ď lĎ SĘ =qrČ HJĎŔ lĘ mČ lĘ C ÉoxyrĂylĲĂ tĎŇ yWąĂ ‘Ď rSĆÄ ’ĞJĲČ

3 hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ M‘¿Č=lkĎŇ wĘ ‘ČSËĚ ohyĘ MqĎ IÌĎwČ : hĎ yrĲĆxĞ’ĲČ mĄ ry‘¡ĂlĎ bŇ rËĄ’Ł ì¿Ň lĘ =MyWĲĂ
lyĂxČŔ hČ yrăĄoBGĂ ÉSy’Ă PŇ lĆ ’ąĆ MySĂÄ ŁlSĘ ‘ČSĚ ohyĘţ rxăČ bĘŇ IĂwČ y‘ĳĎhĎ tŇ olă ‘ĞlĲČ

4 Éry‘Ă lĎ MybąĂŇ rĘ’ĲŁ MêĆÂ’Č C’rĘţ rmęŁ ’Ň lĄ MtĎÁ ’Ł wYČÄ yĘwČ : hŇ lĎ yĘlĲĎ Mx¡Ą lĎ SĘ IĂwČ
: MynĲĂ kŇŁ nĘ Mk¡ĆŇ QĘ JĚ Mt¿ĆŇ yyĂhĘ wĲĂ dŇ ’ĳŁ mĘ ry‘¡ĂhĎ =NmĂ Cqyx¿Ă rĘêČ =l’Č ry‘ĂŔ hĎ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ

5 C’ą YĘ yĲĄ=yJĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ ry‘ĳĂhĎ =l’Ć bŇ r¡ČqĘ nĂ yêĂŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ ynĂę ’Ğ wĲČ
6 dŇ ‘ăČ CnyrĄę xĞ’ĲČ C’ă YĘ yĲĎřwĘ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ CnsĘ n¡Č wĘ hŇ nĎŔ SŁ ’Ň rĲĂBĎ rSăĆ ’ĞJĲČ ÉCntĄÄ ’Ň rĎqĘ lĂ

hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ rS¡Ć ’ĞJĲČ CnynĄŔ pĎŇ lĘ MysăĂ nĎ CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ yJăĂ ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ ÉMtĎŇ o’ CnqąĄyêĂ hČ
7 ry‘ĳĂhĎ =tŇ ’Ć Mê¡ĆSĘ rČohĲ wĘ bŇ rĄŔ o’hăĎ mĄ ÉCmqĚÄ êĎ MêĆę ’Č wĘ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ CnsĘ n¡Č wĘ
8 CtŇ y~ąĂ êČ ry‘Ăę hĎ =tŇ ’Ć MkăĆŇ WĘ pĘŇ tĎŇ JĘ hŇ yĎÂhĎ wĘ : MkĲĆŇ dĘŇ yĆBĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ HnËĎtĎŇ nĘ C
9 MxăĄ lĎ SĘ IĂwČ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yC¿ĂYĂ C’¡ rĘ CWĳ ‘ĞêĲČ ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ S’ĄŔ BĎ Éry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć

MIăĎmĂ y‘¡ČhĎ Nyb¿ĄŇ C l’ËĄ ÍtŇ yBĲĄ NyBÌĄ Cbę SĘ IĲĄwČ bŇ rĎŔ ’Ğř UČ hČ Ĳ=l’Ć ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ ‘ČSĚę ohyĘ
10 É‘ČSĚÄ ohyĘ MJąĄ SĘ IČwČ : M‘ĲĎhĎ ëŇ ot¿Ň BĘ ’Ch¡ hČ hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ ‘ČSËĚ ohyĘ NlĆ IÌĎwČ y‘ĳĎlĎ

M‘¡ĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄqĘ zĂwĘ ’ChÁ l‘Č IČÄwČ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ q¡Ł pĘŇ IĂwČ rqĆBŔŁ BČ
11 dŇ gĆŇ năĆ C’b¡ŇŁ IĎwČ CSŔ GĘ IĂwĲČ ÉCl‘Ď oêę ’Ă rSăĆ ’Ğ hŇ mĎÁ xĎ lĘ UĂ hČ M‘ĎÄ hĎ =lkĎŇ wĘ : y‘ĲĎhĎ
12 tŇ SĆ m¿Ą xĞJĲČ xuČě IĂwČ : y‘ĲĎhĎ =NybĄŇ C wn¿ř yb śyG¡ČřhČ wĘ y‘ČŔ lĎ NopăŇ ~Ę mĂ ÉCnxĞ IĲČwČĲ ry‘ĳĂhĎ

: ry‘ĲĂř lĎ MI¿ĎmĂ y‘¡ČhĎ Nyb¿ĄŇ C l’ËĄ ÍtŇ yBĲĄ NyBÌĄ bŇ rĄę ’Ł MtĎÁ o’ MWĆ IĎÄwČ Sy’ĳĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ
13 ob¡Ň qĄ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ ry‘ĂŔ lĎ NopăŇ ~Ę mĂ ÉrSĆ ’Ğ hŇ nĆę xĞUĲČ hČ Ĳ=lJĎ =tŇ ’Ć M‘ĎÁ hĎ CmyWĂÄ IĎwČ

Mym
C’YĘ yĄwĘ ’"s v.6 .x .g"dw b"d Nkw =MSĲĄ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.26

’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9 .h"l +T MyTpV Nyy‘ : brĎ’Ę UČhČ ’"s v.9 .+ypr +z wyl‘ rsmnw
.d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ’krm ’xpT ’krm Nyb¿ĄC on¡yBĄ yG¿ČhČ wĘ ’"s v.11 .yrq ’yĘGČhČ wĘ v.11 .hlm
bytk y’br‘ml Nk v.12 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.12 .yrq wynĎyBĄ ,bytk onyBĄ v.11

.w"Td Nkw yrq y‘ĎlĎ ,bytk ry‘ĂlĎ y’xndml ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw
www.bibleist.ru
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tŇ o’ă rĘJĂ yhĂÂ yĘwČ : qmĆ ‘ĲĄhĎ ëŇ ot¿Ň BĘ ’Ch¡ hČ hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ ‘ČSËĚ ohyĘ ëŇ lĆř IÌĄwČ ry‘ĳĂlĎ MIăĎmĂ 14

l’Ą rĎWĘ yĂţ=tŇ ’Ň rĲČqĘ lĂ ry‘ăĂhĎ =ySĲĄ nĘ ’Č C’ă YĘ IĲĄwČ CmyJĂÃ SĘ IČwČ CrÃ hĞmĲČ yĘwĲČ y‘Čę hĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
‘dČŔ yĎ âlă É’ChwĘ hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ dŇ ‘¡ĄoUlČ oUË ‘Č=lkĎŇ wĘ ’ChÌ hŇ mĎÂxĎ lĘ UĂ lČ
MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČS¿Ě ohyĘ C‘ËgĘŇ eĲĎ IĂwČ : ry‘ĲĂhĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ mĄ ol¡ bŇ r¿Ą’Ł =yJĲĂ 15

PŇ D¡Ł rĘlĂ ry‘ĂŔ BĎř rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ Cqę ‘ĞEĲĎIĂwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ ëŇ rĆD¿Ć Csn¡ĚIĎwČ 16

r’ăČ SĘ nĂ =âlĲ wĘ : ry‘ĲĂhĎ =NmĂ Cq¡ tĘŇ eĲĎ IĂwČ ‘ČSĚŔ ohyĘ yrăĄxĞ’ĲČ ÉCpŇ DĘrĘIĂwĲČ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ 17

CbąŇ zĘ‘Č IĲČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yrăĄxĞ’ĲČ C’¡ YĘ yĲĎ=âl rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ śtŇ ybăĄŇ Cř Éy‘ČBĎ Sy’Ăę
rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ Cp¡Ň DĘrĘIĂwĲČ hŇ xĎŔ CtŇ jĘ Éry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć 18

ì¡Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ yJ¿Ă y‘ČŔ hĎ =l’Ć ÉìdĘŇ yĲĎBĘ =rSĆ ’Ğ NodąŇ yJĂ BČ hŇ TĄ nĘ ţ ‘ČSĚę ohyĘ=l’Ć hoĎÁhyĘ
žMqĎ bŇ rĄÃ o’hĲĎ wĘ : ry‘ĲĂhĎ =l’Ć od¡Ň yĎBĘ =rSĆ ’Ğ Nod¿Ň yJĂ BČ ‘ČSËĚ ohyĘ TIÌĄwČ hŇ eĎ nĳĆêĘ ’Ć 19

CrŔ hĞmĲČ yĘwĲČ hĎ CdĳŇ JĘ lĘ IĂwĲČ ry‘¡ĂhĎ C’b¿ŇŁ IĎwČ odŔ yĎ tŇ oTă nĘ JĂř ÉCYCrÄ IĎwČ omą oqUĘ mĂ hŇ rĎÄ hĄ mĘ
hŇ eĄÄhĂ wĘ C’ę rĘIĂwČ MhĆÁ yrĄxĞ’ĲČ y‘ČÄ hĎ žySĄ nĘ ’Č CnăpĘŇ IĂwČ : S’ĲĄ BĎ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć CtŇ y~¿Ă IČwČ 20

hŇ eĎhĳĄ wĎ hŇ eĎhăĄ sCn¡lĎ MyĂdËČŇ yĎ Mh¿Ć bĎŇ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ wĘ hŇ mĎ yĘmČŔ èĎ hČ Éry‘Ă hĎ NSąČ ‘Ğ hŇ lĎÁ‘Ď
l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSĚÄ ohywĲĂ : PŇ dĲĄŇ orhĲĎ =l’Ć ëŇ j¡Č hĘ nĆ rBĎŔ dĘŇ UĂ hČ seăĎhČ ÉM‘ĎhĎ wĘ 21

CbŇ SĚě IĎwČ ry‘ĳĂhĎ NSăČ ‘Ğ hŇ l¡Ď ‘Ď yk¿ĂŇ wĘ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉbrĄ’Ł hĲĎ dŇ kąČŇ lĎ =yJĲĂ C’ę rĎ
CyąhĘ IĲĂwČ MtĎŔ ’Ň rĎqĘ lĂ Éry‘Ă hĎ =NmĂ C’ą YĘ yĲĎ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : y‘ĲĎhĎ yS¿Ą nĘ ’Č =tŇ ’Ć CJ¡ IČwČ 22

yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č MtĎŔ o’ř CJă IČwČ hŇ EĳĆmĂ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ hŇ E¡ĆmĂ hŇ QĆ ’¿Ą ëŇ wĆêĎŔ BČ É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ
CbŇ r¿ĂqĘ IČwČ yxĳĎ CWpĘŇ êăĎ y‘¡ČhĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć wĘ : TylĲĂ pĎŇ C dŇ yr¿ĂWĎ Mh¡Ćř lĎ =ry’ĲĂ SĘ hĂ 23

ybĄÄ SĘ yĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć žgrŁ hĞlĲČ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ tŇ oQă kČŇ JĘ yhăĂ yĘwČ : ‘ČSĲĚ ohyĘ=l’Ć ot¡Ň ’Ł 24

bŇ rĆx¡Ć=ypĂŇ lĘ MQËĎ kĚŇ Cl¿ jĘ IĂwĲČř oBŔ MCpăŇ dĎŇ rĘ rSăĆ ’Ğ ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ hŇ dĆę vĎ BČ y‘ČÁ hĎ
žyhĂ yĘwČ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ Ht¡ĎŇ ’Ł CJ¿ IČwČ y‘ČŔ hĎ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lřkĎŇ CbŇ SąĚ IĎwČ śMUĳĎ êĚ=dŇ ‘Č 25

lJ¡Ł PŇ lĆ ’ĳĎ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ hŇ èĎŔ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ Sy’ăĂ mĄ É’ChhČ MoIąBČ MylĂÁpĘŇ ŁeÄhČ =lkĎŇ
rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť NodĳŇ yJĂ BČ hŇ T¡Ď nĎ rS¿Ć ’Ğ odŔ yĎ bŇ ySăĂ hĄ =âlĲ É‘ČSĚÄ ohywĲĂ : y‘ĲĎhĎ yS¿Ą nĘ ’Č 26

’yhĂŔ hČ ry‘ăĂhĎ É llČ SĘ C hŇ mĎę hĄ BĘ hČ qrăČ : y‘ĲĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ tŇ ’¡Ą MyrĂŔ xĹhĲĆ 27

wzzb
bytk y’br‘ml Nk v.16 .+T qwsp Nyy‘ : yrq NlĆyĎwČ bytk ëlĆIĄwČ ’"sb ,b"ydw b"d ,’"d Nkw NlĆIĎwČ ’"s v.13
Nkw yrqw bytk y‘ČBĎ ’"sbw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,g"d Nkw yrq y‘ČBĎ ,bytk ry‘ĂBĎ y’xndml ,w"dw b"d Nkw yrqw
,’"d Nkw toTnĘBĂ v.19 .hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.17 .tybĄ bĘ C rybs v.17 .’"yd
d"yd ,b"yd ,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb Nkw y’br‘ml Nk v.22 .rsx MtĎ’Ł ’"s v.22 .b"ydw w"d
wlpIĂwČ n"b ,’"b Nk v.24 .yrq MhĆlĎ bytk ol ’"sbw ,’"ydw z"d ,w"d ,g"d Nkw ol yllhbw y’xndml ,w"Tdw
dbl w"Tdb ,d"ydw b"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’qsp ’lb Nk v.24 .’y‘g ’lb

.’y‘gb =lkĲĎ n"b ,’"b Nk v.24 .qwsp +w’Ymb +qsyp Nwylygb hyl‘ rsmnw ’qsp N’k Vy
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28 PŇ r¿Ł WĘ IĂwČ : ‘ČSĲĚ ohyĘ=tŇ ’Ć hŇ C¡ĎYĂ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ l’ĳĄ rĎř WĘ yĂ Mh¡Ć lĎ Cz¿zĘBĲĎ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hŇ mĎŔ mĎ SĘ ÉMlĎ o‘=lêĲĄ hĎ mąĆ yWĂ yĘwČ y‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ‘ČS¡Ě ohyĘ

29 žSmĆ èĆ hČ ’ř obăŇ kĘŇ C bŇ rĆ‘ĳĎhĎ tŇ ‘ăĄ=dŇ ‘Č Z‘¡ĄhĎ =l‘Č hŇ l¿Ď êĎ y‘ËČhĎ ëŇ lĆ mÌĆ =tŇ ’Ć wĘ
=l’Ć ÉHtĎŇ o’ CkŇ yląĂ SĘ IČwČ Z‘Ąę hĎ =NmĂ otăŇ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć CdŇ yrÌĂř IŁ wČ ‘ČSĚÁ ohyĘ hŇ CĎÄYĂ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č lodŔ GĎ MynăĂbĎŇ ’Ğ=lGČ ÉwylĎ ‘Ď CmyqąĂIĎwČ ry‘ĂŔ hĎ r‘ČSăČ ÉxtČŇ jĆÄ

30 : lbĲĎŇ y‘Ą rh¡Č BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ xČ BĄŔ zĘmĂ É‘ČSĚÄ ohyĘ hŇ nąĆbĘŇ yĂ z’ăĎ
31 ÉrpĆŇ sĄÄ BĘ ÉbCtŇ JĎ JČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ćř hoĎÁhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SĆÄ mŁ žhCĎYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ

lzĳĆrĘBČ Nh¡Ć ylĄ ‘Ğ PŇ yn¿ĂhĄ =âlĲ rSËĆ ’Ğ tŇ omŔ lĄ SĘ MynăĂbĎŇ ’Ğ ÉxBČ zĘmĂ hŇ SĆŔ mŁ tŇ răČoê
32 =l‘Č MS¡Ď =bŇ êĎkĘŇ IĂwČ : MymĲĂ lĎ SĘ Cx¡ BĘ zĘIĂwĲČ hoĎŔhylĲČ Étol‘Ł wyląĎ ‘Ď ClÄ‘ĞIĲČwČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ bŇ tČŔ JĎ rSăĆ ’Ğ hŇ SĆŔ mŁ tŇ răČoê ÉhnĄSĘ mĂ tŇ ’Ąę MynĳĂbĎŇ ’ĞhĲĎ
33 NorÃ ’Ď lĲĎ ű hŇ EăĆmĂ C ű hŇ EăĆmĂ MydăĂŇ mĘ ‘ĲŁ wyTĎÃ pĘŇ SĲŁ wĘ ű MyrăĂř TĘ SĲŁ wĘ wynĎÃ qĄ zĘC l’ĄÃ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ sŘ5

xrĎŔ zĘ’Ć JĲĎ ÉrGĄJČ hoĎęhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ ű y’ăĄWĘ nĲŁ MIĂÁwĂlĘ hĲČ MynĂÄhĞJĲŁ hČ ždgĆŇ nĆ
rSĆÄ ’ĞJĲČ lbĳĎŇ y‘Ą=rhČ lCmă =l’Ć oy¡YĘ xĆ hĲČ wĘ MyzĂŔrĂGĘ =rhČ lCmă =l’Ć ÉoyYĘ xĆ
: hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć ëŇ rËĄbĎŇ lĘ hoĎęhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SăĆ mŁ hŇ CĎÁYĂ

34 =lkĎŇ JĘ hŇ lĳĎ lĎ uĘ hČ wĘ hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ hČ hŇ rĎŔ oêhČ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć É’rĎqĎ NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ wĘ
35 hŇ SĳĆ mŁ hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ lJ¡Ł mĂ rbĎŔ dĎŇ hŇ yăĎhĎ =âlĲ : hŇ rĲĎoêhČ rpĆŇ s¿Ą BĘ bŇ Ct¡Ň JĎ hČ

PŇ FČŔ hČ wĘ MySăĂ eĎhČ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ lhąČ qĘ =lJĎ dŇ gĆŇ năĆ ‘ČSĚę ohyĘ ’rĎÁ qĎ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ
T MykĂÃ lĎ UĘ hČ =lJĲĎ ‘ČmăŁ SĘ JĂř yhăĂ yĘwČ : MBĲĎ rĘqĂ BĘ ëŇ ¿ĄlhŁ hĲČ rG¡ĄhČ wĘ

lodŔ GĎhČ MIăĎhČ PŇ oxť É lkŇŁ bĘŇ C hŇ lĎę pĄŇ èĘ bČŇ C rhăĎ BĎ NDĄÁ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ĄÄ BĘ žrSĆ ’Ğ
: ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ yEĂŔrĂjĘ hČ ÉynĂř ‘ĞnĲČJĘ hĲČ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ wĘ ÉyêĂ xĂ hĲČ NonĳbĎŇ QĘ hČ lCm¡ =l’Ć

2 : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ j¡Ć l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă wĘ ‘ČS¡Ě ohyĘ=M‘Ă Mx¿Ą QĎ hĂ lĘ wDĎŔ xĘ yČ CYă BĘ qČ tĘŇ IĲĂwČ
3 ‘ČSËĚ ohyĘ hŇ WÌĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğř žt’Ą C‘ę mĘ SĲĎ No‘Á bĘŇ gĂŇ ybĄÄ SĘ yĲŁ wĘ
4 CxÂqĘ IĂwČ Crř IĳĎTČ YĘ IĂwČ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ hŇ mĎŔ rĘ‘ĎBĘ ÉhUĎ hĄÄ =MgČŇ CWą ‘ĞIĲČwČ : y‘ĲĎlĎ wĘ ox¡ yrĂylĲĂ

: MyrĲĂrĎYĲŁ mĘ C My‘¡ĂuĎ bĚŇ mĘ C MylĂŔ BĎ ÉNyĂyČÄ tŇ od¿Ň ’Ň nŁ wĘř MhĆŔ yrĄomă xĞlĲČ ÉMylĂ BĎ MyuąĂWČ
twl‘nw
,T"d ,w"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.29 .r"tw s"t ,‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw l’rVy y n¿ĄB ’"s v.27

’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lmd ’lm CdyrĂoIwČ ’"s v.29 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ kĘ C ’"s ,w"Tdw b"yd
.s"tw +rt Nkw wyrĎTĘ SŁ wĘ ’"s v.33 .w"dw ’"d Nkw =l’Ć ’"s v.31 .rds N’k Vy ’"sb v.30 .b"ydw
’"s v.1 .+’ +h ly‘l Nyy‘ : d"ydw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb Nkw ypr P"kh ‘ČmŁ SĘ kĂŇ ’"s v.1 .T
,+rt Nkw CdŇIĎTČYĘ IĂwČ ’"s v.4 .r"tw ‘"t Nkw rV’=lJĎ ’"s v.3 .s"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw yEĂrĂjĘ hČ wĘ ynĂ‘ĞnČJĘ hČ wĘ

.yrq todnŁ wĘ v.4 .b"yw ’"y qwsp Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"twww.bibleist.ru
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É lkŇŁ wĘ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ tŇ ol¡ BĎ tŇ om¿ lĎ WĘ C MhĆŔ ylĄ gĘŇrČBĘ Éto’QĎ TĚ mĘ C tŇ olą BĎ tŇ olÄ‘ĎnĘ C 5

hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ=l’Ć CkÌŇ lĘ IĲĄwČ : MydĲĂŇ uĚnĂ hŇ y¿ĎhĎ Sb¡ĄŇ yĎ MdĎŔ yYĄ MxĆ lăĆ 6

Cn’Ň BĎŔ ÉhqĎ oxrĘ ZrĆ’ąĆmĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ =l’Ć wĘ wylĎÁ’Ą CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ lGĳĎlĘ GĂ hČ
ylČę C’ yCĳĂxĂ hĲČ =l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ wrmř ’y¿w : tŇ yrĲĂbĘŇ Cnl¿Ď =CtŇ rĘJĂ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ 7

‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ yrĲĂbĘŇ ì¿Ň lĘ =twrř k’ ëŇ y’¡ĄwĘ bŇ SĄŔ oy hŇ êăĎ’Č ÉyBĂ rĘqĂ BĘ 8

: C’bĲŇŁ êĎ NyĂ’¿ČmĄ C Mê¡Ć’Č ym¿Ă ‘ČSËĚ ohyĘ MhÌĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ CnxĘ nĳĎ’Ğ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ
hoăĎhyĘ MS¡Ą lĘ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ C’BăĎ Éd’Ł mĘ hŇ qąĎoxrĘ ZrĆ’ĆÄ mĄ wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ 9

ű tŇ ’ăĄ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ o‘Ŕ mĘ SĎ Cn‘Ę măČ SĎ =yJĲĂ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ 10

ÉNoxysĂ lĘ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ rS¡Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ykăĄŇ lĘ mČ ÉynĄSĘ lĂ hŇ WĎę ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lJĎ
CnylĄÃ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ orĲêĎSĘ ‘ČBĘ rS¿Ć ’Ğ NS¡Ď BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘¿lĘ C NoBŔ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ 11

Ck¡Ň lĘ C ëŇ rĆDĆŔ lČ ÉhdĎŇ yYĄ MkąĆŇ dĘŇ yĆbĘŇ CxÄ qĘ rmęŁ ’Ň lĄ CnYĄÁ rĘ’Č ybĄÄ SĘ yĲŁ =lkĎŇ wĘ žCnynĄyqĄř zĘ
Cnl¿Ď =CtŇ rĘJĂ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ CnxĘ nČŔ ’Ğ MkăĆŇ ydĄŇ bĘŇ ‘Č ÉMhĆ ylĄ ’Ğ MêąĆrĘmČ ’Ğ wĲČ MtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ
Cnt¡ĄŇ ’Ň YĄ Moy¿BĘ CnyêĄŔ BĎ mĂ ÉotŇ ’Ł CndĘŇ IąČTČ YĘ hĂ MxĎÂ CnmĄę xĘ lČ ű hŇ zăĆ : tŇ yrĲĂbĘŇ 12

tŇ odąŇ ’Ň nřŁ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : MydĲĂŇ uĚnĂ hŇ y¡ĎhĎ wĘ SbĄŔ yĎ hŇ eăĄhĂ ÉhêĎ‘Č wĘ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ 13

ÉCnytĄÄ omlĘ WČ hŇ QĆ ’ąĄ wĘ C‘uĳĎBČ tĘŇ hĲĂ hŇ e¡ĄhĂ wĘ MySĂŔ dĎŇ xĞ Cn’Ň QăĄ mĂ rSăĆ ’Ğ ÉNyĂIČÄhČ
yj¿Ă =tŇ ’Ć wĘ MdĳĎŇ y~ĄmĂ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cx¿ qĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ëŇ rĆD¡ĆhČ bŇ r¿Ł mĄ ClěBĎ CnylĄŔ ‘ĎnĘ C 14

tŇ yr¡ĂBĘ MhËĆ lĎ tŇ r¿Ł kĘŇ IĂwČ MolŔ SĎ É‘ČSĚÄ ohyĘ MhąĆ lĎ W‘Č IČÄwČ : Cl’ĲĎ SĎ âl¿ ho¡ĎhyĘ 15

MymĂŔ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ÉhYĄqĘ mĂ yhĂę yĘwČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ y’¡ĄyWĂ nĘ MhĆŔ lĎ C‘ăbĘŇ èĲĎ IĂwČ MtĳĎŇ oIxČ lĘ 16

wylĎŔ ’Ą ÉMhĄ Myb¿ĂŇ rŁ qĘ =yJĲĂ C‘ę mĘ SĘ IĂwĲČ tŇ yrĳĂBĘ Mh¡Ć lĎ Ct¿Ň rĘJĲĎ =rSĆ ’Ğ yrĄě xĞ’ĲČ
MoIăBČ Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎ=l’Ć C’bËŇŁ IĎwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘ăsĘ IĂwČ : MybĲĂŇ SĘ yĲŁ Mh¿Ą oB¡ rĘqĂ bĘŇ C 17

âlą wĘ : MyrĲĂ‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ wĘ tŇ or¡’Ą bĘŇ C hŇ rĎŔ ypĂŇ JĘ hČ wĘ No‘ăbĘŇ GĂ ÉMhĆ yrĄ‘ĲĎwĘ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ 18

yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ y’ăĄyWĂ nĘ ÉMhĆ lĎ C‘ąBĘ SĘ nĂ =yJĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉMCJhĂ
ÉMy’Ă yWĂ eĘ hČ =lkĎŇ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ : My’ĲĂ yWĂ eĘ hČ =l‘Č hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ CnŁQ¿ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 19

hŇ êĎě ‘Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ MhĆŔ lĎ Cn‘Ę BăČ SĘ nĂ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ =l’Ć
hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âlwĘ MtĳĎŇ o’ hŇ yăĄxĞhĲČ wĘ Mh¡Ć lĎ hŇ W¿Ć ‘ĞnĲČ tŇ ’Ň zËŁ : MhĲĆ BĎ ‘ČG¿Ł nĘ lĂ lk¡ČŇ Cn âl¿ 20

MhËĆ ylĄ ’Ğ CrÌmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ lĎ Cn‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hŇ ‘¡ĎCbŇ èĘ hČ =l‘Č PŇ YĆqĆŔ ÉCnylĄÄ‘Ď 21

My’yVnh
,yrq =trĎkĘ ’Ć bytk torkĘ ’Ć v.7 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk rmĆ’IŁ wČ ’"sb ,yrq rmĆ’IŁ wČ ,bytk CrmĘ ’IŁ wČ v.7

’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw rsx CnynĄqĄzĘ ’"s v.11 .d"ydw b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =trĎkĘ ’Ć ’"sb
.yrq todnŁ v.13 .b"ydw

www.bibleist.ru
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hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lkĎŇ lĘ ÉMyĂmČÄ =ybĄŇ ’ĞSĲŁ wĘ MyYąĂ ‘Ą ybĄÄ TĘ xĲŁ CyhĘř IĲĂwČţ CyĳxĘ yĲĂ My’¡Ă yWĂ eĘ hČ
22 rB¿Ą dČŇ yĘwČ ‘ČSĚŔ ohyĘ ÉMhĆ lĎ ’rąĎqĘ IĂwČ : My’ĲĂ yWĂ eĘ hČ Mh¡Ć lĎř Cr¿BĘ DĂ rSËĆ ’ĞJĲČř

ÉMJĆ mĂ CnxĘ nąČ’Ğ MyqĂÄ oxrĘ rmęŁ ’Ň lĄ CntĎÁ ’Ł MtĆÄ yUĂ rĂ žhUĎ lĎ rmĳŁ ’Ň lĄ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ
23 tŇ rĄÄ JĎ yĂ=âlĲ wĘ MêĳĆ’Č MyrăĂCr’Ğ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : MybĲĂŇ SĘ yĲŁ CnB¿Ą rĘqĂ BĘ Mê¡Ć’Č wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ
24 =tŇ ’Ć CnÄ‘ĞIĲČwČ : yhĲĎ Łl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ lĘ MyĂm¡Č=ybĄŇ ’ĞSĲŁ wĘ MyYËĂ ‘Ą yb¿ĄŇ TĘ xŁ wĘř dŇ bĆŇ ‘Ćę MJĆÁ mĂ

hoąĎhyĘ hŇ CĎÁYĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉìydĆÄ bĎŇ ‘ĞlĲČ dŇ GąČhĚ dŇ GĄÄhĚ žyJĂ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ‘ČSĚÁ ohyĘ
dŇ ymËĂ SĘ hČ lĘ C ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ tŇ tąĄŇ lĎ oDŔ bĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ =tŇ ’Ć ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
MkĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉCnytĄÄ SŁ pĘŇ nČlĘ dŇ ’ąŁ mĘ ’rĎÄ yeĂ wČ MkĳĆŇ ynĄjĘ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć

25 rSÌĎ IĎkČŇ wĘ bŇ oFÄ JČ ìŇ dĳĆŇ yĎbĘŇ Cnă nĘ hĂ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ą ‘ĞeĲČwČĲ
26 dŇ I¿ČmĂ MtËĎŇ o’ l~¿Ą IČwČ NJĳĄ Mh¡Ć lĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ WĲĄ ‘Ğ Cnl¡Ď tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ìŇ ynËĆy‘ĄBĘ
27 MyYËĂ ‘Ą yb¿ĄŇ TĘ xĲŁ ’Chę hČ MoIăBČ ‘ČSĚÁ ohyĘ MnĄÄêĘ IĂwČ : MCgĲŇrĎhĞ âl¿ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ

Moq¡ UĎ hČ =l’Ć hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉhoĎhyĘ xBąČ zĘmĂ lĘ C hŇ dĳĎŇ ‘ĄlĲĎ MyĂm¡Č=ybĄŇ ’ĞSĲŁ wĘ
: rxĲĎ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ

y =tŇ ’Ć ‘ČSăĚ ohyĘ dŇ kČÄ lĎ =yJĲĂ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ măĆ qdĆŇ YĆÁ =ynĂ dĲŇŁ ’Ğ ‘ČmÄŁ SĘ JĂř žyhĂ yĘwČ
y‘¡ČlĎ hŇ W¿Ď ‘Ď=NJĄ HJĎŔ lĘ mČ lĘ C ÉoxyrĂylĲĂ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’ĞJĲČ ůHmĎř yrĂxĞ IĲČwČ Èy‘ČhĎ
: MBĲĎ rĘqĂ BĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉNo‘bĘŇ gĂŇ ybąĄŇ SĘ yĲŁ CmylĂÁSĘ hĂ ykĂÄ wĘ HJĳĎ lĘ mČ lĘ C

2 ykĂÄ wĘ hŇ kĳĎŇ lĎ mĘ UČ hČ yrăĄ‘Ď tŇ x¡Č ’Č JĘ No‘Ŕ bĘŇ GĂ ÉhlĎ odŇ GĘ ry‘ąĂ yJăĂ dŇ ’ŔŁ mĘ C’ă rĘyIĲĂwČ
3 qdĆŇ YĆÁ =ynĂ dĲŇŁ ’Ğ xlČÄSĘ IĂwČ : MyrĲĂBŁ GĂ hĎ yS¡Ć nĎ’Ğ=lkĎŇ wĘ y‘ČŔ hĎ =NmĂ ÉhlĎ odŇ gĘŇ ’yhąĂ

tŇ CmÁ rĘyČ=ëŇ lĆ mĲĆ M’ĎÄ rĘjĂ =l’Ć wĘ NorbĘŇ xĆ ţ=ëŇ lĆ mĲĆ MhăĎ oh=l’Ć MĂlČęSĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ măĆ
4 =ClĲ ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nol¡ gĘŇ‘Ć=ëŇ lĆ mĲĆ ryb¿ĂŇ DĘ=l’Ć wĘ SykËĂŇ lĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ‘Č ypÌĂŇ yĎ=l’Ć wĘ

yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ ‘ČS¡Ě ohyĘ=tŇ ’Ć hŇ mĎ yl¿Ă SĘ hĂ =yJĲĂ No‘ĳbĘŇ GĂ =tŇ ’Ć hŇ J¡Ć nČ wĘ ynrŔ zř‘w ylăČ ’Ą
5 MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ măĆ yrĂę mŁ ’ĹhĲĎ ykăĄŇ lĘ mČ ű tŇ SĆ măĄ xĞ ClÁ‘ĞIĲČwĲČ CpÄ sĘ ’ĲĎ IĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

=lkĎŇ wĘ Mh¡Ą NolŔ gĘŇ‘Ć=ëŇ lĆ mĲĆ SykăĂŇ lĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ÉtCmrĘyČ=ëŇ lĆ mĲĆ NorąbĘŇ xĆ =ëŇ lĆ mĲĆ
6 žySĄ nĘ ’Č Cxă lĘ SĘ IĂwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ No‘Ŕ bĘŇ GĂ =l‘Č ÉCnxĞ IĲČwČĲ MhĳĆ ynĄxĞmĲČ

ìŇ yřd¡ĆŇ yĎ PŇ rĆê¿Ć=l’Č rmŔŁ ’Ň lĄ hŇ lĎ GăĎlĘ GĂ hČ ÉhnĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ‘ČSąĚ ohyĘ=l’Ć No‘Ä bĘŇ gĂŇ
CYă BĘ qĘ nĂ yJĂ ť CnrĄŔ zĘ‘Ď wĘ ÉCnQĎÄ hŇ ‘Ď ySąĂ ohwĘ hŇ rĎę hĄ mĘ CnylăĄ ’Ą hŇ lÌĄ ‘Ğ ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘ĞmĲĄ
wnyl’
.b"dw ’"d Nkw ybĄ TĘ xŁ ’"s v.23 .MhĆylĄ’Ğ ’"s v.21 .rSĆ ’Ğ rybs v.21 .CyhĘ yĂwĘ rybs v.21

Nk v.1 .+’ +h ly‘l Nyy‘ : d"ydw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb Nkw ypr P"kh ‘ČmŁ SĘ kĂŇ ’"s v.1 .y
b"d ,’"d Nkw ìdĆyĎ ’"s v.6 .yrq ynĂ CrzĘ‘ĂwĘ ,bytk ynĂrĄzĘ‘ĎwĘ v.4 .+h qypm ’l hŇmĎ yrĂxĞIČwČ y’xndml ,y’br‘ml

.w"dw
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lGĎę lĘ GĂ hČ =NmĂ ‘ČSĚÁ ohyĘ l‘Č IČÄwČ : rhĲĎ hĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ yk¿ĄŇ lĘ mČ =lJĎ CnylĄŔ ’Ą 7

: lyĂxĲĎ hĆ yr¿ĄoBGĂ lk¡ŇŁ wĘ oUŔ ‘Ă ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ M‘ąČ=lkĎŇ wĘ ’Chť

sŘ6 MyêĳĂ tČŇ nĘ ì¡Ň dĘŇ yĲĎřbĘŇ yJ¿Ă MhĆŔ mĄ ’răĎyêĂ =l’Č É‘ČSĚÄ ohyĘ=l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 8

M’ĳŁ tĘŇ jĂ ‘ČS¡Ě ohyĘ MhËĆ ylĄ ’Ğ ’bÌŇŁ IĎwČ : ìŇ ynĲĆpĎŇ BĘ Mh¡Ć mĄ Sy’ËĂ dŇ m¿Ł ‘ĞyĲČ=âlř 9

MJ¿Ą IČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhoĎhyĘ MUąĄ hĚ yĘwČ : lGĲĎlĘ GĂ hČ =NmĂ hŇ l¡Ď ‘Ď hŇ lĎ yĘQČěhČ =lJĎ 10

MJ¿Ą IČwČ NrŔŁ ox=tŇ ybĲĄŇ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ ëŇ rĆDĆ ť MpĄę DĘrĘIĂwĲČ No‘ĳbĘŇ gĂŇBĘ hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ=hŇ JĲĎ mČ
dŇ rąČomBĘ MhĄÂ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄjĘ mĂ ű MsăĎ nĚBĘ yhĂÂ yĘwČ : hŇ dĲĎŇ uĄmČ =dŇ ‘Č wĘ hŇ q¡ĎzĄ‘Ğ=dŇ ‘Č 11

MyĂmËČèĎ hČ =NmĂ tŇ olÌ dŇŁ GĘ MynĂÄbĎŇ ’Ğ žMhĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ ylăĂ SĘ hĂ hoĎÃhywĲČ ÉNrŁ ox=tŇ yBĲĄ
CgËŇrĘhĲĎ rS¿Ć ’ĞmĲĄ dŇ rĎŔ BĎ hČ ynăĄbĘŇ ’Č BĘ ÉCtŇ mĄÄ =rSĆ ’Ğ MyBĂę rČ CtŇ mĳĚ IĎwČ hŇ q¡ĎzĄ‘Ğ=dŇ ‘Č

: bŇ rĆxĲĎ BĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ
ynăĄBĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇ êąĄ MoyęBĘ hoĎŔhylĲČ É‘ČSĚÄ ohyĘ rBąĄdČŇ yĘ z’ăĎ 12

qmĆ ‘¿ĄBĘ xČ r¡ĄyĎwĘ MoDŔ No‘ăbĘŇ gĂŇBĘ SmĆ SĆ ť l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄy‘ĄlĘ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
’yh¿Ă =âlhĞ wybĎŔ yĘ’ĲŁ ÉyoG Mu¿Ł yĂ=dŇ ‘Č dŇ mĎę ‘Ď xČ răĄyĎwĘ SmĆ èĆÁ hČ MDÄŁ IĂwČ : NolĲ IĎ’Č 13

Z’¿Ď =âlwĘ MyĂmČŔ èĎ hČ yYăĂ xĞBĲČ ÉSmĆ èĆÄ hČ dŇ mąŁ ‘ĞIĲČwČ rSĳĎ IĎhČ rpĆŇ săĄ =l‘Č hŇ b¡ĎŇ CtŇ kĘŇ
‘Čm¿Ł SĘ lĂ wyrĎŔ xĞ’ĲČ wĘ wynăĎpĎŇ lĘ É’ChhČ MoIąJČ hŇ yĎÁhĎ âlÄ wĘ : MymĲĂ êĎ Moy¿JĘ ’ob¡Ň lĎ 14

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ Mx¡Ď lĘ nĂ hoĎŔhyĘ yJăĂ Sy’ĳĂ loqă BĘ ho¡ĎhyĘ
: hŇ lĎ GĲĎlĘ GĂ hČ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć oUŔ ‘Ă l’ăĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ É‘ČSĚÄ ohyĘ bŇ SĎ IąĎwČ 15

dŇ G¡ČIĚwČ : hŇ dĲĎŇ uĄmČ BĘ hŇ r¡Ď‘ĎUĘř bČŇ C’¿ bĘŇ xĲĎ IĄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ tŇ SĆ m¡Ą xĞ CsnĚě IĎwČ 16, 17

hŇ r¡Ď‘ĎUĘ BČ My’¿Ă BĘ xĘ nĆ MykĂŔ lĎ UĘ hČ tŇ SĆ măĄ xĞ ÉC’YĘ mĘ nĂ rmĳŁ ’Ň lĄ ‘ČSăĚ ohylĲĂ
hŇ rĳĎ‘ĎUĘ hČ yjăĂ =l’Ć tŇ ol¡ dŇŁ GĘ Myn¿ĂbĎŇ ’Ğ CQGËŁ ‘ČSĚŔ ohyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ dĲĎŇ uĄmČ BĘ 18

ÉCpŇ dĘŇ rĂ CdŇ mŔŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ ÉMêĆ’Č wĘ : MrĲĎmĘ SĎ lĘ MyS¡Ă nĎ’Ğ hĎ ylËĆ‘Ď CdŇ yqÌĂpĘŇ hČ wĘ 19

MhĆŔ yrĄ‘ăĎ=l’Ć É’obŇ lĎ MCnęêĘ êĂ =l’ĲČ MtĳĎŇ o’ Mê¡ĆbĘŇ eČ zĂwĘ MkĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ yrăĄxĞ’ĲČ
ynăĄbĘŇ C ‘ČSĚÁ ohyĘ tŇ oQÄkČŇ JĘ žyhĂ yĘwČ : MkĲĆŇ dĘŇ yĆBĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ MnËĎtĎŇ nĘ yJÌĂ 20

CdăŇ rĘWĲĎ ÉMydĂŇ yrĂř vĘ hČ wĘ MUĳĎ êĚ=dŇ ‘Č dŇ ’¡Ł mĘ =hŇ lĎ odŇ gĘŇ hŇ J¿Ď mČ MtËĎŇ oJhČ lĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ
hŇ nÌĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć M‘ĎÄ hĎ =lkĎŇ žCbŇ SĚ IĎwČ : rYĲĎ bĘŇ UĂ hČ yr¿Ą‘Ď=l’Ć C’b¡ŇŁ IĎwČ MhĆŔ mĄř 21

‘Vwhy=l’
Nk v.8 .d"wy ryty hyl‘ rsmnw ìydĆyĎbĘ w"Td Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb yrqw bytk Nk v.8

’lmd ’lm Nk v.20 .t"ybh Vgd hrĎ‘ĎUĘ BČ yllhb v.16 .s"tw b"d ,’"d Nkw =âlwĘ ’"s ,hgwm rpsb
.Zmq MhĎmĄ yllhb v.20 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
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=tŇ ’Ć Sy’¡Ă lĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ lĂ ZrČÂxĎ =âlĲ Molĳ SĎ BĘ hŇ d¡ĎŇ uĄmČ ‘ČSËĚ ohyĘ=l’Ć
22 ylČę ’Ą C’yYăĂ ohwĘ hŇ rĳĎ‘ĎUĘ hČ yjăĂ =tŇ ’Ć Cx¡ tĘŇ jĂ ‘ČSĚŔ ohyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : onĲ SŁ lĘ
23 wylĎę ’Ą C’yYăĂ IŁ wČ NkĄŔ CW‘ĞIăČwČ : hŇ rĲĎ‘ĎUĘ hČ =NmĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myk¿ĂŇ lĎ UĘ hČ tŇ SĆ mËĄ xĞ=tŇ ’Ć

MĂlČęSĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ măĆ ű tŇ ’ăĄ hŇ rĳĎ‘ĎUĘ hČ =NmĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myk¿ĂŇ lĎ UĘ hČ tŇ SĆ mËĄ xĞ=tŇ ’Ć
ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć Syk¡ĂŇ lĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć tŇ CmŔ rĘyČ ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć ÉNorbĘŇ xĆ ëŇ lĆ mąĆ =tŇ ’Ć

24 ’rĎÄ qĘ IĂwČ ů‘ČSĚ ohyĘ=l’Ć ÈhQĆ ’Ą hĎ MykăĂŇ lĎ UĘ hČř =tŇ ’Ć M’ĎÂ yYĂ ohĲ JĘ yhĂ yĘwČţ : NolĲ gĘŇ‘Ć
ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ ySąĄ nĘ ’Č ynĄÂyYĂ qĘ =l’Ć rmĆ ’Ň IŁ wČţ l’Ąę rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ =lJĎ =l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ
MykăĂŇ lĎ UĘ hČ yr¡Ą’Ň CĘYČ =l‘Č MkĆŔ ylĄ gĘŇrČ=tŇ ’Ć CmyWĂ ť Cbę rĘqĂ oêŔ ’Ă ’ř CkăŇ lĘ hĲĎ hĆ

25 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MhĲĆ yrĄ’Ň CĘYČ =l‘Č Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČ=tŇ ’Ć CmyW¿Ă IĎwČ CbŔ rĘqĘ IĂwČĲ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ
hŇ kĎŇ kĎę yJăĂ CYŔ mĘ ’Ă wĘ Cqă zĘxĂ CêxĳĎ êĄ=l’Č wĘ C’¡ rĘyêĲĂ =l’Č ‘ČSĚŔ ohyĘ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ

26 MJĄÄ IČwČ : MtĲĎŇ o’ Mym¿Ă xĎ lĘ nĂ Mê¡Ć’Č rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ ybĄŇ yĘ’ăŁ =lkĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ
My¿ĂClêĘ CyËhĘ IĲĂwČ MyYĳĂ‘Ą hŇ èăĎ mĂ xĞ l‘¡Č MlĄětĘŇ IĂwČ MtĄŔ ymĂ yĘwČ ÉNkĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ ‘ČSąĚ ohyĘ

27 É‘ČSĚÄ ohyĘ hŇ CąĎYĂ SmĆ èĆę hČ ’oBă ű tŇ ‘ăĄlĘ yhĂÂ yĘwČ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ =l‘Č
MSĳĎ =C’BĘ xĘ nĆ rSăĆ ’Ğ hŇ r¡Ď‘ĎUĘ hČ =l’Ć MkĚŔ lĂ SĘ IČÄwČ MyYĂŔ ‘ĄhĲĎ l‘ăČmĄ ÉMCdŇ yrĂIĲŁ wČ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡Ć=dŇ ‘Č hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ hČ yjăĂ =l‘Č ÉtoldŇŁ GĘ MynąĂbĎŇ ’Ğ CmWĂÁ IĎwČ

28 =ypĂŇ lĘ hĎ JăĆ IČwČ ’Chę hČ MoIăBČ ‘ČSĚÁ ohyĘ dŇ kČÄ lĎ žhdĎŇ uĄmČ =tŇ ’Ć wĘ
âl¿ HBĎŔ =rSĆ ’Ğ ÉSpĆŇ eĆÄhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Mř tĎę o’ MrăĂxĹhĲĆ ůHJĎ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ ÈbrĆxĆ
: oxĲ yrĂyĘ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ dĎŔ uĄmČ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉW‘Č IČÄwČ dŇ yrĳĂWĎ ry’¡Ă SĘ hĂ

29 hŇ nĳĎbĘŇ lĂ hŇ d¡ĎŇ uĄUČ mĂ oUË ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSĚ ohyĘţ rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ
30 =tŇ ’Ć wĘ È l’Ą rĎWĘ yĂ dŇ yăČBĘ HtĎÁ o’=MGČ hoĎÄhyĘ žNêĄ IĂwČ : hŇ nĲĎbĘŇ lĂ =Mř ‘Ă MxĆ Q¡Ď IĂwČ

ry’¿Ă SĘ hĂ =âlĲ HBĎŔ =rSĆ ’Ğ ÉSpĆŇ eĆÄhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĆę =ypĂŇ lĘ hĎ JăĆ IČwČ ůHJĎ lĘ mČ
: oxĲ yrĂyĘ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ HJĎŔ lĘ mČ lĘ W‘Č IăČwČ dŇ yrĳĂWĎ HB¡Ď

31 NxČ IăĂwČ hŇ SĎ ykĳĂŇ lĎ hŇ n¡ĎbĘŇ QĂ mĂ oUË ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSĚ ohyĘţ rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ
32 ÉHdĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ dŇ yăČBĘ SykĂÁ lĎ =tŇ ’Ć hoĎÄhyĘ žNêĄ IĂwČ : HBĲĎ MxĆ Q¡Ď IĂwČ hĎ ylĆŔ ‘Ď

lk¿ŇŁ JĘ HBĳĎ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ e¡ĆhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ hĎ JăĆ IČwČ ynĂŔ èĄ hČ MoIăBČ
: hŇ nĲĎbĘŇ lĂ lĘ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ

z’
’"d Nkw yrqw bytk CklĘ hĎhĆ ’"sb ,yrq CklĘ hĎhĆ v.24 .w"dw b"d ,’"d Nkw Myklmh tSĆ măĄxĞ=t’ ’"s v.24

rybs wyl‘ rsmn ’"sb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nk v.28 .b"dw
.w"dw ’"d Nkw =l‘Č ’"s v.29 .z"l qwsp Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw yrqw bytk HtĎo’ ’"sb ,HtĎo’
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É‘ČSĚÄ ohyĘ ChJąĄ IČwČ SykĳĂŇ lĎ =tŇ ’Ć rz¡Ł ‘Ę lČ rzĆGĆŔ ëŇ lĆ măĆ ÉMrĎhŁ hŇ lĎę ‘Ď z’ăĎ 33

rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ : dŇ yrĲĂWĎ ol¡ =ry’ĲĂ SĘ hĂ yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ 34

Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ hĎ ylĆŔ ‘Ď CnăxĞ IĲČwČ hŇ nĎŁlĳ gĘŇ‘Ć Syk¡ĂŇ QĎ mĂ oUË ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSĚ ohyĘţ
=lJĎ Ét’Ą wĘ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ hĎ CJă IČwČ É’ChhČ MoIąBČ hĎ CdÁ JĘ lĘ IĂwĲČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď 35

: SykĲĂŇ lĎ lĘ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ MyrĳĂxĹhĲĆ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ HBĎŔ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ eăĆhČ

Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ hŇ nĎ orĳbĘŇ xĆ hŇ nĎ ol¡ gĘŇ‘ĆmĲĄ oUË ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSĚ ohyĘţ l‘Č IăČwČ 36

hĎ yrĆÁ ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ HJĎÄ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĆ ţ=ypĂŇ lĘ =hĎ CJĲ IČwČ hĎ CdăŇ JĘ lĘ IĂwĲČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď 37

hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ dŇ yrĂŔ WĎ ry’ăĂ SĘ hĂ =âlĲ ÉHBĎ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ eąĆhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
: HBĲĎ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ e¡ĆhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ HtĎŔ o’ MrăĄxĞ IĲČwČ Nolĳ gĘŇ‘ĆlĘ

HdĎÂJĘ lĘ IĂwĲČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď MxĆ Q¡Ď IĂwČ hŇ rĎbĳĂŇ DĘ oU¡ ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSËĚ ohyĘ bŇ SĎ IÌĎwČ 38, 39

=tŇ ’Ć ÉCmyrĂÄ xĞ IĲČwČĲ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ MCJă IČwČ ÉhĎ yrĆÄ ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ HJąĎ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ
Norę bĘŇ xĆ lĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’ĞJĲČ dŇ yrĳĂWĎ ry’¡Ă SĘ hĂ âl¿ HBĎŔ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ năĆ=lJĎ
: HJĲĎ lĘ mČ lĘ C hŇ n¡ĎbĘŇ lĂ lĘ hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’ĞkĲČŇ wĘ HJĎŔ lĘ mČ lĘ C ÉhrĎbĂÄ dĘŇ lĂ hŇ WąĎ ‘Ď=NJĄř
tŇ odę SĄ ’ĞhĲĎ wĘ hŇ lĎÁpĄŇ èĘ hČ wĘ bŇ gĆŇ eĆÄhČ wĘ žrhĎ hĎ ZrĆ’ĎÃ hĎ =lJĎ =tŇ ’ĲĆř ‘ČSăĚ ohyĘ hŇ JăĆ IČwČ 40

MyrĂŔ xĹhĲĆ ÉhmĎ SĎ eĘ hČ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ dŇ yrĳĂWĎ ry’¡Ă SĘ hĂ âl¿ MhĆŔ ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ Ét’Ą wĘ
‘Čn¡ĄrĘBČ Sd¿ĄŇ uĎ mĂ ‘ČSËĚ ohyĘ MJÌĄ IČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ hŇ CĎŔYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ 41

sŘ7 MykąĂŇ lĎ UĘ hČ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ : No‘Ĳ bĘŇ GĂ =dŇ ‘Č wĘ NSĆ G¡Ł ZrĆ’¿Ć=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ hŇ EĳĎ‘Č=dŇ ‘Č wĘ 42

yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ yJĂę tŇ xĳĎ ’Ć M‘ČjăČ ‘ČS¡Ě ohyĘ dŇ k¿ČŇ lĎ MYĎŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ
oUŔ ‘Ă l’ăĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ É‘ČSĚÄ ohyĘ bŇ SĎ IąĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ Mx¡Ď lĘ nĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 43

=ëŇ lĆ mĲĆ NybăĂŇ yĎ ‘Čm¡Ł SĘ JĂ yhĂě yĘwČ : hŇ lĎ GĲĎlĘ GĂ hČ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ =l’Ć ’y

ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć wĘ Nor¡mĘ SĂ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć wĘ NodŔ mĎ ëŇ lĆ măĆ ÉbbĎŇ oy=l’Ć xlČęSĘ IĂwČ roYĳxĎ
bŇ gĆŇ n¿Ć hŇ bËĎŇ rĎ‘ĞbĲĎŇ C rhÌĎBĎ Nopę ~Ę mĂ rSăĆ ’Ğ MykĂÂ lĎ UĘ hČ =l’Ć wĲĘ : PŇ SĲĎ kĘŇ ’Č 2

MIĎŔmĂ C xrăĎzĘUĂ mĂ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ : MIĲĎmĂ roD¡ tŇ op¿Ň nĎbĘŇ C hŇ lĳĎ pĄŇ èĘ bČŇ C tŇ or¡nĘřJĲĂ 3

ZrĆ’¡ĆBĘ NomŔ rĘxĆ tŇ xČ êăČ ÉyCĂxĂ hĲČ wĘ rhĳĎBĎ ys¡Ă CbŇ yĘhČ wĘ yE¿ĂrĂjĘ hČ wĘ yêËĂ xĂ hĲČ wĘ yrÌĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ
rS¿Ć ’Ğ loxË JČ bŇ rĎě =M‘Č MUĎŔ ‘Ă ÉMhĆ ynĄxĞmĲČ =lkĎŇ wĘ MhĄę C’ă YĘ IĲĄwČ : hŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ 4

MykăĂŇ lĎ UĘ hČ lJ¡Ł CdŔ ‘ĞCăĎIĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ =bŇ rČ bŇ kĆŇ r¡ĆwĎ sCs¿ wĘ bŇ rĳŁ lĎ MI¡ĎhČ =tŇ pČŇ WĘ =l‘Č 5

hl’h
bwrb dbl ’wVb Nk v.2 .’y .’y‘g ’lb =t’Ć n"b ,’"b Nk v.40 .’y‘gb =NJĲĄ n"b ,’"b Nk v.39

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d Nkw twrnĞJĲĂ ’"s ,’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps
www.bibleist.ru



11:6—18 ‘Vwhy 357

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ MorŔ mĄ ymăĄ =l’Ć ÉwDĎxĘ yČ CnąxĞ IĲČwČ C’bÁŁ IĎwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ

6 tŇ ‘ăĄJĎ rxĎÂmĎ yJăĂ ůMhĆ ynĄjĘ mĂ ’răĎyêĂ =l’Č È‘ČSĚ ohyĘ=l’Ć hoăĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
MhăĆ ysĄ CsĲ =tŇ ’Ć l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ Myl¡Ă lĎ xĞ MQËĎ JĚ =tŇ ’Ć NtÌĄŇ nŁ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ tŇ ’Ň ŁEęhČ

7 =lkĎŇ wĘ ‘ČSĚÃ ohyĘ ’băŇŁ IĎwČ : S’ĲĄ BĎ PŇ r¿Ł WĘ êĂ Mh¡Ć ytĄŇ bĲŇŁ JĘ rĘmČ =tŇ ’Ć wĘ ruĄÂ‘ČêĘ
: MhĲĆ BĎ Cl¡ jĘ IĂwĲČ M’ĳŁ tĘŇ jĂ Mor¡mĄ ym¿Ą =l‘Čř MhËĆ ylĄ ‘Ğ oUÌ ‘Ă hŇ mĎÄ xĎ lĘ UĂ hČ žM‘Č

8 Éd‘Č wĘ hŇ BĎę rČ NodăŇ yYĂ =dŇ ‘Č MCpÂDĘrĘIĂwĲČ ůMCJIČwČ È l’Ą rĎWĘ yĂ=dŇ yĲČBĘ ho¿ĎhyĘ MnĄÄêĘ IĂwČ
yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č MJĚě IČwČ hŇ xĎ rĳĎzĘmĂ hŇ j¡Ć YĘ mĂ tŇ ‘¿ČqĘ BĂ =dŇ ‘Č wĘ MyĂmČŔ tŇ opăŇ rĘWĘ mĂ

9 hoĳĎhyĘ ol¡ =rmČ ’ĲĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ‘ČSĚŔ ohyĘ ÉMhĆ lĎ W‘Č IąČwČ : dŇ yrĲĂWĎ Mh¡Ć lĎ =ry’ĲĂ SĘ hĂ
: S’ĲĄ BĎ PŇ r¿ČWĎ Mh¡Ć ytĄŇ bĲŇŁ JĘ rĘmČ =tŇ ’Ć wĘ ruĄŔ ‘Ă MhăĆ ysĄ CsĲ =tŇ ’Ć

10 hŇ JăĎ hĂ HJ¡Ď lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ roYŔ xĎ =tŇ ’Ć dŇ JăŁ lĘ IĂwČ É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ ‘ČSĚÁ ohyĘ bŇ SĎ IĎÄwČ
: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ ok¿Ň lĎ mĘ UČ hČ =lJĎř S’Ň r¡Ł ’yhĂě MynĂŔ pĎŇ lĘ roYă xĎ =yJĲĂ bŇ rĆxĳĎbĆŇ

11 rt¡ČŇ on âl¿ MrĄŔ xĞhĲČ ÉbrĆxĆÄ =ypĂŇ lĘ HBąĎ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ eĆÄhČ =lJĎ =tŇ ’Ć CJř IČwČţ
12 MykăĂ lĎ UĘ hČ yrăĄ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć wĲĘ : S’ĲĄ BĎ PŇ r¿ČWĎ roY¡ xĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ mĳĎ SĎ nĘ =lJĎ

MyrăĂxĹhĲĆ bŇ rĆx¡Ć=ypĂŇ lĘ MJ¿Ą IČwČ ‘ČSËĚ ohyĘ dŇ kÌČŇ lĎ MhĆÂ ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĲĘ hŇ QĆ ’Ą hĎ ţ
13 ÉtodŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ MyrĂę ‘ĎhĲĆ =lJĎ qrăČ : hoĲĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘¿Ć hŇ S¡Ć mŁ hŇ CĎŔYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ MtĳĎŇ o’

PŇ r¿ČWĎ HD¡ĎbČŇ lĘ roY¿ xĎ =tŇ ’Ć ytËĂŇ lĎ CzĲ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ Mp¡ĎŇ rĎWĘ âl¿ MQĎŔ êĂ =l‘Č
14 ynăĄBĘ Mh¡Ć lĎ Cz¿zĘBĲĎ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ wĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyrąĂ‘ĎhĲĆ llČÂSĘ lkŇŁ wĘţ : ‘ČSĲĚ ohyĘ

MtĎŔ o’ ÉMdĎŇ mĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č bŇ rĆxĆę =ypĂŇ lĘ CJă hĂ MdĎÂ’Ď hĲĎ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ qrăČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
15 oDŔ bĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ : hŇ mĲĎ SĎ nĘ =lJĎ Cry’¡Ă SĘ hĂ âl¿

rbĎŔ DĎ rysăĂ hĄ =âlĲ ‘ČSĚŔ ohyĘ hŇ WăĎ ‘Ď ÉNkĄŇ wĘ ‘ČSĳĚ ohyĘ=tŇ ’Ć hŇ S¡Ć mŁ hŇ C¿ĎYĂ =NJĄ
16 ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ xuČÄ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lJËŁ mĂ

hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ NSĆ GŔŁ hČ ZrĆ’ăĆ=lJĎ Ét’Ą wĘ ÉbgĆŇ eĆÄhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ rhąĎ hĎ tŇ ’Ň ŁEęhČ
17 ÉqlĎ xĎ hĲĆ rhąĎ hĎ =NmĂ : hŇ tĲŇŁ lĎřpĲĄŇ SĘ C l’¡Ą rĎWĘ yĂ rh¿Č =tŇ ’Ć wĘ hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ

Nomĳ rĘxĆ =rhČ tŇ xČ ê¡Č NonŔ bĎŇ QĘ hČ tŇ ‘ăČqĘ bĂŇ BĘ ÉdGĎ l‘ČBąČ =dŇ ‘Č wĘ ry‘ĂŔ WĄ hŇ lăĆ o‘hĲĎ
18 hŇ WÌĎ ‘Ď MyBĂę rČ MymăĂ yĎ : MtĲĄŇ ymĂř yĘwČ MJ¡Ą IČwČ dŇ kČŔ lĎ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ

‘Vwhy
CJIČwČ ,bytk MJĚIČwČ ’"s v.11 .b"dw ’"d Nkw =lkĎ lĘ ’"s v.10 .r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.7

.yrq MtĄymĂ yĘwČ ,bytk MCtymĂ yĘwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.17 .yrq otlĎ pĄSĘ wĘ v.16 .yrq
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rSąĆ ’Ğ ry‘Ăę hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ =âlĲ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myk¿ĂŇ lĎ UĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ 19

lJ¡Ł hČ =tŇ ’Ć No‘ĳbĘŇ gĂŇ ybăĄŇ SĘ yĲŁ yC¡ĂxĂ hĲČ yê¿Ă lĘ BĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lř’Ć ÉhmĎ ylĂÄSĘ hĂ
žMBĎ lĂ =tŇ ’Ć qEăĄxČ lĘ hŇ tĎÃ yĘhĲĎ ű hoăĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ yJăĂ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ bČŇ Cx¿ qĘ lĲĎ 20

=tŇ oyĲhĹ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ MmĎŔ yrĂxĞhĲČ N‘ČmăČ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ mąĎ xĎ lĘ UĂ hČ tŇ ’Ň rČÄ qĘ lĂ
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MdĎŔ ymĂ SĘ hČ N‘ČmăČ lĘ yJĂ ť hŇ eĳĎxĂ êĘ Mh¡Ć lĎ
ÉMyqĂ nĎ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ rąĄkĘŇ IČwČ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ ‘ČSĚÁ ohyĘ ’bÄŁ IĎwČ 21

lJ¡Ł mĂ C hŇ dĎŔ ChyĘ rhăČ É lJŁ mĂ C bŇ nĎŔ ‘Ğ=NmĂř rbăĂŇ DĘ=NmĂ ÉNorbĘŇ xĆ =NmĂ rhąĎ hĎ =NmĂ
MyqĂŔ nĎ‘Ğ rtăČŇ on=âlĲ : ‘ČSĲĚ ohyĘ Mm¿Ď yrĂxĹhĲĆ Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎ=M‘Ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rhăČ 22

xuČÄ IĂwČ : Cr’ĲĎ SĘ nĂ dŇ oD¡SĘ ’Č bĘŇ C tŇ g¿ČŇBĘ hŇ EËĎ‘ČBĘ qrČę l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ZrĆ’¡ĆBĘ 23

ůhSĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ rBăĆ DĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ ZrĆ’Ďę hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ
ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ MhĳĆ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ Mt¡ĎŇ qŁ lĘ xĘ mČ JĘř l’ËĄ rĎWĘ yĂlĘ hŇ lÌĎ xĞ nĲČlĘ ‘ČSĚÄ ohyĘ žHnĎêĘ IĂwČ
rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ ykăĄŇ lĘ mČ ű hŇ QĆ ’ăĄ wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ mĂ hŇ T¡Ď qĘ SĲĎ by
hŇ xăĎ rĘzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¿ĄBĘ MYĎŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć CSă rĘIĲĂwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CJą hĂ
: hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ hŇ b¡ĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ =lkĎŇ wĘ NomŔ rĘxĆ rhăČ =dŇ ‘Č ÉNonrĘ’Č lxČ eąČmĂ SmĆ èĳĎ hČ
žrSĆ ’Ğ r‘ĄÃ rŁ ‘ĞmĲĄ lSĄÃ mŁ NoBĳ SĘ xĆ BĘ bŇ S¡Ą oIhČ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNoxysĂ 2

lxČ eČŔ hČ qBăŁ yČ Éd‘Č wĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ yYăĂ xĞ wĲČ É lxČ eČÄhČ ëŇ otąŇ wĘ NonÁrĘ’Č lxČ nČÄ=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č
MyăĎ dŇ ‘Č wĘţ hŇ xĎ rĎę zĘmĂ tŇ orÁ nĘ JĲĂ MyĎÄ=dŇ ‘Č žhbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡Ň GĘ 3

tŇ xČ ê¡Č NmĎŔ yêĄmĂÄ C tŇ omĳř SĂ yĘhČ tŇ yBăĄ ëŇ rĆD¡Ć hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ ÉxlČ UĆÄ hČ =MyĎ hŇ bąĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ
My’ĳĂ pĎŇ rĘhĲĎ rtĆŇ I¡ĆmĂ NSĎŔ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ gŇ o‘ť lCbę gĘŇ C : hŇ GĲĎsĘ jĂ hČ tŇ oD¿SĘ ’Č 4

ÉhkĎŇ lĘ sČř bĘŇ C Nomą rĘxĆ rhČÄ BĘ lSĄ mŁ Cţ : y‘Ă rĲĆdĘŇ ’Ć bĘŇ C tŇ or¡êĎSĘ ‘ČBĘ bŇ S¿Ą oIhČ 5

lCb¡Ň GĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ ÉyYĂ xĞ wĲČ ytĳĂŇ kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ wĘ yr¡ĂCSGĘ hČ lCb¿Ň GĘ =dŇ ‘Č NSĎŔ BĎ hČ =lkĎŇ bĘŇ C
HnĎêĘ IĂwĲČţ MCJĳ hĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ C hoËĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SÌĆ mŁ : NoBĲ SĘ xĆ =ëŇ lĆ mĲĆ Nox¿ ysĂ 6

: hŇ èĲĆ nČmĘ hĲČ TbĆŇ S¿Ą yY¡Ă xĞlĲČ wĘ ydĂŔ GĎlČ wĘ ÉynĂ bĄŇ C’rĲlĎ hŇ èĎę rĚyĘ hoĎÁhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SĆÄ mŁ
ynăĄbĘŇ C ‘ČSĚÁ ohyĘ hŇ JĎÄ hĂ žrSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎÃ hĎ ykăĄŇ lĘ mČ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ 7

=dŇ ‘Č wĘř NonŔ bĎŇ QĘ hČ tŇ ‘ăČqĘ bĂŇ BĘ ÉdGĎ l‘ČBąČ mĂ hŇ UĎ yĎŔ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ąĄBĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ
l’ËĄ rĎWĘ yĂ yTÌĄbĘŇ SĂ lĘ ‘ČSĚÁ ohyĘ HnĎÄêĘ IĂwČ hŇ rĎy‘ĳĂWĄ hŇ lăĆ ‘Ł hĲĎ ql¡Ď xĎ hĲĆ rh¿Ď hĎ
hVry
’"s v.23 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =NmĂ C ’"s v.21 .+rtw ’"yd ,q"d Nkw =t’Ć ’"s v.19

Nk v.5 .rsx tmŁ SĂ yĘhČ ’"s v.3 .by .s"tw ‘"t ,b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw MtĎqŁ lĘ xĘ mČBĘ
.r"tw b"d ,’"d Nkw =d‘Č ’"s v.7 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb ’y‘g ’lb
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8 tŇ odŔ SĄ ’ĞbăĎŇ C ÉhbĎŇ rĎ‘ĞbĲĎŇ C hŇ lĎę pĄŇ èĘ bČŇ C rhăĎ BĎ : MtĲĎŇ qŁ lĘ xĘ mČ JĘř hŇ è¡Ď rĚyĘ
: ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ yEĂŔrĂjĘ hČ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ÉyêĂ xĂ hĲČ bŇ gĆŇ eĳĆbČŇ C rB¡Ď dĘŇ UĂ bČŇ C

9 dŇ xĳĎ ’Ć ox¡ yrĂyĘ ëŇ lĆ m¿Ć
: dŇ xĲĎ ’Ć l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ dŇ ~¿Č mĂ =rSĆ ’Ğ y‘ËČhĎ ëŇ lĆ mÌĆ

10 dŇ xĎŔ ’Ć ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć Nor¡bĘŇ xĆ ëŇ lĆ m¿Ć

11 dŇ xĎŔ ’Ć ÉtCmrĘyČ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć Syk¡ĂŇ lĎ ëŇ lĆ m¿Ć

12 dŇ xĎŔ ’Ć ÉNolgĘŇ‘Ć ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć rzĆG¡Ć ëŇ lĆ m¿Ć

13 dŇ xĎŔ ’Ć ÉrbĂŇ DĘ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć rdĆŇ G¡Ć ëŇ lĆ m¿Ć

14 dŇ xĎŔ ’Ć ÉhmĎ rĘxĎ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć dŇ r¡Ď‘Ğ ëŇ lĆ m¿Ć

15 dŇ xĎŔ ’Ć ÉhnĎbĘŇ lĂ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć MQ¡Ď dĚŇ ‘Ğ ëŇ lĆ m¿Ć

16 dŇ xĎŔ ’Ć ÉhdĎŇ uĄmČ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ ëŇ lĆ m¿Ć

17 dŇ xĎŔ ’Ć ÉxČ CjÄ êČ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć rpĆŇ x¡Ą ëŇ lĆ m¿Ć

18 dŇ xĎŔ ’Ć ÉqpĄŇ ’Ğ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć Nor¡èĎ lČ ëŇ lĆ m¿Ć

19 dŇ xĎŔ ’Ć ÉNodŇ mĎ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć roY¡ xĎ ëŇ lĆ m¿Ć

20 dŇ xĎŔ ’Ć ÉNo’Ň rř mĘ NorąmĘ SĂ ëŇ lĆ măĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć PŇ S¡Ď kĘŇ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć

21 dŇ xĎŔ ’Ć ÉënČ‘Ęř êČ ëŇ lĆ mąĆ
Klm
.hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9 .s"tw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw MtĎqŁ lĘ xĘ mČBĘ ’"s v.7

,w"d ,g"d ,b"d Nkw Kn‘ĞêĲČ ’"s v.21 .yrq NormĘ v.20 .hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16
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: dŇ xĲĎ ’Ć oD¡gĂŇmĘ ëŇ lĆ m¿Ć
dŇ xĎŔ ’Ć ÉSdĆŇ qĆÄ ëŇ lĆ mąĆ 22

: dŇ xĲĎ ’Ć lm¡Ć rĘJČ lČ M‘¿ĎnĘ qĘ yĎ=ëŇ lĆ mĲĆ
dŇ xĳĎ ’Ć roD¡ tŇ p¿ČŇ nĎlĘ roDË ëŇ lĆ m¿Ć 23

: dŇ xĲĎ ’Ć lG¡ĎlĘ gĂŇlĘ My¿ĂoG=ëŇ lĆ mĲĆ
dŇ xĳĎ ’Ć hŇ Y¡Ď rĘêĂ ëŇ lĆ m¿Ć 24

: dŇ xĲĎ ’Ć wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ =lJĎ
sŘ8 tĎŇ ’Ň BăĎ ÉhêĎř nĘ qČÄ zĎ hŇ êąĎ’Č wylĎę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MymĳĂ IĎBČ ’B¡Ď NqĄŔ zĎ ‘ČSăĚ ohywĲĂ gy

ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ ’Ň z¿Ł : HêĲĎSĘ rĂlĘ dŇ ’¡Ł mĘ =hŇ BĲĄ rĘhČ hŇ r¿Ď’ĞSĘ nĂ ZrĆ’ËĎhĎ wĘ MymĂŔ IĎbČŇ 2

roxÂ yèĂ hČ =NmĂ : yrĲĂCSGĘ hČ =lkĎŇ wĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ tŇ ol¿ ylĂ GĘ =lJĎ tŇ rĆ’ĳĎSĘ eĂ hČ 3

bŇ SĳĄ xĎ êĲĄ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ lČ Ĳ hŇ nĎ opŔ YĎ ÉNorqĘ ‘Ć lCbąŇ GĘ dŇ ‘ČÄ wĘ MyĂrČę YĘ mĂ ynăĄjĘ =l‘Č ű rSăĆ ’Ğ
yêĂŔ GĂ hČř ynăĂolqĘ SĘ ’Ć hĲĎ ÉydĂŇ oDSĘ ’Č hĲĎ wĘ ytąĂŇ EĎ‘ČhĲĎ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ ű tŇ SĆ măĄ xĞ
rS¿Ć ’Ğ hŇ rËĎ‘ĎmĘ C ynĂę ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ZrĆ’ăĆ=lJĎ NmĎÂ yêĄmĂ : śMyCĲĂ‘ČhĲĎ wĘ yn¡ĂorqĘ ‘ĆhĲĎ wĘ 4

=lkĎŇ wĘ ylĂębĘŇ GĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ wĘ : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ lCb¿Ň GĘ dŇ ‘¡Č hŇ qĎ pĳĄŇ ’Ğ=dŇ ‘Č Myn¡ĂdŇŁ y~ĲĂ lČ 5

’ob¿Ň lĘ dŇ ‘¡Č Nomĳ rĘxĆ =rhČ tŇ xČ ê¡Č dŇ GĎŔ l‘ČBăČ mĂ SmĆ èĆŔ hČ xrăČzĘmĂ ÉNonbĎŇ QĘ hČ
=lJĎ ÉMyĂmČÄ tŇ p¿ŇŁ rĘWĘ mĂ =dŇ ‘Č NonÂbĎŇ QĘ hČ =NmĂ rhĎ hĎ ţ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ : tŇ mĲĎ xĞ 6

É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ hĎ ląĆ jĂ hČ qrČţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ MSĄŔ yrĂř o’Ĳ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ MynĂŔ dŇŁ yYăĂ
hŇ l¡Ď xĞ nĲČBĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć qQĄÂxČ hŇ êĎę ‘Č wĘ : ìŇ ytĲĂŇ yCĂYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ lĎŔ xĞ nĲČBĘ 7

ydĂŔ GĎhČ wĘ ÉynĂ bĄŇ C’rĲhĎ oUę ‘Ă : hŇ èĲĆ nČmĘ hĲČ TbĆŇ è¿Ą hČ yY¡Ă xĞ wĲČ MyTĳĂ bĎŇ èĘ hČ tŇ ‘ăČSĘ tĂŇ lĘ 8

hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ąĄBĘ hŇ SĆę mŁ MhĆÁ lĎ NtČÄ nĎ žrSĆ ’Ğ MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČ Cx¡ qĘ lĲĎ
=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č žrSĆ ’Ğ r‘ĄÃ or‘ĞmĲĄ : hoĲĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘¿Ć hŇ S¡Ć mŁ MhĆŔ lĎ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’ĞJĲČř 9

’b¡ĎŇ dĘŇ ymĲĄ rS¿Ł yUĂ hČ =lkĎŇ wĘ lxČ eËČhČ =ëŇ otĲŇ BĘ rSÌĆ ’Ğ ry‘ĂÄ hĎ wĘ NonÁrĘ’Č lxČ nČÄ
NoBĳ SĘ xĆ BĘ ëŇ ¡ČlmĎ rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNoxysĂ ÉyrĄ‘Ď lkęŁ wĘ : NobĲŇ yDĂ=dŇ ‘Čř 10

lkÄŁ wĘ ytĂę kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ wĘ yrăĂCSGĘ hČ lCbÌŇ gĘŇ C dŇ ‘ĎÂlĘ GĂ hČ wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡Ň GĘ =dŇ ‘Č 11

NSĎŔ BĎ BČ Égo‘ tŇ Ck¿Ň lĘ mĘ mČ =lJĎ : hŇ kĲĎŇ lĘ sČř =dŇ ‘Č NS¡Ď BĎ hČ =lkĎŇ wĘ NomË rĘxĆ rh¿Č 12

My’ĂŔ pĎŇ rĘhĲĎ rtĆŇ IăĆmĂ Ér’Č SĘ nĂ ’Chą y‘Ă rĳĆdĘŇ ’Ć bĘŇ C tŇ or¡êĎSĘ ‘ČBĘ ëŇ ¿ČlmĎ =rSĆ ’Ğ
yr¡ĂCSGĘ hČ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCSyrĂÄ oh âlą wĘ : MSĲĄ rĂIĲŁ wČ hŇ S¡Ć mŁ MJ¿Ą IČwČ 13

ytk‘mh=t’w
l"Y v.3 .s"tw ‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw yêĂ GĂhČ wĘ ’"s v.3 .rsx êĎnĘqČzĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.1 .gy
Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.9 .rSĆ ’Ğ rybs v.8 .w"Td Nkw d"wy rsx MSĄ rĂo’ ’"s v.6 .s"t Nk : NmĲĎ yêĄmĂ MyCăĂ‘ČhĎ wĘ

.+h b"y ly‘l Nyy‘ : y"k Myrpsb ’y‘g ’lb Nk v.11 .b"dw ’"dwww.bibleist.ru
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MoI¿hČ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ bŇ rĆqăĆBĘ ÉtkĎŇ ‘ĞmĲČ C rCSą GĘ bŇ SĆ IĄÄwČ ytĳĂŇ kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ =tŇ ’Ć wĘ
14 É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ yèĄÄ ’Ă hŇ lĳĎ xĞ nĲČ Nt¡ČŇ nĎ âl¿ ywĂŔQĄ hČ TbĆŇ SăĄ lĘ qrČť : hŇ EĲĆhČ
15 hŇ F¿Ą mČ lĘ hŇ SĆŔ mŁ NêăĄ IĂwČ : olĲ =rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ otŔ lĎ xĞ nĲČ ’Chă
16 žrSĆ ’Ğ r‘ĄÃ or‘ĞmĲĄ lCbę GĘ hČ MhĆÁ lĎ yhĂÄ yĘwČ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Nb¡ĄŇ C’rĘ=ynĲĄbĘŇ

rS¡Ł yUĂ hČ =lkĎŇ wĘ lxČ eËČhČ =ëŇ otĲŇ BĘ rSÌĆ ’Ğ ry‘ĂÄ hĎ wĘ NonÁrĘ’Č lxČ nČÄ=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č
17 tŇ omă bĎŇ C ÉNobŇ yDĂř rSĳŁ yUĂř BČ rSăĆ ’Ğ hĎ yr¡Ć‘Ď=lkĎŇ wĘ NoB¿ SĘ xĆ : ’bĲĎŇ dĘŇ ymĲĄ =lř‘Č

18, 19 MyĂtăČŇ yĎrĘqĂ wĘ : tŇ ‘ČpĲĎŇ mĄ C tŇ m¡Ł dĄŇ qĘ C hŇ YĎ hĘ y¿ČwĘ : No‘Ĳ mĘ l‘ČB¿Č tŇ yb¡ĄŇ C l‘ČBČŔ
20 tŇ oD¿SĘ ’Č wĘ ro‘ËjĘ tŇ yb¿ĄŇ C : qmĆ ‘ĲĄhĎ rh¿Č BĘ rxČ è¡Č hČ tŇ rĆY¿ĆwĘ hŇ mĎŔ bĘŇ WĂ wĘ
21 ÉNoxysĂ tŇ Ckę lĘ mĘ mČ =lkĲĎŇ wĘ rSŔŁ yUĂ hČ yrăĄ‘Ď É lkŇŁ wĘ : tŇ omĲ SĂ yĘhČ tŇ yb¿ĄŇ C hŇ G¡ĎsĘ jĂ hČ

=tŇ ’Ć wĘ ű otăŇ ’Ł hŇ SĆÁ mŁ hŇ JĎÄ hĂ žrSĆ ’Ğ NoBĳ SĘ xĆ BĘ ëŇ ¡ČlmĎ rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ
‘bČŇ rĆŔ =tŇ ’Ć wĘ ÉrCx=tŇ ’Ć wĘ rCYą =tŇ ’Ć wĘ ÉMqĆrĆÄ =tŇ ’Ć wĘ ywąĂ’Ĺ=tŇ ’Ć NyĎędĘŇ mĂ y’ăĄyWĂ nĘ

22 CgÌŇrĘhĲĎ MsĳĄ ouhČ ro‘¡BĘ =NBĆ M‘¿ĎlĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ NoxŔ ysĂ ykăĄŇ ysĂ nĘ
23 ND¡ĄrĘIČhČ NbĄŔ C’rĘ ynăĄBĘ É lCbŇ GĘ yhĂę yĘwČ : MhĲĆ ylĄ lĘ xČ =l’Ćř bŇ rĆx¡ĆBČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ

: NřhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ MtĎŔ oxjĘ SĘ mĂ lĘ ÉNbĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ tŇ ląČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň zăŁ lCbĳŇ gĘŇ C
24 : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ lĂ dŇ gĎŔ =hŇ FĄ mČ lĘ ÉhSĆ mŁ NêąĄ IĂwČ
25 ynăĄBĘ ZrĆ’¡Ć yYĂě xĞ wĲČ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ yrăĄ‘Ď=lkĎŇ wĘ ÉrzĄ‘Ę yČ lCbŔ GĘ hČ ÉMhĆ lĎ yhąĂ yĘwČ
26 tŇ m¿Č rĎ=dŇ ‘Č NoBË SĘ xĆ mĲĄ C : hŇ BĲĎ rČ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ r‘Ąě or‘Ğ=dŇ ‘Č NoUĳ ‘Č
27 žMrĎhĎ tŇ yBăĄ qmĆ ‘ĄÃ bĎŇ C : rbĲĂŇ dĘŇ lĂ lCb¿Ň GĘ =dŇ ‘Č MyĂn¡ČxĞUĲČ mĲĂ C MynĳĂTŁ bĘŇ C hŇ j¡Ć YĘ UĂ hČ

NoBŔ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ ÉNoxysĂ tŇ Ckę lĘ mĘ mČ rtĆŇ yĆ ť Nopę YĎ wĘ tŇ oJă sĚ wĘ hŇ rĎÁ mĘ nĂ tŇ ybĄÄ C
28 tŇ ’Ň zËŁ : hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¿Ą tŇ rĆeĆŔ JĂ =MyĲĎ ÉhYĄqĘ =dŇ ‘Č lbĳĚŇ gĘŇ C ND¡ĄrĘIČhČ

: Mř hĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ dŇ g¡ĎŇ =ynĄBĘ tŇ l¿Č xĞ nĲČ
29 hŇ è¡Ć nČmĘ =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ yYËĂ xĞlĲČ yhĂę yĘwČ hŇ èĳĆ nČmĘ TbĆŇ SăĄ yY¡Ă xĞlĲČ hŇ SĆŔ mŁ NêăĄ IĂwČ
30 ű tŇ CkăŇ lĘ mĘ mČ =lJĲĎ NSĎÁ BĎ hČ =lJĲĎř MyĂnČÄxĞUĲČ mĂ MlĎę CřbŇ gĘŇ yhăĂ yĘwČ : MtĲĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ

: ry‘ĲĂ Myè¿Ă SĂ NS¡Ď BĎ BČ rS¿Ć ’Ğ ry’ËĂ yĎ tŇ C¿Ł xČ =lkĎŇ wĘ NSĎę BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘ă
31 NSĳĎ BĎ BČ gŇ o‘¡ tŇ Ck¿Ň lĘ mĘ mČ yrËĄ‘Ď y‘Ă rĆŔ dĘŇ ’Ć wĘ tŇ orăêĎSĘ ‘Č wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ hČ yYąĂ xĞ wĲČ
32 hŇ QĆ ’Ąě : MtĲĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ ryk¡ĂŇ mĎ =ynĲĄbĘŇ yY¿Ă xĞlĲČ hŇ èĆŔ nČmĘ =NBĆ ÉrykĂŇ mĎ ynąĄbĘŇ lĂ

lxn=rV’
Nkw ’lm roSUĂ BČ ’"s v.17 .s"tw ‘"t ,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =d‘Č ’"sb ,=d‘Č rybs v.16

Nkw MhĆyrĄYĘ xČ wĘ ’"s v.23 .+rtw b"d ,’"d Nkw =l‘Č ’"s v.22 .rsx NbŁ yDĂ ’"s v.17 .w"Tdw b"d ,’"d
=lkĎ wĘ ’"s v.30 .Mlwbg=lkĎ ’"s v.30 .b"yd Nkw NhĆyrĄYĘ xČ wĘ ’"s v.28 .rpsh yYx v.26 .b"dw ’"d

.‘"tw b"d Nkw
www.bibleist.ru
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: hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ ox¡ yrĂyĘ ND¿ĄrĘyČlĘ rbĆŇ ‘ËĄmĄ bŇ ’ĳĎ om tŇ obăŇ rĘ‘ĲČBĘ hŇ S¡Ć mŁ lx¿Č nĂ =rSĆ ’Ğ
yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ hŇ lĳĎ xĞ nĲČ hŇ S¡Ć mŁ Nt¿ČŇ nĎ=âlĲ ywĂŔQĄ hČ ÉTbĆŇ SĄÄ lĘ C 33

hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : MhĲĆ lĎ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MtĎŔ lĎ xĞ nĲČ ’Chă É l’Ą rĎWĘ yĂ dy

rząĎ‘ĎlĘ ’Ć MtĎę o’ ClÁxĞ nĲĂ rSĆÄ ’Ğ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cl¿ xĞ nĲĎ=rSĆ ’Ğ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ oF¡ UČ hČ tŇ ob¿Ň ’Ğ ySËĄ ’Ň rĎwĘ NCnŔ =NBĂ ‘ČSăĚ ohywĲĂ ÉNhĄ JŁ hČ
tŇ oF¡ UČ hČ tŇ ‘¿ČSĘ tĂŇ lĘř hŇ SĆŔ mŁ =dŇ yČBĘ ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČř MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČ lr¡ČogŇBĘ 2

hŇ FĆŔ UČ hČ yYăĂ xĞ wĲČ ÉtoFUČ hČ ynąĄSĘ tŇ lČÄxĞ nĲČ hŇ SĆÁ mŁ NtČÄ nĎ=yJĲĂ : hŇ FĲĆ UČ hČ yY¿Ă xĞ wĲČ 3

PŇ ËĄsoy=ynĲĄbĘŇ CyÌhĎ =yJĲĂ : MkĲĎŇ otŇ BĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ Nt¿ČŇ nĎ=âlĲ MIĂŔwĂlĘ lČÄ wĘ NDĳĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ 4

yJąĂ ZrĆ’Ďę BĎ MIĂÁwĂlĘ lĲČ qlĆ xĄÄ žCntĘŇ nĲĎ =âlwĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć wĘ hŇ èăĆ nČmĘ tŇ oF¡ mČ yn¿ĄSĘ
hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ : MnĲĎ yĎnĘ qĂ lĘ C Mh¡Ć ynĄqĘ mĂ lĘ MhĆŔ ySĄ rĘgĘŇmĂÄ C tŇ bĆŇ SĆŔ lĎ ÉMyrĂ‘Ď=M’Ă 5

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Cq¡ lĘ xĘ IČwĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ CW¡ ‘Ď NJ¿Ą hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ
wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ lGĎŔ lĘ GĂ BČ É‘ČSĚÄ ohyĘ=l’Ć hŇ dąĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ CSÄ GĘ IĂwČ 6

hoĎÁhyĘ rBĆÄ DĂ=rSĆ ’Ğ žrbĎŇ DĎhČ =tŇ ’ĲĆ êĎ‘Ę dČÃ yĎ hŇ êăĎ’Č yEĳĂnĂ uĘ hČ hŇ e¡ĆpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ l¿Ą JĎ
: ‘ČnĲĄrĘBČ Sd¿ĄŇ qĎ BĘ ìŇ yt¡ĆŇ odŇ ’ĲŁ l‘¿ČwĘ ytËČŇ odŇ ’ĲŁ l‘ÌČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă hŇ SăĆ mŁ =l’Ć
Sd¿ĄŇ uĎ mĂ ytËĂŇ ’Ł ho¿ĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SĆÄ mŁ xČŁlSĘ BĂ ţ ykĂę nŁ ’ĲĎ hŇ nĎÁSĎ My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č =NBĆ 7

: ybĲĂŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă śrS¡Ć ’ĞJĲČ rbĎŔ DĎ ÉotŇ ’Ł bŇ SąĄ ’Ď wĲĎ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć lGăĄrČlĘ ‘Čn¡ĄrĘBČ
yr¡ĄxĞ’ĲČ ytĂŇ ’Ň QĄŔ mĂ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ M‘ĳĎhĎ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć wys¡Ă mĘ hĂ yUĂŔ ‘Ă Clă ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉyxČ ’Č wĘ 8

ÉZrĆ’ĎÄ hĎ âlę =M’Ă ůrmŁ ’Ň lĄ È’ChhČ MoIăBČ hŇ SĆę mŁ ‘băČŇ èĎ IĂwČ : yhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 9

yJăĂ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č ìŇ yn¡ĆbĎŇ lĘ C hŇ lËĎ xĞ nĲČlĘ hŇ yÌĆhĘ tĲĂŇ ÉìlĘ HBĎŔ ÉìlĘ gĘŇrČ hŇ kąĎŇ rĘDĲĎ rSĆÄ ’Ğ
rSăĆ ’ĞJĲČ ÈytĂŇ o’ř ű hoăĎhyĘ hŇ yĎÄxĹhĲĆ žheĄhĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : yhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ tĎŇ ’Ň QĄŔ mĂ 10

ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ rBĆÄ DĂ z’Ď mĄ ţ hŇ nĎęSĎ SmĄÁ xĎ wĘ My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č žhzĆ ůrBĄ DĂ
MoIŔhČ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ ÉhêĎ‘Č wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ ¿ČlhĎ =rSĆ ’Ğ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć
xČŁlą SĘ MoyÄBĘ ÉrSĆ ’ĞJĲČ qzĎęxĎ MoIÁhČ yeĂ dĆÄ o‘ : hŇ nĲĎSĎ Myn¡ĂomSĘ C Sm¿Ą xĎ =NBĆ 11

: ’obĲŇ lĎ wĘ tŇ ’Ň Y¿Ą lĎ wĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ hŇ êĎ‘ĳĎ yxĂ kăŇŁ kĘŇ C z’¡Ď yxĂ k¿ŇŁ JĘř hŇ SĆŔ mŁ ÉytĂŇ o’
yJăĂ ’Chĳ hČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ EĆŔhČ rhăĎ hĎ =tŇ ’Ć ÉyQĂ =hŇ nĎêĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ 12

tŇ orŔ YĚBĘ tŇ olă dŇŁ GĘ ÉMyrĂ‘Ď wĘ MSĎę MyqăĂnĎ‘Ğ=yJĲĂ ’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žêĎ‘Ę mČ SĎ =hŇ êĲĎ’Č
ylw’
rV’k ’"s v.7 .g"y d"l rbdmb Nyy‘ : s"tw b"yd Nkw t‘Vtl ttËĄlĎ ’"s v.2 .rSĆ ’Ğ rybs v.2 .dy
b"’ Nm hyl‘ rsmn Nwylgb w"T swpdw hrsmb v.11 .’"d Nkw rsx ytĂ ’Ł ’"s v.10 .s"tw +rt Nkw hyĎhĎ

.ytbr P"kh Ny’ MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb lb’ ytbr
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13 ‘ČSĳĚ ohyĘ Chk¡ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MyêĂŔ SĘ rČohă wĘ ÉytĂŇ o’ř hoąĎhyĘ ylČÄ C’
14 NorbĘŇ xĆ ţ=hŇ tĎŇ yĘhĲĎ NJăĄ =l‘Č : hŇ lĲĎ xĞ nĲČlĘ hŇ e¡ĆpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ l¿Ą kĎŇ lĘ NorËbĘŇ xĆ =tŇ ’Ć NêÌĄ IĂwČ

rSăĆ ’Ğ N‘Č yČ ť hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č hŇ lĎŔ xĞ nĲČlĘ ÉyEĂnĂ uĘ hČ hŇ eąĆpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ lĄÄkĎŇ lĘ
15 tŇ yăČrĘqĂ ÉMynĂ pĎŇ lĘ NorąbĘŇ xĆ MSĄÄ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ yrĄě xĞ’ĲČ ’QĄŔ mĂ sŘ9

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ mĂ hŇ T¡Ď qĘ SĲĎ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ ’Chĳ Myq¡ĂnĎ‘ĞBĲĎ lodËŇ GĎhČ MdÌĎŇ ’Ď hĲĎ ‘BČŔ rĘ’Č
wT MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ hŇ FËĄ mČ lĘ lrĎę oGhČ yhăĂ yĘwČ

2 ÉMhĆ lĎ yhąĂ yĘwČ : NmĲĎ ytĄŇ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ hŇ BĎ gĘŇ n¡Ć NYËĂ =rBČ dĘŇ mĂ ModÌŇ ’Ĺ lCbÄ GĘ =l’Ć
3 ’YĎ yĎwĘţ : hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ hŇ n¿ĆjŁ hČ NS¡Ł QĎ hČ =NmĂ xlČ UĳĆ hČ MyăĎ hŇ Y¡ĄqĘ mĂ bŇ gĆŇ nĆŔ lCbăŇ GĘ

SdăĄŇ qĎ lĘ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ hŇ l¿Ď ‘Ď wĘ hŇ nĎYĂŔ rbČŇ ‘ăĎwĘ ÉMyBĂ rČqĘ ‘Č hŇ ląĄ ‘ĞmĲČ lĘ bŇ gĆŇ eĆÁmĂ =l’Ć
4 rbăČŇ ‘Ď wĘ : hŇ ‘ĎqĲĎrĘuČ hČ bŇ s¡Č nĎ wĘ hŇ rĎDĎŔ ’Č hŇ lăĎ ‘Ď wĘ ÉNorYĘ xĆ rbąČŇ ‘Ď wĘ ‘Č nĳĄrĘBČ

hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=hŇ zĆ hŇ UĎ yĳĎ lCb¡Ň GĘ hČ tŇ o’¿ YĘř êĲŁ hř yËhw MyĂrČŔ YĘ mĂ lxČ năČ É’YĎ yĎwĘ hŇ nĎ omę YĘ ‘Č
5 NDĳĄrĘIČhČ hŇ Y¡ĄqĘ =dŇ ‘Č xlČ UĆŔ hČ MyăĎ ÉhmĎ dĘŇ qĄÄ lCb¿Ň gĘŇ C : bŇ gĆŇ nĲĆ lCb¿Ň GĘ Mk¡ĆŇ lĎ
6 É lCbŇ GĘ hČ hŇ ląĎ ‘Ď wĘ : NDĲĄrĘIČhČ hŇ Y¡ĄqĘ mĂ MIĎŔhČ NoSă QĘ mĂ ÉhnĎ opÄ YĎ tŇ ’ąČ pĘŇ lĂ lCbÂ gĘŇ C

NbĆŇ ’¿Ć lCbŔ GĘ hČ hŇ lăĎ ‘Ď wĘ hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ tŇ ybăĄŇ lĘ Nop¡Ň ~Ę mĂ rbČě ‘Ď wĘ hŇ lĎŔ gĘŇxĎ tŇ yBăĄ
7 hŇ nĎ opÁ YĎ wĘ ůrokŇ ‘Ď qmĆ ‘ăĄmĄ ÈhrĎbĂŇ DĘ ű lCb¿Ň GĘ hČ hŇ lĎÄ‘Ď wĘ : NbĲĄŇ C’rĘ=NBĆ NhČ B¡Ł

lxČ eĳĎlČ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ rS¿Ć ’Ğ MyUĂŔ dĚŇ ’Ğ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ lĘ ÉxkČŇ ŁnÄ=rSĆ ’Ğ lGĎę lĘ GĂ hČ =l’Ć hŇ năĆjŁ
: lgĲĄŇrŁ Ny‘¿Ą=l’Ć wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ tĲŇŁ Cy¿hĎ wĘ SmĆ SĆŔ =Ny‘ĲĄ ymăĄ =l’Ć É lCbŇ GĘ hČ rbąČŇ ‘Ď wĘ

8 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ’yh¡Ă bŇ gĆŇ eĆŔ mĂ ÉysĂ CbŇ yĘhČ PŇ tĆŇ JąĆ=l’Ć MŁeęhĂ =NbĆŇ yGăĄ lCbÁ GĘ hČ hŇ lĎÄ‘Ď wĘ
hŇ UĎ yĎŔ ÉMeŁ hĂ ÍygĲĄŇ ynąĄjĘ =l‘Č rSĆ ’Ğ ţ rhĎę hĎ S’Ň răŁ =l’Ć lCbÁ GĘ hČ hŇ lĎÄ‘Ď wĘ

9 rhĎę hĎ S’Ň răŁ mĄ lCbÁ GĘ hČ r’ČÄ tĎŇ wĘ : hŇ nĎ opĲŇ YĎ My’¡Ă pĎŇ rĘ=qmĆ ‘ĲĄ hŇ Y¿ĄqĘ BĂ rSËĆ ’Ğ
É lCbŇ GĘ hČ r’ąČ tĎŇ wĘ NorĳpĘŇ ‘Ć=rhČ yrăĄ‘Ď=l’Ć ’Y¡Ď yĎwĘ xČ oêŔ pĘŇ nĆ ymăĄ ÉNyČ‘Ę mČ =l’Ć

10 rhăČ =l’Ć ÉhUĎ yĎÄ hŇ l¿Ď ‘ĞBĲČ mĲĂ lCbÄ GĘ hČ žbsČ nĎ wĘ : MyrĲĂ‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ ’yh¡Ă hŇ lĎŔ ‘ĞBĲČ
dŇ r¿ČyĎwĘ Nolĳ sĎ kĘŇ ’yhăĂ hŇ nĎ op¡Ň ~Ď mĂ MyrËĂ‘Ď yĘ=rhČ PŇ tĆŇ JÌĆ=l’Ć rbČě ‘Ď wĘ ry‘ĂŔ WĄ

11 ůhnĎ opŇ YĎ ÈNorqĘ ‘Ć PŇ tĆŇ JăĆ =l’Ć lCbÁ GĘ hČ ’YĎÄ yĎwĘ : hŇ nĲĎmĘ êĂ rb¿ČŇ ‘Ď wĘ SmĆ S¡Ć =tŇ yBĲĄ
CyËhĎ wĘ l’ĳĄ nĘ bĘŇ yČ ’YăĎ yĎwĘ hŇ l¡Ď ‘ĞBĲČ hČ =rhČ rb¿ČŇ ‘Ď wĘ hŇ nĎ orŔ JĘ SĂ É lCbŇ GĘ hČ r’ąČ tĎŇ wĘ

12 lCbÌŇ GĘ hŇ zĆţ lCbĳŇ gĘŇ C lod¡Ň GĎhČ hŇ UĎ I¿ĎhČ MyĎŔ lCbăŇ gĘŇ C : hŇ UĎ yĲĎ lCb¡Ň GĘ hČ tŇ o’¿ YĘ êĲŁ
13 ÉqlĆ xĄÄ NtČŇ nąĎ hŇ eĆę pĚŇ yĘ=NBĆ bŇ lăĄ kĎŇ lĘ C : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ hŇ dËĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ

Kwtb
Nkw Mnx=NbĆ =yg ’"s v.8 .’lm to’YĘ oê ’"s v.4 .yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ v.4 .wT .yêĂ ’Ă rybs v.12
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yb¿ĂŇ ’Ğ ‘BËČ rĘ’Č tŇ y¿ČrĘqĂ =tŇ ’Ć ‘ČSĳĚ ohylĲĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l’Ć hŇ dĎŔ ChyĘ=ynĲĄBĘ ëŇ otăŇ BĘ
qnĳĎ‘ĞhĲĎ ynăĄBĘ hŇ S¡Ď olSĘ =tŇ ’Ć bŇ lĄŔ JĎ ÉMèĎ mĂ SrĆIąŁ wČ : NorĲbĘŇ xĆ ’yh¿Ă qn¡Ď‘ĞhĲĎ 14

MèĎŔ mĂ l‘Č IăČwČ : qnĲĎ‘ĞhĲĎ yd¡ĄŇ ylĂ yĘ ymČŔ lĘ êČ =tŇ ’Ć wĘ ÉNmĎř yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ySąČ SĄ =tŇ ’Ć 15

bŇ lĄŔ JĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rpĆŇ sĲĄ =tŇ yČrĘqĂ Myn¡ĂpĎŇ lĘ rb¿ĂŇ DĘ=MSĲĄ wĘ rbĳĂŇ DĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć 16

yê¡Ă bĂŇ hŇ s¿Ď kĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć olË yêĂ t¿ČŇ nĲĎ wĘ HdĳĎŇ kĎŇ lĘ C rpĆŇ s¡Ą =tŇ yČrĘqĂ =tŇ ’Ć hŇ J¿Ć yČ=rSĆ ’Ğ
hŇ s¿Ď kĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć olË =NêĆ IĲĂwČ bŇ lĳĄ kĎŇ yxăĂ ’Ğ zn¡ČqĘ =NBĆ l’¿Ą ynĂ tĘŇ ‘Ď HdËĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ 17

ÉhĎ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ą mĲĄ lo’ą SĘ lĂ ÉChtĄÄ ysĂ êĘ wČ H’Ďę obŇ BĘ yhăĂ yĘwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ oê¡bĂŇ 18

rmĆ ’Ň êÁŁ wČ : ëŇ QĲĎ =hŇ mČ bŇ l¡Ą JĎ Hl¿Ď =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ romĳ xĞhĲČ l‘ăČmĄ xn¡ČYĘ êĂ wČ hŇ dĆŔ WĎ 19

MyĂmĳĎ tŇ ŁQă GĚ yl¡Ă hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ ynĂ êĎŔ tČŇ nĘ ÉbgĆŇ eĆÄhČ ZrĆ’ąĆ yJăĂ hŇ kĎę rĎbĘŇ yQăĂ =hŇ nĎêĘ
: tŇ oIĲêĂ xĘ êČ tŇ ŁQ¿ GĚ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ oIŔQĂř ‘Ă tŇ ŁQă GĚ tŇ ’Ą ť śHlĎę =NêĆ IĲĂwČ

MyrĂę ‘ĎhĲĆ CyăhĘ IĲĂwČ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę 20, 21

l’¿Ą YĘ bĘŇ qČ hŇ BĎ gĘŇ eĳĆBČ Mod¡Ň ’Ĺ lCb¿Ň GĘ =l’Ć hŇ dĎŔ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ FăĄ mČ lĘ ÉhYĄqĘ mĂ
: NnĲĎtĘŇ yĂwĘ roY¡ xĎ wĘ SdĆŇ q¿ĆwĘ : hŇ dĲĎŇ ‘ĎdĘŇ ‘Č wĘ hŇ n¡Ď omydĲĂŇ wĘ hŇ n¿Ď yqĂ wĘ : rCgĲŇ yĎwĘ rdĆŇ ‘¡ĄwĘ 22, 23

: roYĲ xĎ ’yh¿Ă Nor¡YĘ xĆ tŇ oIŔrĂqĘ C ÉhêĎdČŇ xĞ ű roYą xĎ wĘ : tŇ olĲ ‘ĎbĘŇ C MlĆ T¡Ć wĎ PŇ yz¿Ă 24, 25

rY¿Č xĞ wĲČ : TlĆ jĲĎ tŇ yb¿ĄŇ C Nom¡ SĘ xĆ wĘ hŇ DËĎGČ rY¿Č xĞ wĲČ : hŇ dĲĎŇ lĎ omĲ C ‘m¡Č SĘ C Mm¿Ď ’Ğ 26, 27, 28

dŇ l¿Č oêlĘř’Ć wĘ : MYĆ‘ĲĎwĎ MyI¡Ă‘Ă wĘ hŇ l¿Ď ‘ĞBĲČ : hŇ yĲĎtĘŇ oyřzĘbĂŇ C ‘bČŇ S¡Ć r’¿Ą bĘŇ C l‘ËĎCS 29, 30

Myx¡Ă lĘ SĂ wĘ tŇ o’¿ bĎŇ lĘ C : hŇ eĲĎsČ nĘ sČ wĘ hŇ e¡ĎmČ dĘŇ mČ C gŇl¿Č qĘ YĲĂ wĘ : hŇ mĲĎ rĘxĎ wĘ lys¡Ă kĘŇ C 31, 32

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ ‘SČ t¡ĄŇ wĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć MyrËĂ‘Ď=lJĎ NoUĳ rĂwĘ śNyĂ‘ăČwĘ
xČ Cj¡ êČ MyeĂŔ GČ Ny‘ăĄwĘ ÉxČ oÄnÄ zĎwĘ : hŇ nĲĎSĘ ’Č wĘ hŇ ‘¡ĎrĘYĎ wĘ lo’¿ êĎSĘ ’Ć hŇ lĳĎ pĄŇ èĘ BČ 33, 34

MyĂtČŔ ydĂŇ ‘ĞwĲČ ÉMyĂrČÄ ‘ĞSĲČ wĘ : hŇ qĲĎ zĄ‘ĞwĲČ hŇ k¡ŇŁ oWř MQĎŔ dĚŇ ‘ĞwĲČ ÉtCmrĘyČ : MnĲĎ y‘ĄhĲĎ wĘ 35, 36

: NřhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=‘BĲČ rĘ’Č Myr¿Ă‘Ď MyĂtĳĎŇ rŁ dĲĄŇ gĘŇ C hŇ r¡ĎdĄŇ GĘ hČ wĘ
Syk¿ĂŇ lĎ : l’ĲĄ tĘŇ qĘ yĎwĘ hŇ j¡Ć YĘ UĂ hČ wĘ N‘¿ĎlĘ dĂŇ wĘ : dŇ GĲĎ=lDČgĘŇmĂ C hŇ S¡Ď dĎŇ xĞ wĲČ N¿ĎnYĘ 37, 38, 39

Nog¿ŇDĎ=tŇ yBĲĄ tŇ orě dĄŇ gĘŇ C : SylĲĂ tĘŇ kĂŇ wĘ sř m¡Ď xĘ lČ wĘ NoB¿ kČŇ wĘ : NolĲ gĘŇ‘ĆwĘ tŇ q¡ČYĘ bĎŇ C 40, 41

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ Myr¿Ă‘Ď hŇ dĳĎŇ uĄmČ C hŇ m¡Ď ‘ĞnĲČwĘ
hŇ l¿Ď y‘Ă qĘ C : bŇ yYĲĂ nĘ C hŇ n¡ĎSĘ ’Č wĘ xê¿ĎpĘŇ yĂwĘ : NSĲĎ ‘Ď wĘ rtĆŇ ‘¡ĆwĎ hŇ n¿ĎbĘŇ lĂ 42, 43, 44

hĎ yt¡ĆŇ nŁ bĘŇ C Nor¿qĘ ‘Ć : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ ‘SČ ê¡Ą Myr¿Ă‘Ď hŇ SĳĎ ’Ň rĄmĲĎ C bŇ yz¡ĂkĘŇ ’Č wĘ 45

hyrYxw

’"s v.19 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw blĄęJĎ hlă =Ntyw ’"s v.19 .xtp NmČ yxĂ ’Ğ ’"s v.14

Nyy‘ : hĎ ytĆnŁ bĘ C l"Yw ,Nylm Nyrt hyĎ=toyzĘbĂ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.28 .+w +sx +l wyl‘ rsmnw rsx tIŁQĂ ‘Ă
.T"k ’"y hymxn Nyy‘ : ‘"t Nk NoUrĂ Ny‘ĄwĘ l"Y v.32 .Nylm Nyrt dlČ oê=l’ĆwĘ ’"s v.30 .z"k ’"y hymxn
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46 : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ dŇ oD¡SĘ ’Č dŇ y¿Č=l‘Č=rSĆ ’Ğ lJËŁ hŇ UĎ yĳĎwĎ Nor¡qĘ ‘ĆmĲĄř : hĎ yrĲĆYĄxĞ wĲČ
47 MyĂrĳĎYĘ mĂ lxČ năČ=dŇ ‘Č hĎ yr¡ĆYĄxĞ wĲČ hĎ yt¿ĆŇ onBĘ hŇ E¿Ď‘Č hĎ yrĆę YĄxĞ wĲČ hĎ ytăĆŇ onBĘ dŇ oDÂSĘ ’Č

48, 49 hŇ e¿ĎdČŇ wĘ : hŇ kĲŇŁ oWř wĘ ryê¡Ă yČwĘ rym¿Ă SĎ rhĳĎbĎŇ C : lCbĲŇ gĘŇ C lwb¡ř gh MI¿ĎhČ wĘ
50, 51 NŁl¡ xŁ wĘ NSĆ g¿ŇŁ wĘř : MynĲĂ ‘Ď wĘ hŇ m¡Ł êĘř SĘ ’Ć wĘ bŇ n¿Ď‘ĞwĲČ : rbĲĂŇ dĘŇ ’yh¿Ă hŇ e¡ĎsČ =tŇ yČrĘqĂ wĘ

52 hŇ m¡Ď Cdř wĘ bŇ r¿Č’Ğ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=tŇ xČ ’ĲČ Myr¿Ă‘Ď hŇŁlĳ gĂŇ wĘř
53, 54 ‘BËČ rĘ’Č tŇ y¿ČrĘqĂ wĘ hŇ TĎę mĘ xĚ wĘ : hŇ qĲĎpĄŇ ’Ğ wĲČ xČ Cj¡ êČ =tŇ ybĲĄŇ C Myn¿ř yw : N‘ĲĎSĘ ’Ć wĘ

55 ű No‘¿mĎ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ ‘SČ ê¡Ą Myr¿Ă‘Ď r‘ĳŁ yYĂ wĘ Nor¡bĘŇ xĆ ’yh¿Ă
56, 57 hŇ ‘ăĎbĘŇ GĂ NyĂu¡ČhČ : xČ onĲ zĎwĘ M‘¡ĎdĘŇ qĘ yĎwĘ l’Ň ‘¿ĆrĘzĘyĂwĘ : hŇ FĲĎ CywĘ PŇ yz¿ĂwĎ lm¡Ć rĘJČ

58 rCY¡ =tŇ yBĲĄ lCx¿ lĘ xČ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ rWĆ ‘¡Ć Myr¿Ă‘Ď hŇ nĳĎmĘ tĂŇ wĘ
59 : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ SS¡Ą Myr¿Ă‘Ď NqĳŁ êĘ lĘ ’Ć wĘ tŇ on¡‘Ğ=tŇ ybĲĄŇ C tŇ r¿Ď‘ĞmĲČ C : rodĲŇ gĘŇ C
60 Myr¿Ă‘Ď hŇ BĳĎ rČhĲĎ wĘ Myr¡Ă‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ ’yhËĂ l‘ČBČę =tŇ yČrĘqĂ
61 NyD¡ĂmĂ hŇ bĎŔ rĎ‘ĞhĲĎ tŇ yBĄ ť rBĳĎdĘŇ UĂ BČ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ MyĂê¡ČSĘ
62 : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ SS¡Ą Myr¿Ă‘Ď ydĂŇ GĳĆ Ny‘ăĄwĘ xlČ U¡Ć hČ =ry‘ĲĂ wĘ NS¿Ď bĘŇ eĂ hČ wĘ : hŇ kĲĎŇ kĎŇ sĘ C
63 MSĳĎ yrĂohĲ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ Cl¿ kř wy=âl MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ oyĲ ÉysĂ CbŇ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉhdĎŇ ChyĘ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć ysĂÁ CbŇ yĘhČ bŇ SĆ IĄÄwČ
zT ox¡ yrĂyĘ ym¿Ą lĘ oxŔ yrĂyĘ NDăĄrĘIČmĂ ÉPsĄ oy ynąĄbĘŇ lĂ lrĎÁ oGhČ ’YĄÄ IĄwČ

2 l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ mĂ ’Y¿Ď yĎwĘ : l’ĲĄ ÍtŇ yBĲĄ rh¡Ď BĎ oxË yrĂymĲĂ hŇ lÌĆ ‘Ł rBĎę dĘŇ UĂ hČ hŇ xĎ rĳĎzĘmĂ
3 lCbăŇ GĘ =l’Ć hŇ UĎ yĎÁ=dŇ rČyĲĎwĘ : tŇ orĲTĎ ‘Ğ yJ¡Ă rĘ’Č hĲĎ lCb¿Ň GĘ =l’Ć rbËČŇ ‘Ď wĘ hŇ zĎClĳ

wt¡’ř Yt Cy¿hĎ wĘ rzĆGĳĎ=dŇ ‘Č wĘ Noê¡xĘ êČ NrËŁ ox=tŇ yBĲĄ lCbÌŇ GĘ dŇ ‘ăČ yTĂę lĄ pĘŇ IČhČ
4, 5 MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =ynĲĄBĘ lCb¿Ň GĘ yhËĂ yĘwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć wĘ hŇ è¿Ć nČmĘ PŇ ¡Ąsoy=ynĲĄbĘŇ Cl¿ xĞ nĘ IĂwČ : hŇ UĎř yĲĎ

tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č rDĎŔ ’Č tŇ orăTĘ ‘Č hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ ÉMtĎŇ lĎ xĞ nĲČ lCbąŇ GĘ yhĂÂ yĘwČ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
6 lCbËŇ GĘ hČ bŇ sÌČ nĎ wĘ NopŔ ~Ď mĂ ÉttĎŇ mĘ kĘŇ UĂ hĲČ hŇ UĎ IĎęhČř lCbÁ GĘ hČ ’YĎÄ yĎwĘ : NoyĲlĘ ‘Ć Nr¡Ł ox
7 hŇ xĎ on¡ IĎmĂ dŇ r¿ČyĎwĘ : hŇ xĎ onĲ yĎ xr¡ČzĘUĂ mĂ otŔ o’ř rbăČŇ ‘Ď wĘ hŇ Łlĳ SĂř tŇ năČ’ĞêĲČ hŇ xĎ r¡ĎzĘmĂ
8 ëŇ lĄÄ yĄ xČ CjÁ êČmĂ : NDĲĄrĘIČhČ ’Y¡Ď yĎwĘ oxŔ yrĂyBĲĂ É‘gČŇpĎŇ C hŇ tĎŇ rĳĎ‘ĞnĲČwĘ tŇ orăTĎ ‘Ğ

hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę hŇ UĎ IĳĎhČ wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ tĲŇŁ Cy¿hĎ wĘ hŇ nĎŔ qĎ lxČ năČ ÉhUĎ yĎÄ lCb¿Ň GĘ hČ
Myrp’=ynb
.yrq okoWwĘ v.48 .yrq lodGĎhČ ,bytk lCbGĘhČ v.47 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw NorqĘ‘ĆmĄC ’"s v.46

+ndml NSĆ gŁ wĘ +‘ml ’"n ,yrq NSĆ gŁ wĘ ,bytk NSĄ GŁ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.51 .yrq omêĘ SĘ ’ĆwĘ v.50

s"t ,‘"t ,l"s Nkw V"yrb hmĎCrwĘ ’"s v.52 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.52 .yrq olgĂwĘ v.51 .NSĆ GŁ
y’xndml ,y’br‘ml Nk v.1 .zT .yrq ClkĘ yĎ ,bytk ClkĘ Cy v.63 .yrq MCnyĎwĘ ,bytk MynĂ yĎwĘ v.53 .r"tw
.yrq wytĎ’Ł YĘ ot ,bytk ot’ĎYĘ tŁ v.3 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ mĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.2 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ

.rsx ot’Ł ’"s v.6 .yrq olSĂ v.6 .hUĲĎ IĎ ’"s v.6 .hUĎIĎhČ ’"s v.3
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MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ynăĄbĘŇ lĂ ÉtolDĎbĘŇ UĂ hČ MyrĂę ‘ĎhĲĆ wĘ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =ynĲĄbĘŇ 9

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ =lJĲĎ hŇ èĳĆ nČmĘ =ynĲĄBĘ tŇ lăČ xĞ nĲČ ëŇ ot¡Ň BĘ
ynĂÁ‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ SĆ IĄÄwČ rzĆgĳĎŇBĘ bŇ SăĄ oIhČ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć CSyrĂŔ oh âlă wĘ 10

: dŇ bĲĄŇ ‘Ł =smČ lĘ yh¡Ă yĘwČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć bŇ rĆqąĆBĘ
žrykĂŇ mĎ lĘ PŇ ĳĄsoy rokăŇ BĘ ’Ch¡ =yJĂ hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ lĘ É lrĎoGhČ yhąĂ yĘwČ zy

ol¡ =yhĂ yĘwĲČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ Sy’ăĂ ÉhyĎhĎ ’Chą yJăĂ dŇ ‘Ďę lĘ GĂ hČ ybăĂŇ ’Ğ hŇ èĆÁ nČmĘ rokÄ BĘ
ynĄÄbĘŇ lĂ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈMyrĂtĎŇ oeĲ hČ hŇ è¿Ć nČmĘ ynĄÄbĘŇ lĂ yhĂ yĘwČţ : NSĲĎ BĎ hČ wĘ dŇ ‘¿ĎlĘ GĂ hČ 2

rpĆŇ x¡Ą =ynĄbĘŇ lĂ wĘ MkĆŇ SĆŔ =ynĄbĘŇ lĂ wĘ É l’Ą yrĂWĘ ’Č ynąĄbĘŇ lĂ wĘ qlĆ xĄę =ynĄbĘŇ lĂ wĘ rzĆ‘ĆÁ ybĂŇ ’Ğ
: MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Myr¡ĂkĎŇ EĘhČ PŇ ËĄsoy=NBĆ hŇ èÌĆ nČmĘ ynĄÄBĘ hŇ QĆ ’Ą ţ ‘dĳĎŇ ymĂ SĘ ynăĄbĘŇ lĂ wĘ
olË Cyh¿Ď =âl hŇ èĆę nČmĘ =NBĆ rykăĂŇ mĎ =NBĆ dŇ ‘ĎÁ lĘ GĂ =NBĆ rpĆŇ xĄÄ =NBĆ ždxĎ pĘŇ lĎ YĘ lĂ wĘ 3

hŇ l¿Ď gĘŇxĎ hŇ ‘ĎŔ nŁ wĘ hŇ lăĎ xĘ mČ wytĎŔ nŁ BĘ tŇ omă SĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ tŇ onĳBĎ =M’Ă yJăĂ Myn¡ĂBĎ
sŘ10 ‘ČSăĚ ohyĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ wĘ NhĄÁ JŁ hČ rzĎÄ‘ĎlĘ ’Ć žynĄpĘŇ lĂ hŇ nĎbĘŇ rČÃ qĘ êĂ wČ : hŇ YĲĎ rĘtĂŇ wĘ hŇ J¡Ď lĘ mĂř 4

Cnl¿Ď =tŇ tĆŇ lĲĎ hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ćř hŇ CăĎYĂ ÉhoĎhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMy’Ă yWĂ eĘ hČ ynąĄpĘŇ lĂ wĘ NCnę =NBĂ
yx¿Ą ’Ğ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ lĎŔ xĞ nĲČ ÉhoĎhyĘ yjąĂ =l’Ć MhĆÁ lĎ NêĄÄ IĂwČ CnyxĳĄ’Č ëŇ otăŇ BĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ
NSĎŔ BĎ hČ wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’ąĆmĄ dŇ bČÂ lĘ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ hŇ è¡Ć nČmĘ =ylĲĄ bĘŇ xČ Cl¿ jĘ IĂwČ : NhĲĆ ybĂŇ ’Ğ 5

wynĳĎBĎ ëŇ otăŇ BĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ Cl¿ xĞ nĲĎ hŇ èĆŔ nČmĘ tŇ onăBĘ yJĂ ť : NDĲĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ rS¡Ć ’Ğ 6

ÉhèĆ nČmĘ =lCbĲŇ gĘŇ yhąĂ yĘwČ : MyrĲĂtĎŇ oeĲ hČ hŇ è¡Ć nČmĘ =ynĲĄbĘŇ lĂ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ ÉZrĆ’ĆÄ wĘ 7

NymĂŔ IĎhČ =l’Ć É lCbŇ GĘ hČ ëŇ ląČ hĎ wĘ MkĳĆŇ SĘ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ tĎŔ mĘ kĘŇ UĂ hĲČ rSĄŔ ’Ď mĲĄ
=l’Ć xČ CjË tČŇ wĘ xČ Cjĳ êČ ZrĆ’ăĆ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ hŇ èĆě nČmĘ lĂ : xČ CjĲ êČ Ny‘¿Ą yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć 8

lxČ eČę lČ hŇ BĎ gĘŇ năĆ hŇ nĎÁqĎ lxČ nČÄ ž lCbŇ GĘ hČ dŇ răČyĎwĘ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć yn¿ĄbĘŇ lĂ hŇ è¡Ć nČmĘ lCb¿Ň GĘ 9

NopăŇ ~Ę mĂ ÉhèĆ nČmĘ lCbąŇ gĘŇ C hŇ èĳĆ nČmĘ yrăĄ‘Ď ëŇ ot¡Ň BĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć lĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyrąĂ‘Ď
hŇ èĆŔ nČmĘ lĂ ÉhnĎ opÄ YĎ wĘ MyĂrČę pĘŇ ’Ć lĘ hŇ BĎ gĘŇ năĆ : hŇ UĎ IĲĎhČ wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ tĲŇŁ yh¿Ă yĘwČř lxČ eČŔ lČ 10

yhĂÄ yĘwČ : xrĲĎzĘUĂ mĂ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂbĘŇ C NopŔ ~Ď mĂ NC‘ăGĘ pĘŇ yĂ ÉrSĄ ’Ď bĘŇ C olĳ CbŇ GĘ MI¡ĎhČ yh¿Ă yĘwČ 11

hĎ ytĆÁ onbĘŇ C M‘ĎÄ lĘ bĘŇ yĂwĘ hĎ ytĆŇ onbĘŇ Cţ N’ăĎ SĘ =tŇ yBĲĄ rSĄę ’Ď bĘŇ C rkăĎŇ Vř vĎ yĂBĘ hŇ èĆÁ nČmĘ lĂ
ÉënČ‘Ę tČŇ ybąĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ÉrDŁ =Ny‘ĲĄ ybąĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hĎ ytĆę onbĘŇ C rř ’Ň dăŇŁ ybÌĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć wĲĘ
ynăĄBĘ ÉClkĘŇ yĲĎ âlą wĘ : tŇ pĆŇ eĲĎhČ tŇ SĆ Łl¡ SĘ hĎ ytĳĆŇ onbĘŇ C oD¡gĂŇmĘ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C 12

ZrĆ’¿ĎBĎ tŇ bĆŇ S¡Ć lĎ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ É l’Ć oIÄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć Syr¡ĂohlĘ hŇ èĆŔ nČmĘ
t’zh
.r"tw ‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw hVm=dyĎbĘ ’"s v.4 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw hJĎ lĘ mĂ C ’"s v.3 .zy

.yrq roi v.11 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.11 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.10 .CyhĘ IĲĂwČ rybs v.9
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13 smĳČ lĎ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć Cn¿êĘ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCqzĘxĲĎ yJąĂ yhĂę yĘwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ
: oSĲ yrĂohĲ âl¿ Sr¡ĄohwĘ

14 hŇ lĎęxĞ nĲČ yQĂÁ hŇ êĎtČÄ nĎ ž‘Č CDmČ rmĳŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ=tŇ ’Ćř PŇ sĄŔ oy ynăĄBĘ ÉCrBĘ dČŇ yĘwĲČ
ynĂ k¿ČŇ rĘBĲĄ hŇ J¡Ł =dŇ ‘ČÍrSĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č bŇ rĎŔ =M‘Č ynăĂ’Ğ wČř dŇ xĎŔ ’Ć lbĆŇ xăĆ wĘ ÉdxĎ ’Ć lrąĎoG

15 ìăŇ lĘ hŇ lăĄ ‘Ğ ÉhêĎ’Č bŇ rąČ=M‘Č=M’Ă ‘ČSĚę ohyĘ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ
ì¡Ň lĘ Z’¿Ď =yJĂ My’ĳĂ pĎŇ rĘhĲĎ wĘ yE¡ĂrĂjĘ hČ ZrĆ’¿ĆBĘ MSĎŔ ÉìlĘ tąĎŇ ’Ň rĄbĲĄŇ C hŇ rĎ‘Ę IČŔhČ

16 lzĆęrĘBČ bŇ kĆŇ răĆwĘ rhĳĎhĎ Cnl¡Ď ’YĄU¿Ď yĂ=âlĲ PŇ sĄŔ oy ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć =rhČ
hĎ ytĆŔ onbĘŇ C ÉN’Ď SĘ =tŇ ybĲĄŇ BĘ rSąĆ ’ĞlĲČř qmĆ ‘ĄŔ hĎ =ZrĆ’ĲĆ BĘ bŇ SăĄ IŁ hČ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =lkĎŇ BĘ

17 MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć lĘ PŇ sĄŔ oy tŇ yBăĄ =l’Ć É‘ČSĚÄ ohyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ qmĆ ‘¿ĄBĘ rS¡Ć ’ĞlĲČ wĘ
ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl ëŇ lĎŔ É lodŇ GĎ xČ kąŇŁ wĘ hŇ êĎę ’Č bŇ răČ=M‘Č rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ è¡Ć nČmĘ lĂ wĘ

18 ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĎhĎř wĘ otŔ ’Ň rĄbăĄŇ C ’ChŔ r‘Č yăČ=yJĂ ÉëQĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ rhąČ yJăĂ : dŇ xĲĎ ’Ć lr¿ĎoG
: ’ChĲ qz¡ĎxĎ yJ¿Ă olŔ É lzĆrĘBČ bŇ kĆŇ rąĆ yJăĂ ynĂę ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć SyrăĂotŇ =yJĲĂ wytĳĎŇ ’Ł YĘ êĲŁ

xy CnyJ¿Ă SĘ IČwČ hŇ ŁlŔ SĂř É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lJĎ ClÁhĞuĎÄ IĂwČ
2 ynăĄbĘŇ BĂ ÉCrtĘŇ CĲĎIĂwČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ hŇ S¡Ď BĘ kĘŇ nĂ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć MS¡Ď
3 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyTĲĂ bĎŇ SĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Cq¡ lĘ xĲĎ =âl rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

tŇ SĆ răĆlĎ É’obŇ lĎ MyjĂŔ rČtĘŇ mĂ MêăĆ’Č ÉhnĎ’ĎÄ =dŇ ‘Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ‘ČS¡Ě ohyĘ
4 MkËĆŇ lĎ Cb¿Ň hĎ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MkĆŔ lĎ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć

Cb¿Ň êĘ kĘŇ yĂwĘ ZrĆ’ËĎbĎŇ Ck¿Ň QĘ hČ tĘŇ yĲĂwĘ Cmř qĚÁ yĎwĘ MxĄę lĎ SĘ ’Ć wĘ TbĆŇ èĳĎ lČ MyS¡Ă nĎ’Ğ hŇ S¿Ď ŁlSĘ
5 MyqĳĂlĎ xĞ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ lĘ Ht¡ĎŇ ’Ł Cq¿ QĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ : ylĲĎ ’Ą C’b¿ŇŁ yĎwĘ Mt¡ĎŇ lĎ xĞ nĲČ yp¿ĂŇ lĘ HtËĎŇ o’

Ml¡Ď CbŇ GĘ =l‘Č Cd¿Ň mĘ ‘Č yĲČ PŇ ËĄsoy tŇ yb¿ĄŇ C bŇ gĆŇ eĆŔ mĂ ÉolCbŇ GĘ =l‘Č dŇ mąŁ ‘ĞyĲČ hŇ dĎÂChyĘ
6 Mt¿ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ MyqĂŔ lĎ xĞ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂř ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć CbąŇ êĘ kĘŇ êĂ MêĆÂ’Č wĘ : NopĲŇ ~Ď mĂ
7 yJĂ ţ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ jŔŁ É lrĎoG MkąĆŇ lĎ ytĂŇ yrĂÄ yĎwĘ hŇ eĎhĳĄ yl¡Č ’Ą

NbĄÃ C’rĘC dŇ gĎÃ wĘ otĳŇ lĎ xĞ nĲČ ho¡ĎhyĘ tŇ e¿ČhĚ kĘŇ =yJĲĂ MkĆŔ BĘ rĘqĂ BĘ ÉMIĂwĂlĘ lĲČ qlĆ xąĄ =Ny’ĲĄ
hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ ÉNDĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘ąĄmĄ MtĎę lĎ xĞ nĲČ Cxă qĘ lĲĎ hŇ èĆÁ nČmĘ hĲČ TbĆŇ SĄÄ žyYĂ xĞ wĲČ

8 wYăČ yĘwČ CkŇ lĳĄ IĄwČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cmq¿ĚIĎwČ : hoĲĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘¿Ć hŇ S¡Ć mŁ MhĆŔ lĎ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’Ğ
‘Vwhy
’lb Nk v.14 .w"dw b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14
,’"yd ,T"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .w"Tdw d"yd ,b"yd Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps bwrb gtm
.b"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw rSĆ ’ĞlČ wĘ ’"s v.16 .w"dw g"d Nkw =d‘Č tlm ’lb hJŁ =rSĆ ’Ğ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd
’"s ,z"dw Myrps bwrb Vrgb Nk v.4 .yrq olSĂ v.1 .xy .yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ ’"dbw ,CyhĎ wĘ ’"s v.18

qwsp Nyy‘ : b"yd Nkw h‘ĎbĘ SĂ lĘ ’"s v.6 .‘ybr CmqĚę yĎwĘ tYqmb ,w"Tdw d"yd ,w"d ,d"dx ,b"d Nkw ’TVp ÉCmqĚÄ yĎwĘ
.+T
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CkÄ QĘ hČ tĘŇ hĂ wĘ CkŇ lĘ ţ rmęŁ ’Ň lĄ ZrĆ’ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć bŇ êÄŁ kĘŇ lĂ žMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ =tŇ ’Ć ‘ČSĚÃ ohyĘ
lrËĎoG Mk¿ĆŇ lĎ ëŇ ylĂÄSĘ ’Č hŇ pŇŁ Cţ ylČŔ ’Ą CbŇ CSă wĘ ÉHtĎŇ o’ CbąŇ tĘŇ kĂŇ wĘ ZrĆ’ĎÁ bĎŇ
hĎ CbÌŇ êĘ kĘŇ IĂwČ ZrĆ’ĎŔ bĎŇ CrăbĘŇ ‘Č IĲČwČ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ CkąŇ lĘ IĲĄwČ : hŇŁlĲ SĂř BĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ 9

hŇ n¡ĆxĞUĲČ hĲČ =l’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ=l’Ć C’bÌŇŁ IĎwČ rpĆŇ sĳĄ =l‘Č Myq¡ĂlĎ xĞ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ lĘ MyrËĂ‘ĎlĲĆ
MSĎÄ =qQĆ xČ yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ hŇŁl¡ SĂř BĘ lrËĎoG ‘ČSÌĚ ohyĘ MhĆÄ lĎ žëlĄ SĘ IČwČ : hŇŁlĲ SĂř 10

: MtĲĎŇ qŁ lĘ xĘ mČ JĘř l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂř ZrĆ’ËĎhĎ =tŇ ’Ć ‘ČSÌĚ ohyĘ
MlĎŔ rĎoGĲ lCbăŇ GĘ É’YĄ IĄwČ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lrËČoG l‘Č IČęwČ 11

hŇ nĎ op¡Ň YĎ tŇ ’¿Č pĘŇ lĂ lCbËŇ GĘ hČ MhÌĆ lĎ yhĂÄ yĘwČ : PŇ sĲĄ oy yn¿ĄBĘ Nyb¡ĄŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ NyBĄ ť 12

hŇ UĎ yĎŔ ÉrhĎ bĎŇ hŇ ląĎ ‘Ď wĘ Nopę ~Ď mĂ oxÁ yrĂyĘ PŇ tĆŇ JĆÄ =l’Ć ž lCbŇ GĘ hČ hŇ lăĎ ‘Ď wĘ NDĳĄrĘIČhČ =NmĂ
hŇ zĎClę lCbÁ GĘ hČ MèĎÄ mĂ žrbČŇ ‘Ď wĘ : NwĆ’ĲĎ tŇ yB¿Ą hŇ rĎB¡Č dĘŇ mĂ wytĎŔ ’Ł YĘ êĲŁ Éhyřhw 13

rDĎŔ ’Č tŇ orăTĘ ‘Č É lCbŇ GĘ hČ dŇ rąČyĎwĘ l’ĳĄ śtŇ yBăĄ ’yh¡Ă hŇ BĎ gĘŇ nĆŔ ÉhzĎClÄ PŇ tĆŇ JąĆ=l’Ć
bŇ sČÄ nĎ wĘ ž lCbŇ GĘ hČ r’ăČ tĎŇ wĘ : NoêĲ xĘ êČ Nor¡xŁ =tŇ ybĲĄŇ lĘ bŇ gĆŇ e¿ĆmĂ rSËĆ ’Ğ rhĎě hĎ =l‘Č 14

hyăřhw ůhBĎ gĘŇ nĆ ÈNorxŁ =tŇ ybĲĄŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č rSĆÄ ’Ğ ÉrhĎ hĎ =NmĂ hŇ BĎ gĘŇ nĆę MyĎÁ=tŇ ’Č pĘŇ lĂ
hŇ dĳĎŇ ChyĘ ynăĄBĘ ry‘¡Ă MyrĂŔ ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ ’yhĂ ť É l‘ČBČÄ =tŇ yČrĘqĂ =l’Ćř wytĎę ’Ł YĘ tĲŇŁ
É lCbŇ GĘ hČ ’YąĎ yĎwĘ MyrĳĂ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ hŇ Y¡ĄqĘ mĂ hŇ BĎ gĘŇ nĆě=tŇ ’Č pĘŇ C : MyĲĎ=tŇ ’Č jĘ tŇ ’Ň z¡Ł 15

rhĎę hĎ hŇ YăĄqĘ =l’Ć lCbÁ GĘ hČ dŇ rČÄ yĎwĘ : xČ oêĲ pĘŇ nĆ ym¿Ą Ny¡Č‘Ę mČ =l’Ć ’YĎě yĎwĘ hŇ UĎ yĎŔ 16

ždrČyĎwĘ hŇ nĎ opĳŇ YĎ My’¡Ă pĎŇ rĘ qmĆ ‘¿ĄBĘ rSËĆ ’Ğ MeŔŁ hĂ =NbĆŇ yGăĄ ÉynĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ
Nopę ~Ď mĂ r’ăČ tĎŇ wĘ : lgĲĄŇrŁ Ny‘¿Ą dŇ r¡ČyĎwĘ hŇ BĎ gĘŇ nĆŔ ÉysĂ CbŇ yĘhČ PŇ tĆŇ JąĆ=l’Ć MŁeÁhĂ yGĄÄ 17

MyUĳĂ dĚŇ ’Ğ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČř xkČŇ n¡Ł =rSĆ ’Ğ tŇ olŔ ylĂ GĘ =l’Ć É’YĎ yĎwĘ SmĆ SĆŔ Ny‘ăĄ É’YĎ yĎwĘ
hŇ nĎ opĳŇ YĎ hŇ b¡ĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ =lCmĲ PŇ tĆŇ J¿Ć =l’Ć rbËČŇ ‘Ď wĘ : NbĲĄŇ C’rĘ=NBĆ NhČ B¡Ł NbĆŇ ’¿Ć dŇ rČě yĎwĘ 18

ůhnĎ opŇ YĎ ÈhlĎ gĘŇxĎ =tŇ yBĲĄ PŇ tĆŇ JăĆ =l’Ć lCbÁ GĘ hČ rbČÄ ‘Ď wĘ : hŇ tĎŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ dŇ r¡ČyĎwĘ 19

hŇ Y¿ĄqĘ =l’Ć hŇ nĎ opŔ YĎ ÉxlČ UĆÄ hČ =MyĎ NoSą lĘ =l’Ć lCbę GĘ hČ wytw’ăř Yt hyăřhw
hŇ mĎ dĘŇ qĳĄ=tŇ ’Č pĘŇ lĂ ot¡Ň ’Ł =lřBĲŁ gĘŇ yĂ ND¿ĄrĘIČhČ wĘ : bŇ gĆŇ nĲĆ lCb¿Ň GĘ hŇ z¡Ć hŇ BĎ gĘŇ nĳĆ ND¡ĄrĘIČhČ 20

CyăhĎř wĘ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ hĎ ytËĆŇ ŁlCbĲŇ gĘŇlĂ NmÌĂ yĎnĘ bĂŇ ynĄÄBĘ žtlČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň ŁzÃ 21

hŇ l¡Ď gĘŇxĎ =tŇ ybĲĄŇ C ox¿ yrĂyĘ MhĳĆ ytĄŇ oxĲ jĘ SĘ mĂ lĘ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ hŇ FËĄ mČ lĘ MyrĂę ‘ĎhĲĆ
qm‘w
,b"d Nkw MtĎqŁ lĘ xĘ mČBĘ ’"s v.10 .ynĄpĘ lĂ ’"s v.10 .yrq olSĂ BĘ v.10 .yrq olSĂ v.9 .yrq olSĂ BĘ v.8

.hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13 .yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ v.12 .b"ydw z"d ,w"d ,g"d

.b"dw ’"d Nkw hlĄ‘ĞmČlĘ ’"s v.17 .=l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.14 .yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ v.14

,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk to’YĘ oê ’"sb ,yrq to’YĘ oê ,bytk wytĎo’YĘ oê v.19 .yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ v.19

.yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ ’"s v.21 .lBŁ gĘyĂ n"b ,lBĎ gĘyĂ ’"b ’"n v.20 .b"ydw ’"yd
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22, 23 MyC¿Ă‘ČhĲĎ wĘ : l’ĲĄ ÍtŇ ybĲĄŇ C MyĂr¡ČmĎ YĘ C hŇ bËĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ tŇ ybÌĄŇ C : ZyYĲĂ qĘ qmĆ ‘¿ĄwĘ
24 =MyêĲĄSĘ Myr¿Ă‘Ď ‘bČŇ gĳĎŇ wĎ yn¡ĂpĘŇ ‘ĎhĲĎ wĘ ynËm‘ř h rpÌČŇ kĘŇ C : hŇ rĲĎpĘŇ ‘Ď wĘ hŇ r¡ĎjĎ hČ wĘ

25, 26 hŇ r¡ĎypĂŇ JĘ hČ wĘ hŇ j¿Ć YĘ UĂ hČ wĘ : tŇ orĲ’Ą bĘŇ C hŇ m¡Ď rĎhĲĎ wĘ No‘¿bĘŇ GĂ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć
27, 28 ’yhąĂ ysĂÄ CbŇ yĘhČ wĘ PŇ lĆ ’ĆÁ hĎ ‘lČÃYĄ wĘ : hŇ lĲĎ ’ĞrĘtČŇ wĘ l’¡Ą jĘ rĘyĂwĘ MqĆr¿ĆwĘ : hŇ YĲĎ UŁ hČ wĘ sŘ11

tŇ l¿Č xĞ nĲČ tŇ ’Ň zËŁ NhĳĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=‘BĲČ rĘ’Č Myr¿Ă‘Ď tŇ yČŔrĘqĂ tŇ ‘ăČbĘŇ GĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ
: MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄBĘ

Ty MtĳĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ No‘¡mĘ SĂ =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ No‘Ŕ mĘ SĂ lĘ ÉynĂ èĄ hČ lrąĎoGhČ ’YĄÂIĄwČ
2 MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČBĘ Mh¡Ć lĎ yh¿Ă yĘwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ tŇ l¿Č xĞ nĲČ ëŇ ot¡Ň BĘ MtĎŔ lĎ xĞ nĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ

3, 4 dŇ l¿Č oêlĘř’Ć wĘ : MYĆ‘ĲĎwĎ hŇ l¡Ď bĎŇ C l‘ËĎCS rY¿Č xĞ wĲČ : hŇ dĲĎŇ lĎ omĲ C ‘bČŇ S¡Ć wĘ ‘bČŇ S¿Ć =r’ĲĄ BĘ
5, 6 tŇ yb¿ĄŇ C : hŇ sĲĎ Cs rY¿Č xĞ wĲČ tŇ ob¡Ň JĎř rĘUČ hČ =tŇ ybĲĄŇ C gŇl¿Č qĘ YĲĂ wĘ : hŇ mĲĎ rĘxĎ wĘ lCt¡Ň bĘŇ C

7 rtĆŇ ‘ăĆwĎ NoU¡ rĂ ű NyĂ‘¿Č : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=SŁlĲ SĘ Myr¿Ă‘Ď NxĳĆ CrSĲĎ wĘ tŇ o’¡ bĎŇ lĘ
8 ÉtobŇ ybĂŇ sĘ rSąĆ ’Ğ MyrĂę YĄxĞhĲČ =lkĎŇ wĘ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ ‘B¡Č rĘ’Č Myr¿Ă‘Ď NSĳĎ ‘Ď wĘ

hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę bŇ gĆŇ nĳĆ tŇ mČ răĎř r’¡Ą BĘ tŇ l¿Č ‘ĞBĲČ =dŇ ‘Č hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ
9 No‘ĳmĘ SĂ ynăĄBĘ tŇ l¡Č xĞ nĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ É lbĆŇ xĆÄ mĄ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ No‘¡mĘ SĂ =ynĲĄbĘŇ

ëŇ ot¿Ň BĘ No‘¡mĘ SĂ =ynĲĄbĘŇ Cl¿ xĞ nĘ IĂwČ MhĆŔ mĄ bŇ răČ ÉhdĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ qlĆ xąĄ hŇ yĎÂhĎ =yJĲĂ
10 N¡ĚlCbŇ zĘ yn¿ĄbĘŇ lĂ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ lrăĎoGhČ É l‘Č IČÄwČ : MtĲĎŇ lĎ xĞ nĲČ
11 hŇ UĎ IËĎlČ ű MlÌĎ CbŇ gĘŇ hŇ lĎÄ‘Ď wĘ : dŇ yrĲĂWĎ =dŇ ‘Č Mt¡ĎŇ lĎ xĞ nĲČ lCb¿Ň GĘ yhËĂ yĘwČ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ

: M‘ĲĎnĘ qĘ yĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ lxČ eČŔ hČ =l’Ć É‘gČŇpĎŇ C tŇ SĆ BĳĎ dČŇ BĘ ‘găČŇpĎŇ C hŇ l¡Ď ‘ĞrĘmČ C
12 rbĳŇŁ êĎř tŇ Łl¡ sĘ JĂ lCb¿Ň GĘ =l‘Č SmĆ èĆŔ hČ xrăČzĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ qĄ ť dŇ yrĂę vĎ mĂ bŇ SăĎ wĘ
13 hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ qăĄ ÉrbČŇ ‘Ď MèąĎ mĂ C : ‘Č ypĲĂŇ yĎ hŇ l¿Ď ‘Ď wĘ tŇ r¡ČbĘŇ DĲĎhČ =l’Ć ’Y¿Ď yĎwĘ
14 ÉotŇ ’Ł bŇ sąČ nĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎeĄhČ r’¡Ď tŇŁ UĘ hČ NoU¿ rĂ ’YËĎ yĎwĘ NyYĳĂqĎ hŇ êăĎ ‘Ă rpĆŇ x¡Ą hŇ ê¿Ď GĂ
15 É llĎ hĞ nĲČ wĘ tŇ FąĎ qČ wĘ : l’ĲĄ =xêČpĘŇ yĂ yG¡Ą wytĎŔ ’Ł YĘ êĲŁ ÉCyhĎř wĘ NtĳŇŁ eĎxČ Nop¡Ň ~Ęř mĂ lCbŔ GĘ hČ

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ Myr¿Ă‘Ď MxĆ lĳĎ tŇ ybăĄŇ C hŇ l¡Ď ’Ğř dĘŇ yĂwĘ NorŔ mĘ SĂ wĘ
16 : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ N¡ĚlCbŇ zĘ=ynĲĄBĘř tŇ l¿Č xĞ nĲČ tŇ ’Ň zËŁ
17 rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ y‘ĳĂybĂŇ rĘhĲĎ lrăĎoGhČ ’Y¡Ď yĎ rkĎŔ Vř vĎ yĂÄlĘ

MtwxpVml
’"s v.4 .Ty .yrq hnĎUŁ ‘ČhĎ ,bytk ynĂUŁ ‘ČhĎ v.24 .hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22

Nk v.5 .+l w"T ly‘l Nyy‘ : w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw Nylm Nyrt dlČ oê=l’ĆwĘ
.b"d Nkw lwgsb tobJĎ rĘUĆhČ ’"sbw ,w"Td Nkw rsx tbŁ JĎ rĘUČhČ Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ’lm
b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw tmČ’rĎ ’"s ,w"Tdw d"dx ,y"k Myrps bwrb P"l’ ’lb Nk v.8
.Zmq Nop~ĎmĂ ’"s ,s"tw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .’lm robêĎ ’"s v.12 .d"ydw
’"s v.16 .w"Tdw b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw V"yrb hlĎ ’ĞrĘyĂwĘ ’"s v.15 .yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ ’"s v.14

.r"tw ‘"t Nkw ynb=hFĄmČwww.bibleist.ru
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MyĂr¿ČpĎŇ xĞ wĲČ : MnĲĄ CSwĘ tŇ oQ¡ sĚJĘ hČ wĘ hŇ lĎ ’Ň ‘¿ĆrĘzĘyĂ MlĳĎ CbŇ GĘ yh¡Ă yĘwČ : MtĲĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ 18, 19

Ny‘¿ĄwĘ MyeËĂGČ=Ny‘ĲĄwĘ tŇ mĆ rÌĆwĘ : ZbĆŇ ’ĲĎ wĎ Noy¡SĘ qĂ wĘ tŇ yB¿Ă rČhĲĎ wĘ : tŇ rĲČxĞ nĲĎ’Ğ wĲČ No’¡ ySĂ wĘ 20, 21

SmĆ SĆŔ tŇ ybăĄŇ C Éhmř wYÄ xVw robąŇ tĎŇ BĘ lCbÄ GĘ hČ ž‘gČŇpĎŇ C : Z~ĲĄ jČ tŇ yb¿ĄŇ C hŇ D¡ĎxČ 22

tŇ ’Ň Łzę : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ Myr¿Ă‘Ď NDĳĄrĘIČhČ Ml¡Ď CbŇ GĘ tŇ o’¿ YĘ êĲŁ CyËhĎ wĘ 23

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ
: MtĲĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ rS¡Ą ’Ď =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ ySĂŔ ymĂ xĞhĲČ lrăĎoGhČ É’YĄ IĄwČ 24

dŇ ‘¡ĎmĘ ‘Č wĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ ’ĲČ wĘ : PŇ SĲĎ kĘŇ ’Č wĘ NTĆ b¿ĆŇ wĎ yl¡Ă xĞ wĲČ tŇ q¿ČlĘ xĆ MlĳĎ CbŇ GĘ yh¡Ă yĘwČ 25, 26

xrăČzĘmĂ bŇ SĎÄ wĘ : tŇ nĲĎbĘŇ lĂ rox¡ ySĂ bĘŇ C hŇ UĎ IĎŔhČ É lmĆ rĘkČŇ BĘ ‘gąČŇpĎŇ C l’ĳĎ SĘ mĂ C 27

tŇ yB¿Ą hŇ nĎ opËŇ YĎ l’¿Ą =xêČpĘŇ yĂ ygĄÄbĘŇ C NClbĚŇ zĘBĂ ţ ‘găČŇpĎŇ C ůNgŇŁ DĎ tŇ yBăĄ ÈSmĆ èĆ hČ
NoUă xČ wĘ bŇ x¡Ł rĘC Nr¿Ł bĘŇ ‘Ćř wĘ : l’Ň mĲŁ vĘ mĂ lCb¡Ň JĎ =l’Ć ’Y¿Ď yĎwĘ l’ĳĄ y‘Ă nĘ C qmĆ ‘¡ĄhĎ 28

rYĳŁ =rYČ bĘŇ mĂ ry‘¡Ă=dŇ ‘Č wĘ hŇ mĎŔ rĎhĲĎ É lCbŇ GĘ hČ bŇ SąĎ wĘ : hŇ BĲĎ rČ Nod¿Ň yYĂ dŇ ‘¡Č hŇ nĳĎqĎ wĘ 29

hŇ m¿Ď ‘ĚwĘ : hŇ bĎŇ yzĲĂkĘŇ ’Č lbĆŇ x¿Ąř mĄ hŇ UĎ I¡ĎhČ wytËĎŇ ’Ł YĘ tĲŇŁ wyÌhř yw hŇ sĎŔ xŁ É lCbŇ GĘ hČ bŇ SąĎ wĘ 30

hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ MyĂê¡ČSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć MyrËĂ‘Ď bŇ xĳŁ rĘC qp¡ĄŇ ’Ğ wĲČ 31

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ rS¡Ą ’Ď =ynĲĄbĘŇ
: MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ yl¡Ă êĎpĘŇ nČ yn¿ĄbĘŇ lĂ yèĳĂ èĂ hČ lrăĎoGhČ ’Y¡Ď yĎ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ ynăĄbĘŇ lĂ 32

l’¡Ą nĘ bĘŇ yČwĘ bŇ qĆ eËĆhČ ym¿Ă dĎŇ ’Ğ wĲČ MyeĂę nČ‘ĞYĲČ BĘ NolÁ’Ą mĲĄ PŇ lĆ xĄÄ mĄ MlĎę CbŇ gĘŇ yhăĂ yĘwČ 33

tŇ onă zĘ’Č ÉhUĎ yĎÄ lCb¿Ň GĘ hČ bŇ SĎÄ wĘ : NDĲĄrĘIČhČ wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ tĲŇŁ yh¿Ăř yĘwČ MCuĳlČ =dŇ ‘Č 34

‘găČŇjĎ ÉrSĄ ’Ď bĘŇ C bŇ gĆŇ eĆęmĂ NClÁbĚŇ zĘBĂ ‘gČÄpĎŇ C hŇ qĎ qĳŁ xĚř Mè¡Ď mĂ ’Y¿Ď yĎwĘ robŔ êĎ
rYĄŔ MyDăĂ~Ă hČ rYĳĎbĘŇ mĂ yr¡Ą‘Ď wĘ : SmĆ èĲĎ hČ xr¿ČzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ hŇ dĎŔ ChybăĂŇ C MIĎŔmĂ 35

y‘Ă r¡ĆdĘŇ ’Ć wĘ SdĆŇ q¿ĆwĘ : roYĲ xĎ wĘ hŇ m¡Ď rĎhĲĎ wĘ hŇ m¿Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ : tŇ rĆeĲĎkĂŇ wĘ tŇ u¿ČrČ tŇ U¡Č xČ wĘ 36, 37

SmĆ SĳĎ tŇ ybăĄŇ C tŇ n¡Ď‘Ğ=tŇ ybĲĄŇ C Mr¿Ąř xĽ l’ĄŔ =lDČgĘŇmĂ C ÉNo’rĘyĂwĘ : roYĲ xĎ Ny‘¿ĄwĘ 38

yl¡Ă êĎpĘŇ nČ=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=‘SĲČ êĘ Myr¿Ă‘Ď 39

Nd¡ĎŇ =ynĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ 40

hŇ ‘¿ĎrĘYĎ MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČ lCbăŇ GĘ yh¡Ă yĘwČ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ lr¿ĎoGhČ ’Y¡Ď yĎ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ 41

hŇ tĎŇ n¡ĎmĘ tĂŇ wĘ Nol¿ y’Ą wĘ : hŇ lĲĎ tĘŇ yĂwĘ Nol¡ IĎ’Č wĘ Nř yB¿Ă lČ ‘ĞSĲČ wĘ : SmĆ SĲĎ ry‘¿Ăř wĘ lo’¡ êĎSĘ ’Ć wĘ 42, 43

Nwrq‘w
,bytk hmĎCYxĞSĲČ wĘ v.22 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ : rkĎ WĎ WĘ yĂ n"b ,’"b Nk v.17 .rkĎ WĎ WĘ yĂlĘ n"b ,’"b Nk v.17

’"sbw ,NDŁ bĘ ‘ČwĘ ’"s v.28 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.24 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.23 .yrq hmĎyYĂ xĞSĲČ wĘ
bytk CyhĎ wĘ ’"sb ,yrq CyhĎ wĘ ,bytk CyhĘ IĂwČ v.29 .T"n +w +’ h"dw ,+l ’"k Nmql Nyy‘ : yrq NDŁ bĘ ‘ČwĘ ,bytk NrŁ bĘ ‘ĆwĘ
hqĎuŁ xĚ ’"sbw ,’lm hqĎqŁ Cx ’"s v.34 .CyhĘ IĂwČ rybs v.33 .lwgsb lbĆ xĆmĄ ’"s ,yllhb Nk v.29 .yrqw
,bytk MrĎCx +ndml ,MrĄxĎ wĘ +‘ml ’"n ,yrq MrĄxĽ ,bytk MCrxĎ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.38 .Vgdb

.b"dw ’"d Nkw MyBĂ lČ ‘ĞSČ wĘ ’"s v.42 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw Ny‘ĄwĘ ’"s v.41 .yrq MrĄxĎ wĘ
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44, 45 : NoUĲ rĂ=tŇ gČŇ wĘ qr¡ČbĘŇ =ynĲĄbĘŇ C dŇ h¿Ě ywĂ : tŇ lĲĎ ‘ĞbĲČŇ C Not¡Ň BĘ gĂŇ wĘ hŇ q¿ĄêĘ lĘ ’Ć wĘ : NorĲqĘ ‘ĆwĘ
46, 47 Nd¡ĎŇ =ynĄBĘ lCb¿Ň gĘŇ ’Y¿Ą IĄwČ : opĲŇ yĎ lCm¿ lCb¡Ň GĘ hČ =M‘ĲĂ NouĳrČhĲĎ wĘ Noq¡ rĘIČhČ ym¿Ą C

HtăĎŇ o’ CJÌ IČwČ ű HtăĎŇ o’ Cd¿Ň JĘ lĘ IĂwČ MSĆ lĆÁ=M‘Ă CmÄ xĞQĲĎ IĂwČ NdĎţ=ynĄbĘŇ Clă ‘ĞIĲČwČ MhĳĆ mĄ
MS¡Ą JĘ NDĎŔ ÉMSĆ lĆÄlĘ C’ą rĘqĘ IĂwĲČ HbĎŔ CbŇ SĘ IăĄwČ ÉHtĎŇ o’ CSą rĘIĲĂwČ bŇ rĆxĆę =ypĂŇ lĘ

48 Myr¿Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Nd¡ĎŇ =ynĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę : MhĲĆ ybĂŇ ’Ğ ND¿Ď
49 CnÄêĘ IĂwČ hĎ ytĳĆŇ ŁlCbĲŇ gĘŇlĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć =lxŁ nĘ lĂ CQ¿ kČŇ yĘwČ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ
50 CntĘŇ năĎ hoĎÁhyĘ yjĂÄ =l‘Č : MkĲĎŇ otŇ BĘ NCn¡=NBĂ ‘ČS¿Ě ohylĲĂ hŇ lËĎ xĞ nĲČ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ

hŇ n¿ĆbĘŇ IĂwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ xrČs¡Ć=tŇ nČmĘ êĂ =tŇ ’Ć l’ĎŔ SĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć olę
51 ű NhăĄ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć Clă xĞ nĲĂ rSăĆ ’Ğ tŇ ŁlÃxĎ eĘ hČ hŇ QĆ ’ăĄ : HBĲĎ bŇ SĆ I¿ĄwČ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć sŘ12

ű lrąĎogŇBĘ ű l’ĄÄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ žtoFmČ lĘ tŇ obăŇ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎwĘ NCnł=NBĂ ‘ČSÀĚ ohywĲĂ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć qQ¡Ą xČ mĲĄ CQěkČŇ yĘwČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhŁlSĂř BĘ

k, 2 rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ
: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘB¿Č DĂ=rSĆ ’Ğ TlĎŔ qĘ UĂ hČ yrăĄ‘Ď=tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ CnąêĘ

3 ÉMkĆŇ lĎ CyąhĎ wĘ tŇ ‘ČdĳĎŇ =ylĂ bĘŇ BĂ hŇ g¡ĎŇgĎŇSĘ BĂ SpĆŇ n¿Ć=hŇ JĄ mČ xČ YĄŔ or ÉhUĎ SĎÄ sCn¿lĎ
4 ÉdmČ ‘Ď wĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ mĄ ű tŇ xăČ ’Č =l’Ć snĎÂwĘ : MDĲĎhČ l’¡Ą GŁ mĂ TlĎŔ qĘ mĂ lĘ

wyrĳĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ’yh¡Ă hČ =ry‘ĲĂhĎ yn¿ĄqĘ zĂ ynËĄzĘ’Ď BĘ rBËĆdĂŇ wĘ ry‘ĂŔ hĎ r‘ČSăČ xtČŇ jĆ ť
5 ykĂÄ wĘ : MUĲĎ ‘Ă bŇ S¿Č yĎwĘ Moq¡ mĎ ol¿ =CntĘŇ nĲĎ wĘ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ÉhrĎy‘ĂÄ hĎ otąŇ ’Ł CpÄ sĘ ’ĲĎ wĘ

=ylĂ bĘŇ bĂŇ yJąĂ odĳŇ yĎBĘ xČ Y¡ĄrŁ hĲĎ =tŇ ’Ć CrG¿Ă sĘ yČ=âlĲ wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉMDĎhČ l’ąĄ GŁ PŇ DÁŁ rĘyĂ
: MoSĲ lĘ SĂ lom¿ êĘ mĂ ol¡ ’ChË ’n¿ĄŁW=âlĲ wĘ Ch‘ĄŔ rĄ=tŇ ’Ć hŇ JăĎ hĂ Ét‘ČdČÄ

6 Étom=dŇ ‘Č TjĎŔ SĘ UĂ lČ ÉhdĎŇ ‘ĄhĲĎ ynąĄpĘŇ lĂ odÂmĘ ‘Ď=dŇ ‘Č ’yhĂę hČ ry‘ăĂBĎ ű bŇ SăČ yĎwĘ
’bąĎŇ C xČ YĄę orhĲĎ bŇ CSă yĎ ű z’ăĎ MhĳĄ hĎ MymăĂ IĎBČ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ

7 =tŇ ’Ć CSDĂÁ qĘ IČwČ : MèĲĎ mĂ sn¿Ď=rSĆ ’Ğ ry‘¡ĂhĎ =l’Ć otŔ yBĄ =l’Ć wĘ Éory‘Ă =l’Ć
tŇ y¿ČrĘqĂ =tŇ ’Ć wĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ Mk¡ĆŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ rhăČ BĘ É lylĂ GĎBČ SdĆŇ qąĆ

8 hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ ÉoxyrĂyĘ NDąĄrĘyČlĘ rbĆŇ ‘ĄÁ mĄ C : hŇ dĲĎŇ ChyĘ rh¿Č BĘ Nor¡bĘŇ xĆ ’yh¿Ă ‘BËČ rĘ’Č
tŇ mąŁ ’Ň rĎř =tŇ ’Ć wĘ NbĳĄŇ C’rĘ hŇ FăĄ UČ mĂ rS¡Ł yUĂ BČ rBËĎ dĘŇ UĂ BČ rYĆBÌĆ =tŇ ’Ć CnÂtĘŇ nĲĎ

9 žCyhĎ hŇ QĆ ’ăĄ : hŇ èĲĆ nČmĘ hŇ F¿Ą UČ mĂ NS¡Ď BĎ BČ Nwl¿ř g=tŇ ’Ć wĘ dŇ gĎŔ =hŇ FĄ UČ mĂ Éd‘ĎlĘ GĂ BČ
sCnălĎ MkĎŔ otŇ BĘ rGăĎhČ ÉrGĄlČ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ű lkăŇŁ lĘ hŇ dĎÁ ‘Ď CUĲ hČ yrĄÄ ‘Ď
hmV
NolGĎ v.8 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm tom’rĎ ’"s v.8 .k .yrq olSĂ BĘ v.51
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=dŇ ‘Č MDĎŔ hČ l’ăĄ GŁ ÉdyČBĘ tŇ Cmę yĎ âlă wĘ hŇ gĳĎŇgĎŇSĘ BĂ SpĆŇ n¡Ć=hŇ JĄ mČ =lJĎ hŇ UĎ SĎŔ
MIĂŔwĂlĘ hĲČ tŇ obăŇ ’Ğ ÉySĄ ’Ň rĎ CSę GĘ IĂwĲČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ od¡Ň mĘ ‘Ď ’k
tŇ oF¡ UČ hČ tŇ ob¿Ň ’Ğ ySËĄ ’Ň rĎ=l’Ć wĘ NCnĳ=NBĂ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉrzĎ‘ĎlĘ ’Ć =l’Ć
ÉhoĎhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉN‘ČnČÄJĘ ZrĆ’ąĆBĘ hŇŁlęSĂř BĘ MhĆÁ ylĄ ’Ğ CrÄ BĘ dČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ 2

: CnêĲĄmĘ hĆ bĘŇ lĂ Nh¡Ć ySĄ rĘgĘŇmĂ C tŇ bĆŇ SĳĎ lĎ Myr¡Ă‘Ď Cnl¿Ď =tŇ tĆŇ lĲĎ hŇ SĆŔ mŁ =dŇ yČřbĘŇ hŇ CăĎYĂ
Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć hoĳĎhyĘ yjăĂ =l’Ćř Mt¡ĎŇ lĎ xĞ eĲČmĂ MIËĂwĂlĘ lĲČ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CnÄêĘ IĂwČ 3

yhĂÃ yĘwČ ytĳĂŇ hĎ uĘ hČ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ lĘ lr¡ĎoGhČ ’Y¿Ą IĄwČ : NhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ 4

ynĂÁ‘Ł mĘ èĂ hČ hŇ FĄÄ UČ mĂ C hŇ dĎŇ ChyĘţ hŇ FăĄ UČ mĂ MIĂęwĂlĘ hĲČ =NmĂ NhĄÁ JŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ žynĄbĘŇ lĂ
: hŇ rĲĄWĘ ‘Ć SŁl¿ SĘ Myr¡Ă‘Ď lrĎŔ oGBČ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ hŇ FąĄ UČ mĂ C

NdĎÂ=hŇ FĄ UČ mĂ C MyĂrČpĘŇ ’Ć ţ=hŇ FĲĄ mČ tŇ xăŁ jĘ SĘ UĂ mĂ MyrĂę tĎŇ oeĲ hČ tŇ hĎÁ qĘ ynĄÄbĘŇ lĂ wĘ 5

ynăĄbĘŇ lĂ wĘ : rWĆ ‘ĲĎ Myr¿Ă‘Ď lr¡ĎoGBČ hŇ èËĆ nČmĘ hŇ FÌĄ mČ yYĂÄ xĞmĲĄ C 6

ylĂÁêĎpĘŇ nČ hŇ FĄÄ UČ mĂ C rSĄ ’Ď ţ=hŇ FĲĄ UČ mĂ C rkăĎŇ Vř vĎ yĂ=hŇ FĲĄ mČ tŇ xăŁ jĘ SĘ UĂ mĂ NoSę rĘgĲĄŇ
: hŇ rĲĄWĘ ‘Ć SŁl¿ SĘ Myr¡Ă‘Ď lrĎŔ oGBČ ÉNSĎ BĎ bČŇ hŇ èąĆ nČmĘ hŇ FĄÄ mČ yYĂ xĞmĲĄ Cţ
=hŇ FĄ UČ mĂ C NbąĄŇ C’rĘ hŇ FĄÄ UČ mĂ MtĎę xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ yrĂÁ rĎmĘ ynĄÄbĘŇ lĂ 7

CnąêĘ IĂwČ : hŇ rĲĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ Myr¡Ă‘Ď NlĚŔ CbŇ zĘ hŇ FăĄ UČ mĂ C ÉdgĎŇ 8

rSĆÄ ’ĞJĲČ NhĳĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć MIĂŔwĂlĘ lĲČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
ynăĄBĘ ÉhFĄ UČ mĂ CnęêĘ IĂwĲČ : lrĲĎoGBČ hŇ S¡Ć mŁ =dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ 9

’r¿ĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ tŇ ’Ą ť No‘ĳmĘ SĂ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą UČ mĂ C hŇ dĎŔ ChyĘ
ynăĄBĘ mĂ yt¡ĂŇ hĎ uĘ hČ tŇ ox¿ jĘ SĘ UĂ mĂ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄbĘŇ lĂ ÉyhĂ yĘwČĲ : MSĲĄ BĘ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć 10

žtyČrĘqĂ =tŇ ’Ć MhĆÁ lĎ CnÄêĘ IĂwČ : hnĲ Vy’ř r lr¡ĎoGhČ hŇ y¿ĎhĎ MhËĆ lĎ yJ¿Ă ywĳĂlĄ 11

hĎ S¡Ć rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ rhăČ BĘ Nor¡bĘŇ xĆ ’yh¿Ă qonË‘ĞhĲĎ ybÌĂŇ ’Ğ ‘BČÄ rĘ’Č
hŇ e¡ĆpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ l¿Ą kĎŇ lĘ CnËtĘŇ nĲĎ hĎ yrĳĆYĄxĞ=tŇ ’Ć wĘ ry‘¡ĂhĎ hŇ d¿ĄŇ WĘ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ ytĲĆŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ 12

Éry‘Ă =tŇ ’Ć ÉCntĘŇ nĲĎ NhĄę JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ ű ynăĄbĘŇ lĂ wĘ : otĲŇ EĎxĚ’ĞBĲČ 13

=tŇ ’Ć wĘ hŇ n¡ĎbĘŇ lĂ =tŇ ’Ć wĘ hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Nor¡bĘŇ xĆ =tŇ ’Ć xČ YĄŔ rŁ hĲĎ TlăČ qĘ mĂ
: hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ‘Čm¡Ł êĘ SĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉrêĂ yČ=tŇ ’Ć wĘ : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ 14

NyĂ‘ăČ=tŇ ’Ć wĘ : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rb¡ĂŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉNŁlxŁ =tŇ ’Ć wĘ 15, 16

hVrgm=t’w
’"sb v.8 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.6 .=l‘Č rybs v.3 .Vgdb =dyČBĘ ’"s v.2 .yrq olSĂ BĘ v.2 .’k

.yrq hnĎSŁ ’rĂ ,bytk hnĎSŁ y’Ă rĘ v.10 .’qsp N’k Ny’
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=tŇ ’Ć wĘ SmĆ S¡Ć tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ćř hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉhFĎ yĚ=tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆę rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ
17 hŇ FăĄ UČ mĂ C : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ MyT¡Ă bĎŇ èĘ hČ yn¿ĄSĘ tŇ ’Ąě mĄ ‘SČ êĄŔ MyrăĂ‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ
18 =tŇ ’Ćř : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ‘bČŇ G¡Ć=tŇ ’Ć hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ No‘¡bĘŇ GĂ =tŇ ’Ć NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ

: ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Nom¡ lĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘř hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉtotŇ nĎ‘Ğ
19 : NhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ C Myr¡Ă‘Ď hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=SŁlĲ SĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =ynĲĄbĘŇ yr¿Ą‘Ď=lJĎ
20 ynăĄBĘ mĂ Myr¡ĂtĎŇ oeĲ hČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉthĎ qĘ =ynĲĄBĘ tŇ oxą jĘ SĘ mĂ lĘ C
21 =tŇ ’Ć MhĆÁ lĎ CnÄêĘ IĂwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć hŇ F¡Ą UČ mĂ MlĎŔ rĎogĲŇ yrăĄ‘Ď ÉyhĂ yĘwČĲ tŇ hĳĎ qĘ

MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ hĎ S¡Ć rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Mk¿ĆŇ SĘ =tŇ ’Ć xČ YËĄrŁ hĲĎ TlÌČ qĘ mĂ ry‘ĂÄ
22 tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyĂYČÄ bĘŇ qĂ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rzĆG¡Ć=tŇ ’Ć wĘ
23 NdĎŔ =hŇ FĄ UČÄ mĂ C : ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Nr¡Ł ox
24 =tŇ ’Ćř : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Not¡Ň BĘ GĂ =tŇ ’ĲĆř hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ’q¡ĄêĘ lĘ ’Ć =tŇ ’ĲĆ

: ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NoU¡ rĂ=tŇ GČ=tŇ ’Ć hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉNolIĎ’Č
25 hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉënČ‘Ę êČ =tŇ ’Ć hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ ÉtyYĂ xĞUĲČ mĲĂ C
26 rWĆ ‘¡Ć Myr¿Ă‘Ď=lJĎ : MyĂêĲĎSĘ Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NoU¡ rĂ=tŇ GČ=tŇ ’Ć wĘ

: MyrĲĂtĎŇ oeĲ hČ tŇ h¡Ď qĘ =ynĲĄBĘ tŇ ox¿ jĘ SĘ mĂ lĘ NhĳĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ C
27 hŇ èĆę nČmĘ hŇ FăĄ mČ yYĂÂxĞmĲĄ ůMIĂwĂlĘ hĲČ tŇ xăŁ jĘ SĘ UĂ mĂ ÈNoSrĘgĲĄŇ ynăĄbĘŇ lĂ wĘ

=tŇ ’ĲĆ wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉNSĎ BĎ BČ Nwřlą g=tŇ ’Ć xČ YĄŔ rŁ hĲĎ TlăČ qĘ mĂ Éry‘Ă =tŇ ’Ć
28 hŇ FăĄ UČ mĂ C : MyĂêĲĎSĘ Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎêĘ SĘ ‘ĆBĘ

: hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ r¡ČbĘŇ DĲĎ=tŇ ’Ć hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Noy¡SĘ qĂ =tŇ ’Ć rkĎŔ Vř vĎ yĂ
29 Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Mye¡ĂGČ Ny‘¿Ą=tŇ ’Ćř hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉtCmrĘyČ=tŇ ’Ć
30 hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ l’¡Ď SĘ mĂ =tŇ ’Ć rSĄŔ ’Ď hŇ FăĄ UČ mĂ C : ‘BĲČ rĘ’Č
31 bŇ x¡Ł rĘ=tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉtqĎ lĘ xĆ =tŇ ’Ćř : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NoD¡bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć

: ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ
32 lyląĂ GĎBČ SdĆŇ qĆÄ =tŇ ’Ć xČ YĄę rŁ hĲĎ TlăČ qĘ mĂ ű ry‘ăĂ=tŇ ’Ć ylĂÁêĎpĘŇ nČ hŇ FĄÄ UČ mĂ C

=tŇ ’Ć wĘ Nê¡ĎrĘqČ =tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Ér’Ň DřŁ tŇ U¿Ł xČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhĎ SĆÄ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ
33 hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=SŁlĲ SĘ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ye¡ĂSĚ rĘGĲĄhČ yr¿Ą‘Ď=lJĎ : SŁlĲ SĎ Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ

ry‘
.r"tw s"t ,‘"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.18 .r"tw s"t ,‘"t ,b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.16

,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.24 .r"tw s"t ,‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.23 .=t’Ć ’"s v.18

,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.29 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.28 .yrq NlĎ oG ,bytk NolGĎ v.27 .r"tw s"t ,‘"t
.yrq roD v.32 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.31 .r"tw s"t ,‘"t
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374 ‘Vwhy 21:34—22:5

MIăĂwĂlĘ hĲČ ÈyrĂrĎmĘ =ynĲĄBĘ tŇ oxă jĘ SĘ mĂ lĘ C : NhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ C ry‘¡Ă 34

=tŇ ’Ćř hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ M‘¡ĎnĘ qĘ yĎ=tŇ ’ĲĆ NlĚŔ CbŇ zĘ hŇ FăĄ mČ Ét’Ą mĄ ůMyrĂtĎŇ oeĲ hČ
ll¡Ď hĞ nĲČ=tŇ ’ĲĆ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉhnĎmĘ DĂ=tŇ ’Ć : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ ê¡ĎrĘqČ 35

=tŇ ’Ć śNbĄŔ C’rĘ hŇ FăĄ UČ mĂ C : ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ 36

ÉtomdĄŇ qĘ =tŇ ’Ćř : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ YĎ hĘ y¡Č=tŇ ’Ć wĘř hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rYĆB¡Ć 37

: ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ‘Čp¡ĎŇ ymĄ =tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ
dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ BČ tŇ m¿Ł rĎ=tŇ ’Ć xČ YĄŔ rŁ hĲĎ TlăČ qĘ mĂ Éry‘Ă =tŇ ’Ć dŇ gĎę =hŇ FĄ UČ mĂ C 38

=tŇ ’Ć wĘ ÉNoBSĘ xĆ =tŇ ’Ć : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ MyĂn¡ČxĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ 39

MyrĂÁ ‘ĎhĆÄ =lJĎ : ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď=lJĎ hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rz¡Ą‘Ę yČ=tŇ ’Ć hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ 40

ÉyhĂ yĘwČĲ MIĳĂwĂlĘ hĲČ tŇ oxă jĘ SĘ UĂ mĂ Myr¡ĂtĎŇ oeĲ hČ MtĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉyrĂrĎmĘ ynąĄbĘŇ lĂ
tŇ EăČxĚ’Ğ ëŇ ot¡Ň BĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ yrăĄ‘Ď lJŁ ť : hŇ rĲĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ Myr¡Ă‘Ď MlĎŔ rĎoGĲ 41

MyrăĂ‘ĎhĲĆ ÉhnĎ yyĆÄhĘ êĲĂ : NhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ C hŇ n¡ĆmŁ SĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MyrËĂ‘Ď l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ 42

: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =lkĎŇ lĘ NJ¡Ą hĎ ytĳĆŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ hĎ yS¡Ć rĎgĘŇmĂ C ry‘ĂŔ ry‘ăĂ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
sŘ13 ‘B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉhoĎhyĘ NêąĄ IĂwČ 43

bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉMhĆ lĎ hoąĎhyĘ xnČ IĎÄwČ : HbĲĎŇ CbŇ SĘ I¿ĄwČ hĎ CS¡ rĎIĲĂwČ MtĳĎŇ obŇ ’ĞlĲČ tŇ tăĄŇ lĎ 44

=lJĎ mĂ ÉMhĆ ynĄpĘŇ BĂ Sy’ąĂ dŇ mČ ‘ĎÄ =âlwĘ MtĳĎŇ obŇ ’ĞlĲČ ‘B¡Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ
É lJŁ mĂ rbĎŔ DĎ lpăČŇ nĎ=âlĲ : MdĲĎŇ yĎBĘ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ăŁ =lJĎ tŇ ’Ą ť MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ăŁ 45

: ’BĲĎ lJ¡Ł hČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ bŇ oFŔ hČ rbăĎŇ DĎhČ
hŇ F¿Ąř mČ yY¡Ă xĞlĲČ wĘ ydĳĂŇ GĎlČ wĘ yn¡ĂbĄŇ C’rĲlĎ ‘ČSĚŔ ohyĘ ’răĎqĘ yĂ z’Ď ť bk
hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť MêĆŔ rĘmČ SĘ MêăĆ’Č MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ èĲĆ nČmĘ 2

ytĂŇ yC¡ĂYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ lĘ ylĂŔ oqbĘŇ C‘ămĘ SĘ êĂ wČ hoĳĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ hŇ S¡Ć mŁ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č MyBĂŔ rČ MymăĂ yĎ hŇ zĆť MkĆę yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć MêăĆbĘŇ zČ‘Ğ=âlĲ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć 3

hoąĎhyĘ xČ ynĂÄhĄ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ w¡ČYĘ mĂ tŇ rĆmĆě SĘ mĂ =tŇ ’Ć MêĆě rĘmČ SĘ C 4

MkĆÁ lĎ CkÄ lĘř C žCnjĘ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ MhĳĆř lĎ rBăĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MkĆŔ yxĄ ’ĞlĲČ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ
dŇ bĆŇ ‘ăĆ ÉhSĆ mŁ MkĆę lĎ NtăČŇ nĎ ű rSăĆ ’Ğ MkĆŔ tĘŇ EČxĚ’Ğ ÉZrĆ’ĆÄ =l’Ć MkĆę ylĄ hĽ’ĲĎ lĘ
hŇ wăĎYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć tŇ oWÄ ‘ĞlĲČ dŇ ’ęŁ mĘ CrămĘ SĂ ű qrăČ : NDĲĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¡ĄBĘ hoĎŔhyĘ 5

hrwth=t’w
rYb xČYĄrŁ hĎ TlČ qĘmĂ ry‘Ă=t’Ć Nbw’r ’"s v.36 .r"tw +rt ,b"yd ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.34

.‘"tw d"yd ,b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.37 .=t’Ć ’"s v.36 .r"tw ‘"t Nkw rBĎ dĘUĂ BĎ

.+z qwsp Nyy‘ : hSĆ nČmĘ hĲČ TbĆ SĄ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw TbĆ SĄ ’"s v.1 .bk .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.43

.b"ydw w"d ,’"d Nkw C‘sĘ C ’"s v.4 .b"dw ’"d ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nkw MkĆlĎ rybs v.4
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=tŇ ’Ć hŇ bĎŇ hĞ’ĲČ lĘ ţ ůhoĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SăĆ mŁ ÈMkĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’Ğ ÈhrĎoêhČ =tŇ ’Ć wĘ
obĳŇ =hŇ qĎ bĘŇ dĎŇ lĘ C wyt¡ĎŇ wŁ YĘ mĂ rm¿Ł SĘ lĂ wĘ wykËĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ tŇ kĆŇ lÌĆlĎ wĘ MkĆÁ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhyĘ

6 MxĄŔ QĘ SČ yĘwĲČ ‘ČSĳĚ ohyĘ Mk¡ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ : MkĲĆŇ SĘ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ odě bĘŇ ‘ĎlĘ C
: MhĲĆ ylĄ hĽ’ĲĎ =l’Ć Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ

7 É‘ČSĚÄ ohyĘ NtąČŇ nĎ oyęYĘ xĆ lĘ C ůNSĎ BĎ BČ ÈhSĆ mŁ NtăČŇ nĎ hŇ èĆę nČmĘ hĲČ TbĆŇ SăĄ ű yYăĂ xĞlĲČ wĘ
=l’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ MxÌĎ QĘ SĂ =yJĲĂ MgČŇ wĘţ hŇ UĎ yĳĎ ND¡ĄrĘIČhČ rbř ‘¿m MhĆŔ yxĄ ’Ğ=M‘Ă

8 MyBĂÁ rČ MysĂÄ kĎŇ nĘ BĂ rmęŁ ’Ň lĄ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ Mh¡Ć ylĄ hĽ’ĲĎ
tŇ SĆ xÌŁ nĘ bĂŇ C bŇ hĎÁ zĎbĘŇ C PŇ sĆ kĆÄ BĘ dŇ ’ŔŁ mĘ =bŇ rČ hŇ năĆqĘ mĂ bĘŇ C ÉMkĆŇ ylĄ hĽ’ĲĎ =l’Ć CbŇ CSą
=M‘Ă Mk¡ĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =llČ SĘ Cq¿ lĘ xĂ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĄ rĘhČ tŇ om¡ lĎ WĘ bĂŇ C lzËĆrĘbČŇ bĘŇ C

9 ű yYăĂ xĞ wĲČ dŇ gĎÁ=ynĄbĘŇ C NbĄÄ C’rĘ=ynĲĄBĘ CkÃ lĘ IĲĄwČ CbŇ SăĚ IĎwČ : MkĲĆŇ yxĄ ’Ğ
N‘ČnĳĎJĘ =ZrĆ’ĲĆ BĘ rSăĆ ’Ğ hŇŁl¡ èĂř mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Ét’Ą mĄ hŇ èĆę nČmĘ hĲČ TbĆŇ SăĄ
HbĎŔ =CzxĞ’Ň nĲŁ rSăĆ ’Ğ ÉMtĎŇ EĎxĚ’Ğ ZrĆ’ąĆ=l’Ć dŇ ‘Ďę lĘ GĂ hČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć tŇ kĆŇ lĆÁlĎ

10 rS¡Ć ’Ğ NDĄŔ rĘIČhČ tŇ olă ylĂ GĘ =l’Ć ÉC’bÄŁ IĎwČ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č
hŇ èĆÄ nČmĘ hĲČ žTbĆŇ SĄ yYăĂ xĞ wĲČ dŇ gĎÃ =ynĄbĘŇ C NbăĄŇ C’rĘ=ynĲĄbĘŇ CnăbĘŇ IĂwČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ

11 =ynĲĄbĘŇ C‘¿mĘ SĘ IĂwČ : hŇ ’ĲĆ rĘmČ lĘ lod¡Ň GĎ xČ B¿Ą zĘmĂ NDĄŔ rĘIČhČ =l‘Č ÉxČ BĄÄ zĘmĂ MSąĎ
TbĆŇ SĄÄ žyYĂ xĞ wĲČ dŇ gĎÃ =ynĄbĘŇ C NbăĄŇ C’rĘ=ynĲĄbĘŇ CnăbĎŇ hŇ eăĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
NDĄŔ rĘIČhČ ÉtolylĂ GĘ =l’Ć N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ É lCm=l’Ć xČ BĄę zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć hŇ èĆÁ nČmĘ hĲČ

12 =lJĎ ClÁhĞuĎÄ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ C‘¡mĘ SĘ IĂwĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ rbĆŇ ‘¡Ą=l’Ć
: ’bĲĎŇ ~Ď lČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ tŇ ol¿ ‘ĞlĲČ hŇ ŁlŔ SĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dąČŇ ‘Ğ

13 yY¿Ă xĞ=l’Ć wĘ dŇ gËĎŇ =ynĄBĘ =l’Ć wĘ NbÌĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ =l’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CxÄ lĘ SĘ IĂwČ
: NhĲĄ JŁ hČ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sx¡Ď nĘ yjĲĂ =tŇ ’Ć dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć hŇ è¡Ć nČmĘ =TbĆŇ SĲĄ

14 lk¡ŇŁ lĘ bŇ ’ĎŔ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉdxĎ ’Ć ’yWąĂ nĎ dŇ xĎÁ ’Ć ’yWĂÄ nĎ oUŔ ‘Ă ÉMy’Ă WĂ nĘ hŇ rąĎWĎ ‘ĞwĲČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yp¿ĄŇ lĘ ’Č lĘ hŇ UĎ h¡Ą MtËĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ yBĲĄ S’Ň rÌŁ Sy’ĂÄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ oFă mČ

15 =l’Ć hŇ è¡Ć nČmĘ =TbĆŇ SĲĄ yY¿Ă xĞ=l’Ć wĘ dŇ gËĎŇ =ynĄBĘ =l’Ć wĘ NbÌĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ =l’Ć C’bÁŁ IĎwČ
16 hoĎęhyĘ tŇ dăČŇ ‘Ğ ű lJăŁ CrÂmĘ ’ĲĎ hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ Mê¡Ď’Ă Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’ăĆ

MoIŔhČ bŇ CSă lĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ň BĲĄ ÉMêĆlĘ ‘ČmĘ rSąĆ ’Ğ ÉhEĆhČ l‘ČUąČ hČ =hŇ mĲĎ
: hoĲĎhyBĲČ MoI¡hČ Mk¿ĆŇ dĘŇ rĎmĘ lĂ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉMkĆŇ lĎ MkąĆŇ tĘŇ onĲ bĘŇ BĂ hoĳĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ

17 MoIăhČ dŇ ‘¡Č CeUĆŔ mĂ ÉCnrĘhČÄ FČ hĂ =âlĲ rSąĆ ’Ğ ro‘Ŕ jĘ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉCnlĎÄ=T‘ČmĘ hČ
hzh

.yrq olSĂ v.12 .yrq olèĂ mĂ v.9 .yrq rbĆ ‘ĄBĘ ,bytk rbĆ ‘ĄmĄ v.7
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hoĳĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ MoIŔhČ CbŇ SăĚ êĎ ÉMêĆ’Č wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ d¿ČŇ ‘ĞBĲČ PŇ gĆŇ e¡ĆhČ yh¿Ă yĘwČ hŇ EĳĆhČ 18

l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’ĲĆ rxĎě mĎ C hoĎŔhyBĲČ ÉMoIhČ CdąŇ rĘmĘ êĂ MêĆÂ’Č hŇ yĎęhĎ wĘ
ZrĆ’ĆÄ =l’Ć MkĆÁ lĎ CrÄ bĘŇ ‘Ă MkĆę tĘŇ EČxĚ’Ğ ZrĆ’ăĆ hŇ ’ĎÁ mĄ TĘ =M’Ă ëŇ ’ČÄ wĘ : PŇ YĲŁ qĘ yĂ 19

hoăĎhybĲČŇ C CnkĳĄŇ otŇ BĘ Cz¡xĞ’ĲĎ hĄ wĘ hoĎŔhyĘ NJăČ SĘ mĂ ÉMSĎ =NkČŇ SĲĎ rSąĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇ EąČxĚ’Ğ
ydĄŔ ‘ĞlĘ BČ mĲĂ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉMkĆŇ lĎ MkąĆŇ tĘŇ nĲŁ bĘŇ BĂ CdŇ rŔŁ mĘ êĂ =l’Ć ÉCntĎÄ ’Ł wĘ CdŇ ręŁ mĘ êĂ =l’Č
MrĆxĄŔ BČ É l‘ČmČÄ l‘ČmąĎ xrČzĆę=NBĆ NkăĎŇ ‘Ď ű ’olă hĞ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xB¡Č zĘmĂ 20

‘w¡ČgĎŇ âl¿ dŇ xĎŔ ’Ć Sy’ăĂ É’ChwĘ PŇ YĆqĳĎ hŇ yĎhăĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ =l‘ĲČř wĘ
TbĆŇ SăĄ yY¡Ă xĞ wĲČ dŇ gĎŔ =ynĄbĘŇ C NbăĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ ÉCn‘ĞIĲČwČ : onĲ wŁ ‘ĞBĲČ 21

hoĎÁhyĘ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ űž l’Ą : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yp¿ĄŇ lĘ ’Č yS¡Ą ’Ň rĎ=tŇ ’Ćř CrŔ BĘ dČŇ yĘwČĲ hŇ èĳĆ nČmĘ hĲČ 22

dŇ rĆmąĆBĘ =M’Ă ‘dĳĎŇ yĄ ’Chă l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ ‘ČdĄŔ yŁ ’Chă ÉhoĎhyĘ ű MyhąĂ Łl’Ĺ ű l’ăĄ
xČ BĄŔ zĘmĂ ÉCnlĎÄ tŇ on¿bĘŇ lĂ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ Cn‘¡ĄySĂ oêĲ =l’Č hoĎŔhyBĲČ É l‘ČmČÄ BĘ =M’Ă wĘř 23

=M’Ă wĘ hŇ xĎę nĘ mĂ C hŇ lăĎ o‘ wylĎÁ‘Ď tŇ olÄ‘ĞhĲČ lĘ =M’Ă wĘ hoĳĎhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ bŇ CS¡ lĎ
ÉhgĎŇ’Ď DĘmĂ âlą =M’Ă wĘ : SuĲĄbČŇ yĘ ’Ch¿ ho¡ĎhyĘ MymĂŔ lĎ SĘ yxăĄ bĘŇ zĂ ÉwylĎ ‘Ď tŇ oWą ‘ĞlĲČ 24

ÉCnynĄÄbĎŇ lĘ MkąĆŇ ynĄbĘŇ CrÄ mĘ ’Ň yĲŁ rxĎę mĎ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ ’Ň z¡Ł =tŇ ’Ć CnyW¿Ă ‘Ď rbĎŔ DĎmĂ
CnyřnĄÄ yBĄ hoĎhyĘţ=NtČŇ nĲĎ lCbăŇ gĘŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ wĘ MkĆě QĎ =hŇ mČ rmŔŁ ’Ň lĄ 25

hoĳĎhyBĲČ qlĆ x¡Ą Mk¿ĆŇ lĎ =Ny’ĲĄ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉdgĎŇ=ynĄbĘŇ C NbąĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ MkĆÁ ynĄybĲĄŇ C
rmĆ ’Ň Łeě wČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć ’r¿Ł yĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ CnynĄŔ BĎ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ ynĄbĘŇ CtŇ yBąĂ SĘ hĂ wĘ 26

žyJĂ : xbČŇ zĲĎlĘ âl¿ wĘ hŇ l¡Ď o‘lĘ âl¿ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć tŇ on¡bĘŇ lĂ CnlĎŔ ’eăĎ=hŇ WĆ ‘ĞnĲČ 27

tŇ dąČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ bÂŁ ‘ĞlĲČ ůCnyrĄxĞ’ĲČ ÈCnytĄŇ orř DĲŁ NybăĄŇ C MkĆę ynĄybĲĄŇ C CnynăĄyBĄ ’ChÁ dŇ ‘ĄÄ
MkąĆŇ ynĄbĘŇ CrÄ mĘ ’Ň yĲŁ =âlwĘ CnymĳĄlĎ SĘ bĂŇ C Cnyx¡Ą bĎŇ zĘbĂŇ C Cnyt¿ĄŇ ol‘ĲŁ BĘ wynĎŔ pĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ
Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ =yJĂ hŇ yĎęhĎ wĘ rmĆ ’Ň Łeě wČ : hoĲĎhyBĲČ qlĆ x¡Ą Mk¿ĆŇ lĎ =Ny’ĲĄ CnynĄŔ bĎŇ lĘ ÉrxĎ mĎ 28

hoĎÁhyĘ xBČÄ zĘmĂ žtynĂ bĘŇ êČ =tŇ ’Ć C’ă rĘ CnrĘmČÃ ’Ď wĘ rxĳĎmĎ Cnyt¡ĄŇ rŁ DĲŁ =l’Ć wĘ CnylËĄ’Ą
Cnyn¡ĄyBĄ ’ChŔ dŇ ‘ăĄ=yJĂ xbČŇ zĆŔlĘ âlă wĘ ÉhlĎ o‘lĘ âlą CnytĄę obŇ ’Ğ CWă ‘Ď=rSĆ ’Ğ
ÉMoIhČ bŇ CSą lĎ wĘ hoĎęhyBĲČ dŇ răŁ mĘ lĂ CeUĆÁ mĂ CnQĎÄ žhlĎ ylĂ xĎ : MkĲĆŇ ynĄybĲĄŇ C 29

ÉxBČ zĘmĂ dŇ bČę QĘ mĂ xbČŇ zĳĎlĘ C hŇ xăĎ nĘ mĂ lĘ hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ xČ BĄŔ zĘmĂ tŇ onăbĘŇ lĂ hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ
sxăĎ nĘ yjĲĂ ‘mČÂSĘ IĂwČ : onĲ JĎ SĘ mĂ yn¿ĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ 30

Nhkh
y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22 .‘"tw b"yd ,’"yd Nkw =l’Ć ’"s v.21 .=l’ĆwĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.20

rsxd rsx CnytĄrŁ DŁ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,w"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.27 .rsx CnnĄyBĄ ’"s v.25 .=M’Ă
.b"yd Nkw ’lmd ’lm CnytĄoroD ’"sbw ,d"ydw b"yd ,T"d ,b"d ,’"d Nkw
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=tŇ ’Ć oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ ypąĄŇ lĘ ’Č ySĄÄ ’Ň rĎwĘ hŇ dĎÁ ‘ĄhĲĎ y’ĄÄ yWĂ nĘ C NhĄę JŁ hČ
bŇ T¡Č yIĂwČ hŇ èĳĆ nČmĘ ynăĄbĘŇ C dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ C Nb¿ĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ CrËBĘ DĂ rSÌĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČÄ

31 NbĄÄ C’rĘ=ynĲĄBĘ =l’Ć NhĄÃ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sxăĎ nĘ yjĲĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄBĘ
hoĎŔhyĘ CnkăĄŇ otŇ bĘŇ =yJĲĂ ÉCn‘Ę dČÄ yĎ ű MoIąhČ hŇ èĆę nČmĘ ynăĄBĘ =l’Ć wĘ dŇ gĎÁ=ynĄBĘ =l’Ć wĘ
yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć MêËĆlĘ ~Č hĂ z’Ďę hŇ EĳĆhČ l‘ČUăČ hČ ho¡ĎhyBĲČ Mê¿ĆlĘ ‘ČmĘ =âlĲ rSËĆ ’Ğ

32 My’ĂÃ yWĂ eĘ hČ wĲĘ ű NhăĄ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sxăĎ nĘ yjĲĂ bŇ SĎ IăĎwČ : hoĲĎhyĘ dŇ I¿ČmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć dŇ ‘ËĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’ÌĆmĄ dŇ gĎÁ=ynĄBĘ tŇ ’ĄÄ mĄ C žNbĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ tŇ ’ăĄ mĄ

33 ÉynĄ y‘ĄBĘ rbĎę DĎhČ bŇ TăČ yIĂwČ : rbĲĎŇ DĎ Mt¡ĎŇ o’ CbŇ S¿Ă IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć
tŇ olą ‘ĞlĲČ Crę mĘ ’ĲĎ âlă wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ Ck¿Ň rĘbĲĎŇ yĘwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ C Nb¿ĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ rSËĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉtxĄ SČ lĘ ’bĎŔ ~Ď lČ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ

34 É’Ch dŇ ‘¿Ą yJăĂ śxČ BĳĄ zĘUĂ lČ dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ C Nb¿ĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ C’Ë rĘqĘ IĂwĲČ : HBĲĎ Myb¿ĂŇ SĘ yĲŁ sŘ14

gk MyBĂŔ rČ MymăĂ IĎmĂ ÉyhĂ yĘwČĲ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎř ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă CnytĄŔ nŁ yBĲĄ
‘ČSăĚ ohywĲĂ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ mĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂlĘ hoÌĎhyĘ xČ ynĂÄhĄ =rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’ĲČ ţ

2 wySĎŔ ’Ň rĎlĘ C ÉwynĎqĄ zĘlĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ É‘ČSĚÄ ohyĘ ’rąĎqĘ IĂwČ : MymĲĂ IĎBČ ’B¡Ď NqĄŔ zĎ
: MymĲĂ IĎBČ ytĂŇ ’Ň B¡Ď yêĂ nĘ qČŔ zĎ ynăĂ’Ğ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wyrĳĎTĘ SĲŁ lĘ C wyT¡Ď pĘŇ SĲŁ lĘ C

3 My¿ĂoGhČ =lkĎŇ lĘ MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą MtĆę y’Ă rĘ MêăĆ’Č wĘ
4 žC’rĘ : MkĲĆŇ lĎ Mx¿Ď lĘ eĂ hČ ’Ch¡ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť MkĳĆŇ ynĄjĘř mĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ

MkĳĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČBĘ hŇ QĆ ’ËĄ hĎ Myr¿Ă’Ď SĘ eĂ hČ MyĂoGhČ ţ=tŇ ’Ć MkĆÁ lĎ yêĂ lĘ jČÄ hĂ
: SmĆ èĲĎ hČ ’ob¿Ň mĘ lod¡Ň GĎhČ MI¿ĎhČ wĘ yêĂ rČŔ kĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ =lkĎŇ wĘ NDĄę rĘIČhČ =NmĂ

5 MkĳĆŇ ynĄpĘŇ QĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł Syr¿ĂohwĘ MkĆŔ ynĄjĘ mĂ MpăĄŇ DĽhĘ yĆ ’Chť MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhywĲČ
6 MêăĆqĘ zČxĞ wĲČ : MkĲĆŇ lĎ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ rBËĆDĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ MYĎŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć ÉMêĆSĘ rĂywĲĂ

hŇ SĳĆ mŁ tŇ răČoê rpĆŇ s¡Ą BĘ bŇ CtŔ JĎ hČ =lJĎ tŇ ’Ą ť tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ wĘ rmăŁ SĘ lĂ dŇ ’ŔŁ mĘ
7 hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyăĂoGBČ É’obŇ =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ : lwř’mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ CeU¡Ć mĂ =rCsĲ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ

âlă wĘ ÉCryJĂÄ zĘtČŇ =âlĲ MhąĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ MSĄÄ bĘŇ C MkĳĆŇ êĘ ’Ă hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă’Ď SĘ eĂ hČ
8 ho¿ĎhyBĲČ =M’Ă yJËĂ : MhĲĆ lĎ Cw¡xĞêĲČSĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ MCdŔ bĘŇ ‘ČtĲČŇ âlă wĘ C‘yBĂŔ SĘ tČŇ
9 ÉhoĎhyĘ SrĆoIąwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MtĆŔ yWĂ ‘Ğ rSăĆ ’ĞJĲČ CqBĳĎ dĘŇ êĂ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ

dŇ ‘¡Č MkĆŔ ynĄpĘŇ BĂ ÉSy’Ă dŇ mČ ‘ąĎ=âl MêĆę ’Č wĘ MymĳĂ CY‘ĞwĲČ MylăĂ dŇŁ GĘ My¡ĂoG MkĆŔ ynĄjĘ mĂ
Mwyh
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw Myhl’h ’Ch ’"s v.34 .s"tw y"k +rt ,b"d ,’"d Nkw d‘ĳĄ xb¿ zml ’"s v.34

.yrq l’mŁ WĘ C v.6 .g"yw +h qwsp Nmql Nyy‘ : b"ydw b"d ,’"d Nkw MkĆynĄpĘ QĂ mĂ ’"s v.3 .gk
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’Chť MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ű yJăĂ PŇ lĆ ’ĳĎ =PŇ DĎrĘyĂ MJ¡Ć mĂ dŇ x¿Ď ’Ć =Sy’ĲĂ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ 10

MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČlĘ dŇ ’¡Ł mĘ Mê¿ĆrĘmČ SĘ nĂ wĘ : MkĲĆŇ lĎ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MkĆŔ lĎ MxăĎ lĘ eĂ hČ 11

ÉMêĆqĘ bČŇ dĘŇ C CbŇ CSę êĎ bŇ oSă =M’Ă ű yJăĂ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ lĘ 12

MhËĆ BĎ Mê¿Ć nĘ êČxČ tĘŇ hĲĂ wĘ MkĳĆŇ êĘ ’Ă hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă’Ď SĘ eĂ hČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyăĂoGhČ ÉrtĆŇ yĆÄBĘ
hoăĎhyĘ PŇ ysĂÁ oy âlÄ žyJĂ C‘Ŕ dĘŇ êăĄ É‘Č odÄ yĎ : MkĲĆŇ BĎ Mh¿Ą wĘ Mh¡Ć BĎ Mt¿ĆŇ ’Ň bĎŇ C 13

xpăČŇ lĘ MkĆÁ lĎ CyÄhĎ wĘ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ QĂ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ My¿ĂoGhČř =tŇ ’Ć SyrËĂohlĘ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ
l‘ČmĄ ţ MkĆę dĘŇ bĎŇ ’Ğ=dŇ ‘Č MkĆŔ ynĄy‘ĲĄBĘ MynăĂnĂ YĘ lĂ wĘ ÉMkĆŇ yDĄYĂ BĘ TTąĄ SŁ lĘ C SqĄę omlĘ C
hŇ eĄÄhĂ wĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ MkĆŔ lĎ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhbĎŇ oFhČ hŇ mąĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ 14

MkăĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ MêĆÂ‘Ę dČŇ ywĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ ëŇ rĆd¡ĆŇ BĘ MoIŔhČ ÉëlĄ oh ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ
MybĂę oFhČ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ű lJăŁ mĂ dŇ xĎÁ ’Ć rbĎÄ DĎ ž lpČŇ nĎ=âlĲ yJăĂ MkĆę SĘ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C
lp¿ČŇ nĎ=âlĲ MkĆŔ lĎ C’BăĎ É lJŁ hČ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ rBĆÁ DĂ rSĆÄ ’Ğ
bŇ oFŔ hČ rbăĎŇ DĎhČ =lJĎ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ’BąĎ =rSĆ ’ĞJĲČ hŇ yĎęhĎ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć rb¿ĎŇ DĎ CeU¡Ć mĂ 15

tŇ ’Ą ť MkĆę ylĄ ‘Ğ hoĎÁhyĘ ’ybĂÄ yĎ žNJĄ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğř Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ rBËĆDĂ rS¿Ć ’Ğ
ÉhbĎŇ oFhČ hŇ mąĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘ČmĄ ţ MkĆę tĘŇ o’Ĳ odăŇ ymĂ SĘ hČ =dŇ ‘Č ‘rĎŔ hĎ rbăĎŇ DĎhČ =lJĎ
tŇ yrĂÄ BĘ =tŇ ’Ć MkĆŇ rĘbĘŇ ‘ĎBĘ ţ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ MkĆŔ lĎ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ 16

MyhăĂ Łl’Ĺ ÉMêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MêĆę kĘŇ lČ hĞ wĲČ ůMkĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’Ğ ÈMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ
MêăĆdĘŇ bČŇ ’Ğ wĲČ MkĆŔ BĎ ÉhoĎhyĘ=PŇ ’Č hŇ rąĎxĎ wĘ MhĳĆ lĎ Mt¡ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ

: MkĲĆŇ lĎ Nt¿ČŇ nĎ rS¡Ć ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ ZrĆ’ăĎhĎ É l‘ČmĄ hŇ rĎŔ hĄ mĘ
ynĄÄqĘ zĂlĘ ž’rĎqĘ IĂwČ hŇ mĎ kĳĆŇ SĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ PŇ sÌŁ ’Ć IĲĆwČ dk

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cb¡Ň ~Ę yČtĘŇ IĲĂwČ wyrĎŔ TĘ SăŁ lĘ C ÉwyTĎ pĘŇ SĲŁ lĘ C wySĎę ’Ň rĎlĘ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ
ů l’Ą rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÈhoĎhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ M‘Ďę hĎ =lJĎ =l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 2

ybăĂŇ ’Ğ wĲČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č yb¿ĂŇ ’Ğ xrČêËĆ MlĎŔ o‘mĲĄ ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ CbąŇ SĘ yĲĎ rhĎę eĎhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ
ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć MkąĆŇ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć xuČ ’Ć wĲĎţ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ roxĳ nĎ 3

o‘Ŕ rĘzČ=tŇ ’Ć Ébrř ’w N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ ot¡Ň o’ ëŇ ¿Ąlo’wĲĎ rhĎŔ eĎhČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ
NêĄÄ ’Ć wĲĎ wWĳĎ ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ qxĎŔ YĘ yĂlĘ NêăĄ’Ć wĲĎ : qxĲĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć ol¡ =NêĆ’Ć wĲĎ 4

: Mř yĂrĲĎYĘ mĂ Cd¿Ň rĘyĲĎ wyn¡ĎbĎŇ C bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČwĘ otŔ o’ tŇ SĆ răĆlĎ Éry‘Ă WĄ rhąČ =tŇ ’Ć wWĎÁ ‘ĄlĘ
ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ MyĂrČŔ YĘ mĂ =tŇ ’Ć PŇ GăŁ ’Ć wĲĎ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hŇ SąĆ mŁ =tŇ ’Ć xlČÂSĘ ’Ć wĲĎ 5

wbrqb
,g"d ,b"d ,’"d Nkw MkĆylĄ’Ğ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.15 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw Mywgh=lJĎ ’"s v.13

hmĎyĘrĎYĘ mĂ ’"sb ,hmĎ yĘrĎYĘ mĂ rybs v.4 .yrq hBĆ rĘ’Č wĎ ,bytk brĆ’ĆwĎ v.3 .dk .d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d
.yrqw bytkwww.bibleist.ru
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6 MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ’yYąĂ o’wĲĎ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh rx¡Č ’Č wĘ oBĳ rĘqĂ BĘ
MyS¡Ă rĎpĲĎŇ bĘŇ C bŇ kĆŇ r¿ĆBĘ MkËĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yrÌĄxĞ’ĲČ MyĂrČÁ YĘ mĂ CpÄ DĘrĘIĂwČ hŇ UĎ IĳĎhČ C’b¡ŇŁ êĎ wČ

7 MyrĂę YĘ UĂ hČ NybăĄŇ C ű MkăĆŇ ynĄyBĲĄ lpĄÁ ’ĞmĲČ MWĆ IĎÄwČ hoĎęhyĘ=l’Ć Cqă ‘ĞYĘ IĂwČ : PŇ CsĲ =MyČ
=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MkĆŔ ynĄy‘ĲĄ ÉhnĎ y’ĆÄ rĘêĂ wČ ChiĄŔ kČŇ yĘwČ ÉMIĎhČ =tŇ ’Ć wyląĎ ‘Ď ’bĄÄ IĎwČ

8 MkĆę tĘŇ ’Ć h’băř ’w : MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ rB¡Ď dĘŇ UĂ bČŇ Cb¿Ň SĘ êĲĄ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď
NêĄÄ ’Ć wĲĎ MkĳĆŇ êĘ ’Ă Cm¡ xĞQĲĎ IĂwĲČ NDĄŔ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ ÉbSĄ oIhČ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ ZrĆ’ąĆ=l’Ć

9 MqĎ IĎÄwČ : MkĲĆŇ ynĄjĘ mĂ Md¡ĄŇ ymĂ SĘ ’Č wĲĎ MYĎŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć CSă rĘyêĲĂ wČ ÉMkĆŇ dĘŇ yĆBĘ MtąĎŇ o’
’rËĎqĘ IĂwČ xlČęSĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ MxĆ Q¡Ď IĲĂwČ bŇ ’ĎŔ om ëŇ lĆ măĆ ÉrojYĂ =NBĆ qląĎ BĎ

10 M‘ĳĎlĘ bĂŇ lĘ ‘ČmăŁ SĘ lĂ ytĂŇ yb¡ĂŇ ’Ď âl¿ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć lQ¿Ą qČ lĘ ro‘¡BĘ =NBĆ M‘¿ĎlĘ bĂŇ lĘ
11 ÈNDĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć CrăbĘŇ ‘ČêĲČ wČ : odĲŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć l~¿Ă ’Č wĲĎ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ÉëorBĎ ëŇ rĆbąĎŇ yĘwČ

yEĂÁrĂjĘ hČ wĘ yrĂÄ mŁ ’ĹhĲĎ oxyrĂyĘţ=ylĲĄ ‘ĞBĲČ MkăĆŇ bĎŇ Cmă xĞQĲĎ IĂwČ ůoxyrĂyĘ=l’Ć C’băŇŁ êĎ wČ
: MkĲĆŇ dĘŇ yĆBĘ Mt¡ĎŇ o’ Nê¿Ą’Ć wĲĎ ysĳĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ ySĂŔ GĎrĘGĂ hČ wĘ ÉyêĂ xĂ hĲČ wĘ ynĂę ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ

12 ykăĄŇ lĘ mČ yn¡ĄSĘ MkĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉMtĎŇ o’ SrĆgąĎŇêĘ wČ hŇ ‘ĎŔ rĘ~Ă hČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ ynĄpĘŇ lĂ xląČ SĘ ’Ć wĲĎ
13 rSÌĆ ’Ğ ű ZrĆ’ăĆ MkĆÁ lĎ NêĄÄ ’Ć wĲĎ : ìŇ êĲĆSĘ qČ bĘŇ âl¿ wĘ ì¡Ň BĘ rĘxČ bĘŇ âl¿ yrĳĂmŁ ’ĹhĲĎ

MymąĂ rĎJĘ MhĳĆ BĎ Cb¡Ň SĘ êĲĄ wČ MtĆŔ ynĂ bĘŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂ‘Ď wĘ HBĎę êĎ‘Ę găČŇ yĎ=âlĲ
14 hoËĎhyĘ=tŇ ’Ć C’rÌyĘ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : MylĲĂ kĘŇ ’ĲŁ Mê¡Ć’Č MêĆŔ ‘Ę TČ nĘ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉMytĂŇ yzĄwĘ

CdÄ bĘŇ ‘ĲĎ žrSĆ ’Ğ MyhĂę Łl’Ĺ=tŇ ’Ć CrysăĂ hĎ wĘ tŇ mĳĆ ’ĹbĲĆŇ C MymăĂ tĎŇ BĘ ot¡Ň ’Ł Cd¿Ň bĘŇ ‘Ă wĘ
15 ‘rČÄ žM’Ă wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Ă wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ bĘŇ C ÉrhĎ eĎhČ rbĆŇ ‘ąĄBĘ MkĆÁ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ

ůNCdŇ bŇŁ ‘ĞtĲČŇ ymăĂ =tŇ ’Ć ÈMoIhČ MkăĆŇ lĎ CrÄ xĞBĲČ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć dŇ băŇŁ ‘ĞlĲČ MkĆÁ ynĄy‘ĲĄBĘ
ÉM’Ă wĘ rhĎŔ eĎhČ rb‘ăb ÉrSĆ ’Ğ MkĆę ytĄŇ obĲŇ ’Ğ CdăŇ bĘŇ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ MyhĂÂŁl’Ĺ=tŇ ’Ć M’ăĂ
ytĂŔ ybĄŇ C ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ MYĳĎ rĘ’Č BĘ MybăĂŇ SĘ yĲŁ Mê¡Ć’Č rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ yhăĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć

16 CnQĎŔ hŇ lĎ ylăĂ xĎ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉM‘ĎhĎ N‘Č IąČwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞnĲČ
17 CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć bŇ z¡Ł ‘ĞmĲĄ

MydĳĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yBăĄmĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ CnytËĄŇ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ CntÌĎŇ ’Ł hŇ lĆÄ‘ĞUĲČ hČ ž’Ch
CnrĄę mĘ SĘ IĂwĲČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉtoldŇŁ GĘ hČ tŇ otąŇ ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć CnynĄę y‘ĄlĘ hŇ WăĎ ‘Ď rSÌĆ ’Ğ wĲČ
CnrĘb¡ČŇ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ É lkŇŁ bĘŇ C HbĎŔ CnkĘŇ ăČlhĎ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =lkĎŇ BĘ

18 ZrĆ’¡ĎhĎ bŇ S¿Ą yŁ yrËĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ MyUĂę ‘ČhĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ SrĆgĎÄ yĘwČ : MBĲĎ rĘqĂ BĘ
wnynpm
bytk ’ybĂ ’Ď wĎ y’br‘ml ’"n : yrq h’Ď ybĂ ’Ď wĎ ,bytk ’ybĂ ’Ď wĎ y’xndml ,yrq ’ybĂ ’Ď wĎ ,bytk h’Ď ybĂ ’Ď wĎ y’br‘ml v.8
,r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,d"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rbĆ ‘ĄBĘ y’br‘ml v.15 .yrqw

.yrqw bytk rbĆ ‘ĄmĄ y"k Tw‘ymb ,yrq rbĆ ‘ĄmĄ bytk rbĆ ‘ĄBĘ y’xndmlwww.bibleist.ru
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rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ’Ch¡ =yJĂ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć dŇ băŇŁ ‘ĞnĲČ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ=MGČ CnynĳĄjĎ mĂ 19

MyS¡Ă dŇŁ qĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć dŇ băŇŁ ‘ĞlĲČ ÉClkĘŇ CtĲŇ âlą M‘Ďę hĎ =l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ
yJąĂ : MkĲĆŇ ytĄŇ w’Ň FĲŁ xČ lĘ C Mk¡ĆŇ ‘ĞSĘ pĂŇ lĘ ’v¿Ď yĂ=âlĲ ’ChŔ ’oeăqČ =l’ĲĄ ’Chĳ 20

hŇ QăĎ kĂŇ wĘ ÉMkĆŇ lĎ ‘rąČhĄ wĘ bŇ SĎÄ wĘ rkĳĎŇ nĄ yhăĄŁl’Ĺ Mê¡ĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCbŇ zĘ‘ČtĲČŇ
‘ČSĳĚ ohyĘ=l’Ć M‘¡ĎhĎ rmĆř ’Ň I¿Ł wČ : MkĲĆŇ lĎ bŇ yT¿Ă yhĄ =rSĆ ’Ğ yr¡ĄxĞ’ĲČ MkĆŔ tĘŇ ’Ć 21

ÉMêĆ’Č MydąĂŇ ‘Ą M‘Ďę hĎ =l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : dŇ bĲŇŁ ‘ĞnĲČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć yJ¿Ă âlě 22

Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ otĳŇ o’ dŇ băŇŁ ‘ĞlĲČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć MkËĆŇ lĎ Mê¿ĆrĘxČ BĘ MêĆÂ’Č =yJĲĂ MkĆŔ BĎ
ÉCFhČ wĘ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ rSăĆ ’Ğ rk¡ĎŇ eĄhČ yh¿ĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć CrysËĂ hĎ hŇ êĎě ‘Č wĘ : MydĲĂŇ ‘Ą 23

‘ČSĳĚ ohyĘ=l’Ć M‘¡ĎhĎ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ =tŇ ’Ć 24

tŇ yrËĂBĘ ‘ČSÌĚ ohyĘ tŇ rÄŁ kĘŇ IĂwČ : ‘mĲĎ SĘ nĂ ol¡ oqbĘŇ C dŇ bŔŁ ‘ĞnĲČ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=tŇ ’Ć 25

É‘ČSĚÄ ohyĘ bŇ êąŁ kĘŇ IĂwČ : MkĲĆŇ SĘ BĂ Tj¡Ď SĘ mĂ C qx¿Ł olË MWĆ I¿ĎwČ ’Chĳ hČ MoIăBČ M‘¡ĎlĎ 26

hŇ lĎŔ odŇ GĘ NbĆŇ ’ăĆ ÉxuČ IĂwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ răČoê rpĆŇ s¡Ą BĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć
: hoĲĎhyĘ SD¿ČqĘ mĂ BĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ QĎŔ ’Č hĲĎ tŇ xČ êČ ť MèĎŔ hĎ măĆ yqĂ yĘwČ

CnBăĎ =hŇ yĆhĘ êĲĂ Ét’Ň EŁ hČ NbĆŇ ’ąĆ hĎ hŇ eĄÄhĂ M‘Ďę hĎ =lJĎ =l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 27

CnUĳĎ ‘Ă rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ yrăĄmĘ ’Ă =lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ ‘Ďę mĘ SĲĎ ’yhăĂ =yJĂ hŇ dĎŔ ‘ĄlĘ
É‘ČSĚÄ ohyĘ xQąČ SČ yĘwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ň BĄ NCS¡ xĞkĲČŇ êĘ =NjĲĆ hŇ dĎŔ ‘ĄlĘ ÉMkĆŇ bĎŇ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ 28

MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ : otĲŇ lĎ xĞ nĲČlĘ Sy’¡Ă M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć 29

: MynĲĂ SĎ rWĆ ‘¡ĆwĎ hŇ ’¿Ď mĄ =NBĆ hoĳĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ NCn¡=NBĂ ‘ČS¿Ě ohyĘ tŇ mĎ IËĎwČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć =rhČ BĘ rSăĆ ’Ğř xrČs¡Ć=tŇ nČmĘ tĂŇ BĘ otŔ lĎ xĞ nĲČ lCbăŇ gĘŇBĂ ÉotŇ ’Ł CrąBĘ qĘ IĂwČ 30

‘ČSĳĚ ohyĘ ymăĄ yĘ lJ¡Ł hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ dŇ bąŇŁ ‘ĞIĲČwČ ś: S‘ČGĲĎ=rhČ lĘ Nop¡Ň ~Ę mĂ 31

C‘ę dĘŇ yĲĎ rSăĆ ’Ğ wĲČ ‘ČSĚŔ ohyĘ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMymĂ yĎ CkŇ yrąĂ’ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ MynĂę qĄ EĘhČ ymăĄ yĘ ű lkăŇŁ wĘ
PŇ sĄ oyţ tŇ omă YĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ tŇ ’Ą ť 32

tŇ qăČlĘ xĆ BĘ ůMkĆŇ SĘ bĂŇ CrăbĘŇ qĲĎ ÈMyĂrČYĘ UĂ mĂ ű l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÄ‘ĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ
hŇ ’ăĎ mĄ BĘ Mk¡ĆŇ SĘ =ybĲĂŇ ’Ğ rom¿ xĞ=ynĲĄBĘ tŇ ’ËĄ mĄ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ hŇ nÌĎqĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ dĆę vĎ hČ
tŇ mĳĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć wĘ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČlĘ PŇ ¡Ąsoy=ynĲĄbĘŇ lĂ Cy¿hĘ IĲĂwČ hŇ TĳĎ yWĂ qĘ 33

wrbqyw
.‘"tw b"d ,’"d Nkw rSĆ ’Ğ tlm ’lb rhă B xrs¡ ’"s v.30 .d"k qwsp Nmql Nyy‘ : CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.21
NhĆBĎ lmĎ rSĆ ’Ğ MyrĂ~ĚhČ tobrĘxČ=t’Ć MSĎ oto’ CrbĘ qĎ rSĆ ’Ğ rbĆ uĆBČ oê’Ă CmyWĂ IĎwČ : qwsph hz N’k ’Ymn ‘"tb v.30

.+g +b +h ly‘l Nyy‘ : hEĆhČ MoIhČ=d‘Č MSĎ MeĎhĂ wĘ hoĎhyĘ MtĎo’ hCĎYĂ rSĆ ’ĞJČ MyĂrĎYĘ UĂ mĂ M’Ď yYĄohBĘ lGĎlĘ GĂBČ l’ĄrĎWĘ yĂ ynĄBĘ =t’Ć
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ś: MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć rh¿Č BĘ ol¡ =NêČ nĂ rS¿Ć ’Ğ onŔ BĘ sxăĎ nĘ yjĲĂ Ét‘ČbĘŇ gĂŇBĘ otę ’Ł CrăBĘ qĘ IĂwČ

G

wyYxw .]+w h"l hy‘Vy[ Ml’ NwVl Nrtw Nmysw .VVw MyVmxw yw’m VV ‘Vwhy rpsd yqwsp Mwks
l’qzxy[ y"y dy yl‘ htyh Nmysw rV‘ h‘br’ wyrdsw .]w"k g"y ‘Vwhy[ hpYmh tmr=d‘ NwbVxmw
Ndryh t’ l’rVy ynb wrb‘Vm hnV ‘bVw MyrV‘ rpsh twnV .MynVw MyrV‘ wytwqspw .]+’ z"l

.‘Vwhy tmV d‘ dysxh ‘Vwhy ymyb

The number of the verses of the book of Joshua is 656; and the sign is, And
the tongue of the dumb SHALL SING [Isa 35:6]. And its middle point is, And
from Heshbon unto Ramath-mizpeh [Jos 13:26]. And its sedarim are 14; and the
sign is, THE HAND of the Lord was upon me (y = 10, d = 4; Ezek 37:1]. And
its peseqot are 22. The years of the book are 27 years from the crossing of the
children of Israel in the days of Joshua the pious unto the death of Joshua.

NhĄkČ yĘwČ MkĎ otBĘ ChC’vĎ IĂwČ hoĎhyĘ Nor’Ğ=t’Ć l’ĄrĎWĘ yĂ ynĄBĘ CxqĘlĎ ’ChhČ MoIbČ C : Myqwsph wl’ N’k w’Ymn ‘"tb v.33
CdbĘ ‘ČIČwČ ory‘ĂlĘ C omoqmĘ lĂ Sy’Ă CklĘ hĎ l’ĄrĎWĘ yĂ ynĄbĘ C : ol=rSĆ ’Ğ h‘ĎbĘ GĂBČ rbĄ uĎIĂwČ otom d‘Č wybĂ ’Ď rzĎ‘ĎlĘ ’Ć txČêČ sxĎnĘjĂ
ëlĆmĆ NolgĘ‘Ć dyČBĘ MyhĂŁl’Ĺ MrĄJĘ mĘ IĂwČ MhĆytĄobybĂ sĘ rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ yhĄŁl’Ĺ=t’ĆwĘ torêĎSĘ ‘ČhĎ=t’ĆwĘ hrĎSĄ ’ĞhĎ=t’Ć l’ĄrĎWĘ yĂ ynĄbĘ

.d"y d‘ b"y Nm +g MyTpV Nyy‘ : hnĎSĎ hrĄWĘ ‘Ć hnĆomSĘ MhĆylĄ‘Ğ rWČ IĎwČ b’Ď om
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MyTpV
sŘ1 rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyBĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCl’ĞSĘ IĂwČĲ ‘ČSĚŔ ohyĘ tŇ omă ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ ’

ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : oBĲ MxĆ Q¿Ď hĂ lĘ hŇ Q¡Ď xĂ êĘ BČ ynËĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =l’Ć CnQÌĎ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ ymăĂ 2

žhdĎŇ ChyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : odĲŇ yĎBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ eËĄhĂř hŇ lĳĆ ‘ĞyĲČ hŇ dăĎŇ ChyĘ 3

yêÌĂ kĘŇ lČ hĲĎ wĘ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ BĲČ ÉhmĎ xĞQĲĎ nĲĂ wĘ ylĂę rĎř gĲŇŁ bĘŇ yêăĂ ’Ă hŇ lÌĄ ‘Ğ wyxĂÁ ’Ď No‘Ä mĘ SĂ lĘ
NêÌĄ IĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ l‘Č IăČwČ : No‘Ĳ mĘ SĂ oê¡’Ă ëŇ lĆ I¿ĄwČ ìŇ ĳĆlrĎogĲŇBĘ ì¡Ň êĘ ’Ă ynËĂ’Ğ=MgČŇ 4

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ qzĆbĆŔ BĘ MCJă IČwČ MdĳĎŇ yĎBĘ yE¡ĂrĂjĘ hČ wĘ yn¿Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ
yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć CJě IČwČ oBĳ Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ qzĆbĆŔ BĘ ÉqzĆbĆÄ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć C’YĘ mĘ IĂwČţĲ : Sy’ĲĂ 5

CYŔ ~Ę qČ yĘwĲČ otŔ ’Ł CzăxĞ’Ň IĲŁ wČ wyrĳĎxĞ’ĲČ Cp¡Ň DĘrĘIĂwĲČ qzĆbĆŔ ynĂ dăŇŁ ’Ğ ÉsnĎ IĎÄwČ : yEĲĂrĂjĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ 6

MykĂÃ lĎ mĘ ű My‘ăĂbĘŇ SĂ qzĆbĆę =ynĂ dĲŇŁ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ gĘŇrČwĘ wyd¡ĎŇ yĎ tŇ on¿hŁ BĘ =tŇ ’Ć 7

ynĂŔ xĎ lĘ SĚ tŇ xČ êăČ ÉMyTĂ uĘ lČ mĘ CyąhĎ MyYĂę ~Ď qĚmĘ MhĆÁ ylĄ gĘŇrČwĘ MhĆÄ ydĄŇ yĘ žtonhŁ BĲĘ
: MSĲĎ tŇ mĎ I¿ĎwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ Ch’¿Ě ybĂŇ yĘwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ yl¡Ă =MQČ SĂ NJ¿Ą ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ
HtĎŔ o’ CdăŇ JĘ lĘ IĂwČ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ Cmą xĞQĲĎ IĂwČ 8

ynăĄBĘ ÉCdŇ rĘyĲĎ rxČę ’Č wĘ : S’ĲĄ bĎŇ Cx¿ QĘ SĂ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ hĎ CJ¡ IČwČ 9

ëŇ lĆ IăĄwČ : hŇ lĲĎ pĄŇ èĘ hČ wĘ bŇ gĆŇ e¡ĆhČ wĘ rhĎŔ hĎ bŇ SăĄ oy ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ BĲČ Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ hŇ dĎŔ ChyĘ 10

tŇ yăČrĘqĂ Myn¡ĂpĎŇ lĘ Nor¿bĘŇ xĆ =MSĲĄ wĘ NorŔ bĘŇ xĆ BĘ bŇ SăĄ oIhČ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =l’Ć hŇ dĎę ChyĘ
MèĎŔ mĂ ëŇ lĆ IăĄwČ : ymĲĎ lĘ êČ =tŇ ’Ć wĘ Nm¡Č yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ yS¿Č SĄ =tŇ ’Ć CJË IČwČ ‘BĳČ rĘ’Č 11

bŇ lĄŔ JĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rpĆŇ sĲĄ =tŇ yČrĘqĂ Myn¡ĂpĎŇ lĘ ryb¿ĂŇ DĘř =MSĲĄ wĘ rybĳĂŇ DĘř yb¡ĄŇ SĘř oyĲ=l’Ć 12

yê¡Ă bĂŇ hŇ s¿Ď kĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć olË yêĂ t¿ČŇ nĲĎ wĘ HdĳĎŇ kĎŇ lĘ C rpĆŇ s¡Ą =tŇ yČrĘqĂ =tŇ ’Ć hŇ J¿Ć yČ=rSĆ ’Ğ
CeUĳĆ mĂ NTăŁ uĎ hČ bŇ l¡Ą kĎŇ yx¿Ă ’Ğ znČŔ qĘ =NBĆ l’ăĄ ynĂ tĘŇ ‘Ď ÉHdĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ 13

ÉChtĄÄ ysĂ êĘ wČ H’Ďę obŇ BĘ yhăĂ yĘwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ oê¡bĂŇ hŇ s¿Ď kĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć olË =NêĆ IĲĂwČ 14

Hl¿Ď =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ romĳ xĞhĲČ l‘ăČmĄ xn¡ČYĘ êĂ wČ hŇ dĆŔ vĎ hČ ÉhĎ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’ĲĄř mĄ lo’ą SĘ lĂ
ÉbgĆŇeĆÄhČ ZrĆ’ąĆ yJăĂ hŇ kĎę rĎbĘŇ yQăĂ =hŇ bĎŇ hĲĎ olÁ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : ëŇ QĲĎ =hŇ mČ bŇ l¡Ą JĎ 15

tŇ yQĂŔ ‘Ă tŇ ŁQă GĚ tŇ ’Ą ť bŇ lĄęJĎ HlăĎ =NêĆ IĂwČ MyĂmĳĎ tŇ ŁQă GĚ yl¡Ă hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ ynĂ êĎŔ tČŇ nĘ
t’w
ybĄ SĘ oy ’"s v.11 .z"dw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ylĂ rĎogbĘ ’"s v.3 .w"dw b"d ,’"d Nkw heĄhĂ wĘ ’"s v.2 .’

.=t’ĆmĲĄ ’"s v.14 .rsx rbĂ DĘ ’"s v.11 .’lm
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16 ClÄ‘Ď hŇ SĆÁ mŁ NtĄÄ xŁ žynĂ yqĄ ynăĄbĘŇ C : tŇ yêĲĂ xĘ êČ tŇ ŁQ¿ GĚ tŇ ’¡Ą wĘ
bŇ gĆŇ năĆBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ dĎŔ ChyĘ rBăČ dĘŇ mĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉMyrĂmĎ êĘ hČ ry‘ąĂmĄ

17 CJě IČwČ wyxĂŔ ’Ď No‘ămĘ SĂ =tŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ IąĄwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć bŇ SĆ I¿ĄwČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ dŇ rĳĎ‘Ğ
ry‘¡ĂhĎ =MSĲĄ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ HtĎŔ o’ CmyrăĂxĞ IĲČwČ tŇ pĳČŇ YĘ bŇ SăĄ oy yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć

18 Nol¡ qĘ SĘ ’Č =tŇ ’ĲĆ wĘ HlĎŔ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ EăĎ‘Č=tŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ dŇ JąŁ lĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ rĘxĎ
19 hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ yhąĂ yĘwČ : HlĲĎ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ Nor¡qĘ ‘Ć=tŇ ’Ć wĘ Hř lĳĎ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ

bŇ kĆŇ r¿Ć=yJĂ qmĆ ‘ĄŔ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć ÉSyrĂohlĘ śâlą yJăĂ rhĳĎhĎ =tŇ ’Ć SrĆI¡Ł wČ
20 SrĆoIăwČ hŇ SĳĆ mŁ rBăĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ NorŔ bĘŇ xĆ =tŇ ’Ć ÉblĄ kĎŇ lĘ CnąêĘ IĂwČ : MhĲĆ lĎ lz¡ĆrĘBČ
21 âl¿ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ bŇ SăĄř yŁ ÉysĂ CbŇ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ : qnĲĎ‘ĞhĲĎ yn¿ĄBĘ hŇ S¡Ď ŁlSĘ =tŇ ’Ć MèĎŔ mĂ

MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć ysĂÁ CbŇ yĘhČ bŇ SĆ IĄÄwČ NmĳĂ yĎnĘřbĂŇ ynăĄBĘ CSyr¡Ăoh
22 l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ Mh¡Ą =MGČ PŇ ËĄsoy=tŇ yřbĲĄŇ ClÌ ‘ĞIĲČwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č
23 Myn¡ĂpĎŇ lĘ ry‘¿ĂhĎ =MSĲĄ wĘ l’ĳĄ ÍtŇ ybĲĄŇ BĘ PŇ ¡Ąsoy=tŇ ybĲĄŇ Cryt¿ĂŇ IĎwČ : MUĲĎ ‘Ă ho¡ĎhywĲČ
24 Cn’ąĄ rĘhČ olę CrmĘ ’Ň IăŁ wČ ry‘ĳĂhĎ =NmĂ ’YăĄ oy Sy’¡Ă MyrĂŔ mĘ èăŁ hČ ÉC’rĘIĂwČ : zClĲ
25 ’ř obăŇ mĘ =tŇ ’Ć ÉM’Ą rĘIČwČ : dŇ sĆ xĲĎ ì¡Ň UĘ ‘Ă CnyW¿Ă ‘Ď wĘ ry‘ĂŔ hĎ ’obăŇ mĘ =tŇ ’Ć É’nĎ

oê¡xĘ jČ SĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Sy’¿Ă hĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć CJ¿ IČwČ ry‘ĂŔ hĎ
26 zClŔ ÉHmĎ SĘ ’rąĎqĘ IĂwČ ry‘Ăę NbĆŇ IăĂwČ MyêĳĂ xĂ hĲČ ZrĆ’¡Ć Sy’ĂŔ hĎ ëŇ lĆ IăĄwČ : CxQĲĄ SĂ
27 hŇ èĆę nČmĘ SyrăĂoh=âlĲ wĘř : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č HmĎŔ SĘ ’Chă

ÉbVř y=tŇ ’Ć wĘ ůhĎ ytĆŇ nĲŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ ăČn‘Ęř êČ =tŇ ’Ć wĘ ÈhĎ ytĆŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ N’ăĎ SĘ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć
yb¿ĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆŔ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉM‘ĎlĘ bĘŇ yĂ ybąĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆę onBĘ =tŇ ’Ć wĘ rodÁ

28 ÉyhĂ yĘwČĲ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎBĎ tŇ bĆŇ S¡Ć lĎ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ É l’Ć oIÄwČ hĎ ytĳĆŇ onBĘ =tŇ ’Ć wĘ oD¡gĂŇmĘ
: oSĲ yrĂohĲ âl¿ Syr¡ĄohwĘ smĳČ lĎ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ qzăČxĎ =yJĲĂ

29 rzĆgĳĎŇBĘ bŇ SăĄ oIhČ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć SyrĂŔ oh âlă ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć wĘ
30 ÉSyrĂoh âlą NlĚę CřbŇ zĘ : rzĆgĲĎŇBĘ oB¡ rĘqĂ BĘ ynËĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ SĆ IÌĄwČ

ybVwy=t’
Nyy‘ : s"t Nkw SyrĂoh ’l ’"sbw ,r"tw ‘"t ,+rt Nkw SyrĂohlĘ ClkĘ yĎ âl ’"s v.19 .ypr hŇlĎ CbgĘ yllhb v.18

ybĄ SĘ yŁ ’"sb ,yrq ybĄ SĘ yŁ ,bytk bSĄ yŁ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.21 .g"lw ’"l ,+l ,T"k ,z"k qwsp
,z"T ‘Vwhy Nyy‘ : ‘"t Nkw =ynĄbĘ ’"s v.22 .g"m w"T ‘Vwhy Nyy‘ : ydĎChyĘ l"n v.21 .b"d Nkw yrqw bytk
l’ĄtĘ ybĄ BĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.23 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22 .d"y ,z"y ,+d
’"sb v.27 .w"Td Nkw rsx ’bŁ mĘ +b Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ’lm Nk v.25 .hlm ’dx
bSĄ yŁ v.27 .’"k b"y ‘Vwhy Nyy‘ : T"dw w"d ,g"d Nkw ënĎ‘ĞêĲČ ’"s v.27 .âl ’"s v.27 .’qsp N’k Ny’
Nk v.30 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.29 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ybĄ SĘ yŁ ’"sb ,yrq ybĄ SĘ yŁ ,bytk

.w"Td Nkw ’lm +l wyl‘ rsmnw NClCbzĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
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Cy¡hĘ IĲĂwČ oBŔ rĘqĂ BĘ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ SĆ IąĄwČ lŁlĳ hĞ nĲČ yb¡ĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć wĘ NorŔ TĘ qĂ ybăĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć
=tŇ ’Ć wĘ oJŔ ‘Č ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć ÉSyrĂoh âlą rSĄę ’Ď : smĲČ lĎ 31

qyp¡ĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ hŇ BĎŔ lĘ xĆ =tŇ ’Ć wĘ ÉbyzĂkĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ bŇ ląĎ xĘ ’Č =tŇ ’Ć wĘ NodĳŇ yYĂ yb¡ĄŇ SĘ oyĲ
yJ¡Ă ZrĆ’ĳĎhĎ ybăĄŇ SĘř yĲŁ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ rĆq¿ĆBĘ yrĂŔ SĄ ’ăĎ hĎ ÉbSĆ IĄÄwČ : bŇ xĲŁ rĘ=tŇ ’Ć wĘ 32

=tŇ ybĲĄŇ ybąĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć SyrĂÂ oh=âlĲ ylĂęêĎpĘŇ nČ : oSĲ yrĂohĲ âl¿ 33

ZrĆ’ĳĎhĎ ybăĄŇ SĘř yĲŁ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ rĆq¿ĆBĘ bŇ SĆ IĄěwČ tŇ nĎŔ ‘Ğ=tŇ ybĲĄŇ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć wĘ ÉSmĆ SĆÄ
yrËĂmŁ ’ĹhĲĎ CYÌxĞlĘ IĂwČ : smĲČ lĎ Mh¡Ć lĎ Cy¿hĎ tŇ nĎŔ ‘Ğ tŇ ybăĄŇ C ÉSmĆ SĆÄ =tŇ ybĲĄŇ ybąĄŇ SĘ yĲŁ wĘ 34

ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ l’Ć oIąwČ : qmĆ ‘ĲĄlĎ tŇ dĆŇ r¿ĆlĎ on¡tĎŇ nĘ âl¿ =yJĂ hŇ rĎhĳĎhĎ Nd¡ĎŇ =ynĄBĘ =tŇ ’Ć 35

PŇ sĄŔ oy=tŇ yBĲĄ dŇ yăČ ÉdBČ kĘŇ êĂ wČ MybĳĂŇ lĘ ‘ČSĲČ bĘŇ C Nol¡ IĎ’Č BĘ srĆxĆŔ =rhČ BĘ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ
: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ wĎ ‘lČ i¡Ć hČ mĲĄ MyBĳĂ rČqĘ ‘Č hŇ l¡Ą ‘ĞUĲČ mĲĂ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ É lCbŇ gĘŇ C : smĲČ lĎ Cy¡hĘ IĲĂwČ 36

MykĳĂŇ BŁ hČ =l’Ć lG¡ĎlĘ GĂ hČ =NmĂ hoËĎhyĘ=ëŇ ’Č lĘ mČ l‘Č IÌČwČ b

ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ’ybąĂŇ ’Ď wĲĎ MyĂrČę YĘ UĂ mĂ MkĆÁ tĘŇ ’Ć hŇ lĆÄ‘Ğ’ĲČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ
ytËĂŇ yrĂBĘ rpÌĄŇ ’Ď =âlĲ rmČě ’Ł wĲĎ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ’ĞlĲČ ÉyêĂ ‘Ę BČÄ SĘ nĂ rSąĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć
tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ ÉybĄŇ SĘ yĲŁ lĘ ÉtyrĂbĘŇ CtąŇ rĘkĘŇ tĂŇ =âlĲ MêĆę ’Č wĘ : MlĲĎ o‘lĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă 2

MgăČŇ wĘř : MtĲĆŇ yWĂ ‘Ğ tŇ ’Ň E¿Ł =hŇ mČ yl¡Ă oqBĘ Mê¿Ć‘Ę mČ SĘ =âlĲ wĘ NCYĳêŁ êĂ Mh¡Ć ytĄŇ oxĲ BĘ zĘmĂ 3

MhĆŔ yhĄŁlă ’Ň wĄ MyDĂŔ YĂř lĘ ÉMkĆŇ lĎ CyąhĎ wĘ MkĳĆŇ ynĄjĘř mĂ Mt¡ĎŇ o’ Sr¿ĄgĎŇ’Ğ=âlĲ yêĂ rĘmČŔ ’Ď
MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ rBĄÂ dČŇ JĘ yhĂę yĘwČ : SqĲĄomlĘ Mk¡ĆŇ lĎ Cy¿hĘ yĲĂ 4

: CJĲ bĘŇ IĂwČ Ml¡Ď oq=tŇ ’Ć M‘ËĎhĎ C’¿ WĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
: hoĲĎhylĲČ MS¡Ď =CxBĘ zĘIĂwČ MykĳĂŇ BŁ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ C’Ë rĘqĘ IĂwĲČ 5

ot¡Ň lĎ xĞ nĲČlĘ Sy’¿Ă l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CkÌŇ lĘ IĲĄwČ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ‘ČS¡Ě ohyĘ xQ¿Č SČ yĘwČ 6

sŘ2 ‘ČSĳĚ ohř yĘ ymăĄ yĘ lJ¡Ł hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉM‘ĎhĎ CdąŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć tŇ SĆ r¿ĆlĎ 7

rSăĆ ’Ğ ‘Č CSŔ ohyĘ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMymĂ yĎ CkŇ yrąĂ’ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ MynĂę qĄ EĘhČ ymăĄ yĘ ű lkăŇŁ wĘ
tŇ mĎ IËĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğř lodŔ GĎhČ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ tŇ ’ăĄ C’ę rĎ 8

ÉotŇ o’ CrąBĘ qĘ IĂwČ : MynĲĂ SĎ rWĆ ‘¡ĆwĎ hŇ ’¿Ď mĄ =NBĆ hoĳĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ NCn¡=NBĂ ‘ČS¿Ě ohyĘ 9

: S‘ČGĲĎ=rhČ lĘ Nop¡Ň ~Ę mĂ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ srĆx¡Ćř =tŇ nČmĘ tĂŇ BĘ otŔ lĎ xĞ nĲČ lCbăŇ gĘŇBĂ
rxĄÁ ’Č roDÄ žMqĎ IĎwČ wytĳĎŇ obŇ ’Ğ=l’Ć Cp¡Ň sĘ ’Ć nĲĆ ’ChŔ hČ roDăhČ =lJĎ ÉMgČŇ wĘ 10

Mhyrx’
.qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .b .r"tw ‘"t Nkw bSĄ yŁ ’"s v.33 .r"tw ‘"t Nkw bSĄ yŁ ’"s v.32
y’xndml v.7 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw MyrĂYĎlĘ ’"s v.3 .b"dw ’"d Nkw MkĆynĄpĘ QĂ mĂ ’"s v.3 .MGČ rybs v.3

,+n T"y ‘Vwhy Nyy‘ : r"tw s"t Nkw xrČsĆ ’"s v.9 .r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw rSĆ ’ĞwČ ’"s v.7 .’lm ‘ČCSohyĘ
.+l d"k
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hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ WĆŔ ‘ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć ÉMgČŇ wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉC‘dĘŇ yĲĎ=âl rSąĆ ’Ğ MhĆę yrĄxĞ’ĲČ
11 ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ =tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CWÌ ‘ĞIĲČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ
12 MtĎę obŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć CbÂ zĘ‘Č IĲČwČ : MylĲĂ ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ hoĳĎhyĘ

MyrĂę xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ű yrăĄxĞ’ĲČ CkÂ lĘ IĲĄwČ ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈMtĎŇ o’ ’yYăĂ oUhČ
=tŇ ’Ć Cs‘¡ĂkĘŇ IČwČ MhĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ MhĆŔ ytĄŇ obăŇ ybĂŇ sĘ ÉrSĆ ’Ğ ÉMyUĂ ‘ČhĲĎ yhąĄŁl’ĹmĲĄ

13, 14 PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : tŇ orĲêĎSĘ ‘ČlĲĎ wĘ l‘ČB¡Č lČ Cd¿Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć Cb¡Ň zĘ‘Č IĲČwČ : hoĲĎhyĘ
dŇ yąČBĘ MrĄÂJĘ mĘ IĂwĲČ MtĳĎŇ o’ CiS¡Ł IĎwČ MysĂŔ SŁ =dŇ yČBĘ ÉMnĄêĘ IĂwĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉhoĎhyĘ

15 ű lkăŇŁ BĘ : MhĲĆ ybĄŇ yĘo’Ĳ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ m¡Ł ‘ĞlĲČ dŇ o‘Ŕ Clă kĘŇ yĲĎ=âlwĘ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉMhĆ ybĄŇ yĘo’Ĳ
hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’ĞJĲČ hŇ ‘ĎŔ rĎlĘ MBăĎ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ ÉhoĎhyĘ=dŇ yČ C’ę YĘ yĲĎ rSăĆ ’Ğ

16 MyTĳĂ pĘŇ SĲŁ ho¡ĎhyĘ MqĆ I¿ĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ Mh¡Ć lĎ rYĆ I¿ĄwČ MhĳĆ lĎ ho¡ĎhyĘ ‘B¿Č SĘ nĂ rSËĆ ’ĞkĲČŇ wĘ
17 Cnę zĎ yJăĂ C‘mĄŔ SĎ âlă ÉMhĆ yTĄ pĘŇ SĲŁ =l’Ć MgąČŇ wĘ : MhĲĆ ysĄ SĲŁ dŇ I¡ČmĂ MC‘Ŕ ySĂ oIăwČ

rSĆÄ ’Ğ ëŇ rĆDĆÁ hČ =NmĂ rhĄę mČ CrsăĎ MhĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ
18 MyqĂÄ hĄ =ykĲĂŇ wĘ : NkĲĄŇ CW‘¿Ď=âl ho¡ĎhyĘ=tŇ wĲŁ YĘ mĂ ‘Čm¿Ł SĘ lĂ MtËĎŇ obŇ ’Ğ CkÌŇ lĘ hĲĎ

dŇ IăČmĂ ÉM‘Ď ySĂ ohĲ wĘ TpĄŔ èŁ hČ =M‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇ yąĎhĎ wĘ ůMyTĂ pĘŇ SĲŁ ÈMhĆ lĎ ű ho¿ĎhyĘ
Mh¡Ć yYĄxĞŁlĲ yn¿ĄjĘ mĂ MtĎŔ qĎ ’ĞeĲČmĂ ÉhoĎhyĘ MxąĄ eĎ yĂ=yJĲĂ TpĳĄŇ oèhČ ymăĄ yĘ lJ¡Ł MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ

19 MtĎŔ obŇ ’ĞmĲĄ CtŇ yxăĂ SĘ hĂ wĘ ÉCbŇ SĚÄ yĎ TpĄę oèhČ tŇ omă BĘ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : MhĲĆ yqĄxĞdĲŇŁ wĘ
âlą MhĳĆ lĎ tŇ wăŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ C Md¡ĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ lĆę lĎ

20 l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : hŇ SĲĎ uĎ hČ MJ¡Ď rĘDČmĂ C MhĆŔ ylĄ lĘ ‘ČUăČ mĂ ÉClyjĂÄ hĂ
ytĂŇ yCăĂYĂ rSăĆ ’Ğ ÉytĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć hŇ EĆęhČ yoGăhČ CrÁ bĘŇ ‘ĲĎ rSĆÄ ’Ğ žN‘Č yČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ

21 Syr¿ĂohlĘ PŇ ysĂŔ o’ âlă ÉynĂ ’Ğ=MGČ : ylĲĂ oqlĘ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ MtĎŔ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć
22 tŇ oi¿ nČ N‘ČmËČ lĘ : tŇ mĲŁ IĎwČ ‘ČS¡Ě ohyĘ bŇ z¿Č‘Ď=rSĆ ’Ğ MyËĂoGhČ =NmĂ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ Sy’¡Ă

rSËĆ ’ĞJĲČ Mř BĎę tŇ kĆŇ lăĆ lĎ hoĎÁhyĘ ëŇ rĆDĆÄ =tŇ ’Ć žMhĄ MyrăĂmĘ SĲŁ hĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć MB¡Ď
23 yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyăĂoGhČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ xeąČ IČwČ : âlĲ =M’Ă Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ Cr¿mĘ SĲĎ
g hŇ QĆ ’ąĄ wĘ : ‘ČSĲĚ ohyĘ=dŇ yČBĘ Mn¡ĎtĎŇ nĘ âl¿ wĘ rhĳĄmČ MS¡Ď yrĂohĲ

rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć MB¡Ď tŇ oi¿ nČlĘ hoĎŔhyĘ xČ yeăĂhĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ
2 =ynĲĄBĘ tŇ orăDŁ tŇ ‘ČDČ ť ÉN‘ČmČÄ lĘ qrČę : N‘ČnĲĎJĘ tŇ om¿ xĞlĘ mĂ =lJĎ tŇ ’¡Ą C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ=âl
3 ű tŇ SĆ măĄ xĞ : MC‘Ĳ dĎŇ yĘ âl¿ Myn¡ĂpĎŇ lĘ =rSĆ ’Ğ qr¿Č hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ Md¡ĎŇ UĘ lČ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

NonĳbĎŇ QĘ hČ rhăČ bŇ S¡Ą yŁ yCĂŔxĂ hăČ wĘ ynĂŔ dŇŁ y~ăĂ hČ wĘ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =lkĎŇ wĘ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ
rhm

.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk HBĎ ’"sb ,HBĎ rybs v.22www.bibleist.ru



386 MyTpV 3:4—20

=tŇ ’Ć MB¡Ď tŇ oi¿ nČlĘ CyěhĘ IĲĂwČ : tŇ mĲĎ xĞ ’ob¿Ň lĘ dŇ ‘¡Č NomŔ rĘxĆ l‘ČBăČ ÉrhČ mĄ 4

Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ wăŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉC‘mĘ SĘ yĂhĞ tŇ ‘ČdČę lĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêąĂ xĂ hĲČ ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ rĆqăĆBĘ Cb¡Ň SĘ yĲĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ 5

=tŇ ’Ć wĘ MySĂŔ nĎlĘ ÉMhĆ lĎ MhąĆ ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć CxÄ qĘ IĂwČ : ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ wĘ yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ 6

: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MhĳĆ ynĄbĘŇ lĂ CnătĘŇ nĲĎ Mh¡Ć ytĄŇ onĲ BĘ
hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć Cx¡ JĘ SĘ IĂwĲČ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ =tŇ ’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CWÄ ‘ĞIĲČwČ 7

ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : tŇ orĲSĄ ’Ğř hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ Myl¡Ă ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ 8

MyĂrĳĎhĞ nĲČ MrăČ’Ğ ëŇ lĆ m¡Ć MyĂtČŔ ‘ĎSĘ rĂ NSăČ CJ ÉdyČBĘ MrĄę JĘ mĘ IĂwĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ
Cqą‘ĞzĘIĂwČ : MynĲĂ SĎ hŇ n¿ĆmŁ SĘ MyĂt¡ČŇ ‘ĎSĘ rĂ NS¿Č CJ=tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CdÌŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ 9

M‘ĳĄySĂ oIĲwČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ ‘Č ySËĂ om ho¿ĎhyĘ MqĆ IĎÄwČ hoĎŔhyĘ=l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
wyl¿Ď ‘Ď yhĂÄ êĘ wČ : CeUĲĆ mĂ NT¿Ł uĎ hČ bŇ l¡Ą kĎŇ yx¿Ă ’Ğ znČŔ qĘ =NBĆ l’ăĄ ynĂ tĘŇ ‘Ď tŇ ’Ą ť 10

odŔ yĎBĘ ÉhoĎhyĘ NêąĄ IĂwČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ É’YĄ IĄwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć TjăŁ SĘ IĂwČ ÈhoĎhyĘ=xČ CrĲ
: MyĂtĲĎŇ ‘ĎSĘ rĂ NS¿Č CJ l‘¡Č odŔ yĎ z‘ĎêăĎ wČ MrĳĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ MyĂt¡ČŇ ‘ĎSĘ rĂ NS¿Č CJ=tŇ ’Ć

: znĲČqĘ =NBĆ l’¿Ą ynĂ tĘŇ ‘Ď tŇ mĎ I¡ĎwČ hŇ nĳĎSĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ZrĆ’¡ĎhĎ Tq¿Ł SĘ êĂ wČ 11

hoĎÁhyĘ qEĄÄxČ yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇ sĂÄ IŁ wČ 12

yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ =tŇ ’Ć CW¿ ‘Ď=yJĲĂ l‘ËČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č Éb’Ď om=ëŇ lĆ mĲĆ Nolą gĘŇ‘Ć=tŇ ’Ć
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉëIČwČ ëŇ lĆ IĄęwČ qlĳĄ mĎ ‘ĞwĲČ NoU¡ ‘Č yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wylĎŔ ’Ą PŇ săŁ ’ĹIĲĆwČ : hoĲĎhyĘ 13

Nolă gĘŇ‘Ć=tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CdąŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ : MyrĲĂmĎ êĘ hČ ry‘¿Ă=tŇ ’Ć CS¡ rĘyIĲĂwČ 14

ůhoĎhyĘ=l’Ć È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cqă ‘ĞzĘIĂwČ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć hŇ n¿ĆomSĘ bŇ ’ĎŔ om=ëŇ lĆ mĲĆ 15

Sy’¿Ă ynĂŔ ymĂ yĘhČ =NBĆ É’rĎGĄ=NBĆ dŇ Chą ’Ą =tŇ ’Ć ‘Č ySĂę om MhĆÁ lĎ hoĎÄhyĘ žMqĆ IĎwČ
ëŇ lĆ m¿Ć Nol¡ gĘŇ‘ĆlĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ ÉośdŇ yĎBĘ l’ąĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CxÄ lĘ SĘ IĂwČ onĳymĂ yĘ=dŇ yČ rF¡Ą ’Ă
rGąŁ xĘ IČwČ HJĳĎ rĘ’Ďř dŇ mĆ GăŁ tŇ oy¡pĄŇ yn¿ĄřSĘ HlËĎ wĘ bŇ rĆxĆę dŇ ChÁ ’Ą olÄ žW‘Č IČwČ : bŇ ’ĲĎ om 16

hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉbrĄqĘ IČwČ : onĲ ymĂ yĘ ëŇ rĆy¿Ć l‘¡Č wyDĎŔ mČ lĘ tŇ xČ êăČmĂ ÉHtĎŇ o’ 17

hŇ QĎŔ JĂ rSăĆ ’ĞJĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ : dŇ ’ĲŁ mĘ ’yr¡ĂBĎ Sy’¿Ă NolěgĘŇ‘ĆwĘ bŇ ’ĳĎ om ëŇ lĆ măĆ Nol¡ gĘŇ‘ĆlĘ 18

’Chă wĘ : hŇ xĲĎ nĘ UĂ hČ y’¡ĄWĘ nĲŁ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉxQČ SČ yĘwČ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂqĘ hČ lĘ 19

ìŇ yl¡Ć ’Ą ylËĂ rtĆŇ s¿Ą =rbČŇ DĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ lGĎŔ lĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉMylĂ ysĂ jĘ hČ =NmĂ bŇ SĎę
ű dŇ Chă ’Ą wĘ : wylĲĎ ‘Ď Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ =lJĎ wylĎŔ ‘ĎmĲĄ ÉC’YĘ IĲĄwČ shĎŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ 20

’b
.w"dw b"d ,’"d Nkw odyĎBĘ hxĎnĘmĂ ’"s v.15 .g"y +b ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t Nkw torêĎSĘ ‘ČhĎ ’"s v.7 .g

.xtp hkrĘ’Č yllhb v.16 .b"ydw ’"d Nkw yêĄSĘ ’"s v.16
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rmĆ ’Ň IăŁ wČ oDŔ bČŇ lĘ Éol=rSĆ ’Ğ hŇ rąĎqĄUĘ hČ tŇ IČÄlĂ ‘ĞBĲČ bŇ SĄ yŁ ţ ’Chă wĘ wylĎę ’Ą ’BăĎ
21 ÉdCh’Ą xląČ SĘ IĂwČ : ’iĲĄ JĂ hČ l‘¿ČmĄ MqĎ I¡ĎwČ ìŇ ylĳĆ’Ą yl¡Ă Myh¿Ă Łl’Ĺ=rbČŇ DĘ dŇ ChŔ ’Ą

hĎ ‘¡ĆqĎ tĘŇ IĂwČ onĳymĂ yĘ ëŇ rĆyăĆ l‘¡ČmĄ bŇ rĆxĆŔ hČ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ olŔ ’Ň mŁ WĘ dŇ yăČ=tŇ ’Ć
22 dŇ ‘ăČBĘ ÉblĆ xĄÄ hČ rGąŁ sĘ IĂwČ bŇ hČ QČęhČ rxăČ ’Č bŇ ~ĎÁ eĂ hČ =MgĲČŇ ’bÄŁ IĎwČ : onĲ TĘ bĂŇ BĘ
23 ’Y¿Ą IĄwČ : hŇ nĎdĲŇŁ SĘ rĘjČ hČ Ĳ ’Y¡Ą IĄwČ onĳTĘ BĂ mĂ bŇ rĆx¡ĆhČ PŇ ËČlSĎ âl¿ yJăĂ bŇ hČ QČŔ hČ
24 É’YĎ yĎ ’Chą wĘ : l‘ĲĎnĎ wĘ od¡Ň ‘ĞBĲČ hŇ IËĎlĂ ‘ČhĲĎ tŇ otÌŇ lĘ DČ rGÂŁ sĘ IĂwČ hŇ nĎ orĳDĘsĘ UĂ hĲČ dŇ Ch¡ ’Ą

ëŇ ys¿Ă mĄ ëŇ ’ăČ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ tŇ olĳ ‘ĚnĘ hŇ I¡ĎlĂ ‘ĞhĲĎ tŇ ot¿Ň lĘ DČ hŇ eËĄhĂ wĘ C’ě rĘIĂwČ C’BĎŔ wydăĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ
25 Cen¿Ć y’Ą hŇ eËĄhĂ wĘ SoBŔ =dŇ ‘Č ClyxăĂ IĎwČ : hŇ rĲĎqĄUĘ hČ rd¿ČŇ xĞBĲČ wyl¡Ď gĘŇrČ=tŇ ’Ć ’ChË

MhĆŔ ynĄdăŇŁ ’Ğ ÉheĄhĂ wĘ CxêĎŔ pĘŇ IĂwČ ÉxČ êĄÄ pĘŇ UČ hČ =tŇ ’Ć Cxą qĘ IĂwČ hŇ I¡ĎlĂ ‘ĞhĲĎ tŇ otăŇ lĘ DČ xČ t¡ĄŇ pŇŁ
26 rbăČŇ ‘Ď É’ChwĘ MhĳĎ mĘ hĘ mČ tĘŇ hĲĂ dŇ ‘ăČ Tl¡Č mĘ nĂ dŇ Ch¿ ’Ą wĘ : tŇ mĲĄ hŇ YĎ rĘ’¡Č lp¿ĄŇ nŁ
27 rp¡ĎŇ oèBČ ‘q¿ČtĘŇ IĂwČ o’Ŕ obŇ BĘ yhăĂ yĘwČ : hŇ tĎŇ rĲĎy‘Ă vĘ hČ Tl¡Ą UĎ IĂwČ MylĂŔ ysĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć

: MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ ’Ch¿ wĘ rh¡Ď hĎ =NmĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ oUÌ ‘Ă CdÄ rĘIĲĄwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ
28 bŇ ’¡Ď om=tŇ ’Ć MkËĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć hoÌĎhyĘ NtČÄ nĎ=yJĲĂ yrČŔ xĞ’ĲČ CpăŇ dĘŇ rĂř ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

=âlwĘ bŇ ’ĎŔ omlĘ ÉNDĄrĘIČhČ tŇ orąBĘ ‘Ę mČ =tŇ ’Ć CdÂJĘ lĘ IĂwĲČ wyrĎę xĞ’ĲČ CdăŇ rĘIĲĄwČ MkĳĆŇ dĘŇ yĆBĘ
29 ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWąĆ ‘ĞJĲČ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ bŇ ’ĎÁ om=tŇ ’Ć CJÄ IČwČ : rbĲŇŁ ‘ĞlĲČ Sy’¡Ă Cn¿tĘŇ nĲĎ
30 Éb’Ď om ‘nąČJĎ êĂ wČ : Sy’ĲĂ Tl¡Č mĘ nĂ âl¿ wĘ lyĂxĳĎ Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ Nm¡Ą SĎ =lJĎ Sy’ĂŔ

: śhŇ nĲĎSĎ Myn¿ĂomSĘ ZrĆ’¡ĎhĎ Tq¿Ł SĘ êĂ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ dŇ yăČ tŇ xČ ê¡Č ’ChŔ hČ śMoIăBČ
31 ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć ëŇ IąČwČ tŇ nĎŔ ‘Ğ=NBĆ rGăČmĘ SČ ÉhyĎhĎ wyrąĎxĞ’ĲČ wĘ sŘ3

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’Ch¡ =MGČ ‘SČ I¿Ł wČ rqĳĎBĎ hČ dŇ m¡Č lĘ mČ BĘ Sy’ĂŔ tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ
d hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇ sĂÄ IŁ wČ
2 ëŇ ¡ČlmĎ rS¿Ć ’Ğ N‘ČnČŔ JĘ =ëŇ lĆ mĲĆ NybăĂŇ yĎ ÉdyČBĘ hoĎęhyĘ MrăĄJĘ mĘ IĂwČ : tŇ mĲĄ dŇ Ch¡ ’Ą wĘ
3 Cq¿ ‘ĞYĘ IĂwČ : MyĲĂoGhČ tŇ SĆ r¿Ł xĞBĲČ bŇ S¡Ą oy ’Ch¿ wĘ ’rĎŔ sĘ ysĲĂ Éo’bĎŇ YĘ =rWČ wĘ roYĳxĎ BĘ

’ChwĘţ olŔ É lzĆrĘBČ =bŇ kĆŇ rĲĆ tŇ o’ą mĄ ‘SČÄ êĘ yJĂ ţ hoĳĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
: hŇ nĲĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ q¡ĎzĘxĎ BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ =tŇ ’Ć ZxČÂlĎ

4 =tŇ ’Ć hŇ T¿Ď pĘŇ SĲŁ ’yhËĂř tŇ odĳŇ yjĂ lČ tŇ SĆ ’¡Ą hŇ ’ĎŔ ybĂŇ nĘ hŇ èăĎ ’Ă ÉhrĎobŇ dĘŇ C
5 NyBÌĄ hŇ rĎę obŇ DĘ rmĆ êÁŁ =tŇ xČ êĲČ tŇ bĆŇ SĆÄ oy ’yhĂ wĘţ : ’yřhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

hmrh
hmV yrx’ Pswn ‘"tb v.30 .s"tw rd"nq y"k g"y Nkw ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ ’"s v.30 .‘"t Nk CdrĘ l"Y v.28

: MyznkV’h ghnmk ’"l +h d‘ +d +d Nm xlVb tVrpl hrTph v.4 .d .otom d‘Č dCh’Ą MtĎ’Ł TjŁ SĘ IĂwČ
w"ywb ’whĂ hČ ’"s v.4 .w"dxw z"d ,b"d ,’"d Nkw ’yhĂ wĘ ’"s v.4 .+’ +h hrwbd rVtw Nylyhtm Mydrpshw

.b"d Nkw
www.bibleist.ru
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l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ hĎ ylËĆ’Ą Cl¿ ‘ĞIĲČwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ Nyb¿ĄŇ C hŇ mËĎ rĎhĲĎ
ylĳĂ êĎpĘŇ nČ SdĆŇ u¡ĆmĂ M‘ČnŔŁ ybĂŇ ’Ğ=NBĆ qrăĎbĎŇ lĘ É’rĎqĘ êĂ wČ xlČęSĘ êĂ wČ : TjĲĎ SĘ UĂ lČ 6

rhăČ BĘ ÉêĎkĘŇ SČ mĲĎ C ëŇ ląĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű hŇ CăĎYĂ =âlĲ hĞ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň êÄŁ wČ
yn¿ĄBĘ mĂ C yl¡Ă êĎpĘŇ nČ yn¿ĄBĘ mĂ Sy’ĂŔ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWąĆ ‘Ğ ìę UĘ ‘Ă êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ robŔ êĎ
’băĎŇ YĘ =rWČ É’rĎsĘ ysĲĂ =tŇ ’Ć NoSę yqĂ lxČ năČ=l’Ć ìŇ ylĆÁ’Ą yêĂÄ kĘŇ SČ mĲĎ C : NClĲ bĚŇ zĘ 7

qrĎŔ BĎ ÉhĎ ylĆÄ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ Chyê¡Ă tČŇ nĘ C onĳomhĞ=tŇ ’Ć wĘ oB¡ kĘŇ rĂ=tŇ ’Ć wĘř NybĂŔ yĎ 8

rmĆ ’Ň êÁŁ wČ : ëŇ lĲĄ ’Ą âl¿ yU¡Ă ‘Ă ykËĂŇ lĘ tĲĄŇ âl¿ =M’Ă wĘ yêĂ kĘŇ ĳĎlhĎ wĘ yU¡Ă ‘Ă yk¿ĂŇ lĘ êĲĄ=M’Ă 9

rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =l‘Č ìę êĘ rĘ’Č pĘŇ êĲĂ hŇ yĆÁhĘ tĲĂŇ âlÄ žyJĂ spĆŇ ’Ć ť ëŇ UĎę ‘Ă ëŇ ăĄl’Ą ëŇŁlÌ hĎ
hŇ rËĎobŇ DĘ MqĎ êÌĎ wČ ’rĳĎsĘ ysĲĂ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ rJ¿Ł mĘ yĂ hŇ èĎŔ ’Ă =dŇ yČbĲĘŇ yJăĂ ëŇ lĄŔ oh hŇ êăĎ’Č
ÉylĂ êĎpĘŇ nČ=tŇ ’Ć wĘ NąĚlCbŇ zĘ=tŇ ’Ć qrĎÁ BĎ q‘ĄÄ zĘIČwČ : hŇ SĎ dĘŇ qĲĄ qr¡ĎBĎ =M‘Ă ëŇ lĆ ê¿Ą wČ 10

: hŇ rĲĎobŇ DĘ oU¡ ‘Ă l‘Čê¿Č wČ Sy’ĳĂ yp¡ĄŇ lĘř’Č tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ wylĎŔ gĘŇrČBĘ l‘Č IăČwČ hŇ SĎ dĘŇ qĄŔ
olŔ hĽ’ĲĎ TIăĄwČ hŇ SĳĆ mŁ NtăĄŇ xŁ bŇ b¡ĎŇ xŁ yn¿ĄBĘ mĂ NyĂuČŔ mĂ dŇ răĎř pĘŇ nĂ ÉynĂ yuĄhČ rbĆŇ xąĆř wĘ 11

hŇ lËĎ ‘Ď yJ¿Ă ’rĳĎsĘ ysĲĂ lĘ CdŇ G¡Ă IČwČ : SdĆŇ qĲĆ=tŇ ’Ć rS¿Ć ’Ğ Myn¡ř ‘Yb Nol¿ ’Ąř =dŇ ‘Č 12

‘SąČ êĘ oBę kĘŇ rĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ’rĎÁ sĘ ysĲĂ q‘ĄÄ zĘIČwČ : robĲŇ êĎ =rhČ M‘Čn¡Ł ybĂŇ ’Ğ=NBĆ qr¿ĎBĎ 13

My¡ĂoGhČ tŇ SĆ r¿Ł xĞmĲĄ oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ lzĆŔrĘBČ bŇ kĆŇ răĆ Éto’mĄ
ÉMoIhČ hŇ ząĆ yJăĂ MCqę qrĎÁ BĎ =l’Ć hŇ rĎÄ bŇŁ DĘ žrmĆ ’Ň êŁ wČ : NoSĲ yqĂ lxČ n¿Č=l’Ć 14

dŇ rĆIąĄwČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ’YăĎ yĎ ho¡ĎhyĘ âl¿ hĞ ìŇ dĆŔ yĎBĘ É’rĎsĘ ysĲĂ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ NtČÄ nĎ žrSĆ ’Ğ
hoĎhyĘţ MhĎ IăĎwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ Sy’¡Ă MypËĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWÌĆ ‘ĞwĲČ robŔ êĎ rhăČ mĄ ÉqrĎBĎ 15

ynăĄpĘŇ lĂ bŇ rĆx¡Ć=ypĂŇ lĘ hŇ nËĆxĞUĲČ hĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ kĆŇ rÌĆhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ’rĎÄ sĘ ysĲĂ =tŇ ’Ć
PŇ dČÂrĎ qrĎę bĎŇ C : wylĲĎ gĘŇrČBĘ snĎ I¿ĎwČ hŇ b¡ĎŇ JĎ rĘUĆ hČ l‘¿ČmĄ ’rËĎsĘ ysĲĂ dŇ rĆIÌĄwČ qrĳĎbĎŇ 16

hŇ nąĄxĞmĲČ =lJĎ ljÂŁ IĂwČ MyĳĂoGhČ tŇ SĆ răŁ xĞ dŇ ‘¡Č hŇ nĆŔ xĞUĲČ hĲČ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ ÉbkĆŇ rĆÄ hĎ yrąĄxĞ’ĲČ
wylĎŔ gĘŇrČBĘ snăĎ É’rĎsĘ ysĲĂ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć =dŇ ‘Č r’¡Č SĘ nĂ âl¿ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ É’rĎsĘ ysĲĂ 17

roYŔ xĎ =ëŇ lĆ mĲĆ NybăĂŇ yĎ NyBĄ ť MolęSĎ yJăĂ ynĳĂyuĄhČ rbĆŇ xăĆ tŇ SĆ ’¡Ą l‘ĄŔ yĎ lhĆ ’ăŁ =l’Ć
rmĆ ’Ň êăŁ wČ ů’rĎsĘ ysĲĂ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ È l‘ĄyĎ ’YăĄêĄ wČ : ynĲĂ yuĄhČ rbĆŇ x¿Ć tŇ yB¡Ą NybĄě C 18

hŇ lĎ hĹ’ŔŁ hĎ ÉhĎ ylĆÄ’Ą rsČ IąĎwČ ’rĳĎyêĂ =l’Č yl¡Č ’Ą hŇ r¿ĎCs ynËĂdŇŁ ’Ğ hŇ rÌĎCs wylĎę ’Ą
yJăĂ MyĂm¡Č=T‘ČmĘ ’n¿Ď=ynĂ yqĲĂ SĘ hČ hĎ ylËĆ’Ą rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ kĲĎŇ ymĂ vĘ BČ Chi¡Ą kČŇ êĘ wČ 19

ytmY
.d"ydw b"yd ,w"dx ,z"d ,d"dx Nkw =t’Ć ’"s v.7 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5

.xtp drČpĘ nĂ ’"s v.11 .w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ xĄwĘ ’"s v.11 .d"y qwsp Nyy‘ : MypĂ lĎ ’Ğ rybs v.10

.d"ydw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw +lmd +lm Noly’Ą ’"s ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.11
.yrq MyeĂ‘ĞYČBĘ ,bytk MyĂnČ‘ĞYĎBĘ w’ MynĂ‘Ď~Ę BČ v.11
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20 hĎ ylĆŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ChiĲĄ kČŇ êĘ wČ Chq¡ĄSĘ êČ wČ bŇ lËĎ xĎ hĲĆ dŇ wř’nÌŁ =tŇ ’Ć xêČÂpĘŇ êĂ wČ ytĂŇ mĳĄř YĎ
hŇ j¿Ł =SyĲĄhĞ rmËČ ’Ď wĘ ëŇ lĄę ’Ą SĘ C ’obÁ yĎ Sy’ĂÄ =M’Ă žhyĎhĎ wĘ lhĆ ’ĳŁ hĎ xtČŇ jăĆ dŇ m¡Ł ‘Ğ

21 MWĆ êÌĎ wČ lhĆ ’ÁŁ hĎ dŇ tČÄ yĘ=tŇ ’Ć rbĆŇ xĆ ţ=tŇ SĆ ’ĲĄ l‘ăĄyĎ xuăČêĂ wČ : NyĂ’ĲĎ êĘ rĘm¿Č’Ď wĘ Sy’¡Ă
ÉdtĄŇ IĎhČ =tŇ ’Ć ‘qąČtĘŇ êĂ wČ Tř ’Ň QĎŔ BČ ÉwylĎ ’Ą ’ř obąŇ êĎ wČ HdĎę yĎBĘ tŇ bĆŇ uăĆUČ hČ =tŇ ’Ć

22 ÈqrĎbĎŇ hŇ eăĄhĂ wĘ : tŇ mĲŁ IĎwČ PŇ ‘Č I¡ĎwČ MD¿Ďř rĘnĂ =’ChĲ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ xn¡ČYĘ êĂ wČ otŔ uĎ rČBĘ
OĎ ’ĆŔ rĘ’Č wĘ ëŇ ăĄl olŔ rmĆ ’Ň êăŁ wČ otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ É l‘ĄyĎ ’YąĄêĄ wČ ů’rĎsĘ ysĲĂ =tŇ ’Ć PŇ dăĄŇ rŁ
lpăĄŇ nŁ É’rĎsĘ ysĲĂ hŇ eąĄhĂ wĘ hĎ ylĆŔ ’Ą ’băŇŁ IĎwČ SuĳĄbČŇ mĘ hŇ êăĎ’Č =rSĆ ’Ğ Sy’¡Ă hĎ =tŇ ’Ć

23 =ëŇ lĆ mĲĆ NybăĂŇ yĎ tŇ ’¡Ą ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ‘nąČkĘŇ IČwČ : otĲŇ uĎ rČBĘ dŇ t¡ĄŇ IĎhČ wĘ tŇ mĄŔ
24 hŇ SĎŔ qĎ wĘ ëŇ olă hĎ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ dŇ yąČ ëŇ lĆ êĄÁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ N‘ČnĳĎJĘ

: N‘ČnĲĎJĘ =ëŇ lĆ mĲĆ Nyb¿ĂŇ yĎ tŇ ’¡Ą CtŇ yrĂŔ kĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť N‘ČnĳĎJĘ =ëŇ lĆ mĲĆ NybăĂŇ yĎ l‘¡Č

h : rmĲŁ ’Ň lĄ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ M‘ČnĳŁ ybĂŇ ’Ğ=NBĆ qr¡ĎbĎŇ C hŇ rĎŔ obŇ DĘ rSČ êăĎ wČ
2 : hoĲĎhyĘ Ck¡Ň rĘBĲĎ M‘ĳĎ bŇ D¡ĄnČtĘŇ hĂ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ Éto‘rĎjĘ ‘ČrąŁ pĘŇ BĂ
3 hŇ rĎySĂŔ ’Ď ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉhoĎhylĲČ ykĂę nŁ ’ĲĎ MynĳĂzĘrĲŁ Cnyz¡Ă’ĞhĲČř MykĂŔ lĎ mĘ C‘ămĘ SĂ
4 Éry‘Ă vĄ mĂ ìąŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ hoĎęhyĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ rUĄě zČ’Ğ

CpŇ TĳĎ nĎ MyĂm¡ČSĎ =MGČ hŇ SĎ ‘ĎŔ rĎ ZrĆ’ăĆ ModŔ ’Ĺ hŇ dăĄŇ vĘ mĂ ÉìDĘ‘Ę YČ BĘ
5 hŇ zăĆ hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ mĂ Cl¡ zĘnĲĎ Myr¿ĂhĎ : MyĂmĲĎ CpŇ TĘ n¿Ď Myb¡ĂŇ ‘Ď=MGČ
6 =NBĆ rGąČmĘ SČ ymĄÂ yBĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ynĄějĘ mĂ ynČŔ ysĂ

Ckě lĘ yĲĄ tŇ obŔ ytĂŇ nĘ ykăĄŇ lĘ hĲŁ wĘ tŇ oxĳ rĎ’Ľ Cl¡ dĘŇ xĲĎ l‘ĄŔ yĎ ymăĄ yBĂ ÉtnĎ‘Ğ
7 dŇ ‘ąČ CQdĳĄŇ xĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ NozËrĎpĘŇ ClÌ dĘŇ xĲĎ : tŇ oQĲ qČ lĘ qČ ‘Ğ tŇ ox¡ rĎ’Ľ
8 ÉrxČ bĘŇ yĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ M’¡Ą yêĂ mĘ u¿ČSČř hŇ rĎŔ obŇ DĘ ÉyêĂ mĘ uČÄ SČř

Éh’Ć rĎyĲĄ=M’Ă NgąĄŇmĎ MyrĳĂ‘ĎSĘ MxăĆ lĎ z’¡Ď MySĂŔ dĎŇ xĞ MyhăĂ Łl’Ĺ
9 yqăĄqĘ oxĲ lĘ ÉyBĂ lĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č BĘ xmČ rŔŁ wĎ

10 žybĄŇ kĘŇ rĲŁ : hoĲĎhyĘ Ck¡Ň rĘBĲĎ M‘ĳĎBĎ Myb¡ĂŇ DĘnČtĘŇ UĲĂ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
ëŇ rĆD¡Ć=l‘Č yk¿ĄŇ lĘ hĲŁ wĘ NyDËĂmĂ =l‘Č ybÌĄŇ SĘ yĲŁ tŇ orÁ xŁ YĘ tŇ onÄtŇŁ ’Ğ

11 ÉCetČŇ yĘ MSąĎ MyBĂŔ ’Č SĘ mČ NyBĄ ť MyYĂę YĘ xĲČ mĘ louă mĂ : CxyWĲĂ
twqdY
’"sb ,yrq d’nŁ v.19 .’"ydw z"d ,w"d ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytĂ ’mĄYĎ ’"sb ,yrq ytĂ ’mĄYĎ v.19

bytk TQĎ BĎ ’"sb ,yrq TQĎ BČ v.21 .d"dxw b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ êĎwČ ’"s v.21 .b"d Nkw yrqw bytk d’nŁ
d"yd ,b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,d"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb Zmqb MDĎrĘnĂ Nk v.21 .b"dw ’"d Nkw yrqw
ytmqSĎ ’"s v.7 .s"tw ‘"t ,’"d Nkw CnyzĂ’ĞhĄwĘ ’"s v.3 .h .w"dxw h"dx Nkw xtp MDČrĘnĂ ’"s ,w"Tdw

.g"dw b"d Nkw Zmqwww.bibleist.ru
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Cd¿Ň rĘyĲĎ z’ËĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ on¡ ozrĘjĂ tŇ q¿Ł dĘŇ YĂ hoĎŔhyĘ tŇ oqă dĘŇ YĂ
yrĂC‘¿ hŇ rĎŔ obŇ DĘ ÉyrĂC‘ yrąĂC‘ : hoĲĎhyĘ=M‘Č Myr¡Ă‘ĎèĘ lČ 12

: M‘ČnĲŁ ybĂŇ ’Ğ=NBĆ ì¡Ň yĘbĘŇ SĆ hŇ b¿ĄŇ SĞ CĲ qrËĎBĎ MCq¿ rySĳĂ =yrĂBĘ DČ yrĂC‘¡
: MyrĲĂoBGĂ BČ yl¡Ă =dŇ rČyĘ hoĎěhyĘ śM‘ĳĎ Myr¡ĂyDĂ’Č lĘ dŇ yrĂŔ WĎ dŇ răČyĘ z’Ď ť 13

ìŇ ymĳĆmĎ ‘ĞBĲČ Nym¡Ă yĎnĘ bĂŇ ìŇ yr¿ĆxĞ’ĲČ qlĄŔ mĎ ‘ĞBĲČ ÉMSĎ rĘSĎ MyĂrČę pĘŇ ’Ć yeăĂmĂ 14

TbĆŇ S¿Ą BĘ Myk¡ĂŇ SĘ mĲŁ NlĚŔ CbŇ EĘmĂÄ C MyqĂŔ qĘ xăŁ mĘ ÉCdŇ rĘyĲĎ rykĂę mĎ yeăĂmĂ
ÉrkĎŇ Vř vĎ yĂwĘ hŇ rĎŔ bŇŁ DĘ=M‘Ă ÉrkĎŇ Vř vĎ yĂBĘ yrąČř WĎ wĘ : rpĲĄŇ sŁ 15

NbĄŔ C’rĘ tŇ oGălČ pĘŇ BĂ wylĳĎ gĘŇrČBĘ xQăČ SĚ qmĆ ‘¡ĄBĎ qrĎŔ BĎ NJăĄ
MyĂtČŔ jĘ SĘ UĂ hĲČ NyBĄ ť êĎbĘŇ SČę yĎ hŇ UĎ lăĎ : bŇ lĲĄ =yqĄqĘ xĲĂ Myl¡Ă dŇŁ GĘ 16

=yrĄqĘ xĲĂ Myl¡Ă odŇ GĘ NbĄŔ C’rĘ tŇ oGălČ pĘŇ lĂ MyrĳĂdĎŇ ‘Ğ tŇ oqă rĂSĘ ‘Čm¡Ł SĘ lĂ
rCg¡Ň yĎ hŇ UĎ l¿Ď NdĎě wĘ NkĄŔ SĎ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ąĄBĘ dŇ ‘Ďę lĘ GĂ : bŇ lĲĄ 17

: NoJĲ SĘ yĂ wyY¡Ď rĎpĘŇ mĂ l‘¿ČwĘ MyUĂŔ yČ PŇ oxă lĘ ÉbSČ yĎ rSĄę ’Ď tŇ oIĳnĂ ’Ľ
ym¿Ą ormĘ l‘¡Č ylĳĂ êĎpĘŇ nČ wĘ tŇ Cm¡ lĎ oSË pĘŇ nČ PŇ r¿ĄxĄ M‘ăČ NClębĚŇ zĘ 18

N‘ČnČŔ kĘŇ ykăĄŇ lĘ mČ ÉCmxĞlĘ nĂ z’ąĎ CmxĎŔ lĘ nĂ ÉMykĂŇ lĎ mĘ C’BąĎ : hŇ dĲĆŇ WĎ 19

=NmĂ : CxqĲĎlĎ âl¿ PŇ sĆ J¡Ć ‘YČ B¿Ć oDĳgĂŇmĘ ymăĄ =l‘Č ëŇ n¡Ďř ‘Ę tČŇ BĘ 20

: ’rĲĎsĘ ysĲĂ M‘¿Ă Cm¡ xĞlĘ nĂ MtĎŔ oQsĂ UĘ mĲĂ ÉMybĂŇ kĎŇ oJĲ hČ CmxĳĎ lĘ nĂ MyĂm¡ČSĎ
yk¿ĂŇ rĘdĘŇ êĂ NoSĳ yqĂ lxČ năČ Mym¡Ă CdŇ qĘ lxČ n¿Č MpĎŔ rĎGĘ ÉNoSyqĂ lxČ nąČ 21

tŇ or¿hĞDĲČ tŇ or¡hĞDĲČmĲĂ sCsĳ =ybĄŇ uĘ ‘Ă Cm¡ lĘ hĲĎ z’¿Ď : z‘ĲŁ yS¡Ă pĘŇ nČ 22

Cr’¿Ł hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉrmČ ’Ď zorę mĄ Cro’ă : wyrĲĎyBĂ ’Č 23

tŇ r¿ČzĘ‘ĆlĘ hoĎŔhyĘ tŇ răČzĘ‘ĆlĘ ÉC’bĎÄ =âl yJąĂ hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ ror¡’Ď
rbĆŇ xăĆ tŇ SĆ ’¡Ą l‘Ąě yĎ MySĂŔ eĎmĂ ÉërČbŇŁ êĘ : MyrĲĂoBGĂ BČ ho¡ĎhyĘ 24

bŇ lăĎ xĎ l’¡Č SĎ MyĂm¿Č : ëŇ rĲĎbŇŁ êĘ lhĆ ’¡Ł BĎ MyS¿Ă eĎmĂ ynĳĂyuĄhČ 25

dŇ tăĄŇ IĎlČ ÉHdĎŇ yĎ : hŇ ’ĲĎ mĘ xĆ hŇ bĎŇ yr¿ĂqĘ hĂ Myr¡ĂyDĂ’Č lpĆŇ s¿Ą BĘ hŇ nĎtĳĎŇ nĎ 26

É’rĎsĘ ysĲĂ hŇ mąĎ lĘ hĲĎ wĘ MylĳĂ mĄ ‘Ğ tŇ Cmă lĘ hČ lĘ Hn¡Ď ymĂ ywĲĂ hŇ nĎxĘ lČŔ SĘ êĂ
hĎ ylĆŔ gĘŇrČ NyBăĄ : otĲŇ uĎ rČ hŇ p¡ĎŇ lĘ xĲĎ wĘ hŇ Y¿Ď xĞmĲĎ Cř oSŔ ’Ň rŁ hŇ qăĎxĞmĲĎ 27

rSăĆ ’ĞBĲČ lpĎŔ nĎ ‘răČJĎ ÉhĎ ylĆÄgĘŇrČ NyBąĄ bŇ kĳĎŇ SĎ lp¡ČŇ nĎ ‘r¿ČJĎ
bŇ BËĄ yČêĘ wČ hŇ pÌĎŇ qĘ SĘ nĂ NoQÄxČ hĲČ žd‘ČBĘ : dŇ CdĲŇ SĎ lp¿ČŇ nĎ MS¡Ď ‘rČŔ JĎ 28

M’
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrĄWĎ wĘ ’"s v.15 .‘"t Nkw hoĳĎhyĘ=M‘ ’"s v.13

.+rt Nkw hYĎxĞmĎ ’"s v.26 .z"d Nkw xtp KnČ‘tb ’"s v.19

www.bibleist.ru



5:29—6:12 MyTpV 391

’obŔ lĎ ÉoBkĘŇ rĂ SSąĄ BŁ ‘Č CDę mČ bŇ nĳĎSĘ ’Ć hĲĎ dŇ ‘ăČBĘ ’r¡ĎsĘ ysĲĂ M’¿Ą
29 hŇ eĎ ynĳĆ‘ĞêĲČ hĎ yt¡ĆŇ orWĲĎ tŇ om¿ kĘŇ xČ : wytĲĎŇ obŇ JĘ rĘmČ ym¡Ą ‘ĞjĲČ CrŔ xĹ’ĲĆ ‘Č CDămČ
30 llĎęSĎ Cqă QĘ xČ yĘ C’Á YĘ mĘ yĂ âlÄhĞ : HlĲĎ hĎ yr¡ĆmĎ ’Ğ bŇ yS¿Ă êĎ ’yhĂě =PŇ ’Č

’rĎŔ sĘ ysăĂ lĘ ÉMy‘Ă bĎŇ YĘ lląČ SĘ rbĆŇ GĆŔ S’Ň răŁ lĘ ÉMyĂtČÄ mĎ xĞrĲČ MxČ rąČ
: llĲĎ SĎ yr¿Ą’Ň CĘYČ lĘ MyĂt¡ČŇ mĎ qĘ rĂ ‘bČŇ Y¿Ć hŇ mĳĎ qĘ rĂ My‘¡ĂbĎŇ YĘ ll¿Č SĘ

31 SmĆ è¡Ć hČ tŇ ’Ň Y¿ĄJĘ wybĎŔ hĞ’ăŁ wĘ hoĎŔhyĘ ÉìybĆÄ yĘo’Ĳ =lkĎŇ CdąŇ bĘŇ ’Ň yĲŁ NJĄ ţ sŘ4

: hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č ZrĆ’¡ĎhĎ Tq¿Ł SĘ êĂ wČ otĳŇ rĎbĲĚŇ gĘŇBĂ

w Ny¡ĎdĘŇ mĂ =dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ MnÌĄêĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CWÌ ‘ĞIĲČwČ
2 ű MhăĆ lĎ =CWĲ ‘Ď NyĎÁdĘŇ mĂ ynĄÄjĘ mĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č Ny¡ĎdĘŇ mĂ =dŇ yČ z‘Ďê¿Ď wČ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć

=tŇ ’Ć wĘ tŇ or¡‘ĎUĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyrĂŔ hĎ BĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉtorhĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
3 MdĆŇ q¡Ć=ynĄbĘŇ C qlËĄ mĎ ‘ĞwĲČ NyÌĎdĘŇ mĂ hŇ lĎÄ‘Ď wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ‘răČzĎ=M’Ă hŇ y¡ĎhĎ wĘ : tŇ odĲŇ YĎ UĘ hČ
4 ì¡Ň ’Ğ oBĲ =dŇ ‘Č ZrĆ’ĎŔ hĎ lCbăŇ yĘ=tŇ ’Ć ÉCtŇ yxĂÄ SĘ IČwČ MhĆę ylĄ ‘Ğ CnăxĞ IĲČwČ : wylĲĎ ‘Ď Cl¿ ‘Ď wĘ
5 yJĂÃ : romĲ xĞ wĲČ roS¡ wĎ hŇ W¿Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉhyĎxĘ mĲĂ Cry’ąĂ SĘ yČ=âlĲ wĘ hŇ EĳĎ‘Č

Mh¿Ć lĎ wĘ bŇ rŔŁ lĎ ÉhBĆ rĘ’Č =ydĲĄŇ kĘŇ w’ř bą y MhĆę ylĄ hĽ’ĲĎ wĘ ClÁ‘ĞyĲČ MhĆÄ ynĄqĘ mĂ C žMhĄ
6 l’ËĄ rĎWĘ yĂ lDÌČIĂwČ : HtĲĎŇ xĞSĲČ lĘ ZrĆ’¡ĎbĎŇ C’b¿ŇŁ IĎwČ rjĳĎsĘ mĂ Ny’ăĄ Mh¡Ć yQĄ mČ gĘŇlĂ wĘ

: hoĲĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cq¿ ‘ĞzĘIĂwČ NyĳĎdĘŇ mĂ ynăĄjĘ mĂ dŇ ’¡Ł mĘ
7, 8 xlÌČ SĘ IĂwČ : NyĲĎdĘŇ mĂ tŇ od¿Ň ’Ł l‘¡Č hoĳĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cq¿ ‘ĞzĲĎ=yJĂ yhĂě yĘwČ

ű hoăĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ lĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ’yb¡ĂŇ nĎ Sy’¿Ă hoËĎhyĘ
Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’yY¿Ă o’wĲĎ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂř ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yląĄ‘ĹhĲĆ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ

9 MkĳĆŇ yYĄxĞŁlĲ =lJĎ dŇ I¡ČmĂ C MyĂrČŔ YĘ mĂ dŇ IăČmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć l~ąĂř ’Č wĲĎ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ
10 hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĎ : MYĲĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĲĎ MkĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉMtĎŇ o’ SrąĄgĎŇ’Ğ wĲĎř

rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ yhăĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć ÉC’rĘytĲĂŇ âlą MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ ’Ğ MkĆę lĎ
: ylĲĂ oqBĘ Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ MYĳĎ rĘ’Č BĘ MybăĂŇ SĘ oyĲ Mê¡Ć’Č

11 rS¿Ć ’Ğ hŇ rĎŔ pĘŇ ‘ĎBĘ rSăĆ ’Ğ ÉhlĎ ’Ą hĲĎ tŇ xČ êąČ ÉbSĆ IĄÄwČ hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ’bÂŁ IĎwČ
yn¿ĄjĘ mĂ syn¡ĂhĎ lĘ tŇ GČŔ BČ ÉMyFĂ xĂ TbąĄŇ xŁ onęBĘ No‘ădĘŇ gĂŇ wĘ yrĳĂzĘ‘ĆhĲĎ ybăĂŇ ’Ğ S’¡Ď oylĘ

12 roB¿ GĂ ì¡Ň UĘ ‘Ă ho¿ĎhyĘ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hoĳĎhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ wyl¡Ď ’Ą ’r¿ĎIĄwČ : NyĲĎdĘŇ mĂ
lyxh
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.7 .w"dw g"d ,b"d Nkw yrqw bytk C’bĎ C ’"sb ,yrq C’bĎ C ,bytk C’bŁ yĎ v.5 .w
d"yd ,b"yd ,z"d ,g"d Nkw rsx l~Ă ’Č wĎ ’"s ,w"dw b"d ,’"d Nk v.9 .s"tw ‘"t Nkw MyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ĆmĄ ’"s v.8

.w"Td Nkw SrĄgĎ’ĞwČ ’"s v.9 .’lm ly~Ă ’Č wĎ ’"sb ,w"Tdwwww.bibleist.ru
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hŇ UĎ l¿Ď wĘ CnUĎŔ ‘Ă ÉhoĎhyĘ SyąĄwĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ yBăĂ ÉNo‘dĘŇ GĂ wyląĎ ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lyĂxĲĎ hĆ 13

CnytĄÁ obŇ ’Ğ CnlĎÄ=CrjĘ sĂ žrSĆ ’Ğ wytĎÃ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ =lkĲĎŇ hŇ IăĄ’Č wĘ tŇ ’Ň zĳŁ =lJĎ CntĘŇ ’¡Č YĎ mĘ
Cnn¡ĄêĘ IĂwĲČ hoĎŔhyĘ CnSăĎ TĎ nĘ ÉhêĎ‘Č wĘ hoĎŔhyĘ CnlăĎ ‘ĹhĲĆ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ âlą hĞ rmęŁ ’Ň lĄ
ê¿Ď ‘Ę SČ ohĲ wĘ hŇ zĆŔ ìăŇ xĞkĲŇŁ BĘ ëŇ lĄ ť rmĆ ’Ň ŁIęwČ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą NpĆŇ IąĂwČ : NyĲĎdĘŇ mĂ =PŇ kČŇ BĘ 14

ynĎŔ dŇŁ ’Ğ yBăĂ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ yêĲĂ xĘ lČ SĘ âl¡ hĞ NyĳĎdĘŇ mĂ PŇ JăČ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 15

yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ hŇ èĆŔ nČmĘ BĂ lDăČhČ ÉyjĂ lĘ ’Č hŇ eąĄhĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ‘Č yS¡Ă o’ hŇ U¿Ď BČ
t¿ĎŇ yJĂ hĂ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ yb¿ĄŇ BĘ ry‘¡Ă~Ď hČ 16

ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ ’nËĎ=M’Ă wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ xĲĎ ’Ć Sy’¿Ă JĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć 17

y’ăĂ BŁ =dŇ ‘Č ÉhEĆmĂ SmąĚ tĎŇ ’nĎÄ=l’Č : yUĲĂ ‘Ă rB¿Ą dČŇ mĘ hŇ ê¡Ď’Č SĲĎ tŇ o’Ŕ ÉyQĂ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ 18

dŇ ‘¿Č bŇ S¡Ą ’Ą yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rmČě ’Ň IŁ wČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ yê¡Ă xĘ eČhĂ wĘ ytĂŔ xĎ nĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň YĄhĲŁ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą
ÉrWĎ BĎ hČ tŇ o~Ŕ mČ xmČ qăĆ=tŇ pČŇ y’ĲĄ wĘ ÉMyEĂ‘Ă =ydĲĂŇ GĘ W‘Č IąČwČ ’BĎę No‘ădĘŇ gĂŇ wĘ : ìŇ bĲĆŇ CS 19

hŇ l¡Ď ’Ą hĲĎ tŇ xČ ê¿Č =l’Ć wylËĎ ’Ą ’Y¿Ą oIwČ rCrĳjĎ BČ MWăĎ qr¡ČUĎ hČ wĘ liČŔ BČ MWăĎ
=tŇ ’Ć xqăČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’ăČ lĘ mČ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : SGĲČ IČwČ 20

ëŇ opĳŇ SĘ qr¡ČUĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ zQĎŔ hČ ‘lČ iăĆ hČ =l’Ć ÉxeČhČ wĘ Éto~UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ rWąĎ BĎ hČ
odŔ yĎBĘ rSăĆ ’Ğ ÉtnĆ‘ĆÄ SĘ UĂ hČ hŇ YąĄqĘ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ xlČÂSĘ IĂwČ : NJĲĄ W‘Č I¡ČwČ 21

ÉrWĎ BĎ hČ =tŇ ’Ć lkČŇ ’Ň êąŁ wČ rC~ę hČ =NmĂ S’ĄÁ hĎ l‘ČêČÄ wČ tŇ o~ĳUČ bČŇ C rW¡Ď BĎ BČ ‘G¿Č IĂwČ
ëŇ ’¿Č lĘ mČ =yJĲĂ No‘Ŕ dĘŇ GĂ ’rĘIăČwČ : wynĲĎ y‘ĄmĲĄ ëŇ ¡ČlhĎ hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ C tŇ o~Ŕ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ 22

ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ NJąĄ =l‘Č=yJĲĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉHhĎ ’Ğ No‘ę dĘŇ GĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’Chĳ ho¡ĎhyĘ
=l’Č ì¡Ň lĘ Mol¿ SĎ hoËĎhyĘ olÌ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MynĲĂ jĎ =l’Ć Myn¡ĂjĎ hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ 23

ho¡ĎhyĘ ol¿ =’rĎqĘ IĂwČ hoĎŔhylĲČ ÉxČ BĄÄ zĘmĂ No‘ądĘŇ GĂ MSĎÄ žNbĆŇ IĂwČ : tŇ CmĲ êĎ âl¡ ’rĳĎyêĂ 24

: yrĲĂzĘ‘ĆhĲĎ yb¿ĂŇ ’Ğ tŇ r¡ČpĘŇ ‘ĎBĘ CedĆě o‘ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ dŇ ‘Č ť Molĳ SĎ
ÉroèhČ =rjČ =tŇ ’Ć xqąČ hoĎęhyĘ olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ ů’ChhČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ ÈyhĂ yĘwČ 25

É l‘ČBČÄ hČ xBąČ zĘmĂ =tŇ ’Ć êĎę sĘ rČhĲĎ wĘ MynĳĂSĎ ‘bČŇ SăĆ yn¡ĂřèĄ hČ rp¿ČŇ C ìŇ ybĂŔ ’Ď lĘ rSăĆ ’Ğ
xČ BĄÁ zĘmĂ tĎŇ ynĂÄbĎŇ C : tŇ rĲŁ kĘŇ êĂ wyl¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ r¿ĎSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ ybĂŔ ’Ď lĘ rSăĆ ’Ğ 26

=tŇ ’Ć ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ hŇ kĳĎŇ rĎ‘ĞUĲČ BČ Ĳ hŇ E¡ĆhČ zřo‘ËUĎ hČ S’Ň rÌŁ l‘ăČ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ
xuČÄ IĂwČ : tŇ rĲŁ kĘŇ êĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ r¡ĎSĄ ’ĞhĲĎ yY¿Ą‘ĞBĲČ hŇ lĎŔ o‘ tĎŇ ylăĂ ‘ĞhĲČ wĘ ynĂŔ èĄ hČ rjăĎ hČ 27

hoĳĎhyĘ wyl¡Ď ’Ą rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ W‘Č IČěwČ wydĎŔ bĎŇ ‘ĞmĲĄ ÉMySĂ nĎ’Ğ hŇ rąĎWĎ ‘Ğ No‘Á dĘŇ GĂ
yhyw
Nkw yrqw bytk No’UĎhČ ’"sb ,No’UĎhČ y’rwsl ,y’‘drhnl Nk v.26 .yrq ynĂèĄ hČ ,bytk MynĂèĄ hČ ’"sb v.25

.w"dw b"d ,’"d
www.bibleist.ru
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Mm¡Ď oy tŇ oW¿ ‘ĞmĲĄ ry‘ËĂhĎ yS¿Ą nĘ ’Č =tŇ ’Ć wĘ wybĂÁ ’Ď tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć ž’rĄyĎ rSăĆ ’ĞJĲČ yhĂÃ yĘwČ
28 xBăČ zĘmĂ ÉZêČ nĚ hŇ eąĄhĂ wĘ rqĆBŔŁ BČ Éry‘Ă hĎ ySąĄ nĘ ’Č CmyJĂÁ SĘ IČwČ : hŇ lĎ yĘlĲĎ W‘Č I¿ČwČ

hŇ lĎě‘ĞhĲŁ ynĂŔ èĄ hČ rjăĎ hČ Ét’Ą wĘ hŇ tĎŇ rĳĎJŁ wyl¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ r¿ĎSĄ ’ĞhĲĎ wĘ l‘ČBČŔ hČ
29 rbăĎŇ DĎhČ hŇ W¡Ď ‘Ď ym¿Ă Ch‘ĄŔ rĄ=l’Ć Sy’ăĂ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : yCnĲ BĎ hČ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č

rb¿ĎŇ DĎhČ hŇ W¡Ď ‘Ď S’ĎŔ oy=NBĆ ÉNo‘dĘŇ GĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ CSŔ qĘ bČŇ yĘwČĲ ÉCSrĘdĘŇ IĲĂwČ hŇ EĳĆhČ
30 yJąĂ tŇ mĳŁ yĎwĘ ì¡Ň nĘ BĂ =tŇ ’Ć ’Y¿Ą oh S’ĎŔ oy=l’Ć Éry‘Ă hĎ ySąĄ nĘ ’Č CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ EĲĆhČ
31 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ r¿ĎSĄ ’ĞhĲĎ tŇ r¡ČkĎŇ yk¿ĂŇ wĘ l‘ČBČŔ hČ xBăČ zĘmĂ =tŇ ’Ć ÉZtČŇ nĎ

ÉMêĆ’Č =M’Ă l‘ČBČę lČ NCbăŇ yrĂêĘ ű MêăĆ’Č hĲČ wylĎÁ‘Ď CdÄ mĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ ž lkŇŁ lĘ S’ĎÃ oy
É’Ch Myh¿Ă Łl’Ĺ=M’Ă rqĆBĳŁ hČ =dŇ ‘Č tŇ m¡Č Cy olË bŇ yr¿ĂyĎ rSĆÄ ’Ğ otŔ o’ NC‘ă ySĂ oêĲ

32 l‘ČBăČ rĚyĘ ’Ch¡ hČ =MoIĲbČŇ ol¿ =’rĎqĘ IĂwČ : oxĲ BĘ zĘmĂ =tŇ ’ĲĆ Zt¡ČŇ nĎ yJ¿Ă olŔ bŇ rĆyăĎ
: oxĲ BĘ zĘmĂ =tŇ ’ĲĆ Zt¡ČŇ nĎ yJ¿Ă l‘ČBČŔ hČ ÉoB bŇ rĆyąĎ rmĳŁ ’Ň lĄ

33 Cn¡xĞ IĲČwČĲ Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ wDĳĎxĘ yČ CpăŇ sĘ ’Ć nĲĆ MdĆŇ q¡Ć=ynĄbĘŇ C qlËĄ mĎ ‘ĞwĲČ NyÌĎdĘŇ mĂ =lkĎŇ wĘ
34 rpĎŔ oèBČ É‘qČ tĘŇ IĂwČ No‘ĳdĘŇ GĂ =tŇ ’Ć hŇ S¡Ď bĘŇ lĲĎ hoĎŔhyĘ xČ CrăwĘ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ qmĆ ‘¿ĄBĘ
35 q‘¿ĄEĎIĂwČ hŇ èĆŔ nČmĘ =lkĎŇ BĘ xlăČ SĎ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ C : wyrĲĎxĞ’ĲČ rzĆ‘¡ĆybĂŇ ’Ğ q‘¿ĄEĎIĂwČ

Cl¡ ‘ĞIĲČwĲČ ylĂŔ êĎpĘŇ nČbĘŇ C ÉNClbĚŇ zĘbĂŇ C rSąĄ ’Ď BĘ xlČęSĎ MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ C wyrĳĎxĞ’ĲČ ’Ch¡ =MGČ
36 ydËĂŇ yĎBĘ ‘Č ySÌĂ om ìÂSĘ yĆ=M’Ă MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć No‘¡dĘŇ GĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MtĲĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ
37 rmĆ ~¡ĆhČ tŇ E¿ČGĂ =tŇ ’Ć gŇ y~ËĂ mČ ykĂę nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć

bŇ rĆxŔŁ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lJĎ =l‘Č wĘ HDĎę bČŇ lĘ hŇ EĎÁGĂ hČ =l‘ĲČ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ ž lTČ M’ĂÃ NrĆGĳŁ BČ
38 NkĄě =yhĂ yĘwĲČ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ydËĂŇ yĎBĘ ‘Č ySÌĂ otŇ =yJĲĂ yêĂę ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ

lpĆŇ i¡Ą hČ ’ol¿ mĘ hŇ EĎŔGĂ hČ =NmĂ É lTČ ZmĆ IąĂwČ hŇ EĳĎGĂ hČ =tŇ ’Ć rzČI¡ĎwČ tŇ rĎŔ xĽUĲĎ mĲĂ ÉMJĄ SĘ IČwČ
39 hŇ r¡ĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ yBĂŔ ÉìjĘ ’Č rxČ yąĂ=l’Č MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć ÉNo‘dĘŇ GĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyĂmĲĎ

ÉhEĎGĂ hČ =l’Ćř bŇ rĆxąŁ ’nĎÄ=yhĂ yĘ hŇ EĎŔGĂ BČ ÉM‘ČjČÄ hČ =qrČ=’eĎ hŇ iąĆ nČ’Ğ M‘ČjĳĎhČ ëŇ ’ăČ
40 hŇ lĎ yĘQăČ BČ NJ¡Ą MyhËĂ Łl’Ĺ W‘ČIÌČwČ : lFĲĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =lJĎ =l‘Č wĘ HDĎŔ bČŇ lĘ sŘ5

: lTĲĎ hŇ yĎh¿Ď ZrĆ’¡ĎhĎ =lJĎ =l‘Č wĘ HDĎŔ bČŇ lĘ ÉhEĎGĂ hČ =l’Ćř bŇ rĆxąŁ =yhĂ yĘwĲČ ’Chĳ hČ
z oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ No‘ę dĘŇ gĂŇ ’Chă l‘ČBČÁ rĚyĘ MJĄÄ SĘ IČwČ

hŇ r¡ĆoUhČ tŇ ‘¿ČbĘŇ GĂ mĂ NopŔ ~Ď mĂ olă =hŇ yĎhĲĎ ÉNyĎdĘŇ mĂ hŇ nąĄxĞmĲČ C dŇ rĳŁ xĞ Ny‘ăĄ=l‘Č Cn¡xĞ IĲČwČĲ
2 rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ bŇ rČę No‘Ŕ dĘŇ GĂ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : qmĆ ‘ĲĄBĎ

Kt’
,’"d Nkw =l‘Č ’"s v.40 .yrq =l‘Č ,bytk =l’Ć ’"sb ,z"l qwsp ly‘l Nyy‘ : b"ydw b"d Nkw =l‘Č ’"s v.39
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yd¡ĂŇ yĎ rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ yląČ ‘Ď r’ĄÄ jĎ tĘŇ yĂ=NjĆ MdĳĎŇ yĎBĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć yê¿Ă êĂ mĂ ëŇ êĎŔ ’Ă
dŇ rĄŔ xĎ wĘ ’răĄyĎ=ymĲĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉM‘ĎhĎ ynąĄzĘ’Ď BĘ ’nĎÁ ’rĎÄ qĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : yQĲĂ hŇ ‘Ď yS¿Ă oh 3

PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyĂnČÄSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć M‘Ďę hĎ =NmĂ bŇ SĎ IăĎwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ hČ rhăČ mĄ rj¡Ł YĘ yĂwĘ bŇ S¿Ł yĎ
No‘ę dĘŇ GĂ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : Cr’ĲĎ SĘ nĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘ĞwĲČ 4

hŇ yĎÃhĎ wĘ MSĳĎ ì¡Ň lĘ Cep¿ĆŇ rĘYĘ ’Ć wĘ MyĂUČŔ hČ =l’Ć ÉMtĎŇ o’ dŇ rąĄoh ůbrĎ M‘ăĎhĎ Èdo‘
rmČÁ ’Ł =rSĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ ëŇ êĎŔ ’Ă ëŇ ăĄlyĄ ’Chť ëŇ êĎę ’Ă ëŇ ăĄlyĄ ű hŇ zăĆ ìŇ ylĆÁ’Ą rmČÄ ’Ł žrSĆ ’Ğ
=l’Ć M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ rĆoI¿wČ : ëŇ lĲĄ yĄ âl¿ ’Ch¡ ëŇ UĎŔ ‘Ă ëŇ ăĄlyĄ=âlĲ hŇ zĆť ìŇ ylĆę ’Ą 5

MyĂUČÁ hČ =NmĂ onÄ oSlĘ BĂ žqŁlyĎ=rSĆ ’Ğ lJăŁ No‘ę dĘŇ GĂ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MyĂUĳĎhČ
=l‘Č ‘r¿ČkĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ dŇ bĎŔ lĘ ÉotŇ o’ gŇ y~ąĂ êČ bŇ lĆ JĆę hČ qŁlă yĎ rSÌĆ ’ĞJĲČ
SŁl¿ SĘ MhĆŔ yjĂ =l’Ć ÉMdĎŇ yĎBĘ MyqąĂqĘ lĲČ mĞhĲČ rjČÂsĘ mĂ yhĂę yĘwČ : tŇ oêĲ SĘ lĂ wyJ¡ĎrĘBĂ 6

: MyĂmĲĎ tŇ oê¿SĘ lĂ Mh¡Ć ykĄŇ rĘBĂ =l‘Č C‘¿rĘJĲĎ M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆ É lkŇŁ wĘ Sy’ĳĂ tŇ o’¡ mĄ
Sy’ąĂ hĎ tŇ o’Ä mĄ žSŁlSĘ BĂ No‘ę dĘŇ GĂ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 7

Ck¡Ň lĘ yĲĄ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ‘Č ySăĂ o’ ÉMyqĂ qĘ lĲČ mĘ hĲČ
MhĆę ytĄŇ rĲŁ pĘŇ oSĲ tŇ ’ăĄ wĘ MdĎÁ yĎBĘ M‘ĎÄ hĎ žhdĎŇ YĄ =tŇ ’Ć Cxă qĘ IĂwČ : omĲ qŁ mĘ lĂ Sy’¿Ă 8

Sy’¡Ă hĎ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ bĂŇ C wylĎŔ hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’ăĂ ÉxQČ SĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ Sy’ąĂ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ
: qmĆ ‘ĲĄBĎ tŇ xČ ê¿ČmĂ ol¡ hŇ yĎh¿Ď NyĎŔdĘŇ mĂ hŇ năĄxĞmĲČ C qyzĳĂxĹhĲĆ

hŇ nĳĆxĞUĲČ BČ Ĳ dŇ răĄ MCq¡ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’ChŔ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ ÉyhĂ yĘwČĲ 9

hŇ r¿ĎpĚŇ C hŇ êËĎ’Č dŇ r¿Ą tŇ dĆŇ rĳĆlĎ hŇ ê¡Ď’Č ’r¿ĄyĎ=M’Ă wĘ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ wyê¡Ă tČŇ nĘ yJ¿Ă 10

ìŇ ydĆŔ yĎ hŇ nĎqĘ zăČxĹêĲĆ ÉrxČ ’Č wĘ CrBĄŔ dČŇ yĘ=hŇ mČ ÉêĎ‘Ę mČ SĲĎ wĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ì¡Ň rĘ‘ČnĲČ 11

MyS¡Ă mĚ xĞhČ hŇ Y¿ĄqĘ =l’Ć orŔ ‘ĞnĲČ hŇ răĎpĚŇ C É’Ch dŇ rĆIąĄwČ hŇ nĳĆxĞUĲČ BČ Ĳ ê¡Ď dĘŇ rČyĲĎwĘ
qmĆ ‘ĄŔ BĎ MylăĂ pĘŇ nĲŁ ÉMdĆŇ qĆÄ =ynĄBĘ =lkĎŇ wĘ qląĄ mĎ ‘ĞwĲČ NyĎÄdĘŇ mĂ C : hŇ nĲĆxĞUĲČ BČ Ĳ rS¿Ć ’Ğ 12

MI¡ĎhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Čř SĲĆ loxË JČ rjĎŔ sĘ mĂ Ny’ăĄ ÉMhĆ yQĄ mČ gĘŇlĂ wĘ bŇ rĳŁ lĎ hŇ B¡Ć rĘ’Č JĲĎ
hŇ eÌĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ Molĳ xĞ Ch‘¡ĄrĄlĘ rj¿ĄsČ mĘ Sy’ĂŔ =hŇ eĄhĂÄ wĘ No‘Ŕ dĘŇ gĂŇ ’băŇŁ IĎwČ : bŇ rĲŁ lĎ 13

NyĎŔdĘŇ mĂ hŇ năĄxĞmĲČ BĘ ÉëjĄ hČ tĘŇ mĂ ÉMyrĂ‘Ł WĘ MxĆ ląĆ lwlÁYř hŇ eĄÄhĂ wĘ yêĂ mĘ lČęxĎ Molă xĞ
: lhĆ ’ĲŁ hĎ lp¿ČŇ nĎ wĘ hŇ lĎ ‘Ę m¡Č lĘ Chk¿ĄŇ pĘŇ hČ IĲČwČ ljËŁ IĂwČ ChJÌĄ IČwČ lhĆ ’Ł hĎ ţ=dŇ ‘Č ’băŇŁ IĎwČ
S’¡Ď oy=NBĆ No‘¿dĘŇ GĂ bŇ rĆxËĆ=M’Ă yêĂę lĘ BĂ tŇ ’Ň ŁzŔ Ny’ăĄ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ Ch‘ąĄrĄ N‘Č IČÄwČ 14

: hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć odŔ yĎBĘ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ NtąČŇ nĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ
yhyw

.yrq lylĂ YĘ ,bytk lClYĘ v.13 .b"dw ’"d Nkw =l‘Č=rSĆ ’Ğ ’"s v.12 .z
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15 =tŇ ’Ć wĘ MolË xĞhĲČ rjÌČsĘ mĂ =tŇ ’Ć No‘Á dĘŇ GĂ ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ žyhĂ yĘwČ
NtÌČŇ nĎ=yJĲĂ CmCqŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć ÉbSĎ IĎÄwČ CxêĳĎSĘ IĂwČ or¡bĘŇ SĂ

16 Sy’¡Ă hĎ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ =tŇ ’Ć ZxČ IËČwČ : NyĲĎdĘŇ mĂ hŇ n¿ĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ dĘŇ yĆBĘ hoËĎhyĘ
Myd¡ĂŇ yjĂř lČ wĘ MyqĂŔ yrĄř MyDăĂkČŇ wĘ ÉMQĎ JĚ =dŇ yČBĘ tŇ orąpĎŇ oSĲ NêĄÄ IĂwČ MySĳĂ ’Ň rĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ

17 yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ CWĳ ‘ĞêĲČ NkăĄŇ wĘ C’¡ rĘtĂŇ yeĂ U¿Ć mĂ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyDĲĂJČ hČ ëŇ ot¿Ň BĘ
18 ÉyêĂ ‘Ę qČÄ tĲĎŇ wĘ : NCWĲ ‘ĞêĲČ NJ¿Ą hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ=rSĆ ’ĞkĲČŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ hŇ YăĄqĘ BĂ É’bĎŇ

MêĆę ’Č =MGČ tŇ orÁ pĎŇ oèĲ BČ MêĆÄ ‘Ę qČ tĘŇ C yêĳĂ ’Ă rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rpĎŔ oèBČ
: No‘Ĳ dĘŇ gĂŇlĘ C ho¿ĎhylĲČ śMê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ=lJĎ ÉtobŇ ybĂŇ sĘ

19 S’Ň rŁ ť hŇ nĆę xĞUĲČ hČ Ĳ hŇ YăĄqĘ BĂ oêÁ ’Ă =rSĆ ’Ğ Sy’ĂÄ =hŇ ’Ď mĲĄ C No‘dĘŇ gĂ ţ ’băŇŁ IĎwČ
ÉC‘qĘ tĘŇ IĂwĲČ MyrĳĂmĘ èĲŁ hČ =tŇ ’Ć Cmyq¡ĂhĄ Mq¿ĄhĎ ëŇ ’ËČ hŇ nĎŔ okŇ yêĲĂ hČ tŇ rĆmăŁ SĘ ’Č hĲĎ

20 MyS¿Ă ’Ň rĎhĲĎ tŇ SĆ ŁlÄSĘ C‘qĘ tĘŇ IĂwĲČţ : MdĲĎŇ yĎBĘ rS¿Ć ’Ğ MyD¡ĂJČ hČ Zop¿Ň nĎ wĘ tŇ orŔ pĎŇ oèă BČ
MydĂŔ jĂ QČ BČ ÉMlĎ wř’Ň mŁ WĘ =dŇ yČbĘŇ CqyząĂxĞ IĲČwČ ůMyDĂJČ hČ CrăBĘ SĘ IĂwČ ÈtorpĎŇ oèĲ BČ
: No‘Ĳ dĘŇ gĂŇlĘ C ho¡ĎhylĲČ bŇ rĆx¿Ć C’Ŕ rĘqĘ IĂwČĲ ‘Č oqĳtĘŇ lĂ tŇ or¡pĎŇ oèĲ hČ MnĎŔ ymĂ yĘ=dŇ yČÄbĘŇ C

21 C‘yr¡ĂIĎwČ hŇ nËĆxĞUĲČ hČ Ĳ=lJĎ ZrĎIÌĎwČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ bŇ yb¡ĂŇ sĎ wyêĎŔ xĘ êČ Sy’ăĂ ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ
22 bŇ rĆx¿Ć tŇ ’ăĄ hoĎęhyĘ MWĆ IăĎwČ ůtorpĎŇ oèĲ hČ tŇ o’ă mĄ =SŁlĲ SĘ ÈC‘qĘ tĘŇ IĂwĲČ : wsynĲř yw

ÉhFĎ èĂ hČ tŇ yBąĄ=dŇ ‘Č hŇ nĆÁxĞUĲČ hČ Ĳ snĎ IĎÄwČ hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ=lkĎŇ bĘŇ C Ch‘¡ĄrĄBĘ Sy’ËĂ
23 =Sy’ĲĂ q‘ÌĄ~Ď IĂwČ : tŇ BĲĎ TČ =lř‘Č hŇ l¡Ď oxmĘ lb¿ĄŇ ’Ď =tŇ pČŇ WĘ dŇ ‘ËČ hŇ tĎŇ rĎŔ rĄYĘ

: NyĲĎdĘŇ mĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ Cp¡Ň DĘrĘIĂwĲČ hŇ èĳĆ nČmĘ =lJĎ =NmĂ C rS¡Ą ’Ď =NmĂ C yl¿Ă êĎpĘŇ eČřmĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ
24 tŇ ’Ň rąČqĘ lĂ CdÂrĘ rmęŁ ’Ň lĄ MyĂrČÁ pĘŇ ’Ć rhČÄ =lkĎŇ BĘ žNo‘dĘŇ GĂ xlăČ SĎ MykĂÃ ’Ď lĘ mČ C

q‘ĄÂ~Ď IĂwČ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎBĎ tŇ yB¿Ą dŇ ‘ËČ MyĂUČŔ hČ =tŇ ’Ć ÉMhĆ lĎ CdąŇ kĘŇ lĂ wĘ ÉNyĎdĘŇ mĂ
: NDĲĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎBĎ tŇ yB¿Ą dŇ ‘ËČ MyĂUČŔ hČ =tŇ ’Ć CdăŇ JĘ lĘ IĂwČ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć Sy’ąĂ =lJĎ

25 bŇ rąĄo‘=tŇ ’Ć CgÄrĘhČ IĲČwČ bŇ ’Ąę zĘ=tŇ ’Ć wĘ bŇ răĄ‘Ł =tŇ ’Ć NyĎÁdĘŇ mĂ yrĄÄ WĎ =ynĲĄSĘ CdÃ JĘ lĘ IĂwĲČ
NyĳĎdĘŇ mĂ =l’Ć Cp¡Ň DĘrĘIĂwĲČ bŇ ’ĄŔ zĘ=bŇ qĆ yĲĆbĘŇ CgăŇrĘhĲĎ Éb’Ą zĘ=tŇ ’Ć wĘ ÉbrĄo‘=rCYĲ BĘ

x CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : NDĲĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ No‘Ŕ dĘŇ GĂ =l’Ć ÉC’ybĂÄ hĄ bŇ ’ĄŔ zĘC bŇ răĄ‘Ł =S’Ň rĲŁ wĘ
tŇ wř’Ň răŁ qĘ ÉyêĂ lĘ bĂŇ lĘ CnQĎŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =hŇ mĲĎ MyĂrČę pĘŇ ’Ć Sy’ăĂ wylĎÁ’Ą

2 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ qĲĎ zĘxĎ BĘ oê¡’Ă NCb¿Ň yrĂyĘwČ NyĳĎdĘŇ mĂ BĘ MxăĄ QĎ hĂ lĘ êĎkĘŇ ¡ČlhĎ yJ¿Ă CnlĎŔ
Mhyl’
hwhyl brĆxĆ v.18 .w"Td Nkw rsx MydĂjĂ lČ wĘ ’"s v.16 .w"dw d"dx ,b"d ,’"d Nkw rsx MyqĂrĄ ’"s v.16

,=d‘Č rybs v.22 .yrq CsCnIĎwČ ,bytk CsynĂ IĎwČ v.21 .yrq MlĎ ’mŁ WĘ v.20 .+k qwsp Nyy‘ : s"tw +rt Nkw
.yrq t’rŁ qĘ v.1 .x .’"yd Nkw ylĂ êĎpĘ nČ=NmĂ ’"s v.23 .yrqw bytk =d‘Č ’"sb
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ryY¿Ă bĘŇ mĂ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć tŇ ol¿ lĘ ‘ĲŁ bŇ oTË ’olęhĞ MkĳĆŇ JĎř hŇ ê¡Ď ‘Č ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď=hŇ mĲĆ MhĆŔ ylĄ ’Ğ
sŘ6 bŇ ’ĄŔ zĘ=tŇ ’Ć wĘ bŇ răĄ‘Ł =tŇ ’Ć ÉNyĎdĘŇ mĂ yrąĄWĎ =tŇ ’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ NtČÄ nĎ žMkĆŇ dĘŇ yĆBĘ : rzĆ‘ĲĆybĂŇ ’Ğ 3

rb¿ĎŇ DĎhČ or¡ř BĘ dČŇ BĘ wylĎŔ ‘ĎmĲĄ ÉMxĎ Cr hŇ tąĎŇ pĘŇ rĎ z’Ďę MkĳĆŇ JĎř tŇ oWă ‘Ğ yêĂ lĘ k¡ŇŁ IĎ=hŇ mČ C
rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ tŇ o’ą mĄ =SŁlĲ SĘ C ’Chę rbăĄŇ ‘Ł hŇ nĎDĳĄrĘIČhČ No‘¡dĘŇ gĂŇ ’b¿ŇŁ IĎwČ : hŇ EĲĆhČ 4

MxĆ lĆŔ tŇ orăJĘ JĂ É’nĎ=CnêĘ tŇ oJŔ sĚ ySăĄ nĘ ’Č lĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MypĲĂŇ dĘŇ rĲŁ wĘ Myp¡ĂŇ yĄ‘Ğ oêŔ ’Ă 5

‘e¡ĎmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ z¿Ć yrËĄxĞ’ĲČ PŇ dËĄŇ rŁ ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ MhĄŔ MypăĂŇ yĄ‘Ğ=yJĲĂ ylĳĎ gĘŇrČBĘ rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎlĎ
ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ hŇ ê¡Ď ‘Č ‘eËĎmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zÌĆ PŇ kČŇ hĞ ţ tŇ oJŔ sĚ yrăĄWĎ ÉrmĆř ’Ň ŁIÄwČ : NyĲĎdĘŇ mĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ 6

xbČŇ z¿Ć=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ tŇ tÌĄŇ BĘ NkĄę lĎ No‘Ŕ dĘŇ GĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MxĆ lĲĎ ì¡Ň ’ĞbĲĎŇ YĘ lĲĂ Nê¿Ą nĂ =yJĲĂ 7

=tŇ ’Ć wĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ yY¿Ąoq=tŇ ’Ć MkĆŔ rĘWČ BĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ SĘ dČŇ wĘ ydĳĂŇ yĎBĘ ‘e¡ĎmĚ lĘ YČ =tŇ ’Ć wĘ
ÉotŇ o’ Cną‘ĞIĲČwČ tŇ ’Ň zĳŁ JĎ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ rB¿Ą dČŇ yĘwČ l’ĄŔ CnjĘ ÉMèĎ mĂ l‘Č IąČwČ : MynĲĂ qĽrĘBČ hĲČ 8

l’¡Ą CnpĘŇ yS¿Ą nĘ ’Č lĘ =MGČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ : tŇ oJĲ sĚ yS¿Ą nĘ ’Č Cn¡‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ l’ĄŔ CnpĘŇ ySăĄ nĘ ’Č 9

: hŇ EĲĆhČ lD¿ĎgĘŇUĂ hČ =tŇ ’Ć Zê¡Ł ’Ć MolŔ SĎ bĘŇ ybăĂŇ CSBĘ rmĳŁ ’Ň lĄ
PŇ lĆ ’ĆŔ ÉrWĎ ‘Ď tŇ SĆ mąĄ xĞJĲČ ÉMUĎ ‘Ă MhąĆ ynĄxĞmĲČ C rqęŁ rĘuČ BČ ‘eĎÁmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zĆÄwĘ 10

Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ĎÄ mĄ MylĂŔ pĘŇ eăŁ hČ wĘ MdĆŇ qĳĆ=ynĲĄbĘŇ hŇ năĄxĞmĲČ lJ¡Ł mĂ MyrĂŔ tĎŇ oeăhČ lJŁ ť
MylĂŔ hĎ ’ĽbĲĎŇ ynăĄCkŇ èĘ hČ ëŇ rĆDĆ ť No‘ę dĘŇ GĂ l‘Č IăČwČ : bŇ rĆxĲĎ PŇ lĲĄ S¿Ł Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ 11

: xTČ bĲĆŇ hŇ yĎh¿Ď hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ ĲwĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ=tŇ ’Ć ÉëIČwČ hŇ hĳĎ BĘ gĘŇ yĎwĘ xbČŇ n¡Ł lĘ MdĆŇ u¿ĆmĂ
ykăĄŇ lĘ mČ ű ynăĄSĘ =tŇ ’Ć dŇ JÂŁ lĘ IĂwČ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ PŇ D¡Ł rĘIĂwČ ‘eĎŔ mĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zĆť CsCnę IĎwČ 12

No‘¿dĘŇ GĂ bŇ SĎ IËĎwČ : dŇ yrĲĂxĹhĲĆ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=lkĎŇ wĘ ‘eĎŔ mĚ lĘ YČ =tŇ ’Ć wĘ ÉxbČŇ zĆÄ=tŇ ’Ć NyĎędĘŇ mĂ 13

yS¿Ą nĘ ’Č mĲĄ r‘ČnËČ=dŇ JĎ lĘ IĂwČ : srĆxĲĎ hĆ hŇ l¡Ą ‘ĞmĲČ lĘ mĲĂ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ =NmĂ S’¡Ď oy=NBĆ 14

My‘¿ĂbĘŇ SĂ hĎ ynĆŔ qĄ zĘ=tŇ ’Ć wĘ ÉtoJsĚ yrąĄWĎ =tŇ ’Ć wylĎÁ’Ą bŇ êÄŁ kĘŇ IĂwČ ChlĳĄ ’Ď SĘ IĂwČ tŇ oJ¡ sĚ
‘eĳĎmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zăĆ hŇ e¡ĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ tŇ oJŔ sĚ ySăĄ nĘ ’Č =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ : Sy’ĲĂ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ wĘ 15

yJ¿Ă ìŇ dĆŔ yĎBĘ ÉhêĎ‘Č ‘eąĎmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zăĆ PŇ kČŇ hĞ ţ rmęŁ ’Ň lĄ ytĂÁ o’ MêĆÄ pĘŇ rČxĲĄ žrSĆ ’Ğ
yY¿Ąoq=tŇ ’Ć wĘ ry‘ĂŔ hĎ ynăĄqĘ zĂ=tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ : MxĆ lĲĎ Myp¡ĂŇ ‘ĄIĘhČ ìŇ yS¿Ć nĎ’ĞlĲČ NêËĄ nĂ 16

lD¿ČgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ oJĲ sĚ yS¿Ą nĘ ’Č tŇ ’¡Ą MhĆŔ BĎ ‘dČŇ IăŁ wČ MynĳĂqĽrĘBČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ 17

=l’Ć wĘ ÉxbČŇ zĆÄ=l’Ć rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ry‘ĲĂhĎ yS¿Ą nĘ ’Č =tŇ ’Ć gŇr¡Ł hĞ IĲČwČĲ ZtĳĎŇ nĎ l’¡Ą CnjĘ 18

ìŇ omă JĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ robĳŇ tĎŇ BĘ Mê¡ĆgĘŇrČhĞ rS¿Ć ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉhpŇŁ y’Ą ‘eĎŔ mĚ lĘ YČ
Mhwmk
yrĂBĘ dČBĘ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.3 .’"d Nkw MkĆBĎ ’"s v.3 .w"dw ’"d Nkw MkĆBĎ ’"s v.2

yrqw bytk CrmĘ ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.6 .yrq orBĘ dČBĘ ,bytk orBĘ dČJĘ y’xndml ’"n ,yrq orBĘ dČBĘ ,bytk
.r"tw s"t ,‘"t Nkw
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19 =yxČ MhĳĄ yU¡Ă ’Ă =ynĲĄBĘ yx¿Č ’Č rmČě ’Ň IŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄBĘ r’Č t¡ŇŁ JĘ dŇ xĎě ’Ć MhĆŔ omkĘŇ
20 orŔ okŇ BĘ rtĆŇ yăĆlĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ gĘŇr¡ČhĎ âl¿ MtĎŔ o’ MtăĆŇ yĂxĞhĲČ Clť hoĎęhyĘ

: r‘ČnĲĎ Ced¡ĆŇ o‘ yJ¿Ă ’rĄŔ yĎ yJăĂ ÉoBrĘxČ Ér‘ČeČÄhČ PŇ lČÄSĎ =âlĲ wĘ MtĳĎŇ o’ gŇrăŁ hĞ MCq¡
21 otĳŇ rĎCbĲŇ GĘ Sy’¡Ă kĎŇ yJ¿Ă CnBĎŔ =‘gČŇpĘŇ C ÉhêĎ’Č MCqą ‘eĎęmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zăĆ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ

MynĂŔ rŁ hĞvăČ hČ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ ‘eĎŔ mĚ lĘ YČ =tŇ ’Ć wĘ xbČŇ zăĆ=tŇ ’Ć ÉgrŁ hĞ IĲČwČĲ No‘ę dĘŇ GĂ MqĎ IăĎwČ
22 =lSĎ mĘ No‘Ŕ dĘŇ GĂ =l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ Crąř mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ yQĄ mČ gĘŇ yr¿Ą’Ň CĘYČ BĘ rS¡Ć ’Ğ

: NyĲĎdĘŇ mĂ dŇ I¿ČmĂ Cnê¡Ď ‘Ę SČ ohĲ yJ¿Ă ìŇ ĳĆnBĘ =NBĆ MGăČ ì¡Ň nĘ BĂ =MGČ hŇ êĎŔ ’Č =MGČ ÉCnBĎÄ
23 MkĳĆŇ BĎ yn¡ĂBĘ lS¿Ł mĘ yĂ=âlĲ wĘ MkĆŔ BĎ ÉynĂ ’Ğ lSąŁ mĘ ’Ć =âlĲ No‘Ŕ dĘŇ GĂ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
24 hŇ lĎŔ ’Ą SĘ ÉMJĆ mĂ hŇ ląĎ ’ĞSĘ ’Ć No‘ę dĘŇ GĂ MhĆÁ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ BĎ lS¿Ł mĘ yĂ ho¡ĎhyĘ

: MhĲĄ Myl¡Ă ’Ň ‘ĄmĘ SĘ yĂ yJ¿Ă MhĆŔ lĎ ÉbhĎ zĎ ymąĄzĘnĂ =yJĲĂ olĳ lĎ SĘ MzĆnăĆ Sy’¡Ă ylĂě =CntĘŇ C
25 MzĆn¿Ć Sy’¡Ă hŇ UĎ SĎŔ CkŇ ylăĂ SĘ IČwČ hŇ lĎŔ mĘ vĂ hČ =tŇ ’Ć ÉCWrĘpĘŇ IĂwĲČ NêĳĄ nĂ NotăŇ nĎ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ
26 tŇ o’¡ mĄ =‘bČŇ SĘ C PŇ lĆ ’¿Ć l’ĎŔ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉbhĎ EĎhČ ymąĄzĘnĂ lqČÂSĘ mĂ yhĂę yĘwČ : olĲ lĎ SĘ

ykăĄŇ lĘ mČ É l‘ČSĆ NmĎę GĎrĘ’Č hĲĎ ydăĄŇ gĘŇbĂŇ C tŇ opÁ yTĂ eĘ hČ wĘ MynĂÄrŁ hĞvĲČ hČ =NmĂ dŇ bČŇ lĘ ţ bŇ hĳĎ zĎ
27 otÄ o’ žW‘Č IČwČ : MhĲĆ yQĄ mČ gĘŇ yr¿Ą’Ň CĘYČ BĘ rS¡Ć ’Ğ tŇ oqŔ nĎ‘ĞhăĎ=NmĂ ÉdbČŇ lĘ C NyĎŔdĘŇ mĂ

wyr¡ĎxĞ’ĲČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=lkĲĎŇ CnÌzĘIĂwČ hŇ rĎŔ pĘŇ ‘ĎBĘ Éory‘Ă bĘŇ otąŇ o’ gŇ~ĄÄ IČwČ dŇ opę ’Ą lĘ No‘Á dĘŇ gĂŇ
28 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉynĄpĘŇ lĂ NyĎędĘŇ mĂ ‘năČJĎ IĂwČ : SqĲĄomlĘ ot¡Ň ybĄŇ lĘ C No‘¿dĘŇ gĂŇlĘ yhËĂ yĘwČ MSĳĎ

ym¿Ą yBĂ hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č ZrĆ’ËĎhĎ Tq¿Ł SĘ êĂ wČ MSĳĎ ’Ň rŁ tŇ ’Ň WăĄ lĎ Cp¡Ň sĘ yĲĎ âl¿ wĘ
29 : otĲŇ ybĄŇ BĘ bŇ SĆ I¿ĄwČ S’¡Ď oy=NBĆ l‘ČB¿Č rĚyĘ ëŇ lĆ IËĄwČ : No‘Ĳ dĘŇ gĂŇ
30 Cyh¿Ď tŇ oB¡ rČ MyS¿Ă nĎ=yJĲĂ okĳŇ rĄyĘ y’¡ĄYĘ yĲŁ MynĂŔ BĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ ÉCyhĎ No‘ę dĘŇ gĂŇlĘ C
31 om¡ SĘ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ NBĳĄ ’yh¡Ă =MgČŇ oQ¿ =hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ MkĆŔ SĘ BĂ rSăĆ ’Ğ ÉoSgĘŇlČ ypĲĂŇ C : olĲ
32 ÉrbĆŇ qĆÄ BĘ rbĄę uĎ IĂwČ hŇ bĳĎŇ oT hŇ băĎŇ yWĄ BĘ S’¡Ď oy=NBĆ No‘¿dĘŇ GĂ tŇ mĎ IËĎwČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’Ğ
33 tŇ măĄ ÉrSĆ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ : yrĲĂzĘ‘ĆhĲĎ yb¿ĂŇ ’Ğ hŇ r¡ĎpĘŇ ‘ĎBĘ wybĂŔ ’Ď S’ăĎ oy

MhËĆ lĎ CmyWÌĂ IĎwČ MylĳĂ ‘ĎBĘ hČ yrăĄxĞ’ĲČ Cn¡ zĘIĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCbŇ CSÄ IĎwČ No‘Ŕ dĘŇ GĂ
34 MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCrkĘŇ zĲĎ âlą wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ tŇ yr¡ĂBĘ l‘ČB¿Č
35 dŇ sĆ xĆŔ CWă ‘Ď=âlĲ wĘ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ dŇ I¿ČmĂ MtËĎŇ o’ ly~¿Ă UČ hČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ =lkĎÄ JĘ No‘ĳdĘŇ GĂ l‘ČB¡Č rĚyĘ tŇ yB¿Ą =M‘Ă
T oUĳ ’Ă yx¡Ą ’Ğ=l’Ć hŇ mĎ kĆŔ SĘ É l‘ČBČÄ rĚyĘ=NBĆ ëŇ lĆ mąĆ ybĂŇ ’Ğ ëŇ lĆ IĄÄwČ

rbdyw
.‘"tw b"d Nkw yrqw bytk rmą’yw ’"sb ,rmĆ’IŁ wČ rybs v.22
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=CrBĘ DČ : rmĲŁ ’Ň lĄ oU¡ ’Ă yb¿ĂŇ ’Ğ=tŇ yBĲĄ tŇ xČ jËČ SĘ mĂ =lJĎ =l’Ć wĘ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ 2

My‘ăĂbĘŇ SĂ MkĆÁ BĎ lSÄŁ mĘ hČ ůMkĆŇ lĎ bŇ oFă =hŇ mČ ÈMkĆŇ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ =lkĎŇ ynĄÄ zĘ’Ď BĘ ’nĎÂ
=yJĲĂ MêĆě rĘkČŇ zĘC dŇ xĳĎ ’Ć Sy’ăĂ Mk¡ĆŇ BĎ lS¿Ł mĘ =M’Ă l‘ČBČŔ rĚyĘ ynăĄBĘ lJŁ ť Sy’Ăę
ylăĄ ‘ĞBĲČ =lJĎ ÉynĄzĘ’Ď BĘ wylĎę ‘Ď oUÁ ’Ă =yxĲĄ ’Ğ CrÄ BĘ dČŇ yĘwČ : ynĂ ’ĲĎ Mk¡ĆŇ rĘWČ bĘŇ C Mk¿ĆŇ mĄ YĘ ‘Č 3

yJ¿Ă ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMBĎ lĂ TIąĄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą MkĆŔ SĘ
tŇ yrĳĂBĘ l‘ČBăČ tŇ yB¡ĄmĂ PŇ sĆ JĆŔ My‘ăĂbĘŇ SĂ Éol=CnêĘ IĂwČ : ’ChĲ Cnyx¿Ă ’Ď Cr¡mĘ ’ĲĎ 4

: wyrĲĎxĞ’ĲČ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MyzĂŔxĞpăŇŁ C ÉMyqĂ yrĄ MySąĂ nĎ’Ğ ëŇ lĆ mĆę ybĂŇ ’Ğ MhĆÁ BĎ rJÄŁ WĘ IĂwČ
My‘¿ĂbĘŇ SĂ l‘ČBËČ rĚyĘ=ynĲĄBĘ wyxÌĎ’Ć =tŇ ’Ć gŇrÂŁ hĞ IĲČwČĲ hŇ tĎŇ rĎŔ pĘŇ ‘Ď ÉwybĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ ’bąŇŁ IĎwČ 5

: ’BĲĎ xĘ nĆ yJ¿Ă NT¡Ł uĎ hČ l‘ČBËČ rĚyĘ=NBĆ MtÌĎŇ oy rtĄÂ CĎIĂwČ tŇ xĳĎ ’Ć NbĆŇ ’ăĆ =l‘Č Sy’¡Ă
CkŔ lĘ IăĄwČ ’oQŔ mĂ tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ ÉMkĆŇ SĘ yląĄ‘ĞBĲČ =lJĎ CpÁ sĘ ’ĎÄ IĄwČ 6

sŘ7 CdŇ GăĂ IČwČ : MkĲĆŇ SĘ BĂ rS¿Ć ’Ğ bŇ ~¡Ď mĚ Nol¿ ’Ą =M‘Ă ëŇ lĆ mĳĆ lĘ ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć CkŇ yl¿Ă mĘ IČwČ 7

rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’rĳĎqĘ IĂwČ ol¡ oq ’v¿Ď IĂwČ MyzĂŔrĂř GĘ =rhČ S’Ň răŁ BĘ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwČĲ ÉëlĆ IĄÄwČ MtĎę oylĘ
ëŇ olą hĎ : MyhĲĂ Łl’Ĺ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ ‘m¿Č SĘ yĂwĘ MkĆŔ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ ÉylČ ’Ą C‘ąmĘ SĂ MhĆę lĎ 8

: CnylĲĄ ‘Ď hk¿ wlřm tŇ yĂE¡ČlČ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ ëŇ lĆ mĳĆ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ xČ S¿Ł mĘ lĂ MyYĂŔ ‘ĄhĲĎ ÉCkŇ lĘ hĲĎ
Myh¡Ă Łl’Ĺ Cd¿Ň BĘ kČŇ yĘ yBËĂ =rSĆ ’Ğ ynĂŔ SĘ DĂ=tŇ ’Ć ÉyêĂ lĘ dČÄ xĽhĲĆ tŇ yĂEČŔhČ ÉMhĆ lĎ rmĆř ’Ň IąŁ wČ 9

=ykĂŇ lĘ hŇ nĳĎ’Ą êĘ lČ MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyYĲĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č ‘Č Cn¡lĎ yêĂŔ kĘŇ lČ hăĎ wĘ MySĳĂ nĎ’Ğ wĲČ 10

yqĂŔ tĘŇ mĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ lĘ dČÄ xĽhĲĆ hŇ nĎŔ ’Ą êĘ hČ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : CnylĲĄ ‘Ď yk¿ĂŇ lĘ mĎ êĘ ’¡Č 11

MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyYĲĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č ‘Č Cn¡lĎ yêĂŔ kĘŇ lČ hăĎ wĘ hŇ bĳĎŇ oFhČ yt¡ĂŇ bĎŇ CnĲ êĘ =tŇ ’Ć wĘ 12

=tŇ ’Ć ÉyêĂ lĘ dČÄ xĽhĲĆ NpĆŇ GĆŔ hČ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : CnylĲĄ ‘Ď yk¿ wlřm êĘ ’¡Č =ykĂŇ lĘ NpĆŇ GĳĎlČ 13

: MyYĲĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č ‘Č Cn¡lĎ yêĂŔ kĘŇ lČ hăĎ wĘ MySĳĂ nĎ’Ğ wĲČ Myh¡Ă Łl’Ĺ xČ U¿Ą WČ mĘ hĲČ ySĂŔ oryêăĂ
rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnylĲĄ ‘Ď=ëŇ lĎ mĘ hŇ ê¡Ď’Č ëŇ ¿Ąl dŇ TĳĎ ’Ď hĲĎ =l’Ć MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ 14, 15

MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉëlĆ mĆÄ lĘ ytąĂŇ ’Ł MyxĂÄ SĘ mĲŁ žMêĆ’Č tŇ măĆ ’ĹBĲĆ M’ĂÃ ůMyYĂ ‘ĄhĲĎ =l’Ć ÈdTĎ ’Ď hĲĎ
yz¿ĄrĘ’Č =tŇ ’Ć lk¡ČŇ ’Ň tŇŁ wĘ dŇ TĎŔ ’Ď hăĎ =NmĂ ÉS’Ą ’YĄêąĄ NyĂ’Čě =M’Ă wĘ yQĳĂ YĂ bĘŇ Csă xĞ C’B¡Ł
=tŇ ’Ć CkŇ yl¡Ă mĘ êČ wČ MtĆŔ yWĂ ‘Ğ ÉMymĂ tĎŇ bĘŇ C tŇ mąĆ ’ĹBĲĆ =M’Ă hŇ êĎę ‘Č wĘ : NonĲ bĎŇ QĘ hČ 16

lCm¿ gĘŇJĂ =M’Ă wĘ otŔ yBĄ =M‘Ă wĘ l‘ČBăČ rĚyĘ=M‘Ă ÉMtĆŇ yWĂ ‘Ğ hŇ bąĎŇ oT=M’Ă wĘ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ
ÉoSpĘŇ nČ=tŇ ’Ć ëŇ ląĄ SĘ IČwČ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ yb¡ĂŇ ’Ď Mx¿Č lĘ nĂ =rSĆ ’Ğ : olĲ MtĆŇ yW¿Ă ‘Ğ wyd¡ĎŇ yĎ 17

ÉybĂŇ ’Ď tŇ yBąĄ=l‘Č MêĆÄ mĘ qČ MêĆÂ’Č wĘ : NyĲĎdĘŇ mĂ dŇ I¿ČmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć l~¿Ą IČwČ dŇ gĆŇ eĆŔ mĂ 18

Mwyh
ykĂ olmĘ v.12 .b"dw ’"d Nkw rmĆ’êŁ wČ ’"s v.9 .yrq ykĂ lĘ mĎ ,bytk ykĂ olmĘ v.8 .Vgd MyEĂrĂGĘ ’"s v.7 .T

.’"ydw g"d ,d"dx ,b"d Nkw yrqw bytk ykĂ lĘ mĎ ’"sb ,yrq ykĂ lĘ mĎ ,bytk
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CkŇ ylĂÁmĘ êČ wČ tŇ xĳĎ ’Ć NbĆŇ ’ăĆ =l‘Č Sy’¡Ă My‘¿ĂbĘŇ SĂ wynËĎBĎ =tŇ ’Ć CgÌŇrĘhČ êĲČ wČ MoIŔhČ
19 =M’Ă wĘ : ’ChĲ Mk¡ĆŇ yxĂ ’Ğ yJ¿Ă MkĆŔ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ =l‘Č ÉotŇ mĎ ’Ğ=NBĆ ëŇ lĆ mąĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć

ÉCxmĘ WĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ ot¡Ň yBĄ =M‘Ă wĘ l‘ČB¿Č rĚyĘ=M‘Ă MtËĆŇ yWĂ ‘Ğ MymÌĂ tĎŇ bĘŇ C tŇ mĆÄ ’ĹBĲĆ
20 ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’ĞmĲĄ ÉS’Ą ’YĄêąĄ NyĂ’Čě =M’Ă wĘ : MkĲĆŇ BĎ ’Ch¡ =MGČ xm¿Č WĘ yĂwĘ ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’ĞBĲČ

yląĄ‘ĞBĲČ mĂ S’ĄÁ ’YĄÄ tĄŇ wĘ ’oQĳ mĂ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ Mk¡ĆŇ SĘ yl¿Ą ‘ĞBĲČ =tŇ ’Ć lkËČŇ ’Ň tŇŁ wĘ
21 xr¡ČbĘŇ IĂwČ MtĎŔ oy snĎ IăĎwČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć lk¡ČŇ ’Ň tŇŁ wĘ ’oQŔ mĂ tŇ yBăĄmĂ C ÉMkĆŇ SĘ

: wyxĲĂ ’Ď ëŇ lĆ m¿Ć ybĂŇ ’Ğ yn¡ĄjĘ mĂ MSĎŔ bŇ SĆ IăĄwČ hŇ rĎ’ĳĄBĘ ëŇ lĆ IăĄwČ
22, 23 ÉMyhĂ Łl’Ĺ xląČ SĘ IĂwČ : MynĲĂ SĎ SŁl¿ SĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ mËĆ ybĂŇ ’Ğ rWČ IÌĎwČ

Mk¡ĆŇ SĘ =ylĲĄ ‘ĞbĲČŇ Cd¿Ň GĘ bĘŇ IĂwČ MkĳĆŇ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ Nyb¡ĄŇ C ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ NyBăĄ hŇ ‘ĎŔ rĎ xČ Cră
24 =l‘Č MCWÂ lĎ MmĎę dĎŇ wĘ l‘ČBĳĎ rĚyĘ=ynĲĄBĘ My‘ăĂbĘŇ SĂ sm¡Č xĞ ’obě lĎ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’ĞBĲČ

Cq¿ EĘxĂ =rSĆ ’Ğ MkĆŔ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ É l‘Č wĘ MtĎŔ o’ gŇrăČhĎ rSăĆ ’Ğ ÉMhĆ yxĂ ’Ğ ëŇ lĆ mąĆ ybĂŇ ’Ğ
25 l‘Č ť MybĂę rĘ’ĲĎ mĘ MkĆÁ SĘ ylĄÄ‘ĞbĲČŇ žol CmyWăĂ IĎwČ : wyxĲĎ ’Ć =tŇ ’Ć gŇr¿Ł hĞlĲČ wyd¡ĎŇ yĎ=tŇ ’Ć

dŇ G¡ČIĚwČ ëŇ rĆDĳĎBČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ rb¿ŇŁ ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ Clę zĘgĘŇ IĂwĲČ MyrĂŔ hĎ hĲĆ ySăĄ ’Ň rĎ
26 Cr¡bĘŇ ‘Č IĲČwČ wyxĎŔ ’Ć wĘ ÉdśbĆŇ ‘ĆÄ =NBĆ l‘ČGąČ ’bÂŁ IĎwČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’ĞlĲČ
27 =tŇ ’Ć CrąYĘ bĘŇ IĂwČ hŇ dĆÁ vĎ hČ C’Ä YĘ IĲĄwČ : MkĲĆŇ SĘ yl¿Ą ‘ĞBĲČ ob¡Ň =CxTĘ bĘŇ IĂwČ MkĳĆŇ SĘ BĂ

ÉClkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ yBăĄ ÉC’bÄŁ IĎwČ MylĳĂ CQhĂ CW¡ ‘ĞIĲČwĲČ CkŔ rĘdĘŇ IĂwĲČ ÉMhĆ ymĄ rĘJČ
28 ëŇ lĆ mąĆ ybĂŇ ’Ğ=ymĲĂ dŇ śbĆŇ ‘Ćę =NBĆ l‘ČGăČ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć Cl¡ lĘ qĲČ yĘwĲČ CêŔ SĘ IĂwČ

Cdę bĘŇ ‘Ă odĳŇ yqĂ jĘ lbăĚŇ zĘC l‘ČB¡Č rĚyĘ=NbĆŇ âl¿ hĞ CedĆŔ bĘŇ ‘ČnĲČ yJăĂ ÉMkĆŇ SĘř =ymĲĂ C
29 NêĄÁ yĂ ymĂÄ C : CnxĘ nĲĎ’Ğ Ced¿ĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ ‘Č CD¡mČ C MkĆŔ SĘ ybăĂŇ ’Ğ ÉromxĞ ySąĄ nĘ ’Č =tŇ ’Ć

ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’ĞlĲČ ÉrmĆř ’Ň ŁIÄwČ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ rĎys¡Ă ’Ď wĘ ydĂŔ yĎBĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =tŇ ’Ć
30 l‘ČGăČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ry‘ĂŔ hĎ rWăČ É lbĚŇ zĘ ‘mČę SĘ IĂwČ : hŇ ’Ď YĲĄ wĎ ì¡Ň ’ĞbĲĎŇ YĘ hŇ B¿Ć rČ
31 hŇ măĎ rĘtĎŇ BĘ ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ=l’Ć MykËĂŇ ’Ď lĘ mČ xlÌČ SĘ IĂwČ : ojĲ ’Č rxČ I¡ĂwČ dŇ śbĆŇ ‘ĳĎ=NBĆ

Myr¿ĂYĎ MeËĎhĂ wĘ hŇ mĎ kĆŔ SĘ My’ăĂ BĎ ÉwyxĎ ’Ć wĘ dŇ śbĆŇ ‘ąĆ=NBĆ l‘ČgČÄ žheĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ
32 ëŇ êĳĎ’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ wĘ hŇ ê¡Ď’Č hŇ lĎ yĘlČŔ MCqă ÉhêĎ‘Č wĘ : ìŇ ylĲĆ ‘Ď ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć
33 êăĎTĘ SČ pĲĎŇ C MyJ¡Ă SĘ êČ SmĆ èĆŔ hČ xČ răŁ zĘJĂ ÉrqĆBÄŁ bČŇ hŇ yąĎhĎ wĘ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ bŇ r¡Ł ’ĹwĲĆ

oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą My’ăĂ YĘ yĲŁ Éoê’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ąĎhĎ wĘ ’ChÂ=hŇ eĄhĂ wĘ ry‘ĳĂhĎ =l‘Čř
34 hŇ lĎ yĘlĳĎ oU¡ ‘Ă =rSĆ ’Ğ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ mËĆ ybĂŇ ’Ğ MqĎ IÌĎwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎ ’Y¿Ď mĘ êĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ

wbr’yw
.‘"t Nk MkV=NBĆ l"Y v.28 .w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ ‘Ć ’"s v.28 .w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ ‘Ć ’"s v.26

.w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ ‘Ć ’"s v.31 .w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ ‘Ć ’"s v.30 .‘"t Nk rmČ’Ł wĘ l"Y v.29

.=l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.33www.bibleist.ru
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dŇ měŁ ‘ĞIĲČwČĲ dŇ śbĆŇ ‘ĆŔ =NBĆ l‘ČGăČ É’YĄ IĄwČ : MySĲĂ ’Ň rĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č MkĆŔ SĘ =l‘Č CbăŇ rĘ’Ć IĲĆwČ 35

: bŇ rĲĎ’Ğř UČ hČ Ĳ=NmĂ oê¡’Ă =rSĆ ’Ğ M‘¿ĎhĎ wĘ ëŇ lĆ mËĆ ybĂŇ ’Ğ MqĎ IÌĎwČ ry‘ĳĂhĎ r‘ČSăČ xtČŇ j¡Ć
yS¡Ą ’Ň rĎmĲĄ dŇ rĄŔ oy M‘ăĎ=hŇ eĄhĂ lbĚŔ zĘ=l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć È l‘ČGČ=’rĘIČwČ 36

: MySĲĂ nĎ’ĞJĲĎ hŇ ’¡Ć rŁ hŇ ê¿Ď’Č MyrËĂhĎ hĲĆ lYÌĄ tŇ ’ăĄ lbĚŔ zĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyrĳĂhĎ hĲĆ
rCBă TČ M‘¡ĂmĄ MydĂŔ rĘoyĲ ÉM‘Ď=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ůrBĄ dČŇ lĘ È l‘ČGČ dŇ o‘ă PŇ sĆŁIÄwČ 37

lbĚę zĘ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MynĲĂ nĘ o‘Ĳ mĘ Nol¿ ’Ą ëŇ rĆD¡ĆmĂ ’BĎŔ dŇ xăĎ ’Ć =S’Ň rĲŁ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ 38

âlÄhĞ CedĳĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ yJăĂ ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ ym¿Ă rmČŔ ’Ň êŁ rSăĆ ’Ğ ÉìypĂÄ ’op¿Ň ’Ą hŇ IĄÄ’Č
’YĄ IăĄwČ : oBĲ MxĆ Q¿Ď hĂ wĘ hŇ ê¡Ď ‘Čř ’n¿Ď=’YĄ oBŔ hŇ êĎsĘ ’ăČ mĎ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ hŇ ząĆ 39

ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ ChpăĄŇ DĘrĘIĂwČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’ĞBĲČ MxĆ Q¡Ď IĂwČ MkĳĆŇ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ yn¡ĄpĘŇ lĂ l‘ČgČŔ 40

bŇ SĆ I¿ĄwČ : r‘ČèĲĎ hČ xtČŇ j¿Ć =dŇ ‘Č MyB¡Ă rČ Myl¿Ă lĎ xĞ ClË jĘ IĂwĲČ wynĳĎjĎ mĂ snĎ I¡ĎwČ 41

tŇ bĆŇ è¿Ć mĂ wyx¡Ď ’Ć =tŇ ’Ć wĘ l‘ČG¿Č=tŇ ’Ć lbËĚŇ zĘ SrĆgÌĎŇ yĘwČ hŇ mĳĎ Crř ’Ň BĲĎ ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ
CdŇ G¡Ă IČwČ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ M‘¡ĎhĎ ’Y¿Ą IĄwČ tŇ rĎŔ xĽUĲĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : MkĲĆŇ SĘ BĂ 42

bŇ r¡Ł ’ĹIĲĆwČ MySĂŔ ’Ň rĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ lĂ ÉMYĄxĹIĲĆwĲČ M‘Ďę hĎ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’ĞlĲČ 43

: MJĲĄ IČwČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ MqĎ I¿ĎwČ ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ ’YăĄ yŁ ÉM‘ĎhĎ hŇ eąĄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ
ry‘ĳĂhĎ r‘ČSăČ xtČŇ j¡Ć CdŔ mĘ ‘Č IăČwČ CTě SĘ jĲĎ oUŔ ‘Ă rSăĆ ’Ğ ÉMySĂ ’Ň rĎhĲĎ wĘ ëŇ lĆ mĆę ybĂŇ ’Ğ wĲČ 44

ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ wĲČ : MCJĲ IČwČ hŇ d¡ĆŇ vĎ BČ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ =l‘ĲČ CTË SĘ jĲĎ MySĂę ’Ň rĎhĲĎ ynăĄSĘ C 45

M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉdJŁ lĘ IĂwČ ’ChŔ hČ MoIăhČ lJŁ ť ry‘Ăę BĎ MxăĎ lĘ nĂ
: xlČ mĲĆ hĎ ‘¡ĆrĎzĘIĂwČ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉZêŁ IĂwČ gŇrĳĎhĎ HB¡Ď =rSĆ ’Ğ

l’¿Ą tŇ yB¡Ą xČ yrĂŔ YĘ =l’Ć C’băŇŁ IĎwČ MkĳĆŇ SĘ =lDČgĘŇmĲĂ yl¡Ą ‘ĞBĲČ =lJĲĎ C‘Ŕ mĘ SĘ IĂwĲČ 46

: MkĲĆŇ SĘ =lDČgĘŇmĲĂ yl¡Ą ‘ĞBĲČ =lJĲĎ CYŔ BĘ qČ tĘŇ hĲĂ yJăĂ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’ĞlĲČ dŇ G¡ČIĚwČ : tŇ yrĲĂBĘ 47

žxuČ IĂwČ ůoê’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ È’Ch Nomę lĘ YČ =rhČ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ l‘Č IČÄwČ 48

MWĆ I¡ĎwČ hĎ ’ĆŔ vĎ IĂÄwČ MyYĂŔ ‘Ą tŇ kăČŇ oW ÉtrŁ kĘŇ IĂwČ odę yĎBĘ tŇ oUÁ DĚrĘuČ hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ mĆÄ ybĂŇ ’Ğ
Cr¡hĞmĲČ ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď ÉMtĆŇ y’Ă rĘ hŇ mąĎ oUę ‘Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =l’Ć rmĆ ’Ň ŁIÁwČ omĳ kĘŇ SĂ =l‘Č
yrąĄxĞ’ĲČ CkÁ lĘ IĄÄwČ hŇ kęŁ oWř Sy’ăĂ M‘ĎÁ hĎ =lJĎ =MgČŇ CtÄ rĘkĘŇ IĂwČ : ynĂ omĲ kĎŇ CW¿ ‘Ğ 49

S’ĳĄ BĎ xČ yr¡Ă~Ę hČ =tŇ ’ĲĆ MhËĆ ylĄ ‘Ğ CtŇ y~ÌĂIČwČ xČ yrĂŔ ~Ę hČ =l‘ĲČ CmyWăĂ IĎwČ ÉëlĆ mĆÄ ybĂŇ ’Ğ
: hŇ èĲĎ ’Ă wĘ Sy’¿Ă PŇ lĆ ’¡Ć JĘ MkËĆŇ SĘ =lDČgĘŇmĲĂ ySÌĄ nĘ ’Č =lJĎ MGăČ CtŇ mĚÁ IĎwČ

Èz‘Ł =lDČgĘŇmĂ C : HdĲĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ Zb¡ĄŇ tĄŇ BĘ NxČ I¿ĂwČ ZbĳĄŇ êĄ=l’Ć ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ ëŇ lĆ I¿ĄwČ 50, 51

hyh
.hêĎ’Č rybs v.38 .+T +x ‘Vwhy Nyy‘ : brĎ’Ę UČhČ ’"s v.35 .w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ ‘Ć ’"s v.35

.yrq okoW v.49 .yrq hmĎCrBĎ v.41
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ylăĄ ‘ĞBĲČ É lkŇŁ wĘ MySĂę eĎhČ wĘ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ =lJĎ hŇ UĎ SĎÁ CsnĚÄ IĎwČ ůry‘Ă hĎ =ëŇ otĲŇ bĘŇ hŇ yăĎhĎ
52 ÉëlĆ mĆÄ ybĂŇ ’Ğ ’bąŇŁ IĎwČ : lDĲĎgĘŇUĂ hČ gŇG¿Č=l‘Č Cl¡ ‘ĞIĲČwĲČ MdĳĎŇ ‘ĞBĲČ Cr¡GĘ sĘ IĂwĲČ ry‘ĂŔ hĎ

: S’ĲĄ bĎŇ op¿Ň rĘWĎ lĘ lD¡ĎgĘŇUĂ hČ xtČŇ j¿Ć =dŇ ‘Č SGËČ IĂwČ oBĳ MxĆ Q¡Ď IĂwČ lDĎŔ gĘŇUĂ hČ =dŇ ‘Č
53 =tŇ ’Ć ZrĂê¡Ď wČ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ S’Ň răŁ =l‘Č bŇ kĆŇ r¡Ć xlČ j¿Ć tŇ xËČ ’Č hŇ è¿Ď ’Ă ëŇ lĄÂSĘ êČ wČ
54 PŇŁlą SĘ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ wylĎę kĄŇ ’WăĄ nŁ ű r‘ČeăČhČ =l’Ć hŇ rĎÁ hĄ mĘ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : oêĲ lĘ GĎlĘ GĚ

or¡‘ĞnĲČ Chr¿ĄqĘ dĘŇ IĂwČ ChtĘŇ gĳĎŇrĎhĞ hŇ èăĎ ’Ă yl¡Ă CrmĘ ’Ň y¿Ł =NjĆ ynĂ tĄŔ tĘŇ omă C ÉìBĘ rĘxČ
55 : omĲ qŁ mĘ lĂ Sy’¿Ă Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ măĄ yJăĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ C’¿ rĘIĂwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ
56 gŇr¡Ł hĞlĲČ wybĂŔ ’Ď lĘ ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ ‘ăČrĎ tŇ ’¡Ą MyhĂŔ Łl’Ĺ bŇ SĆ IăĎwČ
57 Myh¡Ă Łl’Ĺ bŇ yS¿Ă hĄ MkĆŔ SĘ ySăĄ nĘ ’Č Ét‘ČrĎ=lJĎ tŇ ’Ąę wĘ : wyxĲĎ ’Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ =tŇ ’Ć

: l‘ČBĲĎ rĚyĘ=NBĆ Mt¿ĎŇ oy tŇ l¡Č lĘ qĲĂ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ’băŇŁ êĎ wČ MSĳĎ ’Ň rŁ BĘ
y hŇ ’ËĎ Cj=NBĆ ‘lÌĎ oê l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ‘Č ySăĂ ohlĘ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ yrĄÄ xĞ’ĲČ žMqĎ IĎwČ sŘ8

2 ÉTjŁ SĘ IĂwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć rh¿Č BĘ rym¡Ă SĎ BĘ bŇ S¿Ą yŁ =’ChĲ wĘ rkĳĎŇ Vř vĎ yĂ Sy’ăĂ od¡Ň oD=NBĆ
: rymĲĂ SĎ BĘ rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ tŇ mĎ I¡ĎwČ hŇ nĳĎSĎ SŁl¡ SĎ wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć

3 Myr¿ĂWĘ ‘Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉTjŁ SĘ IĂwČ ydĳĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ ry’¡Ă yĎ wyrĎŔ xĞ’ĲČ MqĎ IăĎwČ
4 MyrĂŔ yĎ‘Ğ MySăĂ ŁlSĘ =l‘Č ÉMybĂŇ kĘŇ rĲŁ MynĂęBĎ MySăĂ ŁlSĘ olÂ=yhĂ yĘwĲČ : hŇ nĲĎSĎ MyĂê¡ČSĘ C

hŇ EĆŔhČ MoIăhČ dŇ ‘Č ť ry’Ăę yĎ tŇ CăŁ xČ ű C’ă rĘqĘ yĂ MhĆÂlĎ MhĳĆ lĎ Myr¡ĂyĎř‘Ğ MyS¿Ă ŁlSĘ C
5 : NomĲ qĎ BĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ ry’ĂŔ yĎ tŇ mĎ IăĎwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’¿ĆBĘ rS¡Ć ’Ğ
6 CdăŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ ůhoĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ È‘rČhĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ű CpŇ săĂ IŁ wČ

NodÁ yYĂ yhĄÄ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ žMrĎ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ tŇ orÃ êĎSĘ ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ MylăĂ ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć
MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ yhăĄŁl’Ĺ tŇ ’¡Ą wĘ NoUŔ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yhăĄŁl’Ĺ Ét’Ą wĘ bŇ ’Ďę om yhăĄŁl’Ĺ ű tŇ ’ăĄ wĘ

7 l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : ChCdĲŇ bĎŇ ‘Ğ âl¿ wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Cb¿Ň zĘ‘Č IĲČwČ
8 ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉCYYĘ rĲŁ yĘwČĲ CYą ‘ĞrĘIĂwĲČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ dŇ y¡ČbĘŇ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ ÉMrĄJĘ mĘ IĂwĲČ

É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ nĎęSĎ hŇ rĄÁ WĘ ‘Ć hŇ nĆÄmŁ SĘ ’yhĳĂ hČ hŇ n¡ĎèĎ BČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
9 CrąbĘŇ ‘Č IĲČwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ BČ rS¿Ć ’Ğ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ ZrĆ’¿ĆBĘ NDĄŔ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ ÉrSĆ ’Ğ

tŇ ybăĄŇ bĘŇ C Nym¡Ă yĎnĘ bĂŇ bĘŇ C hŇ d¿ĎŇ ChyBĲĂ =MGČ MxËĄ QĎ hĂ lĘ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉNoU‘Č=ynĲĄbĘŇ
10 ho¡ĎhyĘ=l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCq‘ĞzĘIĂwĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ rYĆê¿Ą wČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć

: MylĲĂ ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞeĲČwČĲ CnyhĄŔ Łl’ĹÍtŇ ’Ć ÉCnbĘŇ zČÄ‘Ď ykąĂŇ wĘř ëŇ lĎŔ Cn’Ň TăĎ xĎ rmĳŁ ’Ň lĄ
rm’yw
yJĂ ’"sb ,yrq yJĂ v.10 .Myqwspb rpsh yYx v.8 .MyrĂ‘Ď ’"s v.4 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.1 .y

.r"tw ‘"t ,+rt Nkw wnyhl’ hoĎhyĘ ’"s v.10 .r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk
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ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ âlą hĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 11

No‘Ŕ mĎ C ÉqlĄ mĎ ‘ĞwĲČ MynąĂř odŇ yYĲĂ wĘ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ =NmĂ C NoU¡ ‘Č yn¿ĄBĘ =NmĂ Cř yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =NmĂ C 12

ÉMêĆ’Č wĘ : MdĲĎŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ ‘Ď yS¿Ă o’wĲĎ ylČŔ ’Ą Cqă ‘ĞYĘ êĂ wČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć CY¡ xĞlĲĎ 13

‘Č yS¿Ă ohlĘ PŇ ys¡Ă o’=âlĲ Nk¿ĄŇ lĎ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ Cd¡Ň bĘŇ ‘ČêĲČ wČ ytĂŔ o’ MêăĆbĘŇ zČ‘Ğ
hŇ UĎ hËĄ MBĳĎ Mê¡ĆrĘxČ BĘ rS¿Ć ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć ÉCq‘ĞzĲČwĘ Ckę lĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć 14

ÉhoĎhyĘ=l’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ tĘŇ rČYĲĎ tŇ ‘¿ĄBĘ Mk¡ĆŇ lĎ C‘yS¿Ă oy 15

’n¡Ď Cnl¿Ą y~Ă hČ ëŇ ’ËČ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ bŇ oF¡ hČ =lkĎŇ JĘ CnlĎŔ hŇ êăĎ’Č =hŇ WĲĄ ‘Ğ Cn’Ň TĎŔ xĎ
hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MBĎŔ rĘuĂ mĂ ÉrkĎŇ eĄhČ yhąĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć CrysĂÁ IĎwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ 16

NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉCq‘Ğ~ĲĎ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lm¿Č ‘ĞBĲČ oS¡ pĘŇ nČ rY¿Č qĘ êĂ wČ 17

CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ jĲĎ YĘ UĂ BČ Cn¡xĞ IĲČwČĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ IĄwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ BČ Cn¡xĞ IĲČwČĲ 18

Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ lxĄŔ yĎ rSăĆ ’Ğ Sy’ĂŔ hĎ ymăĂ Ch‘ĄŔ rĄ=l’Ć Sy’ăĂ Éd‘ĎlĘ gĂŇ yrąĄWĎ M‘ĎÁ hĎ
: dŇ ‘ĲĎlĘ gĂŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ lk¡ŇŁ lĘ S’Ň rŔŁ lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ NoUĳ ‘Č ynăĄbĘŇ BĂ

dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎ oz hŇ èăĎ ’Ă =NBĆ ’Ch¡ wĘ lyĂxČŔ roBă GĂ ÉhyĎhĎ ydĂę ‘ĎlĘ GĂ hČ xêăĎpĘŇ yĂwĘ ’y
=ynĲĄbĘŇ ClÄDĘgĘŇ IĂwČ MynĳĂBĎ ol¡ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ =tŇ SĆ ’ĲĄ dŇ lĆ êÌĄ wČ : xêĲĎpĘŇ yĂ=tŇ ’Ć dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ 2

CnybĂŔ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ BĘ lxăČ nĘ tĂŇ =âlĲ Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ xêĎę pĘŇ yĂ=tŇ ’Ć CSă rĘgĲĎŇ yĘwČ hŇ èĎÁ ’Ă hĲĎ
bŇ SĆ I¡ĄwČ wyxĎŔ ’Ć ynăĄjĘ mĂ ÉxêĎpĘŇ yĂ xrąČbĘŇ IĂwČ : hŇ êĎ’ĲĎ tŇ rĆx¡Ć’Č hŇ è¿Ď ’Ă =NBĆ yJËĂ 3

: oUĲ ‘Ă C’¡ YĘ IĲĄwČ MyqĂŔ yrĄ MySăĂ nĎ’Ğ ÉxêĎpĘŇ yĂ=l’Ć CTą uĘ lČ tĘŇ IĲĂwČ bŇ oTĳ ZrĆ’ăĆBĘ
yhĂě yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă NoU¡ ‘Č=ynĲĄbĘŇ Cm¿ xĞQĲĎ IĂwČ MymĳĂ IĎmĂ yh¡Ă yĘwČ 4, 5

tŇ xČ q¿ČlĎ dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ynăĄqĘ zĂ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă NoU¡ ‘Č=ynĲĄbĘŇ Cm¿ xĞlĘ nĂ =rSĆ ’ĞJĲČ
CnQ¡Ď hŇ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ hŇ kĎě lĘ xêĎŔ pĘŇ yĂlĘ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : bŇ oTĲ ZrĆ’¿ĆmĄ xê¡ĎpĘŇ yĂ=tŇ ’Ć 6

âlą hĞ dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ynăĄqĘ zĂlĘř ÉxêĎpĘŇ yĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄbĘŇ BĂ hŇ m¡Ď xĞQĲĎ nĲĂ wĘ NyYĳĂqĎ lĘ 7

ÉylČ ’Ą MtąĆŇ ’Ň BĎ ‘Č CDÁ mČ C ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄmĂ ynĂ CS¡ rĘgĲĎŇêĘ wČ ytĂŔ o’ MtăĆŇ ’Ň nĄWĘ ÉMêĆ’Č
ÉNkĄŇ lĎ xêĎę pĘŇ yĂ=l’Ć dŇ ‘ĎÁ lĘ gĂŇ ynĄÄqĘ zĂ žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ lĎ rY¿Č rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ êĎ‘ČŔ 8

tĎŇ yyąĂhĎ wĘ NoUĳ ‘Č ynăĄbĘŇ BĂ ê¡ĎmĘ xČ lĘ nĂ wĘ CnUĎŔ ‘Ă êăĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą CnbĘŇ SăČ ÉhêĎ‘Č
dŇ ‘Ďę lĘ gĂŇ ynăĄqĘ zĂ=l’Ć xêĎÁ pĘŇ yĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ gĂŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ lk¡ŇŁ lĘ S’Ň rŔŁ lĘ ÉCnQĎÄ 9

Mt¡ĎŇ o’ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ wĘ NoUŔ ‘Č ynăĄbĘŇ BĂ ÉMxĄ QĎ hĂ lĘ ÉytĂŇ o’ MêąĆ’Č MybĂÄ ySĂ mĘ =M’Ă
ynpl
MynĂdŁ yYĂ wĘ ’"s v.12 .w"Td Nk ynb=NmĂ dx Nm rb MynVy Myswpd lkbw y"k Myrps lkb ynb=NmĂ C Nk v.11

.+T qwsp Nyy‘ : ynĄqĘzĂ=l’Ć ’"s v.7 .g"l d‘ +’ ’"y Nm tqx tVrpl hrTph v.1 .’y .rsx
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10 xêĳĎpĘŇ yĂ=l’Ć dŇ ‘¡ĎlĘ gĂŇ=ynĲĄqĘ zĂ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : S’Ň rĲŁ lĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ykĂě nŁ ’ĲĎ ynĳĎpĎŇ lĘ
11 ëŇ lĆ IąĄwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ NJ¿Ą ì¡Ň rĘř bĲĎŇ dĘŇ kĂŇ âl¿ =M’Ă CnytĄŔ onyBĲĄ É‘ČmĄÄ SŁ hŇ yąĆhĘ yĲĂ hoĎęhyĘ

NyYĳĂqĎ lĘ C S’Ň răŁ lĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ otËŇ o’ M‘¿ĎhĎ CmyWĂÄ IĎwČ dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ynăĄqĘ zĂ=M‘Ăř ÉxêĎpĘŇ yĂ
: hŇ jĲĎ YĘ UĂ BČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ wyrËĎbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć xêÌĎpĘŇ yĂ rBĄÄ dČŇ yĘwČ

12 yQăĂ =hŇ mČ rmĳŁ ’Ň lĄ NoU¡ ‘Č=ynĲĄBĘ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉxêĎpĘŇ yĂ xląČ SĘ IĂwČ
13 NoUÁ ‘Č=ynĲĄBĘ ëŇ lĆ mĆÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : yYĲĂ rĘ’Č BĘ Mx¿Ą QĎ hĂ lĘ yl¡Č ’Ą tĎŇ ’Ň b¿ĎŇ =yJĂ ëŇ lĎŔ wĎ

MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ otăŇ ol‘ĞBĲČ ÉyYĂ rĘ’Č =tŇ ’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ xqČÄ lĎ =yJĲĂ xêĎę pĘŇ yĂ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ =l’Ć
: MolĲ SĎ BĘ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć hŇ bĎŇ yS¿Ă hĎ hŇ êĎě ‘Č wĘ NDĳĄrĘIČhČ =dŇ ‘Č wĘ qB¡Ł IČhČ =dŇ ‘Č wĘř Non¿rĘ’Č mĲĄ

14, 15 rř mĆ ’Ň IăŁ wČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ ëŇ lĆ m¡Ć =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉxlČ SĘ IĂwČ xêĳĎpĘŇ yĂ dŇ o‘¡ PŇ sĆ oI¿wČ
ZrĆ’¡Ć=tŇ ’Ć wĘ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ xqąČlĎ =âlĲ xêĳĎpĘŇ yĂ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł olŔ

16 =MyČ=dŇ ‘Č ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ l’ąĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ IĄÄwČ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ MtăĎŇ ol‘ĞBĲČ yJ¡Ă : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ
17 ű ModÄ ’Ĺ žëlĆ mĆ =l’Ć ű MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ l’ăĄ rĎWĘ yĂ xlăČ SĘ IĂwČ : hŇ SĎ dĲĄŇ qĎ ’b¡ŇŁ IĎwČ PŇ CsŔ

ëŇ lĆ mÌĆ =l’Ć MgČÄ wĘ ModŔ ’Ĺ ëŇ lĆ măĆ É‘mČ SĎ âlą wĘ ìŇ YĆę rĘ’Č bĘŇ ’eăĎ=hŇ rĎBĘ ‘Ę ’Ćř rmÁŁ ’Ň lĄ
18 rBĎę dĘŇ UĂ BČ ëŇ lĆ IăĄwČ : SdĲĄŇ qĎ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ bŇ SĆ I¿ĄwČ hŇ bĳĎŇ ’Ď âlă wĘ xl¡Č SĎ bŇ ’ËĎ om

ÉSmĆ SĆÄ =xrČzĘUĲĂ mĂ ’bąŇŁ IĎwČ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć wĘ ÉModŇ ’Ĺ ZrĆ’ąĆ=tŇ ’Ć bŇ sĎ IĎÁwČ
yJ¿Ă bŇ ’ĎŔ om lCbăŇ gĘŇBĂ ÉC’bĎÄ =âlwĘ NonĳrĘ’Č rbĆŇ ‘ăĄBĘ NCn¡xĞ IĲČwČĲ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆlĘ

19 =ëŇ lĆ mĲĆ Nox¿ ysĂ =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ É l’Ą rĎWĘ yĂ xląČ SĘ IĂwČ : bŇ ’ĲĎ om lCb¿Ň GĘ Non¡rĘ’Č
ì¡Ň YĘ rĘ’Č bĘŇ ’e¿Ď=hŇ rĎBĘ ‘Ę nČř l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ NoBĳ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ

20 PŇ sąŁ ’ĹIĲĆwČ olŔ bĚŇ gĘŇBĂ rbăŇŁ ‘Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Noxą ysĂ NymĂÄ ’ĹhĲĆ =âlwĘ : ymĲĂ oqmĘ =dŇ ‘Č
21 NêĄ IĂwČţ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ăř MxĆ Q¡Ď IĂwČ hŇ YĎ hĘ yĳĎBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ oUŔ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć ÉNoxysĂ

MCJĳ IČwČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ dŇ y¿ČBĘ oUË ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ NoxÌ ysĂ =tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ
: ’yhĲĂ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ bŇ S¡Ą oy yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ZrĆ’ăĆ=lJĎ tŇ ’Ą ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉSrČyIĂwČ

22 rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ =NmĂ C qBŔŁ IČhČ =dŇ ‘Č wĘ ÉNonrĘ’Č mĲĄ yrĳĂmŁ ’ĹhĲĎ lCbăŇ GĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą CSŔ rĘyIăĂwČ
23 yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉSyrĂoh l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : NDĲĄrĘIČhČ =dŇ ‘Č wĘ
24 Som¿ JĘ ìËŇ SĘ yrĲĂoy rSÌĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ âlÂhĞ : CeSĲĆ rĎyêĲĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ oUă ‘Č yn¡ĄjĘ mĂ

Cnyn¡ĄjĎ mĂ CnyhËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ SyrĂÁ oh rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą wĘ SrĳĎytĂŇ ot¿Ň o’ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ
wtw’
,b"d ,’"d Nkw =d‘Č ’"s v.13 .g"dw b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.11 .’y‘gb KrbdĘkĲĂ n"b ,’"b Nk v.10

tYqmb Nkw =hrĎBĘ ‘ĘnČ hgwm rps v.17 .yrqw bytk CrmĘ ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.15 .r"tw ‘"t ,w"d
’"s v.20 .z"y qwsp Nyy‘ : r"tw b"d ,’"d Nkw =hrĎBĘ ‘Ę’Ć ’"s v.19 .T"y qwsp Nyy‘ : s"tw y"k Myrps

.=t’Ć
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ëŇ lĆ măĆ roj¡ YĂ =NBĆ ql¿Ď BĎ mĂ hŇ êĎŔ ’Č ÉboT bŇ oT¿ hĞ hŇ êĎę ‘Č wĘ : SrĲĎynĂ ot¿Ň o’ 25

tŇ bĆŇ SăĆ BĘ : Mř BĲĎ Mx¡Č lĘ nĂ Mx¿Ł lĘ nĂ =M’Ăř l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=M‘Ă ÉbrĎ bŇ or¿ř hĞ bŇ ’ĳĎ om 26

ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ =lkĎŇ bĘŇ C hĎ ytĆę onbĘŇ bĂŇ C ro‘ăř rĘ‘ČbĘŇ C hĎ ytĆÁ onbĘŇ bĂŇ C NoBÄ SĘ xĆ BĘ l’Ą rĎWĘ yĂţ
tŇ ‘¿ĄBĎ Mê¡ĆlĘ ~Č hĂ =âlĲ ‘Č CD¿mČ C hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ NonŔ rĘ’Č ydăĄŇ yĘ=l‘Č ÉrSĆ ’Ğ
MxĆ QăĎ hĂ lĘ hŇ ‘¡ĎrĎ yêËĂ ’Ă hŇ W¿Ć ‘Ł hŇ êĎÂ’Č wĘ ëŇ lĎŔ ytĂŇ ’Ň TăĎ xĎ =âlĲ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : ’yhĲĂ hČ 27

: NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ Nyb¡ĄŇ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ NyBĄ ť MoIŔhČ ÉTpĄŇ èŁ hČ hoąĎhyĘ TjÄŁ SĘ yĂ yBĳĂ
: wylĲĎ ’Ą xl¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ xêĎŔ pĘŇ yĂ yrăĄbĘŇ DĂ=l’Ć NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ ëŇ lĆ m¡Ć ‘mČŔ SĎ âlă wĘ 28

hŇ èĳĆ nČmĘ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć rb¿ŇŁ ‘ĞIĲČwČ hoĎŔhyĘ xČ Cră ÉxêĎpĘŇ yĂ=l‘Č yhąĂ êĘ wČ 29

rDČÄ IĂwČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘř rb¡ČŇ ‘Ď dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ hŇ jăĄ YĘ UĂ mĂ C dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ hŇ jăĄ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉrbŇŁ ‘ĞIĲČwČĲ 30

: ydĲĂŇ yĎBĘ NoU¡ ‘Č yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć NêËĄêĂ Not¿Ň nĎ=M’Ă rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhylĲČ rdĆŇ nËĆ xê¿ĎpĘŇ yĂ
Mol¡ SĎ bĘŇ yb¿ĂŇ CSBĘ ytĂŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉytĂŇ ybĄŇ ytąĄŇ lĘ DČmĂ ’YĄÁ yĄ rSĆÄ ’Ğ ’YĄę oIhČ hŇ yăĎhĎ wĘ 31

: hŇ lĲĎř o‘ Cht¡ĂŇ yřlĂ ‘ĞhĲČ wĘ hoĎŔhylĲČ ÉhyĎhĎ wĘ NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ mĂ
sŘ9 MJĄÃ IČwČ : odĲŇ yĎBĘ ho¡ĎhyĘ Mn¿ĄêĘ IĂwČ MBĳĎ MxĆ QăĎ hĂ lĘ NoU¡ ‘Č yn¿ĄBĘ =l’Ć xêËĎpĘŇ yĂ rb¿ŇŁ ‘ĞIĲČwČ 32, 33

hŇ J¡Ď mČ MymĂŔ rĎJĘ lbăĄŇ ’Ď Éd‘Č wĘ ry‘Ăę MyrăĂWĘ ‘Ć tŇ yeĂÁmĂ Éì’Ğř BĲŁ =dŇ ‘Č wĘř žr‘ĄrŁ ‘Ğř mĲĄ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉC‘nĘ JĲĎ IĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ

otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ tŇ ’Ň YăĄ yŁ ÉoêbĂŇ hŇ eąĄhĂ wĘ ůotŇ yBĄ =l’Ć ÈhjĎ YĘ UĂ hČ xêăĎpĘŇ yĂ ’bÄŁ IĎwČ 34

: tŇ bĲČŇ =o’ NB¡Ą CeřUËĆ mĂ ol¿ř =Ny’ĲĄ hŇ dĎŔ yxĲĂ yĘ ’yhăĂ ÉqrČwĘ tŇ olĳ xŁ mĘ bĂŇ C Myj¡Ă tĚŇ bĘŇ
‘ČrăĄkĘŇ hČ ÉyêĂ BĂ HhąĎ ’Ğ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ wydĎę gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘răČqĘ IĂwČ HtĎÁ o’ otÄ o’rĘř kĂŇ žyhĂ yĘwČ 35

âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉypĂŇ ytĂŇ yYąĂ jĎ ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ yrĳĎkĘŇ ‘ĲŁ BĘ tĘŇ yyăĂhĎ êĘ ’¡Č wĘ ynĂ êĂŔ ‘Ę rČkĘŇ hĂ
hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉìyjĂÄ =tŇ ’Ć hŇ tĎŇ yYąĂ jĎ ÉybĂŇ ’Ď wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ : bŇ CSĲ lĎ lk¡ČŇ C’ 36

tŇ omË qĎ nĘ hoÌĎhyĘ ÉìlĘ žhWĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ yrĄÃ xĞ’ĲČ ìŇ yjĳĂmĂ ’YăĎ yĎ rS¡Ć ’ĞJĲČ ylĂŔ hŇ WăĄ ‘Ğ
hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ yQ¡Ă hŇ WĆ ‘¿ĎyĄ hĎ ybĂŔ ’Ď =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ mĂ ìŇ yb¡ĆŇ yĘ’ĲŁ mĄ 37

ÉhJĆ bĘŇ ’Ć wĘ MyrĂŔ hĎ hĲĆ =l‘Č yêăĂ dĘŇ rČyĲĎwĘ ÉhkĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ MySĂę dĎŇ xĽ MyĂnăČSĘ yeĂ UĆÁ mĂ hŇ jĄÄ rĘhČ
MySĳĂ dĎŇ xĽ ynăĄřSĘ Ht¡ĎŇ o’ř xl¿Č SĘ IĂwČ ykĂŇ lĄŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ytĲ y‘ř rw yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ ylČŔ CtŇ BĘ =l‘Č 38

Kltw
.rsx r‘Ł rĘ‘ČbĘ C ’"s v.26 .HBĎ rybs v.25 .b"dw ’"d Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.25 .rsx brŁ hĞ ’"s v.25

,bytk ChytĂ ol‘ĞhČ wĘ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.31 .r"tw s"t ,y"k +rt Nkw ynb=l’Ć ’"s v.29

,g"d Nkw ’lm r‘Ąor‘ĞmĄ ’"s v.33 .hxwtp N’k Ny’ ’"s v.32 .rsx hlĎ ‘Ł ’"s v.31 .yrq ChytĂ ylĂ ‘ĞhČ wĘ
’"s ,’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.33 .=d‘Č ’"s v.33 .d"ydw b"yd ,w"dx ,z"d
n"b ,’"b Nk v.35 .heĎUĆmĂ rybs v.34 .HlĎ rybs v.34 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,z"d ,d"dx Nkw ’lm ì’ĞoB

.yrq ytĎo‘rĄwĘ ,bytk ytĎyŁ‘ĞrČwĘ w’ ytĂ yĎ‘ĘrČwĘ v.37 .Vgd wtw’rJĂ
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39 ű ZuăĄmĂ yhĂÂ yĘwČ : MyrĲĂhĎ hĲĆ =l‘Č hĎ yl¡Ć CtŇ BĘ =l‘Č OĘ bĘŇ ê¿Ą wČ hĎ ytĆŔ o‘răĄwĘ É’yhĂ ëŇ lĆ êąĄ wČ
rSăĆ ’Ğ or¡dĘŇ nĂ =tŇ ’Ć HlĎŔ W‘Č IăČwČ hĎ ybĂŔ ’Ď =l’Ć ÉbSĎ êĎÄ wČ MySĂę dĎŇ xĽ MyĂnăČSĘ

40 hŇ mĎ ymĂę yĎ ű MymăĂ IĎmĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ qx¡Ł =yhĂ êĘ wČ Sy’ĂŔ hŇ ‘ăĎdĘŇ yĲĎ=âl É’yhĂ wĘ rdĳĎŇ nĎ
tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č ydĳĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ xê¡ĎpĘŇ yĂ=tŇ bČŇ lĘ tŇ oeětČŇ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ onăBĘ ÉhnĎkĘŇ lČÄêĄ

: hŇ nĲĎèĎ BČ Mym¡Ă yĎ
by ű ‘Č CDămČ xêĎÁ pĘŇ yĂlĘ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ nĎ opĳŇ YĎ rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwČĲ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć Sy’ăĂ Éq‘Ą~Ď IĂwČ

ëŇ UĎŔ ‘Ă tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉtĎ’Ň rĎÄ qĎ âlą ÉCnlĎÄ wĘ NoUę ‘Č=ynĲĄbĘŇ BĂ MxăĄ QĎ hĂ lĘ ű êĎrĘbăČŇ ‘Ď
2 bŇ yrĂę Sy’ăĂ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ÉxêĎpĘŇ yĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : S’ĲĄ BĎ ìŇ yl¡Ć ‘Ď PŇ r¿Ł WĘ nĂ ìě tĘŇ yBĲĄ

Mê¿Ć‘Ę SČ oh=âlĲ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć q‘ăČzĘř’Ć wĲĎ dŇ ’ĳŁ mĘ NoU¡ ‘Č=ynĲĄbĘŇ C yU¿Ă ‘Č wĘ ynËĂ’Ğ ytĂŇ yyËĂhĎ
3 ÉyjĂ kČŇ bĘŇ ySąĂ pĘŇ nČ hŇ mĎ yWĂÄ ’Ď wĲĎ ‘Č ySĂę om ìăŇ nĘ y’ĲĄ =yJĂ hŇ ’ĆÂrĘ’Ć wĲĎ : MdĲĎŇ IĎmĂ yt¡ĂŇ o’

ylËČ ’Ą Mt¿ĆŇ ylĂ ‘Ğ hŇ mĎÂlĎ wĘ ydĳĂŇ yĎBĘ ho¡ĎhyĘ Mn¿ĄêĘ IĂwČ NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ =l’Ć ÉhrĎBĘ ‘Ę ’Ć wĲĎ
4 dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ySăĄ nĘ ’Č =lJĎ =tŇ ’Ć ÉxêĎpĘŇ yĂ ZBąŁ qĘ IĂwČ : yBĲĂ MxĆ Q¿Ď hĂ lĘ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ

ÉCrmĘ ’ĲĎ yJąĂ MyĂrČę pĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć dŇ ‘ĎÁ lĘ gĂŇ ySĄÄ nĘ ’Č žCJIČwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć MxĆ Q¡Ď IĂwČ
5 dŇ J¿Ł lĘ IĂwČ : hŇ èĲĆ nČmĘ ëŇ ot¿Ň BĘř MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć ëŇ ot¿Ň BĘ dŇ ‘Ďě lĘ GĂ MêĆŔ ’Č ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć yTąĄylĂ jĘ

yTąĄylĂ jĘ CrÂmĘ ’Ň yĲŁ yJăĂ hŇ yĎhĎ wĘţ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć lĘ ND¡ĄrĘIČhČ tŇ or¿BĘ ‘Ę mČ =tŇ ’ĲĆ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ
ű rmĲĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ êĎ’¡Č yt¿ĂŇ rĎpĘŇ ’Ć hĲČ dŇ ‘ËĎlĘ gĂŇ=ySĲĄ nĘ ’Č olÌ CrmĘ ’Ň ŁIÄwČ hŇ rĎbŔŁ ‘Ĺ’ĲĆ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć

6 rBăĄ dČŇ lĘ ÉNykĂŇ yĎř âlą wĘ tŇ lĆ BęŁ sĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ lĆ BÁŁ SĂ ’nĎÄ=rmĎ ’Ĺ žol CrmĘ ’Ň IăŁ wČ : âlĲř
É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ ljÂŁ IĂwČ NDĳĄrĘIČhČ tŇ orăBĘ ‘Ę mČ =l’Ć ChCT¡ř xĎ SĘ IĂwČ otŔ o’ CzăxĞ’Ň IĲŁ wČ NJĄŔ

7 SSăĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć xêËĎpĘŇ yĂ Tj¿Ł SĘ IĂwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ MyĂn¡ČSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć mĲĄ
: dŇ ‘ĲĎlĘ gĂŇ yr¿Ą‘ĎBĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ ydĂŔ ‘ĎlĘ GĂ hČ ÉxêĎpĘŇ yĂ tŇ mĎ IĎęwČ MynĳĂSĎ

8, 9 olÂ=yhĂ yĘwĲČ : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿ĄmĂ NY¡Ď bĘŇ ’Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉwyrĎxĞ’ĲČ TjąŁ SĘ IĂwČ
tŇ onŔ BĎ MySăĂ ŁlSĘ C hŇ YĎ CxŔ hČ xQăČ SĂ ÉtonBĎ MySąĂ ŁlSĘ C MynĂęBĎ MySăĂ ŁlSĘ

10 tŇ mĎ IăĎwČ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Tj¿Ł SĘ IĂwČ ZCxĳ hČ =NmĂ wyn¡ĎbĎŇ lĘ ’yb¿ĂŇ hĄ
11 =tŇ ’Ć ÉwyrĎxĞ’ĲČ TjąŁ SĘ IĂwČ : MxĆ lĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ NYĎŔ bĘŇ ’Ă
12 tŇ mĎ I¡ĎwČ : MynĲĂ SĎ rWĆ ‘¿Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Tj¿Ł SĘ IĂwČ ynĳĂŁlCbĲŇ EĘhČ Nol¡ y’Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

: NlĲĚ CbŇ zĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Nol¡ IĎ’Č BĘ rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ ynĳĂŁlCbĲŇ EĘhČ Nolă y’Ą
13 : ynĲĂ otŇ ‘ĲĎrĘjĂ hČ lQ¡Ą hĂ =NBĆ NoD¿bĘŇ ‘Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć wyr¡ĎxĞ’ĲČ Tj¿Ł SĘ IĂwČ

wl=yhyw
Nkw ëotbĘ C ’"s v.4 .q‘ČYĘ ’ĆwĎ ’"s v.2 .by .yrq ynĄSĘ ,bytk MyĂnČSĘ ’"s v.38 .rsx htĎ’Ł ’"s v.38

’"s v.6 .w"dw b"d ,’"d Nkw NybĂ yĎ ’"s v.6 .hVwgd d"mlh âQ ’"s v.5 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d
.’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ChTĚxĎSĘ IĂwČwww.bibleist.ru
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My‘ăĂbĘŇ SĂ =l‘Č Myb¡ĂŇ kĘŇ rĲŁ MynĂŔ bĎŇ ynăĄBĘ ÉMySĂ ŁlSĘ C MynĂęBĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č olÂ=yhĂ yĘwĲČ 14

lQ¡Ą hĂ =NBĆ NoD¿bĘŇ ‘Č tŇ mĎ IËĎwČ : MynĲĂ SĎ hŇ n¿ĆmŁ SĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Tj¿Ł SĘ IĂwČ MrĳĂyĎ‘Ğ 15

: yqĲĂ lĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ rh¡Č BĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ZrĆ’ăĆBĘ ÉNotŇ ‘ĎrĘpĂŇ BĘ rbąĄŇ uĎ IĂwČ ynĳĂotŇ ‘ĲĎrĘjĂ hČ
hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇ sĂÄ IŁ wČ gy
žyhĂ yĘwČ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ MnÌĄêĘ IĂwČ 2

hŇ r¡ĎqĎ ‘Ğ oê¿SĘ ’Ă wĘ xČ onĳmĎ omă SĘ C yn¡ĂDĎhČ tŇ xČ j¿Č SĘ UĂ mĂ hŇ ‘ËĎrĘ~Ď mĂ dŇ xÌĎ ’Ć Sy’ĂÄ
’nąĎ=hŇ eĄhĂ hĎ ylĆę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć ho¡ĎhyĘ=ëŇ ’Č lĘ mČ ’r¿ĎIĄwČ : hŇ dĎŇ lĲĎ yĎ âl¿ wĘ 3

yrĂmĘ èăĎ hĂ ÉhêĎ‘Č wĘ : NBĲĄ êĘ dĘŇ l¿Č yĎwĘ tŇ yr¡ĂhĎ wĘ êĘ dĘŇ lČŔ yĎ âlă wĘ ÉhrĎqĎ ‘Ğ=êĘ ’Č 4

ëŇ eĎÄhĂ žyJĂ : ’mĲĄ TĎ =lJĎ yl¡Ă kĘŇ ’Ň êĲŁ =l’Č wĘ rkĳĎŇ SĄ wĘ NyĂyăČ yê¡Ă SĘ êĂ =l’Č wĘř ’nĎŔ 5

MyhËĂ Łl’Ĺ ryzÌĂnĘ =yJĲĂ oSŔ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=âl ÉhrĎomC NBĄę êĘ dĘŇ lăČ yŁ wĘ hŇ rĎÁ hĎ
dŇ I¿ČmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ‘Č yS¿Ă ohlĘ lxËĄ yĎ ’Chę wĘ NTĆ BĳĎ hČ =NmĂ r‘Če¡ČhČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ
ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ąĂ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈHSĎ y’Ă lĘ rmĆř ’Ň êăŁ wČ hŇ èĎę ’Ă hĲĎ ’băŇŁ êĎ wČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ 6

âlą wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ ’răĎon Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’¿Č lĘ mČ hŇ ’ËĄ rĘmČ JĘ Ch’Ąě rĘmČ C ylČŔ ’Ą ’BăĎ
ylĂŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ylĲĂ dŇ yG¿ĂhĂ =âlĲ om¡ SĘ =tŇ ’Ć wĘ ’ChŔ hŇ EăĆmĂ =y’ĲĄ ÉChyêĂÄ lĘ ’Ă SĘ 7

ÉylĂ kĘŇ ’Ň êĲŁ =l’Č wĘ rkĎę SĄ wĘ NyĂyăČ ű yêăĂ SĘ êĂ =l’Č hŇ êĎÂ‘Č wĘ NBĳĄ êĘ dĘŇ lăČ yŁ wĘ hŇ r¡ĎhĎ ëŇ e¿ĎhĂ
: otĲŇ om Moy¿=dŇ ‘Čř NTĆ B¡Ć hČ =NmĂ r‘ČeČŔ hČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ryząĂnĘ =yJĲĂ hŇ ’ĎŔ mĘ TĚ =lJĎ
Sy’ăĂ ynĎŔ odŇ ’Ğř yBăĂ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć xČ onËmĎ rê¿Č ‘Ę IĆwČ 8

hŇ W¡Ć ‘ĞeĲČ=hŇ mČ CnrĄě oywĘ CnylĄŔ ’Ą Édo‘ ’n¿Ď=’obŇ yĲĎ êĎxĘ lČęSĎ rSăĆ ’Ğ MyhĂÂŁl’ĹhĲĎ
žë’Č lĘ mČ ’băŇŁ IĎřwČ xČ onĳmĎ loqă BĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : dŇ QĲĎ CIhČ r‘Če¿ČlČ 9

Ny’¿Ą HS¡Ď y’Ă xČ on¿mĎ C hŇ dĆŔ vĎ BČ tŇ bĆŇ SăĆ oy É’yhĂ wĘ hŇ èĎę ’Ă hĲĎ =l’Ć dŇ o‘Á MyhĂÄ Łl’ĹhĲĎ
hŇ eĄÄhĂ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ HSĳĎ y’Ă lĘ dŇ GăĄêČ wČ ZrĎê¡Ď wČ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrhĄ mČ êĘ wČ : HUĲĎ ‘Ă 10

yrăĄxĞ’ĲČ xČ on¡mĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ MqĎ IËĎwČ : ylĲĎ ’Ą MoI¡bČŇ ’B¿Ď =rSĆ ’Ğ Sy’ĂŔ hĎ ÉylČ ’Ą hŇ ’ąĎ rĘnĂ 11

êĎrĘB¿Č DĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ hŇ ê¿Ď’Č hĲČ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ Sy’ĂŔ hĎ =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ oêĳSĘ ’Ă
=hŇ mČ ìŇ yrĳĆř bĎŇ dĘŇ ’ř băŇŁ yĎ hŇ ê¡Ď ‘Č xČ onŔ mĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ynĂ ’ĲĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =l’Ć 12

xČ onĳmĎ =l’Ć ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ : ChWĲĄ ‘ĞmĲČ C r‘Če¡ČhČ =TjČ SĘ mĂ hŇ y¿ĆhĘ IĲĂ 13

NpĆŇ GĆÄmĂ ž’YĄ yĄ=rSĆ ’Ğ lJăŁ mĂ : rmĲĄ èĎ êĂ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =l’Ć yêĂ rĘm¿Č’Ď =rSĆ ’Ğ lJËŁ mĂ 14

Nyyh
y"k ’"y Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.7 .dGĄêČwČ ’"s v.6 .yrq =l’Č ,bytk =l’Č wĘ ’"sb ,r"t Nkw =l’Č ’"s v.4 .gy
Nkw ’rĎIĄwČ ’"s v.9 .d"ydw b"yd ,’"yd ,z"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw rsx ynĎdŁ ’Ğ ’"s v.8 .b"dw ’"d ,rd"nq
,‘"t ,b"yd ,’"yd ,b"d Nkw yrqw bytk ìrĆbĎ dĘ ’"sb ,ìrĆbĎ dĘ ’"s v.12 .C’bŁ yĎ rybs v.12 .w"dw g"d ,b"d

.r"tw s"t
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lJ¿řŁ lkĳČŇ ’Ň êŁ =l’Čř hŇ ’¡Ď mĘ TĚ =lkĎŇ wĘ êĘ SĘ êĄŔ =l’Č ÉrkĎŇ SĄ wĘ NyĂyąČwĘ lkČę ’Ň tŇŁ âlă NyĂIČÁhČ
15 ’eăĎ=hŇ rĎYĘ ‘Ę nČ hoĳĎhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ =l’Ć xČ on¡mĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rmĲŁ SĘ êĂ hĎ yt¡ĂŇ yCĂYĂ =rSĆ ’Ğ
16 xČ onęmĎ =l’Ć hoĎÁhyĘ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : MyEĲĂ‘Ă yd¿ĂŇ GĘ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ hŇ W¿Ć ‘ĞnĲČwĘ ëŇ tĎŔ o’

hŇ eĎlĳĆ‘ĞêĲČ ho¡ĎhylĲČ hŇ lĎŔ ‘Ł hŇ WăĆ ‘Ğř êĲČ =M’Ă wĘ ìŇ mĆŔ xĘ lČ BĘ lkăČŇ ’Ł =âlĲ ÉynĂ rĄÄ YĘ ‘Ę êČ =M’Ă
17 =l’Ć xČ onËmĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ =yJĲĂ xČ onŔ mĎ ‘dăČŇ yĎ=âlĲ yJĂ ť
18 Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ CnĲ dĘŇ BČ kĂŇ wĘ Kyřrbd ’b¿ŇŁ yĎ=yJĲĂ ìŇ mĳĆ SĘ ymăĂ ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ
19 xČ onÁmĎ xuČÄ IĂwČ : y’ř lpĲ ’Ch¡ wĘ ymĳĂ SĘ lĂ l’ăČ SĘ êĂ hŇ E¡Ć hŇ UĎ l¿Ď hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ

’lăĂ pĘŇ mČ C hoĳĎhylĲČ rC~¡ hČ =l‘Č l‘Č I¿ČwČ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyEĂ‘Ă hĲĎ ydąĂŇ GĘ =tŇ ’Ć
20 ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ l‘ąČmĄ bŇ hČ QČÁhČ tŇ olÄ‘Ğř bĲČŇ žyhĂ yĘwČ : My’ĲĂ rŁ oê¡SĘ ’Ă wĘ xČ on¿mĎ C tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ

My’ĂŔ rŁ ÉoêSĘ ’Ă wĘ xČ onąmĎ C xČ BĳĄ zĘUĂ hČ bŇ hČ lăČ BĘ ho¡ĎhyĘ=ëŇ ’Č lĘ mČ l‘Č I¿ČwČ hŇ mĎ yĘmČŔ èĎ hČ
21 hŇ ’¡Ł rĎř hĲĄ lĘ hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ Édo‘ PŇ sČ yąĎ=âlĲ wĘ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ Mh¡Ć ynĄjĘ =l‘Č Cl¿ jĘ IĂwČ
22 rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ =yJĲĂ xČ onŔ mĎ ‘dăČŇ yĎ z’Ď ť oêĳSĘ ’Ă =l’Ć wĘ xČ onămĎ =l’Ć
23 olă rmĆ ’Ň êÌŁ wČ : Cny’ĲĂ rĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ yJ¿Ă tŇ Cmĳ nĎ tŇ omă oê¡SĘ ’Ă =l’Ć xČ onËmĎ

âl¿ wĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ C hŇ lăĎ ‘Ł ÉCndĄÄ IĎřmĂ xqąČlĎ =âlĲ ÉCntĄÄ ymĂ hĞlĲČ hoąĎhyĘ ZpĄÄ xĎ žCl oêę SĘ ’Ă
24 ÉhèĎ ’Ă hĲĎ dŇ lĆ êąĄ wČ : tŇ ’Ň zĲŁ JĎ Cn‘¡ĎymĂ SĘ hĂ âl¿ tŇ ‘Ąě kĎŇ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =lJĎ =tŇ ’Ć Cn’¡Ď rĘhĆ sŘ10

: hoĲĎhyĘ Chk¡ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ r‘ČeČŔ hČ lDăČgĘŇ IĂwČ NoSĳ mĘ SĂ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ
25 : l’ĲŁ êĎSĘ ’Ć Nyb¿ĄŇ C hŇ ‘¡ĎrĘYĎ NyB¿Ą NdĳĎŇ =hŇ nĄxĞmĲČ BĘ om¡ ‘ĞpĲČŇ lĘ hoĎŔhyĘ xČ Cră É lxĆ êĎÄ wČ

dy : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ tŇ on¿BĘ mĂ hŇ tĎŇ n¡ĎmĘ tĂŇ BĘ hŇ èËĎ ’Ă ’rĘI¿ČwČ hŇ tĎŇ nĳĎmĘ êĂ NoS¡ mĘ SĂ dŇ rĆI¿ĄwČ
2 tŇ onăBĘ mĂ hŇ tĎŇ n¡ĎmĘ tĂŇ bĘŇ ytĂŇ y’¿Ă rĎ hŇ èËĎ ’Ă rmĆ ’Ň ŁIęwČ oUŔ ’Ă lĘ C wybăĂŇ ’Ď lĘ ÉdGĄIČwČ l‘Č IČęwČ
3 wybăĂŇ ’Ď olÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ yQ¡Ă HtËĎŇ o’ Cx¿ qĘ hŇ êĎě ‘Č wĘ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ

ÉëlĄ oh hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ hŇ èĎŔ ’Ă ÉyUĂ ‘Č=lkĎŇ bĘŇ C ìŇ yxąĆ’Č tŇ onÄbĘŇ BĂ žNy’Ą hČ oUę ’Ă wĘ
ÉwybĂŇ ’Ď =l’Ć NoSą mĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MylĳĂ rĄ‘ĞhĲĎ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ mĂ hŇ èĎŔ ’Ă tŇ xČ qăČlĎ

4 C‘ę dĘŇ yĲĎ âlă oUÁ ’Ă wĘ wybĂÄ ’Ď wĘ : ynĲĎ y‘ĄbĘŇ hŇ r¿ĎSĘ yĲĎ ’yh¡Ă =yJĂ ylĂŔ =xqČ HtăĎŇ o’
’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄbĎŇ C MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ mĂ Su¡ĄbČŇ mĘ =’ChĲ hŇ n¿Ď’ĞtĲŇŁ =yJĂ ’yhĂŔ ÉhoĎhyĘmĲĄ yJąĂ

5 wyb¿ĂŇ ’Ď wĘ NoSË mĘ SĂ dŇ rĆIÌĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ Myl¿Ă SĘ mĲŁ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ
wm’w
’"s v.16 .lkŁ JĘ ’"sbw ,w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw lJŁ mĂ ’"s v.14 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw âlă ’"s v.14

Myrps bwrb Nkw yrqw bytk ìrĘbĎ dĘ y’xndml ,yrq ìrĘbĎ dĘ ,bytk ìyrĆbĎ dĘ y’br‘ml v.17 .s"t Nkw hlĆ‘ĞêČ
’"sb ,’"d Nkw tol‘ĞkČ ’"s v.20 .yrq ’ylĂ jĆ w’ ylĂ jĆ ,bytk y’Ă lĘ jĂ v.18 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d ,y"k

.w"dw ’"d Nkw CnydĄIĎmĂ ’"s v.23 .yrq o’rĎhĄlĘ v.21 .yrq tol‘ĞkČ ,bytk tol‘ĞbČ
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tŇ oyŔrĎ’Ğ rypăĂŇ JĘ ÉheĄhĂ wĘ hŇ tĎŇ nĎŔ mĘ tĂŇ ymăĄ rĘJČ =dŇ ‘Č ÉC’bÄŁ IĎwČ hŇ tĎŇ nĳĎmĘ êĂ oU¡ ’Ă wĘ
ydĂŔ GĘ hČ ‘iăČ SČ JĘ ÉCh‘ĄÄ iĘ SČ yĘwĲČ hoĎęhyĘ xČ Cră wylĎÁ‘Ď xlČÄYĘ êĂ wČ : otĲŇ ’Ň rĎqĘ lĂ gŇ’¡Ą SŁ 6

: hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ tŇ ’¡Ą oUŔ ’Ă lĘ C wybăĂŇ ’Ď lĘ ÉdyGĂ hĂ âlą wĘ odĳŇ yĎBĘ Ny’ăĄ hŇ mĎ C’¡ mĘ C
ÉMymĂ IĎmĂ bŇ SĎ IąĎwČ : NoSĲ mĘ SĂ yn¿Ąy‘ĄBĘ rS¡Č yêĂ wČ hŇ èĳĎ ’Ă lĲĎ rBăĄ dČŇ yĘwČ dŇ rĆI¡ĄwČ 7, 8

MyrËĂobŇ DĘ tŇ dÌČŇ ‘Ğ hŇ eĄÄhĂ wĘ hŇ yĳĄrĘ’Č hĲĎ tŇ lĆ jăĆ mČ tŇ ’¡Ą tŇ o’Ŕ rĘlĂ rsČ IăĎwČ HêĎŔ xĘ qČ lĘ
lkŔŁ ’Ď wĘ ÉëolhĎ ëŇ lĆ IąĄwČ wyjĎę JČ =l’Ć ChDăĄrĘIĂwČ : SbĲĎŇ dĘŇ C hŇ y¡ĄrĘ’Č hĲĎ tŇ I¿ČwĂgĘŇBĂ 9

yJËĂ MhĆŔ lĎ dŇ yGăĂhĂ =âlĲ wĘ ClkĳĄŇ ’Ň IŁ wČ Mh¡Ć lĎ Nê¿Ą IĂwČ oUŔ ’Ă =l’Ć wĘ wybăĂŇ ’Ď =l’Ć ÉëlĆ IĄÄwČ
W‘Č IČÄwČ hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć Chyb¡ĂŇ ’Ď dŇ rĆI¿ĄwČ : SbĲĎŇ DĘhČ hŇ d¿ĎŇ rĎ hŇ y¡ĄrĘ’Č hĲĎ tŇ I¿ČwĂGĘ mĂ 10

MtăĎŇ o’rĘJĂř yh¡Ă yĘwČ : MyrĲĂCxBĲČ hČ CW¡ ‘ĞyĲČ NJ¿Ą yJËĂ hŇ êĆŔ SĘ mĂ ÉNoSmĘ SĂ MSąĎ 11

NoSŔ mĘ SĂ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : oêĲ ’Ă Cy¡hĘ IĲĂwČ My‘ĂŔ rĄmĲĄ MySăĂ ŁlSĘ ÉCxqĘ IĂwČ otĳŇ o’ 12

ymąĄyĘ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ ylĂÁ HtĎÄ o’ žCdŇ yGĂ êČ dŇ GăĄhČ =M’Ă hŇ dĳĎŇ yxĂ Mk¡ĆŇ lĎ ’e¿Ď=hŇ dĎŇ CxĲ ’Ď
tŇ p¿ŇŁ lĂ xĞ MyS¡Ă ŁlSĘ C MynĂŔ ydĂŇ sĘ MySăĂ ŁlSĘ ÉMkĆŇ lĎ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ MtĆŔ ’Ň YĎ mĘ C ÉhêĆSĘ UĂ hČ
MySăĂ ŁlSĘ ÉylĂ Mê¿Ć’Č MêĆÄ tČŇ nĘ C ůylĂ dŇ yGăĂhČ lĘ ÈClkĘŇ CtĲŇ âlă =M’Ă wĘ : MydĲĂŇ gĎŇBĘ 13

ì¡Ň tĘŇ dĲĎŇ yxĂ hŇ dĎŇ Cx¿ olŔ CrmĘ ’Ň IăŁ wČ MydĳĂŇ gĎŇBĘ tŇ opăŇ ylĂ xĞ MyS¡Ă ŁlSĘ C MynĂŔ ydĂŇ sĘ
qotĳŇ mĎ ’YăĎ yĎ z‘¡ČmĄ C lkĎŔ ’ĞmĲČ ’YăĎ yĎ É lkĄŇ ’Ł hĲĎ mĄ MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ eĎ‘ĲĆmĎ SĘ nĂ wĘ 14

y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČř MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : MymĲĂ yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ hŇ d¡ĎŇ yxĂ hĲČ dŇ yG¿ĂhČ lĘ ClË kĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ 15

hŇ dĎŔ yxĂ hăČ =tŇ ’Ć ÉCnlĎÄ=dŇ GĆyČwĘ ëŇ SĄę y’Ă =tŇ ’Ć yêăĂ jČ ÉNoSmĘ SĂ =tŇ SĆ ’ĲĄ lĘ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ
Cnl¡Ď Mt¿ĆŇ ’Ň rĎqĘ CnSĄě rĘyĲĎlĘ hČ S’ĳĄ BĎ ëŇ yb¡ĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ ëŇ tËĎŇ o’ PŇ r¿Ł WĘ nĂ =NjĆ
âlă wĘ ÉynĂ tČÄ ’Ň nĄWĘ =qrČ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ wylĎę ‘Ď NoSÁ mĘ SĂ tŇ SĆ ’ĄÄ žOĘ bĘŇ êĄ wČ : âlĲřhĞ 16

HlĎę rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ êĎdĘŇ GĳČhĂ âlă yl¡Ă wĘ yUĂŔ ‘Č ynăĄbĘŇ lĂ ÉhêĎdĘŇ xČÄ hŇ d¿ĎŇ yxĂ hĲČ ynĂ êĎŔ bĘŇ hČ ’Ğ
tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉwylĎ ‘Ď OĘ bĘŇ êąĄ wČ : dŇ yGĲĂ ’Č ëŇ ¿ĎlwĘ yêĂ dĘŇ G¡ČhĂ âl¿ yUËĂ ’Ă lĘ C ybÌĂŇ ’Ď lĘ hŇ eĄÄhĂ 17

ÉHlĎ =dŇ GĆIČwČ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ hŇ êĳĆSĘ UĂ hČ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČ
ry‘ĂÁ hĎ ySĄÄ nĘ ’Č žol CrmĘ ’Ň IăŁ wČ : HUĲĎ ‘Č yn¿ĄbĘŇ lĂ hŇ d¡ĎŇ yxĂ hĲČ dŇ G¿ĄêČ wČ ChtĘŇ qČŔ yYĂ hĹ yJăĂ 18

z‘¡Čř hŇ m¿Ć C SbČŔ DĘmĂ qotăŇ UĎ =hŇ mČ hŇ sĎ rĘř xČŔ hČ ’băŇŁ yĎ ÉMrĆTĆÄ BĘ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ
: ytĲĂŇ dĎŇ yxĲĂ Mt¡ĆŇ ’Ň YĎ mĘ âl¿ ytĂŔ lĎ gĘŇ‘ĆBĘ MêăĆSĘ rČxĞ É’lĄ Cl MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ yrĳĂ’ĞmĲĄ
Sy’Ăę MySăĂ ŁlSĘ ű MhăĆ mĄ ëŇ I¿ČwČ NolÁqĘ SĘ ’Č dŇ rĆIĄÄwČ hoĎęhyĘ xČ Cră wylĎÁ‘Ď xlČÄYĘ êĂ wČ 19

ojŔ ’Č rxČ IăĂwČ hŇ dĳĎŇ yxĂ hĲČ yd¡ĄŇ yGĂ mČ lĘ tŇ opŔ ylĂ xĞhĲČ ÉNêĄ IĂwČ MtĎŔ oYylăĂ xĞ=tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ
l‘yw
,yrq âlhĞ ,bytk MŁlhĞ y’rwsl v.15 .s"tw ‘"t Nk y‘ĂybĂ rĘhĎ l"n v.15 .‘"t Nk MtĎ’ĎrĘyĂBĘ l"Y v.11 .dy
,b"d Nkw Zmq z‘Ď ’"s v.18 .+’ w"T Nmql Nyy‘ : hrĎdĘxČhČ l"n v.18 .yrq MŁlhĞ ,bytk âlhĞ y‘drhnl

.w"dw g"d ,d"dxwww.bibleist.ru
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20 : olĲ hŇ ‘¡ĎrĄ rS¿Ć ’Ğ Ch‘ĄŔ rĄmăĄlĘ NoSĳ mĘ SĂ tŇ SĆ ’ăĄ yh¡Ă êĘ wČ : ChybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą l‘Č I¡ČwČ

wT ydăĂŇ gĘŇBĂ ÉoêSĘ ’Ă =tŇ ’Ć NoSą mĘ SĂ dŇ qÄŁ pĘŇ IĂwČ MyFĂę xĂ =ryYĲĂ qĘ ymăĄ yBĂ MymĂÁ IĎmĂ yhĂÄ yĘwČ
: ’obĲŇ lĎ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď on¿tĎŇ nĘ =âlĲ wĘ hŇ rĎdĘŇ xĳĎhĆ yê¡Ă SĘ ’Ă =l’Ć hŇ ’Ď b¿ŇŁ ’Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ MyEĂŔ‘Ă

2 ìŇ ‘ĳĆrĄmĲĄ lĘ hŇ eĎ n¡ĆêĘ ’Ć wĲĎ HtĎŔ ’Ň nĄWĘ ’năŁ WĎ =yJĲĂ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď rmąŁ ’Ď hĎ ybĂę ’Ď rmĆ ’Ň IăŁ wČ
3 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hĎ yêĲĆxĘ êČ ì¡Ň lĘ ’n¿Ď=yhĂ êĘ hŇ eĎUĆŔ mĂ hŇ băĎŇ oT ÉheĎTČ uĘ hČ HtąĎŇ ox’Ğ âlÄhĞ

: hŇ ‘ĲĎrĎ MU¡Ď ‘Ă ynËĂ’Ğ hŇ W¿Ć ‘Ł =yJĲĂ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ mĂ M‘Čj¡Č hČ ytĂŇ yu¿ĄnĂ NoSŔ mĘ SĂ ÉMhĆ lĎ
4 ÉbnĎ zĎ NpĆŇ IąĆwČ MydĂę jĂ lČ xuăČIĂwČ MylĳĂ ‘Ď CSĲ tŇ o’ă mĄ =SŁlĲ SĘ dŇ J¡Ł lĘ IĂwČ NoSŔ mĘ SĂ ëŇ lĆ IăĄwČ
5 ÉS’Ą =r‘ĆbĘŇ IČwČ : ëŇ wĆêĲĎBČ tŇ ob¡Ň nĎ EĘhČ yn¿ĄSĘ =NyBĲĄ dŇ xËĎ ’Ć dŇ yj¿Ă lČ MWĆ IĎÄwČ bŇ nĎŔ zĎ=l’Ć

hŇ m¡Ď qĎ =dŇ ‘Č wĘ Syd¿ĂŇ GĎmĂ r‘ËĄbĘŇ IČwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ tŇ omă qĎ BĘ xQ¡Č SČ yĘwČ MydĂŔ yjĂř QČ BČ
6 Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ůt’Ň zŁ hŇ WĎ ‘ăĎ ymăĂ ÈMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ yĂzĲĎ MrĆJ¿Ć=dŇ ‘Č wĘ

Clă ‘ĞIĲČwČ Ch‘ĳĄrĄmĲĄ lĘ Hn¡ĎêĘ IĂwĲČ oêŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć xqăČlĎ yJĂ ť ynĂŔ mĘ êĂ hČ NtăČŇ xĞ ÉNoSmĘ SĂ
7 NoSŔ mĘ SĂ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : S’ĲĄ BĎ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď ÍtŇ ’Ć wĘ HtËĎŇ o’ Cp¿Ň rĘWĘ IĂwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ
8 Mt¿ĎŇ o’ř ëŇ IČÄwČ : lDĲĎxĘ ’Ć rx¿Č ’Č wĘ Mk¡ĆŇ bĎŇ yêĂ mĘ u¿ČnĂ =M’Ă yJËĂ tŇ ’Ň zĳŁ JĎ NCW¡ ‘ĞêĲČ =M’ĲĂ

: MTĲĎ y‘Ą ‘lČ s¿Ć PŇ y‘¡ĂsĘ BĂ bŇ SĆ IĄŔwČ dŇ rĆř IăĄwČ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ JăĎ mČ ëŇ r¡ĄyĎ=l‘Č qoSË

9, 10 Sy’ăĂ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : yxĂ QĲĆ BČ CS¡ TĘ eĲĎ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ Cn¡xĞ IĲČwČĲ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ Clă ‘ĞIĲČwČ
CnylĂŔ ‘Ď ÉNoSmĘ SĂ =tŇ ’Ć rosą ’ĹlĲĆ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ CnylĳĄ‘Ď MtăĆŇ ylĂ ‘Ğ hŇ m¡Ď lĎ hŇ dĎŔ ChyĘ

11 Sy’ĂÁ MypĂÄ lĎ ’Ğ žtSĆ ŁlSĘ CdÃ rĘIĲĄwČ : CnlĲĎ hŇ WĎ ‘¿Ď rS¡Ć ’ĞJĲČ olŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ
=yJĂ ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ âlą hĞ NoSę mĘ SĂ lĘ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ůMTĎ y‘Ą ‘lČ săĆ ÈPy‘Ă sĘ =l’Ć hŇ dĎę ChymĲĂ
ÉrSĆ ’ĞJĲČ MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ CnQĳĎ tĎŇ yWăĂ ‘Ď tŇ ’Ň E¡Ł =hŇ mČ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ÉCnBĎÄ Myl¿Ă SĘ mĲŁ

12 ì¡Ň êĘ tĂŇ lĘ CndĘŇ rČŔ yĎ ìăŇ rĘsĎ ’ĹlĲĆ Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ : MhĲĆ lĎ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď NJ¡Ą ylĂŔ CW‘ăĎ
yB¡Ă NC‘¿GĘ pĘŇ êĂ =NjĆ ylĂŔ C‘bĘŇ èăĎ hĂ NoSŔ mĘ SĂ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ

13 MdĎŔ yĎbĘŇ ìŇ CeătČŇ nĘ C ÉìrĘsĎ ’ĹnĲĆ rsąŁ ’Ď =yJĲĂ âlą rmęŁ ’Ň lĄ olă CrmĘ ’Ň IÌŁ wČ : MêĲĆ’Č
ChCl¡ ‘ĞIĲČwĲČ MySĂŔ dĎŇ xĞ MytăĂŇ bŇŁ ‘Ğ ÉMyĂnČÄSĘ BĂ ChrĚę sĘ ’Č IĲČwČ ìŇ tĳĆŇ ymĂ nĘ âlă tŇ m¡Ą hĎ wĘ

14 xlČÄYĘ êĂ wČ otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ C‘yrăĂhĄ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C yxĂ lĆŔ =dŇ ‘Č ’băĎŇ =’Ch : ‘lČ iĲĎ hČ =NmĂ
ÉMyêĂ SĘ jĂ JČ wytĎę o‘orĲzĘ=l‘Č rSăĆ ’Ğ MytĂÁ bŇŁ ‘ĞhĲĎ hŇ nĎ yyĆÄhĘ êĲĂ wČ hoĎęhyĘ xČ Cră wylĎÁ‘Ď
rV’
dxw ,z"d Nk ’mdq d"wy rsx MydĂjĂ QČ BČ +g Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ’lmd ’lm Nk v.5 .wT
rsx MtĎ’Ł ’"s v.8 .s"tw ‘"t ,’"d Nkw hyb’=tyBĄ =t’w ’"s v.6 .w"Td Nk ’nynt d"wy rsx MdĂyjĂ QČ BČ

.s"tw ’"yd Nkw ëlĆIĄwČ ’"s v.8 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkwwww.bibleist.ru
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rom¡ xĞ=yxĲĂ lĘ ’Y¿Ď mĘ IĂwČ : wydĲĎŇ yĎ l‘¿ČmĄ wyr¡ĎCs’Ĺř CiU¿Č IĂwČ S’ĄŔ bĎŇ Cră‘ĞBĲĎ rSăĆ ’Ğ 15

NoSŔ mĘ SĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¿Ć HB¡Ď =ëŇ IČwČ hĎ xĆŔ uĎ IĂwČ ÉodŇ yĎ xląČ SĘ IĂwČ hŇ IĳĎrĂTĘ 16

: Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¿Ć ytĂŇ yJ¡ĄhĂ romŔ xĞhĲČ yxăĂ lĘ BĂ MyĂtĳĎŇ rĎř mĲŁ xĞ rom¡ xĞ romŔ xĞhĲČ yxăĂ lĘ BĂ
’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ lČ ’rËĎqĘ IĂwČ odĳŇ IĎmĂ yx¡Ă QĘ hČ ëŇ ¿ĄlSĘ IČwČ rBĄŔ dČŇ lĘ otăŇ ŁQkČŇ JĘ ÉyhĂ yĘwČĲ 17

êĎtăČŇ nĎ ÉhêĎ’Č rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ ůd’Ł mĘ È’mĎ YĘ IĂwČ : yxĂ lĲĆ tŇ mČ r¿Ď 18

’mĎŔ ~Ď BČ tŇ Cmă ’Ď ÉhêĎ‘Č wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ l¡Ď dŇŁ GĘ hČ hŇ ‘¿ĎCSêĘ hČ =tŇ ’Ć ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=dŇ yĲČbĘŇ
yxĂ QĆęBČ =rSĆ ’Ğ SêăĄkĘŇ UČ hČ =tŇ ’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ ‘qČÄ bĘŇ IĂwČ : MylĲĂ rĄ‘ĞhĲĎ dŇ y¿ČBĘ yê¡Ă lĘ pČŇ nĲĎ wĘ 19

Ny‘ąĄ HmĎę SĘ ’răĎqĎ ű NJăĄ =l‘Č yxĂ IĳĆwČ ox¡ Cr bŇ SĎ ê¿Ď wČ êĘ SĘ IĄŔwČ ÉMyĂmČÄ CeUąĆ mĂ C’Ä YĘ IĲĄwČ
ym¿Ą yBĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć TjÌŁ SĘ IĂwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č yxĂ QĆŔ BČ rSăĆ ’Ğ É’rĄouhČ 20

: hŇ nĲĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ
ű MytăĂŇ EĎ‘ČlĲĎř : hĎ ylĲĆ ’Ą ’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ nĎŔ oz hŇ èăĎ ’Ă ÉMSĎ =’rĘIČwČ hŇ tĎŇ EĳĎ‘Č NoS¡ mĘ SĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ zT, 2

r‘ČSăČ BĘ hŇ lĎ yĘQ¡Č hČ =lkĎŇ ol¿ =CbŇ rĘ’Ć IĲĆwČ CBsËŁ IĎwČ hŇ eĎhĄŔ ÉNoSmĘ SĂ ’BąĎ rmęŁ ’Ň lĄ
: ChnĲĚgĘŇrČř hĞ wĲČ rqĆB¡Ł hČ ro’¿ =dŇ ‘Č rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhlĎ yĘQČÄhČ =lkĎŇ CSą rĘxĲĎ tĘŇ IĂwČ ry‘ĳĂhĎ

sŘ11 zxÂŁ ’ĹIĲĆwČ hŇ lĎ yĘQČęhČ yYăĂ xĞBĲČ ű MqĎ IăĎwČ ůhlĎ yĘQČ hČ yYăĂ xĞ=dŇ ‘Č ÈNoSmĘ SĂ bŇ JăČ SĘ IĂwČ 3

MWĆ I¡ĎwČ xČ yrĂŔ BĘ hČ =M‘Ă ÉM‘ĄiĎ IĂwČ tŇ ozŔCzUĘ hČ yêăĄSĘ bĂŇ C Éry‘Ă hĎ =r‘ČSĲČ tŇ otąŇ lĘ dČŇ BĘ
: NorĲbĘŇ xĆ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ rhĎŔ hĎ S’Ň răŁ =l’Ć ÉMlĄ ‘ĞIĲČwĲČ wypĳĎŇ tĄŇ JĘ =l‘Č

ClÄ‘ĞIĲČwČ : hŇ lĲĎ ylĂ DĘ Hm¡Ď SĘ C qrĳĄř ŁW lxČ năČBĘ hŇ è¡Ď ’Ă bŇ h¿Č ’ĹIĲĆwČ NkĄŔ ÍyrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ 4, 5

oxă JŁ ÉhUĆ BČ Éy’Ă rĘC otę o’ř yêăĂ jČ HlĎÁ CrmĘ ’Ň ŁIÄwČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ hĎ ylĆÁ’Ą
Sy’Ăě ëŇ ślĎŔ =NêČř nĂ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ wĲČ otĳŇ eŁ ‘ČlĘ ChCn¡řrĘsČ ’Ğ wĲČ olŔ lkČŇ Cnă ÉhUĆ bČŇ C lodŔ gĎŇ
’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ NoSŔ mĘ SĂ =l’Ć ÉhlĎ ylĂ DĘ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : PŇ sĆ JĲĎ hŇ ’¡Ď mĄ C PŇ lĆ ’¿Ć 6

ÉhĎ ylĆÄ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ tĲĆŇ oe‘ČlĘ rs¡Ą ’Ď tĲĄŇ hŇ U¿Ć bČŇ C lodĳŇ gĎŇ ìăŇ xĞJĲŁ hŇ U¡Ć BČ ylĂŔ 7

CbŇ r¡ĎxŁ =âlĲ rSăĆ ’Ğ Myx¡Ă lČ Myr¿ĂtĎŇ yĘ hŇ ‘ËĎbĘŇ SĂ BĘ ynĂ rĚę sĘř ’Č yĲČ=M’Ă NoSŔ mĘ SĂ
hŇ ‘ËĎbĘŇ SĂ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ HlĎÂ=Cl‘ĞIĲČwČ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ dŇ x¿Č ’Č JĘ ytĂŇ yy¡ĂhĎ wĘ ytĂŇ yl¿Ă xĎ wĘ 8

Myrty
’"s v.16 .w"Tdw b"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp PTx wyrĎCs’Ğ ’"s ,’"ydw d"dx lwgs PTx Nk v.14

.ChnĚgĘrĘhĞwČ l"sb v.2 .‘"t Nk Mytz‘l dGČIĚwČ ’"s v.2 .zT .‘"t Nk MyêĂ rĘmČxĞ romxĎ l"nw ,b"d Nkw MyĂtĎrŁ mŁ xĞ
,b"d ,’"d Nkw ’lm qrĄoW ’"s ,’"ydw g"d rsx Nk v.4 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw ’dx hlm NkĄyrĄxĞ’Č ’"s v.4

Myrps bwrb ’lm Nk v.5 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ot’Ł ’"s v.5 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,z"d ,w"d ,d"dx
Nkw lwgs NêĆnĂ +yglp v.5 .w"Td Nkw rsx ChnĚrĘsČ’ĞwČ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k

.d"dxw b"d ,’"d Nkw ’lm ynĂ CrsĘ ’Č yČ ’"s v.7 .qrx ëlĂ yllhb v.5 .z"dw b"d Nkw yryY NêĄnĂ w’ ,w"dw g"d

www.bibleist.ru
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9 bŇ S¿Ą yŁ bŇ rĄę ’Ł hĲĎ wĘ : MhĲĆ BĎ Chr¡ĄsĘ ’Č êĲČ wČ CbŇ rĳĎxŁ =âlĲ rSăĆ ’Ğ Myx¡Ă lČ Myr¿ĂtĎŇ yĘ
=tŇ ’Ć ÉqêĄnČ yĘwČ NoSĳ mĘ SĂ ìŇ yl¡Ć ‘Ď Myê¿Ă SĘ lĂ jĘ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ rdĆŇ xĆŔ BČ ÉHlĎ
‘d¡ČŇ on âl¿ wĘ S’ĄŔ oxă yrĂhĞBĲČ ÉtrĆ‘ÄŁ eĘ hČ =lytĲĂŇ jĘ qtąĄŇ eĎ yĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ MyrĂŔ tĎŇ yĘhČ

10 rB¿Ą dČŇ êĘ wČ yBĂŔ êĎlĘ tăČŇ hĄ ÉheĄhĂ NoSŔ mĘ SĂ =l’Ć ÉhlĎ ylĂ DĘ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : oxĲ JŁ
11 hĎ ylĆŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rsĲĄ ’Ď êĲĄ hŇ U¡Ć BČ ylĂŔ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ ÉhêĎ‘Č MybĳĂŇ zĎJĘ yl¡Č ’Ą

Mh¡Ć bĎŇ hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČ=âl rSËĆ ’Ğ MySĂŔ dĎŇ xĞ MytăĂŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ ÉynĂ CrÄ sĘ ’Č yĲČ rosą ’Ď =M’Ă
12 MytĂÄ bŇŁ ‘Ğ žhlĎ ylĂ DĘ xuăČêĂ wČ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ dŇ x¿Č ’Č JĘ ytĂŇ yy¡ĂhĎ wĘ ytĂŇ yl¿Ă xĎ wĘ hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ mĘ

NoSŔ mĘ SĂ ÉìylĆÄ‘Ď MyêąĂ SĘ lĂ jĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň êąŁ wČ MhĆę bĎŇ ChrăĄsĘ ’Č êĲČ wČ MySĂÁ dĎŇ xĞ
13 rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : TCxĲ JČ wyt¡ĎŇ ‘Ł rĲŁ zĘ l‘¿ČmĄ MqËĄêĘ nČ yĘwĲČ rdĆŇ xĳĎBĆ bŇ SăĄ yŁ bŇ r¡Ą’Ł hĲĎ wĘ

MybĂŔ zĎJĘ ÉylČ ’Ą rBąĄdČŇ êĘ wČ ÉyBĂ êĎlĘ tąČŇ hĄ hŇ eĎhĄÁ =dŇ ‘Č NoSę mĘ SĂ =l’Ć hŇ lĎÁ ylĂ DĘ
‘bČŇ SËĆ =tŇ ’Ć ygĂę rĘ’Č êĲČ =M’Ă hĎ ylĆŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ rsĳĄ’Ď êĲĄ hŇ U¡Ć BČ yřQĂŔ śhŇ dĎŇ yGăĂhČ

14 wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ dŇ tĄŔ IĎBČ É‘qČ tĘŇ êĂ wČ : śtŇ kĆŇ iĲĎ UČ hČ =M‘Ă yS¡Ă ’Ň rŁ tŇ op¿Ň lĘ xĘ mČ
gŇrĆ’¡ĆhĎ dŇ t¿ČŇ yĘhČř =tŇ ’Ć ‘iËČ IĂwČ otŔ nĎèĘ mĂ ÉZqČ yIĂwČ NoSĳ mĘ SĂ ìŇ yl¡Ć ‘Ď Myê¿Ă SĘ lĂ jĘ

15 Ny’ăĄ ì¡Ň BĘ lĂ wĘ ëŇ yêĂŔ bĘŇ hČ ’Ğ rmăČ ’Ň êŁ ëŇ y’Ą ť wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ : tŇ kĆŇ iĲĎ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ
ì¿Ň xĞJĲŁ hŇ U¡Ć BČ yQĂŔ êĎdĘŇ GăČhĂ =âlĲ wĘ yBĂŔ êĎlĘ tăČŇ hĄ ÉMymĂ ‘ĎjĘ SŁlą SĎ hŇ zăĆ yêĳĂ ’Ă

16 ChYĳĄlĘ ’ĲČ êĘ wĲČ Mym¡Ă IĎhČ =lJĎ hĎ yrËĆbĎŇ dĘŇ bĂŇ oQÌ hŇ qĎ yYĂÄ hĄ =yJĲĂ yhĂ yĘwČţ : lodĲŇ gĎŇ
17 ÉhrĎom ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ oBę lĂ =lJĎ =tŇ ’Ć HlăĎ =dŇ GĆIČwČ : tŇ CmĲ lĎ oS¡ pĘŇ nČ rY¿Č qĘ êĂ wČ

ÉyêĂ xĘ QČÄGĚ=M’Ă yUĳĂ ’Ă NTĆ BăĆ mĂ yn¡Ă’Ğ MyhËĂ Łl’Ĺ ryzÌĂnĘ =yJĲĂ ySĂŔ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ lăĎ ‘Ď=âlĲ
18 hŇ lĎę ylĂ DĘ ’rĆêăĄwČ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ =lkĎŇ JĘ ytĂŇ yy¡ĂhĎ wĘ ytĂŇ yl¿Ă xĎ wĘ yxĂŔ kŇŁ yeĂ UăĆ mĂ rsăĎ wĘ

MyêąĂ SĘ lĂ pĘŇ ynĄÄrĘsČ lĘ ž’rĎqĘ êĂ wČ xlČÃSĘ êĂ wČ ůoBlĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÈHlĎ dŇ yGăĂhĂ =yJĲĂ
ynăĄrĘsČ ÉhĎ ylĆÄ’Ą Clą ‘Ď wĘ oBĳ lĂ =lJĎ =tŇ ’Ć hl¡ř dŇ yG¿ĂhĂ =yJĲĂ M‘ČjČŔ hČ Clă ‘Ğ ÉrmŁ ’Ň lĄ

19 ’răĎqĘ êĂ wČ hĎ yJĆŔ rĘBĂ =l‘Č ÉChnĄÄèĘ yČêĘ wČ : MdĲĎŇ yĎBĘ PŇ sĆ J¡Ć hČ Cl¿ ‘ĞIĲČwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ
rsČ I¿ĎwČ otŔ oe‘ČlĘ É lxĆ êĎÄ wČ oSĳ ’Ň rŁ tŇ opăŇ lĘ xĘ mČ ‘bČŇ S¡Ć =tŇ ’Ć xQČěgČŇêĘ wČ Sy’ĂŔ lĎ

20 otę nĎèĘ mĂ ZqăČIĂwČ NoSĳ mĘ SĂ ìŇ yl¡Ć ‘Ď Myê¿Ă SĘ lĂ jĘ rmĆ ’Ň êěŁ wČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ ox¡ JŁ
ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ‘dČŔ yĎ âlă É’ChwĘ r‘ĄŔ eĎ’Ă wĘ ÉM‘ČpČÄ BĘ M‘ČpąČŇ JĘ ’YĄÂ’Ą ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ

21 CdŇ yrĂÄ oIwČ wynĳĎy‘Ą=tŇ ’Ć Cr¡uĘ nČ yĘwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ ChCzăxĞ’Ň IĲŁ wČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ rs¿Ď
wtw’
Vgd ’lb d"mlh lĂŇ ’"s v.13 .+yw +w qwsp Nyy‘ : ‘"tw b"d ,’"d ,rd"nq y"k by Nkw ’eĎ=hdygh ’"s v.13
hlĎ ylĂ DĘ xuČêĂ wČ NSĄ yĎ ykĂ yhĂ yĘwČ : MdĎŇ’ĎhĎ dxČ’ČJĘ ytĂ yyĂhĎ wĘ ytĂ ylĂ xĎ wĘ dtĄIĎbČ y‘ĂqĘtĘ tĂ wĘ N’k Pswn ‘"tb v.13 .w"d Nkw
HlĎ v.18 .‘"t Nk dtČyĘ l"n v.14 .+wgw dtyb ‘qttw tkĆiĆUČhČ=M‘Ă MgĄrĘ’ČêČwČ oS’rŁ toplĘ xĘ mČ ‘bČ SĆ =t’Ć

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ylĂ ’"sb ,yrq ylĂ ,bytk
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: MyrĲys’h tŇ yb¿ĄŇ BĘ Nx¡Ą oT yh¿Ă yĘwČ MyĂêČŔ SĘ xĚ nĘ BĲČ ÉChCrÄ sĘ ’Č IĲČwČ hŇ tĎŇ EĎę‘Č otÁ o’
ynăĄrĘsČ wĘ : xQĲĎ GĚ rS¿Ć ’ĞJĲČ xČ U¡Ą YČ lĘ oSË ’Ň rŁ =r‘ČWĘ lxĆ IÌĎwČ 22, 23

hŇ xĳĎ mĘ WĂ lĘ C Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ Nog¿ŇdĎŇ lĘ lodËŇ GĎ=xbČŇ zĲĆ xČ BÌŁ zĘlĂ ÉCpŇ sĘ ’ĹnĲĆ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ
M‘ĎŔ hĎ ÉotŇ ’Ł C’ą rĘIĂwČ : CnśbĲĄŇ yĘo’Ĳ NoS¿ mĘ SĂ tŇ ’¡Ą CnśdĄŔ yĎBĘ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ NtąČŇ nĎ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ 24

CnśbĄŔ yĘo’ă =tŇ ’Ć ÉCnśdĄÄ yĎbĘŇ CnyhąĄŁl’Ĺ NtČÄ nĎ Crę mĘ ’ĲĎ yJăĂ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć Cl¡ lĘ hČ yĘwČĲ
bŇ oTă Íyk ÉyhĂ yĘwČĲ : CnyřlĲĄ lĎ xĞ=tŇ ’Ć hŇ B¡Ď rĘhĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ CnYĄŔ rĘ’Č bŇ yrăĂxĞmĲČ Ét’Ą wĘ 25

tŇ yBăĄmĂ NoSÁ mĘ SĂ lĘ C’Ä rĘqĘ IĂwČ CnlĳĎř =qxĆ WĲČ ywĂ NoS¡ mĘ SĂ lĘ C’¿ rĘqĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MBĎŔ lĂ
rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ NyB¿Ą ot¡Ň o’ CdŇ ym¿Ă ‘ĞIĲČwČ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉqxĄ YČ yĘwČ Myrę yřs’h 26

=tŇ ’Ć ÉynVÄ myhř w ůytĂŇ o’ř hŇ xĎ yeăĂhČ ÈodŇ yĎBĘ qyzăĂxĞUĲČ hČ r‘ČeČÄhČ =l’Ć NoSÁ mĘ SĂ
’ląĄ mĎ tŇ yĂBČę hČ wĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ N‘¡ĄèĎ ’Ć wĘ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ NokăŇ nĎ tŇ yĂB¡Č hČ rS¿Ć ’Ğ MydĂŔ UĚ ‘ČhĲĎ 27

tŇ SĆ Łlą SĘ JĂ gŇGĎęhČ =l‘Č wĘ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ lJ¡Ł hŇ UĎ SĎě wĘ MySĂŔ eĎhČ wĘ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ
NoSË mĘ SĂ ’r¿ĎqĘ IĂwČ : NoSĲ mĘ SĂ qox¿ WĘ BĂ My’¡Ă rŁ hĲĎ hŇ èĎŔ ’Ă wĘ Sy’ăĂ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ 28

M‘ČjąČ hČ ëŇ ’ăČ ’nĎÁ ynĂ qĄÄ EĘxČ wĘ ž’nĎ ynĂ răĄkĘŇ zĎ hoĂÃhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć
: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ mĂ yn¡Čy‘Ą yt¿ĄŇ èĘ mĂ tŇ xËČ ’Č =MqČ nĘ hŇ mÌĎ qĘ eĲĎ’Ă wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ÉhEĆhČ
MhĆŔ ylĄ ‘Ğ NokăŇ nĎ ÉtyĂBČÄ hČ rSąĆ ’Ğ ëŇ wĆêĎę hČ ydăĄŇ CU‘Č ű ynăĄSĘ =tŇ ’Ć NoSÁ mĘ SĂ tŇ jÄŁ lĘ IĂwČ 29

NoSę mĘ SĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : olĲ ’Ň mŁ WĘ BĂ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ on¡ ymĂ yBĲĂ dŇ x¿Ď ’Ć MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ m¡Ą iĎ IĂwČ 30

MynĂŔ rĎiĘ hČ =l‘Č ÉtyĂBČÄ hČ ljąŁ IĂwČ xČ kŔŁ BĘ TIăĄwČ ůMyêĂ SĘ lĂ jĘ =M‘Ă ÈySĂ pĘŇ nČ tŇ măřŁ êĎ
otŔ omBĘ tŇ ymăĂ hĄ rSăĆ ’Ğ ÉMytĂŇ UĄ hČ CyąhĘ IĲĂwČ oBĳ =rSĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =l‘Č wĘ
ÈChybĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ wyxĎÁ ’Ć CdÄ rĘIĲĄwČ : wyIĲĎxČ BĘ tŇ ym¡Ă hĄ rS¿Ć ’ĞmĲĄ MyBĂě rČ 31

l’ŔŁ êĎSĘ ’Ć NybăĄŇ C Éh‘ĎrĘYĎ NyBąĄ otę o’ CrăBĘ qĘ IĂwČ ű Clă ‘ĞIĲČwČĲ ůotŇ ’řŁ C’ă WĘ IĂwČ
: hŇ nĲĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Tp¿ČŇ SĎ ’ChË wĘ wybĳĂŇ ’Ď xČ onămĎ rbĆŇ q¡ĆBĘ
rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ChyĘkĲĎŇ ymĂ om¿ SĘ C MyĂr¡ĎpĘŇ ’Ć =rhČ mĲĄ Sy’¿Ă =yhĂ yĘwĲČ zy, 2

wm’l
’"s v.23 .r"tw d"yd ,b"yd ,z"d ,’"d Nkw ’lm CnydĄyĎBĘ ’"s v.23 .yrq MyrĂCs’ĞhĎ ,bytk MyrĂysĂ ’ĞhĎ v.21

’"s v.24 .’lmd ’lm CnybĄ yĘo’ tYqmb ,d"dx Nkw rsxd rsx CnbĄ yĘ’Ł ’"sbw ,’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw CnybĄ yĘ’Ł
rsx CnbĄ yĘ’Ł tYqmb ,’"ydw ’"d Nkw CnybĄ yĘ’Ł ’"s v.24 .r"tw d"yd ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw ’lm CnydĄyĎbĘ
,g"d ,d"dx Nkw rsx CnlĄlĎ xĞ ’"s v.24 .’lmd ’lm CnybĄ yĘo’ tYqmbw ,d"ydw b"yd ,w"d ,d"dx ,b"d Nkw rsxd
,+rtw b"yd ,w"d ,g"d Nkw yrqw bytk boT=yJĂ ’"sb ,yrq boTJĘ ,bytk boT=yJĂ v.25 .d"ydw b"yd ,’"yd ,z"d
,bytk MyrĂysĂ ’ĞhĎ v.25 .r"tw s"t ,‘"t ,’"d Nkw CnynĄpĎ lĘ ’"s v.25 .’"yd Nkw yrqw bytk boTJĘ ’"sbw
’"sb ,yrq ynĂSĄ ymĂ hĞwČ ,bytk ynĂSĄ mĂ yhĄwĘ v.26 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ytĂ ’Ł ’"s v.26 .yrq MyrĂCs’ĞhĎ
w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm tomêĎ ’"s v.30 .’"yd Nkw rsx ynĂSĄ mĂ hĞwČ w’ ,"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂSĄ ymĂ hĞwČ

.’lm oto’ hgwm rpsb v.31 . .d"s Nmys +w tw’ hrsm Nyy‘ : ’"ydw
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ÉMgČŇ wĘ ÉytylÄ’ ytř ’ą w ëŇ lĎę =xuČ lĲĚ rSăĆ ’Ğ PŇ sĆ JĆÁ hČ hŇ ’ĎÄ mĄ C žPlĆ ’Ć oUÃ ’Ă lĘ
ëŇ Cr¿BĎ oUŔ ’Ă rmĆ ’Ň êăŁ wČ wyêĳĂ xĘ qČ lĘ ynăĂ’Ğ yê¡Ă ’Ă PŇ sĆ J¿Ć hČ =hŇ eĲĄhĂ ynČŔ zĘ’Ď BĘ êĘ rĘmăČ’Ď

3 oUÃ ’Ă rmĆ ’Ň êăŁ wČ oUĳ ’Ă lĘ PŇ sĆ J¡Ć hČ hŇ ’¿Ď mĄ C=PŇ lĆ ’ĲĆ =tŇ ’Ć bŇ SĆ IËĎwČ : hoĲĎhylĲČ yn¡ĂBĘ
lsĆ jăĆ ÉtoW‘ĞlĲČ ynĂę bĘŇ lĂ ydĂÁ IĎmĂ hoĎÄhylĲČ žPsĆ JĆ hČ =tŇ ’Ć yêĂ SĘ DăČqĘ hĂ SDăĄqĘ hČ

4 xuăČêĂ wČ oUĳ ’Ă lĘ PŇ sĆ J¡Ć hČ =tŇ ’Ć bŇ SĆ I¿ĎwČ : ëŇ lĲĎ Ceb¿ĆŇ ySĂ ’Ğ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ hŇ kĎŔ iĄ mČ C
yh¡Ă yĘwČ hŇ kĎŔ iĄ mČ C lsĆ jăĆ ÉChWĄÄ ‘ĞIĲČwĲČ PŇ rĄę o~lČ ChnăĄêĘ êĂ wČ PŇ sĆ JĆÁ MyĂtČÄ ’Ň mĎ žoU’Ă

5 ÉdopŇ ’Ą W‘Č IąČwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ yBăĄ ol¡ hŇ kĎŔ ymĂ Sy’ăĂ hĎ wĘ : ChyĘkĲĎŇ ymĂ tŇ yb¿ĄŇ BĘ
6 MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ : NhĲĄ kŇŁ lĘ ol¡ =yhĂ yĘwĲČ wynĎŔ BĎ mĂ ÉdxČ ’Č dŇ yąČ=tŇ ’Ć ’QĄęmČ yĘwČ MypĂŔ rĎtĘŇ C

: hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ rS¿Ď IĎhČ Sy’ËĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ëŇ lĆ m¡Ć Ny’¿Ą
7 yw¡ĂlĄ ’Ch¿ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ xČ j¡Č SĘ UĂ mĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ÉMxĆ lĆÄ tŇ yB¿ĄmĂ r‘ČnČę =yhĂ yĘwĲČ
8 rCg¡ŇlĎ hŇ dĎŔ ChyĘ ÉMxĆ lĆÄ tŇ yB¿ĄmĂ ry‘Ăę hĎ mĲĄ Sy’ĂÁ hĎ ëŇ lĆ IĄÄwČ : MSĲĎ =rgĲĎŇ ’Ch¿ wĘ

: oJĲ rĘDČ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hŇ k¡ĎŇ ymĂ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č MyĂrËČpĘŇ ’Ć =rhČ ’bÌŇŁ IĎwČ ’YĳĎ mĘ yĂ rSăĆ ’ĞBĲČ
9 ÉMxĆ lĆÄ tŇ yB¿ĄmĂ ykĂŇ Łnę ’Ď ywăĂlĄ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’obĳŇ êĎ NyĂ’ăČmĄ hŇ k¡ĎŇ ymĂ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ

10 hŇ băĎŇ SĘ hŇ kĎÁ ymĂ olÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ’YĲĎ mĘ ’Ć rS¿Ć ’ĞBĲČ rCg¡ŇlĎ ëŇ lĄŔ hŁ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ
MymĂŔ IĎlČ ÉPsĆ JĆÄ tŇ rĆWąĆ ‘Ğ ìÁ lĘ =NêĆ’ĲĆ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ wĘ ůNhĄ kŇŁ lĘ C bŇ ’ăĎ lĘ ÈylĂ =hŇ yĄhĘ wĲĆ ydĂę UĎ ‘Ă

11 Sy’ĳĂ hĎ =tŇ ’Ć tŇ bĆŇ SăĆ lĎ yw¡ĂQĄ hČ l’Ć oI¿wČ : ywĲĂQĄ hČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ ìŇ tĳĆŇ yĎxĘ mĂř C Myd¡ĂŇ gĎŇBĘ ëŇ rĆ‘¿ĄwĘ
12 ol¿ =yhĂ yĘwĲČ ywĂŔQĄ hČ dŇ yăČ=tŇ ’Ć ÉhkĎŇ ymĂ ’QąĄ mČ yĘwČ : wynĲĎBĎ mĂ dŇ x¡Č ’Č JĘ olŔ Ér‘ČeČÄhČ yhąĂ yĘwČ
13 yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ ‘Č hŇ kĎŔ ymĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ kĲĎŇ ymĂ tŇ yb¿ĄŇ BĘ yh¡Ă yĘwČ NhĳĄ kŇŁ lĘ r‘Če¡ČhČ
xy ëŇ lĆ m¡Ć Ny’¿Ą MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ : NhĲĄ kŇŁ lĘ yw¡ĂQĄ hČ ylËĂ =hŇ yĎhĲĎ yJÌĂ ylĳĂ ho¡ĎhyĘ bŇ yT¿Ă yyĄ=yJĲĂ

tŇ bĆŇ SĆŔ lĎ ÉhlĎ xĞ nĲČ olą =SuĆbČŇ mĘ ynĂÂDĎhČ TbĆŇ SăĄ MhĄę hĎ MymăĂ IĎbČŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ
: hŇ lĲĎ xĞ nĲČBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ =ëŇ otĲŇ BĘ ’ChË hČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č oQÁ hŇ lĎ pĘŇ nĎÄ=âl žyJĂ

2 MySăĂ nĎ’Ğ hŇ èăĎ mĂ xĞ MêĎÃ xĘ jČ SĘ UĂ mĂ ű NdăĎŇ =ynĄbĘŇ Cxă lĘ SĘ IĂwČ
ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć lGąĄrČlĘ l’ęŁ êĎSĘ ’Ć mĲĄ C hŇ ‘ăĎrĘ~Ď mĂ lyĂxČÁ =ynĄBĘ MySĂÄ nĎ’Ğ žMtĎŇ oYqĘ mĂ
=rhČ C’bąŇŁ IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć CrăqĘ xĂ Ck¡Ň lĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ HrĎŔ qĘ xĎ lĘ C

3 hŇ UĎ hăĄ wĘ hŇ kĎŔ ymĂ tŇ yBăĄ =M‘Ă hŇ UĎ hĄ ť : MSĲĎ Cnyl¡Ă IĎwČ hŇ kĎŔ ymĂ tŇ yBăĄ =dŇ ‘Č ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć
ìăŇ ’Ğ ybĂŇ hĹ=ymĲĂ Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ MSĎę CrCsă IĎwČ ywĳĂQĄ hČ r‘Če¡ČhČ loq¿ =tŇ ’Ć CryJĂŔ hĂ

4 hŇ zăŁ JĎř MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ pĲŇŁ ì¿Ň QĘ =hŇ mČ C hŇ z¡ĆBĎ hŇ WËĆ ‘Ł hŇ ê¿Ď’Č =hŇ mĲĎ C MŁlŔ hĞ
hzkw
.’y‘gb KtyxmĲĂ C n"b ,’"b Nk v.10 .yrq tylĂ ’Ď ,bytk ytĂ ylĂ ’Ď v.2 .yrq êĘ ’Č wĘ ,bytk yêĂ ’Č wĘ v.2 .zy

.yrq ozJĎ v.4 .xy
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ol¡ CrmĘ ’Ň I¿Ł wČ : NhĲĄ kŇŁ lĘ ol¡ =yhĂ ’ĹwĲĎ ynĂ rĄě JĘ WĘ IĂwČ hŇ kĳĎŇ ymĂ yl¡Ă hŇ WĎ ‘¿Ď hŇ zĆŔkĎŇ wĘ 5

Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ CnxĘ n¡Č’Ğ rS¿Ć ’Ğ CnJĄŔ rĘDČ xČ ylăĂ YĘ tČŇ hĞ hŇ ‘ĎŔ dĘŇ năĄwĘ MyhĳĂ Łl’Ň bĲĄŇ ’năĎ=l’Č SĘ
sŘ12 rS¿Ć ’Ğ Mk¡ĆŇ JĘ rĘDČ hoĎŔhyĘ xkČŇ năŁ Molĳ SĎ lĘ CkăŇ lĘ Nh¡Ą JŁ hČ MhËĆ lĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď 6

M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć C’ă rĘIĂwČ hŇ SĎ yĘlĳĎ C’b¡ŇŁ IĎwČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ măĄ xĞ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : HbĲĎŇ =CkŇ lĘ êĲĄ 7

xČ TĄę bŇŁ C ű TqăĄSŁ MynĂÁdŇŁ YĲĂ TjČÄ SĘ mĂ JĘ xTČ bĆŇ lĎ ţ tŇ bĆŇ SăĆ oy HBăĎ rĘqĂ BĘ =rSĆ ’Ğ
MynĂŔ dŇŁ y~ăĂ mĂ ÉhUĎ hĄÄ Myq¿Ă oxrĘC rYĆ‘ĆŔ SrăĄoy ÉZrĆ’ĎÄ BĎ rbąĎŇ DĎ MylĂÄkĘŇ mČ =Ny’ĲĄ wĘ
l’ĳŁ êĎSĘ ’Ć wĘ hŇ ‘¡ĎrĘYĎ MhĆŔ yxĄ ’Ğ=l’Ć ÉC’bÄŁ IĎwČ : MdĲĎŇ ’Ď =M‘Ă Mh¡Ć lĎ =Ny’ĲĄ rb¿ĎŇ dĎŇ wĘ 8

yJąĂ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ hŇ mĎř Cqť Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : śMêĲĆ’Č hŇ m¿Ď Mh¡Ć yxĄ ’Ğ MhËĆř lĎ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ 9

ClŔ YĘ ‘ăĎêĄ=l’Č MySĂŔ xĘ mČ MêăĆ’Č wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ b¡ĎŇ oT hŇ e¿ĄhĂ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCny’ĂÄ rĎ
xČ TĄę BŁ M‘ăČ=l’Ć ű C’băŇŁ êĎ MkĆÂ ’ĞbĲŇŁ JĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć tŇ SĆ r¿ĆlĎ ’b¡ŇŁ lĎ tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ 10

rSăĆ ’Ğ ÉMoqmĎ MkĳĆŇ dĘŇ yĆBĘ Myh¡Ă Łl’Ĺř Hn¿ĎtĎŇ nĘ =yJĲĂ MyĂdČŔ yĎ tŇ băČŇ xĞrĲČ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ
tŇ xČ jăČ SĘ UĂ mĂ ÉMèĎ mĂ C‘ąsĘ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ rb¡ĎŇ DĎ=lJĎ rosŔ xĘ mČ MSăĎ =Ny’ĲĄ 11

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ yl¿Ą JĘ rCg¡ŇxĎ Sy’ĂŔ tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ l’ĳŁ êĎSĘ ’Ć mĲĄ C hŇ ‘¡ĎrĘ~Ď mĂ ynĂŔ DĎhČ
’ChÁ hČ MoqÄ UĎ lČ žC’rĘqĲĎ NJĄÃ =l‘Č hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ Myr¡Ă‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ BĘ CnËxĞ IĲČwČĲ Clę ‘ĞIĲČwĲČ 12

Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ : MyrĲĂ‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ hŇ eĄěhĂ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ dŇ ‘Č ť NdĎę =hŇ nĄxĞmĲČ 13

MySĂę nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ măĄ xĞ CnÂ‘ĞIĲČwĲČ : hŇ kĲĎŇ ymĂ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć =rhČ Mè¡Ď mĂ 14

MêĆę ‘Ę dČŇ yĘhČ MhĆŔ yxĄ ’Ğ=l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ ůSyĂlČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć È lGĄrČlĘ ÈMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ
C‘¿DĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ hŇ kĳĎŇ iĄ mČ C lsĆ p¡ĆŇ C MypĂŔ rĎtĘŇ C dŇ opăŇ ’Ą ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyêąĂ BĲĎ BČ SyăĄ yJĂ ţ
hŇ kĳĎŇ ymĂ tŇ yBăĄ yw¡ĂQĄ hČ r‘Če¿ČhČ =tŇ yBĲĄ =l’Ć C’bËŇŁ IĎwČ hŇ UĎ SĎŔ CrCsă IĎwČ : CWĲ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ 15

MêĎŔ mĘ xČ lĘ mĂ ylăĄ JĘ ÉMyrĂCgŇxĞ Sy’Ăę tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ wĘ : MolĲ SĎ lĘ ol¡ =Cl’ĞSĘ IĂwČ 16

MySĂę nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ măĄ xĞ ClÂ‘ĞIĲČwČĲ : NdĲĎŇ =ynĄBĘ mĂ rS¡Ć ’Ğ r‘ČèĳĎ hČ xtČŇ jăĆ Myb¡ĂŇ ~Ď nĂ 17

=tŇ ’Ć wĘ É lsĆ jĆÄ hČ =tŇ ’Ć Cxę qĘ lĲĎ hŇ UĎ SĎŔ C’BăĎ ůZrĆ’Ď hĎ =tŇ ’Ć lGăĄrČlĘ ÈMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ
r‘ČèČŔ hČ xtČŇ jăĆ Éb~Ď nĂ NhĄę JŁ hČ wĘ hŇ kĳĎŇ iĄ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ Myp¡ĂŇ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ opŔ ’Ą hăĎ
tŇ yBăĄ C’BĎ ť hŇ QĆ ’Ąę wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ yl¿Ą JĘ rCg¡ŇxĎ hĲĆ Sy’ĂŔ hĎ tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ wĘ 18

hŇ kĳĎŇ iĄ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ Myp¡ĂŇ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ opŔ ’Ą hĲĎ ślsĆ jăĆ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ hŇ kĎŔ ymĂ
SrĄÁ xĞhĲČ olÄ žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyWĲĂ ‘Ł Mê¡Ć’Č hŇ m¿Ď NhĄŔ JŁ hČ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 19

Kdy=MyV
CmCq ,bytk hmĎCq y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9 .‘"t Nk : MySĂ xĘ mČ Mt’ l"n v.8 .‘"t Nk =l’Ć l"n v.8

.r"tw +rt Nkw hoĎhyĘ ’"s ,hgwmb Nk v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ’"yd ,b"d Nkw yrqw bytk CmCq ’"sb ,yrq
.z"y qwsp ly‘l Nyy‘ : ‘"t Nk =t’ĆwĘ lsĆjĆhČ=t’Ć l"n v.18
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ű bŇ oTă hĞ NhĳĄ kŇŁ lĘ C bŇ ’ăĎ lĘ Cnl¡Ď =hŇ yĄhĘ wĲĆ CnUĎŔ ‘Ă ëŇ ăĄlwĘ ÉìyjĂÄ =l‘Č ìąŇ dĘŇ yĲĎ=MyWĲĂ
hŇ x¡Ď jĎ SĘ mĂ lĘ C TbĆŇ S¿Ą lĘ NhĄŔ kŇŁ ìăŇ tĘŇ oyĲhĹ o’ť dŇ xĎŔ ’Ć Sy’ăĂ ÉtybĄŇ lĘ NhĄę kŇŁ ìăŇ tĘŇ oyĲhĹ

20 Myp¡ĂŇ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ opŔ ’Ą hăĎ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ NhĄŔ JŁ hČ bŇ lăĄ ÉbTČ yIĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ
21 PŇ FÌČ hČ =tŇ ’Ć CmyWĂÄ IĎwČ CkŇ lĳĄ IĄwČ Cn¡pĘŇ IĂwČ : M‘ĲĎhĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ lsĆ jĳĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ
22 tŇ yBăĄmĂ Cqyx¡Ă rĘhĂ hŇ UĎ h¿Ą : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ hŇ D¡ĎCbŇ JĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nËĆqĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ

CqŔ ‘ĞzĘnĂ hŇ kĎŔ ymĂ tŇ yBăĄ =M‘Ă ÉrSĆ ’Ğ ÉMyêĂ BĲĎ BČ rSąĆ ’Ğ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ wĘ hŇ kĳĎŇ ymĂ
23 CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ MhĳĆ ynĄjĘ CBi¡Ą IČwČ NdĎŔ =ynĄBĘ =l’Ć ÉC’rĘqĘ IĂwĲČ : NdĲĎŇ =ynĄBĘ =tŇ ’Ć CqyB¡Ă dĘŇ IČwČ
24 ytĂŇ yWĂÄ ‘Ď=rSĆ ’Ğ žyhČŁl’Ĺ=tŇ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : êĎqĘ ‘ĲĎzĘnĂ yJ¿Ă ì¡Ň QĘ =hŇ mČ hŇ kĎŔ ymĂ lĘ

yl¡Č ’Ą Cr¿mĘ ’Ň êĲŁ hŇ EËĆ=hŇ mČ C dŇ o‘ĳ yQăĂ =hŇ mČ C Ck¡Ň lĘ êĲĄ wČ NhËĄ JŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ MêÌĆxĘ qČ lĘ
25 C‘ăGĘ pĘŇ yĂ=NjĆ CnUĳĎ ‘Ă ì¡Ň lĘ oqĲ ‘m¿Č SĘ êČ =l’Č NdĎŔ =ynĄBĘ ÉwylĎ ’Ą CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ : ëŇ QĲĎ =hŇ mČ
26 Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ : ìŇ tĲĆŇ yBĄ SpĆŇ n¿ĆwĘ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ hŇ ê¿ĎpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ SpĆŇ nĆŔ yrĄmăĎ ÉMySĂ nĎ’Ğ MkĆę bĎŇ

bŇ SĎ I¿ĎwČ NpĆŇ I¡ĂwČ CeUĆŔ mĂ ÉhUĎ hĄÄ Myq¿Ă zĎxĞ=yJĲĂ hŇ kĎę ymĂ ’rĘIăČwČ MJĳĎ rĘdČŇ lĘ Nd¡ĎŇ =ynĄbĘŇ
27 ÈNhĄ JŁ hČ =tŇ ’Ć wĲĘ hŇ kĎę ymĂ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ÌĄ CxÁ qĘ lĲĎ hŇ UĎ hĄÄ wĘ : otĲŇ yBĄ =l’Ć

Mř t¡ĎŇ o’ CJ¿ IČwČ xČ TĄŔ bŇŁ C TqăĄSŁ ÉM‘Č=l‘Č SyĂlČę =lř‘Č C’băŇŁ IĎwČ ůol=hŇ yĎhĲĎ rSăĆ ’Ğ
28 ’yhăĂ =hŇ qĎ oxrĲĘ yJÌĂ ly~ĂÁ mČ Ny’ĄÄ wĘ : S’ĲĄ bĎŇ Cp¿Ň rĘWĲĎ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ

bŇ oxĳ rĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ rSăĆ ’Ğ qmĆ ‘¡ĄBĎ ’yhĂě wĘ MdĎŔ ’Ď =M‘Ă ÉMhĆ lĎ =Ny’ĲĄ rbąĎŇ dĎŇ wĘ Nodę y~Ă mĂ
29 NDăĎ ÉMSĄ BĘř NDĎŔ Éry‘Ă hĎ =MSĲĄ C’ą rĘqĘ IĂwĲČ : HbĲĎŇ CbŇ SĘ I¿ĄwČ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć Cn¿bĘŇ IĂwČ

: hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂlĎ ry‘¡ĂhĎ =MSĲĄ SyĂl¿Č MlËĎ C’wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ dŇ Q¡Č Cy rS¿Ć ’Ğ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ
30 hŇ èĆÁ ˜mĘř =NBĆ MSÄŁ rĘGĲĄ=NBĆ NtĎŇ nĎ ohĲ ywĂţ lsĆ jĳĎ hČ =tŇ ’Ć Nd¡ĎŇ =ynĄBĘ MhËĆ lĎ CmyqÌĂIĎwČ
31 CmyWăĂ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ ol¿ GĘ Moy¡=dŇ ‘Č ynĂŔ DĎhČ TbĆŇ SăĄ lĘ ÉMynĂ hĞkĲŇŁ CyąhĎ wynĎębĎŇ C ’Chă

Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ oy¿hĹ ymËĄyĘ=lJĎ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ k¡ĎŇ ymĂ lsĆ j¿Ć =tŇ ’Ć MhĆŔ lĎ
: hŇŁlĲ śSĂ BĘ

Ty ytăĄŇ JĘ rĘyČBĘ rGĎ ť ywĂęlĄ Sy’ăĂ ű yhăĂ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Ny’ăĄ ëŇ lĆ m¡Ć C MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉyhĂ yĘwĲČ
2 hŇ nąĆzĘêĂ wČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ MxĆ l¡Ć tŇ yB¿ĄmĂ SgĆŇlĆŔ ypĂŇ hŇ èăĎ ’Ă Éol=xuČ IĲĂwČ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć =rhČ

hŇ dĳĎŇ ChyĘ MxĆ l¡Ć tŇ yB¿Ą =l’Ć hĎ ybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =l’Ć Éoê’Ă mĲĄ ëŇ lĆ êąĄ wČ oSŔ gĘŇlČ yjĲĂ ÉwylĎ ‘Ď
3 hĎ yrĆę xĞ’ĲČ ëŇ lĆ IăĄwČ HSĎÁ y’Ă MqĎ IĎÄwČ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č Mym¡Ă yĎ MSĎě =yhĂ êĘ wČ

ÉCh’ĄÄ ybĂŇ êĘ wČ MyrĳĂmŁ xĞ dŇ mĆ YăĆ wĘ oU¡ ‘Ă or¿‘ĞnĲČwĘ wřbŔ yVhl ÉHBĎ lĂ =l‘Č rBąĄdČŇ lĘ
tyb
+n v.30 .‘"tw b"yd ,g"d ,’"d Nkw MSĄ JĘ ’"s v.29 .HtĎo’ rybs v.27 .‘"tw ’"yd Nkw =d‘Č ’"s v.27

bytk obySĂ hĞlĲČ y’xndml ,yrq HbĎ ySĂ hĞlĲČ ,bytk obySĂ hĞlĲČ y’br‘ml v.3 .Ty .yrq olSĂ BĘ v.31 .hywlt
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oBą =qzĆxĞ IĲČwČ : otĲŇ ’Ň rĎqĘ lĂ xm¡Č WĘ IĂwČ hŇ rĎŔ ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybăĂŇ ’Ğ ÉCh’ĄÄ rĘIĂwČ hĎ ybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ 4

Cnyl¡Ă IĎwČ CêŔ SĘ IĂwČ ÉClkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MymĳĂ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ oê¡’Ă bŇ SĆ I¿ĄwČ hŇ rĎŔ ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybăĂŇ ’Ğ ÉontĘŇ xĲŁ
žrmĆ ’Ň IŁ wČ tŇ kĆŇ lĳĆlĎ MqĎ IăĎwČ rqĆB¡Ł bČŇ CmyJ¿Ă SĘ IČwČ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ MoIăBČ ÉyhĂ yĘwČĲ : MSĲĎ 5

Cbę SĘ IĲĄwČ : CkŇ lĲĄ êĄ rx¿Č ’Č wĘ MxĆ l¡Ć =tŇ jČ ìËŇ BĘ lĂ dŇ ‘ÌĎsĘ onętĎŇ xĞ=l’Ć hŇ rĎÁ ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybĂÄ ’Ğ 6

Sy’ĂŔ hĎ =l’Ć ÉhrĎ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybąĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ CêĳSĘ IĂwČ wD¡ĎxĘ yČ MhËĆ ynĄSĘ ClÌ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ
onŔ tĘŇ xĲŁ ÉoB=rYČ pĘŇ IĂwČ tŇ kĆŇ lĳĆlĎ Sy’¡Ă hĎ MqĎ I¿ĎwČ : ìŇ BĲĆ lĂ bŇ T¿Čř yĂwĘ Nyl¡Ă wĘ ’n¿Ď=l’Ć ohĲ 7

ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůtkĆŇ lĆ lĎ ÈySĂ ymĂ xĞhĲČ MoIăBČ rqĆBÁŁ BČ MJĄÄ SĘ IČwČ : MSĲĎ NlĆ I¿ĎwČ bŇ SĎ I¡ĎwČ 8

Cl¡ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MoIĳhČ tŇ oTă nĘ =dŇ ‘Č Ch¡ mĘ hĘ mČ tĘŇ hĲĂ wĘ ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ É’nĎ=dŇ ‘ĎsĘ hŇ rĎę ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybăĂŇ ’Ğ
onătĘŇ xĲŁ olă rmĆ ’Ň IăŁ wČ orĳ‘ĞnĲČwĘ oS¡ gĘŇlČ ypĲĂŇ C ’Ch¿ tŇ kĆŇ lĆŔ lĎ ÉSy’Ă hĎ MqĎ IąĎwČ : MhĲĆ ynĄSĘ 9

tŇ onąxĞ hŇ eĄÄhĂ ’nĎÂ=CnylĲĂ bŇ ręŁ ‘ĞlĲČ MoIÁhČ hŇ pĎÄ rĎ ž’nĎ hŇ eăĄhĂ hŇ rĎÃ ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybăĂŇ ’Ğ
ê¡ĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ MkĆŔ JĘ rĘdČŇ lĘ ÉrxĎ mĎ MêąĆmĘ JČ SĘ hĂ wĘ ìŇ bĆŔ bĎŇ lĘ bŇ TăČ yyĂwĘř ÉhjŁ Nyl¿Ă ÉMoIhČ
xkČŇ năŁ =dŇ ‘Č É’bŇŁ IĎwČ ëŇ lĆ IĄęwČ MqĎ IăĎwČ NClŔ lĎ ÉSy’Ă hĎ hŇ bąĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ : ìŇ ślĲĆ hĎ ’ĲŁ lĘ 10

: oUĲ ‘Ă oS¡ gĘŇlČ ypĲĂŇ C MySĂŔ CbŇ xĞ ÉMyrĂomxĞ dŇ mĆ YąĆ oUę ‘Ă wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ’yh¡Ă sCbŔ yĘ
’eËĎ=hŇ kĎŇ lĘ wynĎę dŇŁ ’Ğ=l’Ć r‘ČeČÁhČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ răČ MoI¡hČ wĘ sCbŔ yĘ=M‘Ă MhăĄ 11

wynĎŔ dŇŁ ’Ğ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : HBĲĎ Nyl¿Ă nĎ wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ys¿Ă CbŇ yĘhČ =ry‘ĲĂ =l’Ć hŇ rĎCsË nĎ wĘ 12

CnrĘb¡ČŇ ‘Ď wĘ hŇ eĎřhĳĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ mĂ =âlĲ rSËĆ ’Ğ yrĂŔ kĘŇ nĎ ry‘ăĂ=l’Ć ÉrCsnĎ âlą
Cel¿Č wĘ tŇ omĳ qŁ UĘ hČ dŇ śxăČ’Č BĘ hŇ b¡ĎŇ rĘqĘ nĂ wĘ K¿ lř orŔ ‘ĞnĲČlĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ =dŇ ‘Č 13

lYĆ’¿Ą SmĆ èĆŔ hČ ÉMhĆ lĎ ’bąŇŁ êĎ wČ CkŇ lĳĄ IĄwČ Cr¡bĘŇ ‘Č IĲČwČ : hŇ mĲĎ rĎbĲĎŇ o’¿ hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ bČŇ 14

’bęŁ IĎwČ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ BČ NClă lĎ ’ob¡Ň lĎ MSĎŔ CrsăĚIĎwČ : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ 15

ű hŇ eăĄhĂ wĘ : NClĲ lĎ hŇ tĎŇ yĘB¡Č hČ Mt¿ĎŇ o’=PŇ iĲĄ ’Č mĘ Sy’ËĂ Ny’¿ĄwĘ ry‘ĂŔ hĎ bŇ xăŁ rĘBĂ ÉbSĆ IĄÄwČ 16

MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć rhăČ mĄ ÉSy’Ă hĎ wĘ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ ÉhdĆŇ vĎ hČ =NmĂ ChWąĄ ‘ĞmĲČ =NmĲĂř ’BăĎ NqĄę zĎ Sy’ăĂ
’rĘIËČwČ wynĎę y‘Ą ’văĎ IĂwČ : ynĲĂ ymĂ yĘ yn¿ĄBĘ Moq¡ UĎ hČ yS¿Ą nĘ ’Č wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ BČ rg¡ĎŇ=’ChwĘ 17

ëŇ ¡ĄltĄŇ hŇ nĎ’¿Ď NqËĄEĎhČ žSy’ÌĂ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ry‘ĳĂhĎ bŇ oxă rĘBĂ xČ r¡Ą’Ł hĲĎ Sy’¿Ă hĎ =tŇ ’Ć
ÈhdĎŇ ChyĘ MxĆ lăĆ =tŇ yBĲĄ mĂ CnxĘ nČÁ’Ğ MyrĂÄ bĘŇ ‘ĲŁ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ’obĲŇ êĎ NyĂ’¿ČmĄ C 18

hŇ dĳĎŇ ChyĘ MxĆ l¡Ć tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č ëŇ lĄě’Ą wĲĎ ykĂŇ nŔŁ ’Ď MèăĎ mĂ ůMyĂrČpĘŇ ’Ć =rhČ ytăĄŇ JĘ rĘyČ=dŇ ‘Č
=MgČŇ wĘř : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ hČ yt¡ĂŇ o’ PŇ i¿Ą ’Č mĘ Sy’ĂŔ Ny’ăĄwĘ ëŇ lĄŔ hŁ ynăĂ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć wĘ 19

Nbt
.bTyywĲĂ n"b ,’"b Nk v.9 .+sx +g wyl‘ rsmn ’"sbw ,w"Tdw b"d ,’"d Nkw bTČ yĂwĘ ’"sb ,bTČ yywĂ n"b ,’"b Nk v.6

.yrq hkĎ lĘ ,bytk ëlĄ v.13 .+rtw q"d Nkw hUĎhĄ ’"s v.12 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw ìylĆhĎ’Ł lĘ ’"s v.9

.’y‘g ’lb =NmĂ n"b ,’"b Nk v.16 .yrqw bytk txČ’ČBĘ ’"sb ,yrq txČ’ČBĘ v.13
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ìŇ tĆŔ mĎ ’ĞlăČ wĘ ÉylĂ =SyĆ NyĂyąČwĎ MxĆ lăĆ MgČŇ wĘţ CnyrĄŔ omxĞlĲČ SyăĄ É’ojsĘ mĂ =MGČř NbĆŇ êąĆ
20 ÉNqĄ EĎhČ Sy’ąĂ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rbĲĎŇ DĎ=lJĎ ros¡ xĘ mČ Ny’¿Ą ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ś‘Ğ=M‘Ă r‘Če¡ČlČ wĘ sŘ13

21 Ch’ăĄ ybĂŇ yĘwČ : NlĲČ êĎ =l’Č bŇ ox¡ rĘBĲĎ qr¿Č ylĳĎ ‘Ď ì¡Ň rĘosĲ xĘ mČ =lJĎ qr¿Č ëŇ lĎŔ Molă SĎ
22 ÈhUĎ hĄ : CêĲ SĘ IĂwČ Cl¡ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MhĆŔ ylĄ gĘŇrČ ÉCYxĞrĘIĂwĲČ MyrĳĂomxĞlĲČ lwbř y¡w otŔ ybĄŇ lĘ

ÉCBsČÄ nĎ l‘Č IČęlĂ bĘŇ =ynĲĄbĘŇ ySăĄ nĘ ’Č ry‘ĂÁ hĎ ySĄÄ nĘ ’Č žheĄhĂ wĘ ůMBĎ lĂ =tŇ ’Ć MybăĂŇ yTĂ ymĲĄ
tŇ yĂBąČhČ l‘ČBăČ Sy’Ă hĎ ţ=l’Ć Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ tŇ lĆ DĳĎhČ =l‘Č Myq¡ĂjĘ DČtĘŇ mĲĂ tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć
: Ce‘ĲĆdĎŇ nĲĄwĘ ì¡Ň tĘŇ yBĲĄ =l’Ć ’B¿Ď =rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ =tŇ ’Ć ’YĄę oh rmŔŁ ’Ň lĄ ÉNqĄ EĎhČ

23 =l’Č yx¡Č ’Č =l’Č MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ yĂBČŔ hČ l‘ČBăČ ÉSy’Ă hĎ MhĆę ylĄ ’Ğ ’YăĄ IĄwČ
CW¡ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ ytĂŔ yBĄ =l’Ć ÉhEĆhČ Sy’ąĂ hĎ ’BĎÂ =rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’ĲČ ţ ’nĳĎ C‘răĄêĎ

24 ’eąĎ=hŇ ’Ď yYĲĂ o’ ChSĄę gĘŇlČ ypĲĂŇ C hŇ lĎÁ CtŇ BĘ hČ yêĂÄ bĂŇ žheĄhĂ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ l¿Ď bĎŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć
ÉhEĆhČ Sy’ąĂ lĎ wĘ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ oF¡ hČř Mř hĆŔ lĎ CWă ‘ĞwĲČ MtĎŔ o’ Ceă‘Č wĘ ÉMtĎŇ o’

25 ‘ČmăŁ SĘ lĂ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ CbąŇ ’Ď =âlĲ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ l¿Ď bĎŇ eĘ hČ rb¡ČŇ DĘ CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlăř
HtĎŇ o’ţ C‘ădĘŇ IĲĄwČ ZCxĳ hČ Mh¡Ć yřlĄ ’Ğ ’Y¿Ą IŁ wČ oSŔ gĘŇlČ ypăĂŇ BĘ ÉSy’Ă hĎ qząĄxĞ IĲČwČ olŔ
: rxČ èĲĎ hČ tŇ ol‘ĞBĲČř hĎ Cx¡ QĘ SČ yĘwĲČ rqĆBŔŁ hČ =dŇ ‘Č ÉhlĎ yĘQČÄhČ =lJĎ HbąĎŇ =ClQĘ ‘ČtĘŇ IĲĂwČ

26 =rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ =tŇ yBĲĄ xtČŇ jÌĆ ljÂŁ êĂ wČ rqĆBĳŁ hČ tŇ onăpĘŇ lĂ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ ’b¿ŇŁ śêĎ wČ
27 tŇ otăŇ lĘ DČř ÉxêČpĘŇ IĂwČ rqĆBęŁ BČ hĎ ynĆÁdŇŁ ’Ğ MqĎ IĎÄwČ : ro’Ĳ hĎ =dŇ ‘Č Mè¡Ď hĎ yn¿ĆodŇ ’Ğ

xtČŇ jăĆ ÉtlĆ pĆÄ nŁ oSę gĘŇlČ ypĲĂŇ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ hŇ eÌĄhĂ wĘ oJĳ rĘdČŇ lĘ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ’Y¡Ą IĄwČ tŇ yĂBČŔ hČ
28 hŇ nĳĆ‘řŁ Ny’ăĄwĘ hŇ kĎŇ ¡ĄlnĄwĘ ymĂ Cq¿ hĎ ylËĆ’Ą rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : PŇ iĲČ hČ =l‘Č hĎ yd¡ĆŇ yĎwĘ tŇ yĂBČŔ hČ
29 otę yBĄ =l’Ć ’băŇŁ IĎwČ : omĲ qŁ mĘ lĂ ëŇ lĆ I¡ĄwČ Sy’ĂŔ hĎ MqĎ IăĎwČ romŔ xĞhĲČ =l‘ĲČ ÉhĎ xĆÄ uĎ IĂwČ

Myn¿ĄSĘ lĂ hĎ ymĆŔ YĎ ‘ĞlĲČ ÉhĎ xĆÄ êĘ nČ yĘwČĲ oSŔ gĘŇlČ ypĲĂŇ BĘ qzăĄxĞ IĲČwČ ÉtlĆ kĆÄ ’ĞUĲČ hČ Ĳ=tŇ ’Ć xuąČIĂwČ
30 hŇ ’Ćę rŁ hĲĎ =lkĎŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lCb¿Ň GĘ lk¡ŇŁ BĘ hĎ xĆŔ QĘ SČ yĘwČĲ MyxĳĂ tĎŇ nĘ rW¡Ď ‘Ď

É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ olą ‘Ğ MoIÂmĂ lĘ tŇ ’Ň ŁzŔJĎ ÉhtĎŇ ’ĞrĘnĂ =âlĲ wĘ hŇ tąĎŇ yĘhĘ nĲĂ =âl ÉrmČ ’Ď wĘ
: CrBĲĄ dČŇ wĘ CY‘¿Ě hĎ yl¡Ć ‘Ď Mk¿ĆŇ lĎ =CmyWĲĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ

k Sy’ăĂ JĘ hŇ dĎÁ ‘ĄhĲĎ lhĄÄ uĎ êĂ wČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ ÈC’YĘ IĲĄwČ
: hŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’¡ĆwĘ ‘bČŇ SĆŔ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ÉNDĎmĂ lĘ dŇ xĎę ’Ć

2 MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ M‘ăČ lh¡Č qĘ BĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ lJŁ ť M‘Ďę hĎ =lJĎ tŇ oeăjĂ CbÂ ~Ę yČtĘŇ IĲĂwČ
‘br’
lobIĎwČ v.21 .s"tw +rt ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ìDĆbĘ ‘Č ’"s v.19 .=MgČwĘ ’"s v.19 .=MGČ rybs v.19

,’"d Nkw =l’Č ’"s v.24 .boFJČ ’"s v.24 .w"dw b"d ,’"d Nkw NhĆlĎ ’"s v.24 .yrq lbĎ IĎwČ ,bytk
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk tol‘ĞJČ ’"sb ,yrq tol‘ĞJČ v.25 .rsx MhĆlĄ’Ğ ’"s v.25 .r"tw ‘"t ,w"d ,b"d

.’lm hnĆo‘ ’"s v.28 .b"ydw b"d ,’"d Nkw twtld=t’Ć ’"s v.27 .’lm ’obêĎwČ ’"s v.26
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: bŇ rĆxĲĎ PŇ lĲĄřS¿Ł yl¡Ă gĘŇrČ Sy’¿Ă PŇ lĆ ’ËĆ tŇ o’¿ mĄ ‘BČÄ rĘ’Č
ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cl¿ ‘Ď=yJĲĂ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ ÉC‘mĘ SĘ IĂwĲČ 3

Sy’ăĂ hĎ N‘Č IČÁwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ hŇ t¡ĎŇ yĘhĘ nĲĂ hŇ k¿ĎŇ y’Ą Crě BĘ DČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ 4

NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ lĘ rSăĆ ’Ğ ÉhtĎŇ ‘ĎÄ bĘŇ GĂ hČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ hŇ x¡Ď YĎ rĘeĂ hČ hŇ è¿Ď ’Ă hĲĎ Sy’ËĂ ywĂęQĄ hČ
ylËČ ‘Ď CBsÌŁ IĎwČ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ hČ ylăĄ ‘ĞBĲČ ÉylČ ‘Ď CmqąĚIĎwČ : NClĲ lĎ yS¡Ă gĘŇlČ ypĲĂŇ C yn¿Ă’Ğ ytĂŇ ’Ň BËĎ 5

: tŇ mĲŁ êĎ wČ Ce¡‘Ă yS¿Ă gĘŇlČ yjĲĂ =tŇ ’Ć wĘ gŇrŔŁ hĞlĲČ CUă DĂ ÉytĂŇ o’ hŇ lĎ yĘlĳĎ tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ lăČ xĞ nĲČ hŇ d¡ĄŇ WĘ =lkĎŇ BĘ hĎ xĆŔ QĘ SČ ’Ğ wĲĎ hĎ xĆŔ êĘ nČ’Ğ wĲĎ ÉySĂ gĘŇlČ ypĲĂŇ BĘ zxąĄ ’Ł wĲĎ 6

Cb¿Ň hĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Mk¡ĆŇ QĘ kĚŇ hŇ e¿ĄhĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ l¡Ď bĎŇ nĘ C hŇ U¿Ď zĂ CWË ‘Ď yJ¿Ă 7

âlą rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ x¡Ď ’Ć Sy’¿Ă JĘ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉMqĎ IĎÄwČ : MŁlĲ hĞ hŇ Y¡Ď ‘ĄwĘ rb¿ĎŇ DĎ MkËĆŇ lĎ 8

rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ hŇ êĎě ‘Č wĘ : otĲŇ ybĄŇ lĘ Sy’¿Ă rCs¡ nĎ âl¿ wĘ olŔ hĽ’ĲĎ lĘ Sy’ăĂ ÉëlĄ nĄ 9

MySĂÄ nĎ’Ğ žhrĎWĎ ‘Ğ CnxĘ qăČlĎ wĘ : lrĲĎogŇBĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ lČ hŇ W¡Ć ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ 10

tŇ xČ q¿ČlĎ hŇ bĎŔ bĎŇ rĘlĎ PŇ lĆ ’ăĆ wĘ ÉPlĆ ’ĆÄ lĎ hŇ ’ąĎ mĄ C l’Ąę rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ ű lkăŇŁ lĘ hŇ ’ĎÁ UĄ lČ
rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎŔ bĎŇ eĘ hČ =lkĎÄ JĘ NmĂŔ yĎnĘ BĂ ‘bČŇ găĆŇlĘ ÉM’Ď obŇ lĘ tŇ oWę ‘ĞlĲČ M‘ĳĎlĎ hŇ d¡ĎŇ YĄ
dŇ x¡Ď ’Ć Sy’¿Ă JĘ ry‘ĂŔ hĎ =l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ Sy’ąĂ =lJĎ PŇ sĄÂ’Ď IĲĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ W¡Ď ‘Ď 11

: MyrĲĂbĄŇ xĞ
hŇ mĎ ť rmĳŁ ’Ň lĄ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yT¿Ą bĘŇ SĂ =lkĎŇ BĘ MySĂŔ nĎ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ yTąĄbĘŇ SĂ CxÂlĘřSĘ IĂwĲČ 12

MySĂÄ nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć žCnêĘ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : MkĲĆŇ BĎ hŇ t¡ĎŇ yĘhĘ nĲĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ ‘ăĎrĎhĲĎ 13

âlą wĘ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ hŇ ‘¡ĎrĎ hŇ r¿Ď‘ĞbĲČŇ nĘ C MtĄŔ ymĂ nĘ C Éh‘ĎbĘŇ GĂ BČ rSąĆ ’Ğ l‘Č IČÁlĂ bĘŇ =ynĲĄBĘ
=ynĲĄbĘŇ CpÌŇ sĘ ’ĲĎ IĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ Mh¿Ć yxĄ ’Ğ loq¡ BĘ ‘ČměŁ SĘ lĂ NmĂŔ yĎnĘřbĂŇ ÉCbŇ ’Ď 14

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =M‘Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ tŇ ’Ň Y¿Ą lĎ hŇ tĎŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ hČ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ =NmĂ NmËĂ yĎnĘ bĂŇ
hŇ è¿Ď SĂ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć MyrĂŔ ‘ĎhăĆ mĄ É’ChhČ MoIąBČ NmĂÁ yĎnĘ bĂŇ ynĄÄbĘŇ žCdŇ qĘ jĲĎ tĘŇ IĂwČ 15

‘b¿ČŇ SĘ CdŔ qĘ jăĎ tĘŇ hĂ Éh‘ĎbĘŇ GĂ hČ ybąĄŇ SĘ IĲŁ mĂ dŇ bČŇ lĘ ţ bŇ rĆxĳĎ PŇ lĲĄ SăŁ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ
rCxŔ BĎ Sy’ăĂ Éto’mĄ ‘bąČŇ SĘ hŇ EĆęhČ M‘ăĎhĎ ű lJăŁ mĂ : rCxĲ BĎ Sy’¿Ă tŇ o’¡ mĄ 16

: ’TĲĂ xĞ yĲČ âl¿ wĘ hŇ r¡Ď‘ĞvĲČ hČ Ĳ=l’Ć NbĆŇ ’ËĆ BĎ ‘ČlÌĄqŁ hŇ zĆę=lJĎ onĳymĂ yĘ=dŇ yČ rF¡Ą ’Ă
‘BČÄ rĘ’Č NmĂŔ yĎnĘ BĂ mĂ ÉdbČŇ lĘ Cdę qĘ jĲĎ tĘŇ hĂ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ wĘ 17

CmqĚÁ IĎwČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ Sy’¿Ă hŇ z¡Ć=lJĎ bŇ rĆxĳĎ PŇ lĲĄ SăŁ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ tŇ o’¿ mĄ 18

ymĂ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ ůMyhĂ Łl’Ň bĲĄŇ Clă ’ĞSĘ IĂwČ È l’Ą ÍtŇ ybĲĄŇ Clă ‘ĞIĲČwČ
wnl=hl‘y
bytk Nmynb ynĄbĘ ’"sb ,yrq Nmynb ynĄbĘ v.13 .CxQĘ SČ yĘwČ ’"s v.12 .b"d Nkw gtm ’lb PlĄS¿Ł ’"s v.2 .k
qwsp Nyy‘ : w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw ynĄbĘ tlm ’lb yrqw bytk Nmynb wb’ ’"sbw ,s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw

.hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18 .+kwww.bibleist.ru
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hŇ d¿ĎŇ ChyĘ ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ =M‘Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ hŇ QĎŔ xĂ êĘ bČŇ CnQăĎ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ
19, 20 É’YĄ IĄwČ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ hČ =l‘Č Cn¡xĞ IĲČwĲČ rqĆBĳŁ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CmCq¿ IĎwČ : hŇ QĲĎ xĂ êĘ bČŇ

l’ËĄ rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ MêÌĎ’Ă CkÄ rĘ‘Č IĲČwČ NmĳĂ yĎnĘ BĂř =M‘Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ
21 CtŇ yxĂÄ SĘ IČwČ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ hČ =NmĂ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ C’¿ YĘ IĲĄwČ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ hČ =l’Ćř hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ
22 qE¿ĄxČ tĘŇ IĂwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂnČÄSĘ ’Chę hČ MoIăBČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂbĘŇ

=CkŇ rĘ‘ĲĎ rS¿Ć ’Ğ Moqě UĎ BČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ëŇ răŁ ‘ĞlĲČ ÉCpŇ sĂÄ IŁ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ M‘¡ĎhĎ
23 ÈhoĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ CJă bĘŇ IĂwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Clă ‘ĞIĲČwČ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ MoI¿BČ MS¡Ď

hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉtSĆ gĆÄlĎ PŇ ysĂę o’hĲČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhybĲČŇ Clą ’ĞSĘ IĂwČ ůbrĆ‘ĆhĎ =dŇ ‘Č
: wylĲĎ ’Ą Cl¿ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ yxĳĂ ’Ď Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ =M‘Ă

24, 25 ž’YĄ IĄwČ : ynĲĂ èĄ hČ MoI¿BČ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ =l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CbÌŇ rĘqĘ IĂwČ
ynĄÄbĘŇ bĂŇ žCtŇ yxĂ SĘ IČwČ ůynĂ èĄ hČ MoIăBČ Èh‘ĎbĘŇ GĂ hČ =NmĂ ű Mt¿ĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ű NmĂÄ yĎnĘ bĂŇ
ypĄŇ lĘ S¿Ł hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ rW¿Ď ‘Ď tŇ nČÄmŁ SĘ dŇ o‘ę l’ĄÁ rĎWĘ yĂ

26 ÉCJbĘŇ IĂwČ l’Ąę ÍtŇ ybĲĄŇ C’băŇŁ IĎwČ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ wĘ l’ĄÄ rĎWĘ yĂ žynĄBĘ =lkĎŇ Clă ‘ĞIĲČwĲČ : bŇ rĆxĲĎ
ClË ‘ĞIĲČwČĲ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č ’Ch¡ hČ =MoIĲbČŇ CmCY¿ IĎwČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMSĎ CbŇ SĘ IąĄwČ

27 MSĎę wĘ hoĳĎhyBĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cl¿ ’ĞSĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă lĎ SĘ C tŇ ol¿ ‘Ł sŘ14

28 śNrÁŁ hĞ’ĲČ =NBĲĆ rzĎÄ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sxĎ nĘ ypĲĂŇ Cţ : MhĲĄ hĎ Mym¡Ă IĎBČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yrăĂBĘ ÉNor’Ğ
hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ lČ tŇ ’Ň YÌĄlĎ dŇ o‘Á PŇ sĂÄ o’hĲČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈMhĄ hĎ MymăĂ IĎBČ wynĎę pĎŇ lĘ ű dŇ măĄ ‘Ł
Cen¿ĆêĘ ’Ć rx¡Ď mĎ yJ¿Ă ClŔ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ lDĳĎxĘ ’Ć =M’Ă yx¡Ă ’Ď Nm¿Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄBĘ =M‘Ă

29 : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ =l’Ć MybĂŔ rĘ’ĲŁ É l’Ą rĎWĘ yĂ MWĆ IąĎwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎbĘŇ
30 =l’Ć Ck¿Ň rĘ‘Č IĲČwČ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIăBČ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ =l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÌ ‘ĞIĲČwČ
31 Cq¡ êĘ nĘ hĎ M‘ĎŔ hĎ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ C’ą YĘ IĲĄwČ : M‘ČpĲĎŇ BĘ M‘Čp¿ČŇ JĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ

ÉtoQsĂ mĘ BĲČ M‘ČpČę BĘ ű M‘ČpăČŇ JĘ MylĂÁlĎ xĞ M‘ĎÄ hĎ mĲĄř žtoJhČ lĘ CQxĄÃ IĎwČ ry‘ĳĂhĎ =NmĂ
Sy’¡Ă MyS¿Ă ŁlSĘ JĂ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉhtĎŇ ‘ĎÄ bĘŇ GĂ tŇ xąČ ’Č wĘ l’Ąę ÍtŇ ybĲĄŇ hŇ lăĎ ‘Ł tŇ xČÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ

32 hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ JĘ Cnyn¡ĄpĎŇ lĘ MhËĄ Myp¿ĂŇ GĎ nĂ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ
: tŇ oQĲ sĂ mĘ hĲČ =l’Ć ry‘¡ĂhĎ =NmĂ ChnĚŔ uĘ tČŇ nĘ CĲ ÉhsĎ CnÄ nĎ Crę mĘ ’ĲĎ l’ăĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ C

33 bŇ rÌĄ’Ł wĘ rmĳĎ êĎ l‘ČbăČŇ BĘ Ck¡Ň rĘ‘Č IĲČwČ omŔ oqUĘ mĂ CmqĎ ť l’Ąę rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ ű lkăŇŁ wĘ
l’rVy
.+rt Nkw =l‘Č ’"s v.20 .x"y qwsp Nyy‘ : ’"d Nkw Nmynb=ynĄBĘ ’"s v.20 .’qsp N’k Vy ’"sb v.20

M‘ĎhĎ=NmĂ ’"s v.31 .s"t Nkw NhĄJŁ hČ Nrh’ ’"s v.28 .hlm ’dx l’ĄtybĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.26
.hlm ’dx l’ĄtybĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.31 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw
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hŇ ‘ĎÁ bĘŇ GĂ lČ śdŇ gĆŇ eĆÄmĂ žC’bŇŁ IĎwČ : ‘bČŇ gĲĎŇ=hŇ rĄ‘ĞUĲČ mĂ om¡ qŁ UĘ mĂ xČ yg¿ĂŇmĄ l’ËĄ rĎWĘ yĂ 34

ÉMhĄ wĘ hŇ dĎŇ bĳĄŇ JĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ ÉrCxBĎ Sy’ąĂ MypĂÄ lĎ ’Ğ žtrĆWĆ ‘Ğ
ű ho¿ĎhyĘ PŇ GÄŁ IĂwČ : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ tŇ ‘Čg¿ČŇ nŁ =yJĲĂ C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ âlă 35

MoIăBČ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ BĘ l’ąĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ žCtŇ yxĂ SĘ IČwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ ÈNmĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć
: bŇ rĆxĲĎ PŇ lĄ S¿Ł hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ Sy’ĳĂ hŇ ’¡Ď mĄ C PŇ lĆ ’ËĆ hŇ è¿Ď mĂ xĞ wĲČ MyrĂÄ WĘ ‘Ć ’ChŔ hČ
NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ lĘ ÉMoqmĎ l’ąĄ rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ CnÄêĘ IĂwČ CpŇ GĳĎ nĂ yJăĂ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ C’¿ rĘIĂwČ 36

CSyxĂŔ hĄ bŇ răĄ’Ł hĲĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ hČ =l’Ćř CmW¡Ď rS¿Ć ’Ğ bŇ rĄŔ ’Ł hăĎ =l’Ć ÉCxTĘ bĲĎŇ yJąĂ 37

=ypĂŇ lĘ ry‘¡ĂhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ bŇ rĄŔ ’Ł hĲĎ ÉëSŁ mĘ IĂwČ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ hČ =l’Ćř CT¡ SĘ pĘŇ IĂwĲČ
MtËĎŇ ol‘ĞhĲČ lĘ bŇ rĆhĆě bŇ rĳĄ’Ł hĲĎ =M‘Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă lĘ hŇ yËĎhĎ dŇ ‘Ąę oUhČ wĘ : bŇ rĆxĲĎ 38

NmĂÃ yĎnĘ bĂŇ C hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ ëŇ p¿ŇŁ hĞ IĲČwČ : ry‘ĲĂhĎ =NmĂ NS¡Ď ‘ĎhĲĆ tŇ ’¿Č WĘ mČ 39

CrŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ Sy’ĂŔ MySăĂ ŁlSĘ JĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ BĘ MyląĂ lĎ xĞ tŇ oJÄ hČ lĘ ž lxĄ hĄ
tŇ ’Ąę WĘ UČ hČ wĘ : hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂhĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ JČ CnynĄŔ pĎŇ lĘ É’Ch PŇ G¿Ď nĂ PŇ oGÄnĂ žë’Č 40

hŇ eËĄhĂ wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉNmĂ yĎnĘ BĂ NpĆŇ IąĂwČ NSĳĎ ‘Ď dŇ CUă ‘Č ry‘¡ĂhĎ =NmĂ tŇ ol¿ ‘ĞlĲČ hŇ QĎ xËĄ hĄ
lh¡Ą BĎ IĂwČ ëŇ pČŔ hĎ É l’Ą rĎWĘ yĂ Sy’ąĂ wĘ : hŇ mĎ yĘmĲĎ èĎ hČ ry‘¡ĂhĎ =lylĲĂ kĘŇ hŇ l¿Ď ‘Ď 41

ynĄÄpĘŇ lĂ CnÂpĘŇ IĂwČ : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ wyl¡Ď ‘Ďř hŇ ‘¿ĎgĘŇ nĲĎ =yJĂ hŇ ’ĎŔ rĎ yJăĂ NmĳĂ yĎnĘ BĂ Sy’ăĂ 42

ÉrSĆ ’Ğ wĲČ ChtĘŇ qĳĎyBĂ dĘŇ hĂ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ wĘ rř BĎŔ dĘŇ UĂ hČ ëŇ rĆDăĆ=l’Ćř É l’Ą rĎWĘ yĂ Sy’ąĂ
ChpĚŔ ydĂŇ ïĘř hĂ ÉNmĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć CrąêĘ JĂ : okĲŇ otŇ BĘ ot¡Ň o’ Myt¿ĂŇ yxĂ SĘ mČ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ mĄ 43

ÉCljĘ IĂwĲČ : SmĆ SĲĎ =xrČzĘUĂ mĂ hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ xkČŇ n¿Ł dŇ ‘ËČ ChkĳĚŇ yrĂdĘŇ hĂ hŇ x¡Ď CnmĘ 44

CnÂpĘŇ IĂwČ : lyĂxĲĎ =ySĄ nĘ ’Č hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ =tŇ ’Ć Sy’ĳĂ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=hŇ nĲĎmŁ SĘ NmĂŔ yĎnĘ BĂ mĂ 45

tŇ SĆ m¿Ą xĞ tŇ oQŔ sĂ mĘ BĲČ ÉChlĚÄlĘ ‘ĲŁ yĘwČĲ NoUŔ rĂhĲĎ ‘lČ săĆ =l’Ć ÉhrĎBĎÄ dĘŇ UĂ hČ CsnąĚIĎwČ
MyĂj¿ČlĘ ’Č CeU¡Ć mĂ CJ¿ IČwČ M‘ŔŁ dĘŇ GĂ =dŇ ‘Č ÉwyrĎxĞ’ĲČ CqyBąĂ dĘŇ IČwČ Sy’ĳĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ
Sy’ËĂ PŇ lĆ ’¿Ć hŇ èĎÄ mĂ xĞ wĲČ žMyrĂWĘ ‘Ć NmĂę yĎnĘ BĂ mĂ MylĂÁpĘŇ ŁeÄhČ =lkĎŇ žyhĂ yĘwČ : Sy’ĲĂ 46

CsnąĚIĎwČ CnÂpĘŇ IĂwČ : lyĂxĲĎ =ySĄ nĘ ’Č hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ =tŇ ’Ć ’Chĳ hČ MoIăBČ bŇ rĆx¡Ć PŇ lĲĄ S¿Ł 47

‘lČ săĆ BĘ ÉCbŇ SĘ IĲĄwČ Sy’ĳĂ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą NoUŔ rĂhĲĎ ‘lČ săĆ =l’Ć ÉhrĎBĎÄ dĘŇ UĂ hČ
ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ ynąĄBĘ =l’Ć CbŇ SăĎ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ wĘ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č NoUŔ rĂ 48

MGËČ ’YĳĎ mĘ eĂ hČ =lJĎ dŇ ‘¡Č hŇ mĎŔ hĄ BĘ =dŇ ‘Čř ÉMtŇŁ mĘř ry‘ąĂmĄ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ MCJă IČwČ
Myr‘h=lk
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk =l‘Č ’"sb : =l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.36 .+rtw b"yd Nkw bgĆeĆmĂ ’"s v.34
.b"ydw b"d Nkw wylĎ ’Ą ’"s v.41 .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk =l‘Č ’"sb : =l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.37
yrqw bytk hrĎBĎ dĘUĂ hČ ’"sb ,hrĎBĎ dĘUĂ hČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.42 .=l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.42

.b"yd Nkw rsx MtĂ mĘ ’"sbw ,r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw MytĂ mĘ ’"s v.48 .Vgd +r v.43 .b"dw ’"d Nkw
.s"tw ‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw =d‘wĘ ’"s v.48
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: S’ĲĄ bĎŇ Cx¿ QĘ SĂ tŇ o’¡ YĎ mĘ eĂ hČ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =lJĎ
’k oêËBĂ Nê¿Ą yĂ=âlĲ CeřUĆŔ mĂ Sy’ăĂ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ j¡Ď YĘ UĂ BČ ‘B¿Č SĘ nĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ wĘ

2 bŇ rĆ‘ĆŔ hĎ =dŇ ‘Č ÉMSĎ CbŇ SĘ IąĄwČ l’ĄŔ ÍtŇ yBĲĄ ÉM‘ĎhĎ ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ lĘ
3 hŇ mĎę lĎ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ : lodĲŇ gĎŇ yk¿ĂŇ BĘ CJ¡ bĘŇ IĂwČ MlĎŔ oq C’ă WĘ IĂwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ yn¡ĄpĘŇ lĂ

l’¡Ą rĎWĘ IĂmĂ MoIËhČ dŇ q¿ĄjĎ hĂ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ tŇ ’Ň z¡Ł hŇ tĎŇ yĘh¿Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
4 Cl¿ ‘ĞIĲČwČ xČ BĳĄ zĘmĂ MS¡Ď =CnbĘŇ IĂwČ M‘ĎŔ hĎ CmyJăĂ SĘ IČwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : dŇ xĲĎ ’Ć TbĆŇ S¿Ą
5 rSĆÄ ’Ğ ymĂ ţ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MymĲĂ lĎ SĘ C tŇ ol¡ ‘Ł

hŇ ‘ĎÄ CbŇ èĘ hČ žyJĂ hoĳĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ =lJĎ mĂ lhËĎ uĎ bČŇ hŇ lÌĎ ‘Ď=âlĲ
tŇ om¿ rm¡Ł ’Ň lĄ hŇ jËĎ YĘ UĂ hČ hoÌĎhyĘ=l’Ć hŇ lĎÄ‘Ď=âlĲ rSĆ ’ĞlĲČ ţ hŇ tĎę yĘhĲĎ hŇ lĎÁ odŇ GĘ hČ

6 MoIËhČ ‘D¿Čř gĘŇ nĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ wyxĳĂ ’Ď Nm¡Ă yĎnĘ BĂ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCmxĞ eĲĎ IĲĂwČ : tŇ mĲĎ Cy
7 ÉCnxĘ nČÄ’Ğ wĲČ MySĳĂ nĎlĘ Myr¡ĂtĎŇ oeĲ lČ MhËĆ lĎ hŇ W¿Ć ‘ĞeĲČ=hŇ mČ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ dŇ x¡Ď ’Ć TbĆŇ S¿Ą
8 ymĂę CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ : MySĲĂ nĎlĘ Cnyt¡ĄŇ onBĘ mĂ Mh¿Ć lĎ =tŇ êĄ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ hoĎŔhybĲČŇ Cn‘Ę BăČ SĘ nĂ

hŇ eĄhĂ wĘţ hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ l¿Ď ‘Ď=âlĲ rSËĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ èĂ mĂ ÉdxĎ ’Ć
9 dŇ q¡ĄjĎř tĘŇ IĂwČ : lhĲĎ uĎ hČ =l’Ć dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ Syřb¿ĄŇ IĎmĂ hŇ nËĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć Sy’ÌĂ =’bĎŇ âlă

10 MSăĎ =CxlĘ SĘ IĂwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ Sb¿ĄŇ yĎ yb¡ĄŇ SĘ oIĲmĂ Sy’ĂŔ ÉMSĎ =Ny’ĲĄ hŇ eąĄhĂ wĘ M‘ĳĎhĎ
rmęŁ ’Ň lĄ MtĎÁ o’ CCÄYČ yĘwČ lyĂxĳĎhĆ ynăĄBĘ mĂ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ hŇ dĎę ‘ĄhĲĎ
: PŇ FĲĎ hČ wĘ MyS¡Ă eĎhČ wĘ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ Éd‘ĎlĘ GĂ SbąĄŇ yĎ ybĄÄ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć MtĆÂ yJĂ hĂ wĘ CkŇ lĘ ţ

11 rk¡ĎŇ zĎ=bŇ JČ SĘ mĂ tŇ ‘Čd¿ČŇ yŁ hŇ èËĎ ’Ă =lkĎŇ wĘ rkĎę zĎ=lJĎ CWĳ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ z¿ĆwĘ
12 hŇ răĎ‘ĞnĲČ Éto’mĄ ‘BąČ rĘ’Č dŇ ‘Ďę lĘ GĂ Sř băĄŇ yĎ ű ybăĄŇ SĘ oIĲmĂ C’ÂYĘ mĘ IĂwĲČ : CmyrĲĂxĞêĲČ

MtąĎŇ o’ C’ybĂÄ IĎwČ rkĳĎŇ zĎ bŇ JăČ SĘ mĂ lĘ Sy’¡Ă hŇ ‘ËĎdĘŇ yĲĎ=âl rSÌĆ ’Ğ hŇ lĎŔ CtŇ bĘŇ
13 ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇŁlŔ SĂř ÉhnĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć

C’¿ rĘqĘ IĂwČ NoUĳ rĂ ‘lČ săĆ BĘ rS¡Ć ’Ğ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ =l’Ć ÉCrBĘ dČŇ yĘwĲČ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ
14 rSăĆ ’Ğ MySĂŔ eĎhČ ÉMhĆ lĎ CnąêĘ IĂwČ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉNmĂ yĎnĘ BĂ bŇ SĎ IąĎwČ : MolĲ SĎř Mh¡Ć lĎ
15 NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ Mx¡Ď nĂ M‘¿ĎhĎ wĘ : NJĲĄ Mh¡Ć lĎ C’¿ YĘ mĲĎ =âlwĘ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ SbăĄŇ yĎ yS¡Ą eĘ mĂ CIŔxĂ
16 hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ynăĄqĘ zĂ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ BĘ ZrĆj¡Ć hoËĎhyĘ hŇ WÌĎ ‘Ď=yJĲĂ
17 CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ : hŇ èĲĎ ’Ă Nm¡Ă yĎnĘ BĂ mĂ hŇ d¿ĎŇ mĘ SĘ nĂ =yJĲĂ MySĳĂ nĎlĘ Myr¡ĂtĎŇ oeĲ lČ hŇ W¿Ć ‘ĞeĲČ=hŇ mČ

tVry
y’xndml ,y’br‘ml Nk v.2 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.1 .hxwtp N’k Ny’ ’"sb v.1 .’k
Nkw duĄjČ tĘ IĂwČ ’"s v.9 .rsx SbĄ IĎmĂ ’"s v.8 .b"dw ’"d Nkw V"yrb ‘rČgĘnĂ ’"s v.6 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ
.r"tw ‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw MolSĎ lĘ ’"s v.13 .yrq olSĂ v.12 .’lm SybĄ yĎ ’"s v.12 .’"ydw b"d
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422 MyTpV 21:18—25

CnxĘ nČę ’Ğ wĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ TbĆŇ S¡Ą hŇ x¿Ć UĎ yĂ=âlĲ wĘ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ hŇ T¡Ď ylĄ jĘ tŇ è¿Č rĚyĘ 18

É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘ąBĘ SĘ nĂ =yJĲĂ CnytĳĄŇ onBĘ mĂ MyS¡Ă nĎ Mh¿Ć lĎ =tŇ tĄŇ lĎ lkËČŇ Cn âl¿
hoĎÄhř yĘ=gŇxČ žheĄhĂ CrÃ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ hŇ è¡Ď ’Ă Nt¿ĄŇ nŁ rCrě ’Ď rmŔŁ ’Ň lĄ 19

SmĆ èĆŔ hČ hŇ xăĎ rĘzĘmĂ É l’Ą ÍtŇ ybĲĄŇ lĘ hŇ nĎ opąŇ ~Ę mĂ rSĆÂ ’Ğ hŇ mĎ ymĂę yĎ ű MymăĂ IĎmĂ olÁSĂ BĘ
yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wěYywř : hŇ nĲĎ obŇ lĘ lĂ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ C hŇ mĎ kĳĆŇ SĘ l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ mĂ hŇ l¿Ď ‘Ł hĲĎ hŇ QĎŔ sĂ mĘ lĂ 20

C’¿ YĘ yĄÄ=M’Ă hŇ eĄhĂ wĘţ MtĆę y’Ă rĘC : MymĲĂ rĎJĘ BČ Mê¿ĆbĘŇ rČ’Ğ wĲČ Ck¡Ň lĘ rmĳŁ ’Ň lĄ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ 21

Mê¿ĆpĘŇ TČ xĞ wĲČ MymĂŔ rĎJĘ hČ =NmĂ ÉMtĆŇ ’Ň YĎ ywĲĂ ůtolxŁ UĘ BČ lCxă lĎ ÈolySĂ =tŇ onĲ bĘŇ
hŇ yĎÃhĎ wĘ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ ZrĆ’¿Ćř Mê¡ĆkĘŇ lČ hĞ wĲČ olĳ ySĂ tŇ onăBĘ mĂ oê¡SĘ ’Ă Sy’¿Ă MkËĆŇ lĎ 22

ÉMhĆ ylĄ ’Ğ CnrĘmąČ’Ď wĘ CnylĄę ’Ą ű bwřrăl MhĆÁ yxĄ ’Ğ o’Ä žMtĎŇ obŇ ’Ğ C’băŇŁ yĎ=yJĲĂ
MêËĆ’Č âl¿ yJăĂ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ oê¡SĘ ’Ă Sy’¿Ă CnxĘ qËČlĎ âl¿ yJăĂ MtĎŔ o’ CnCeăxĎ
ÉMySĂ nĎ C’ą WĘ IĂwČ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ ÉNkĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : CmSĲĎ ’Ę êĆ tŇ ‘¿ĄJĎ Mh¡Ć lĎ Mê¿ĆtČŇ nĘ 23

MtĎŔ lĎ xĞ năČ=l’Ć ÉCbŇ CSÄ IĎwČ Ckę lĘ IĲĄwČ ClzĳĎGĎ rSăĆ ’Ğ tŇ ol¡ lĘ xĲŁ UĘ hĲČ =NmĂ MrĎŔ jĎ sĘ mĂ lĘ
É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ MèąĎ mĂ CkÄ QĘ hČ tĘŇ IĂwČ : MhĲĆ BĎ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć ÉCnbĘŇ IĂwČ 24

: otĲŇ lĎ xĞ nĲČlĘ Sy’¡Ă MèĎŔ mĂ C’ă YĘ IĲĄwČ oêĳxĘ jČ SĘ mĂ lĘ C oT¡ bĘŇ SĂ lĘ Sy’¿Ă ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ
: hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ rS¿Ď IĎhČ Sy’ËĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘř ëŇ lĆ m¡Ć Ny’¿Ą MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ 25

G

.]+y d"l Mylht[ wyVdq y"y=t’ w’ry Nmysw ,rV‘ hnmVw yw’m VV MyTpV rpsd yqwsp Mwks
ryV[ MynVy ytpV bbwd Nmysw d"y wyrdsw .]+x +y MyTpV[ l’rVy ynb=t’ wYYryw wY‘ryw wyYxw
MynV ‘br’w MyrV‘w tw’m VlV rpsh twnV .rV‘ wytwqspw .]+’ z"l l’qzxy[ .]+y +z MyryVh

.yndh xwnm Nb NwVmV tmV d‘ znq Nb l’ynt‘m

The number of the verses of the book of Judges is 618, and the sign is, O
FEAR THE Lord ye his saints [Psa 34:10]. And its middle point is, And they
vexed and oppressed the children of Israel [Jdg 10:8]. And its sedarim are 14 and
the sign is, GLIDING THROUGH the lips of those that are asleep [Sol 7:10]. And
its peseqot are 10. The years of the book are 324 years from Othniel the son of
Kenaz unto the death of Samson the son of Manoah the Danite.

,y’br‘ml Nk v.19 .hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ lĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.19 .b"dw ’"d Nkw hoĎhylČ ’"s v.19

.b"dw ’"d Nkw Zr’=l’Ć ’"s v.21 .yrq CCYČyĘwČ ,bytk wYČyĘwČ v.20 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ mĂ y’xndml
.rsx +l wyl‘ rsmnw l’ĄrĎWĘ BĂ ’"s v.25 .yrq byrĂlĎ ,bytk borlĎ v.22
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’ l’wmV
’ hŇ nĎqĎ lĘ ’Ć ţ omÃ SĘ C MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ mĄ Myp¡ĂŇ oYř MyĂtËČŇ mĎ rĲĎhĎ =NmĂ dŇ xĎÁ ’Ć Sy’ĂÄ žyhĂ yĘwČ sŘ1

2 MySĂŔ nĎ yêăĄSĘ ÉolwĘ : ytĲĂŇ rĎpĘŇ ’Ć PŇ CY¡ =NbĆŇ Cxê¿Ł =NBĆ ’ChË ylĂ ’Ĺ=NBĆ MxÌĎ rŁ yĘ=NBĆ
Ny’¿Ą hŇ e¡ĎxČ lĘ C MydĂŔ lĎ yĘ ÉheĎ nĂ pĘŇ lĂ yhąĂ yĘwČ hŇ eĳĎ nĂ jĘ tŇ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ hŇ eĎŔ xČ ÉtxČř ’Č MSąĄ

3 tŇ wÌŁ xĞêĲČř SĘ hĲĂ lĘ hŇ mĎ ymĂŔ yĎ ű MymăĂ IĎmĂ Éory‘Ă mĲĄ ’Chą hČ Sy’ĂÄ hĎ žhlĎ ‘Ď wĘ : MydĲĂŇ lĎ yĘ
sxĎŔ nĘřpăĂŇ C ÉynĂ pĘŇ xĎ ylĂę ‘Ą=ynĲĄbĘŇ ynăĄSĘ MSĎÂ wĘ hŇŁlĳ SĂř BĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhylĲČ xČ BËŁ zĘlĂ wĘ

4 oêę SĘ ’Ă hŇ eăĎ nĂ pĘŇ lĂ NtČÂ nĎ wĘ hŇ nĳĎqĎ lĘ ’Ć xB¡Č zĘIĂwČ MoIŔhČ yhăĂ yĘwČ : hoĲĎhylĲČ Myn¡ĂhĞJĲŁ
5 yJąĂ MyĂjĳĎř ’Č tŇ x¡Č ’Č hŇ n¿ĎmĎ NêËĄ yĂ hŇ eĎěxČ lĘ C : tŇ onĲ mĎ hĎ yt¡ĆŇ onbĘŇ C hĎ ynËĆBĎ =lkĎŇ lĘ C
6 s‘ČJČŔ =MGČ ÉHtĎŇ rĎYĲĎř hŇ êĎsąČ ‘ĞkĲĂŇ wĘ : HmĲĎ xĘ rČ rg¿ČŇsĎ ho¡ĎhywĲČ bŇ hĄŔ ’Ď ÉheĎxČ =tŇ ’Ć
7 hŇ năĎSĎ hŇ WĆÁ ‘ĞyĲČ NkĄÄ wĘ : HmĲĎ xĘ rČ dŇ ‘¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ rg¿ČŇsĎ =yJĲĂ HmĳĎ ‘Ă ïĘř hČ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ

âl¿ wĘ hŇ J¡Ć bĘŇ êĂ wČ hŇ eĎsĳĆ‘Ă kĘŇ êČ NJ¡Ą hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘř ÉHtĎŇ Łl‘Ğ yDąĄmĂ hŇ nĎęSĎ bĘŇ
8 âlă ÉhmĆ lĎÄ wĘ yJĂę bĘŇ tĂŇ hŇ mĆ lăĎ ÉheĎxČ HSĎę y’Ă hŇ năĎqĎ lĘ ’Ć HlĎÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lkĲČŇ ’Ň tŇŁ

: MynĲĂ BĎ hŇ r¡ĎWĎ ‘ĞmĲĄ ëŇ lĎŔ bŇ oTă ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ’olą hĞ ëŇ bĳĄŇ bĎŇ lĘ ‘răČyĄ hŇ mĆ l¡Ď wĘ ylĂŔ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ
9 ÉbSĄ yŁ NhĄę JŁ hČ ylăĂ ‘ĄwĘ hŇ tĳŇŁ SĎ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ hŇ Łl¡ SĂř bĘŇ hŇ l¿Ď kĘŇ ’Ď yrËĄxĞ’ĲČ hŇ eĎŔ xČ MqĎ êăĎ wČ

10 lQ¿Ą jČ tĘŇ êĂ wČ SpĆŇ nĳĎ tŇ rČmăĎ ’yh¡Ă wĘ : hoĲĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ tŇ z¡ČCzmĘ =l‘Č ’iĄŔ JĂ hČ =l‘Č
11 tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ rmČę ’Ň êŁ wČ rdĆŇ nĆÁ rDÄŁ êĂ wČ : hŇ JĲĆ bĘŇ tĂŇ hŇ k¿ŇŁ bĎŇ Cř ho¡ĎhyĘ=l‘Čř

ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ=tŇ ’Ć xJăČ SĘ tĂŇ =âlĲ wĘ ÉynĂ êČÄ rĘkČŇ zĘC ìŇ tĆę mĎ ’Ğ ynăĂ‘ĽBĲĎ ű hŇ ’ăĆ rĘtĂŇ hŇ ’¿Ł rĎ=M’Ă
hŇ r¡ĎomC wyIĎŔxČ ymăĄ yĘ=lJĎ ÉhoĎhylĲČ wyêąĂ tČŇ nĘ C MySĳĂ nĎ’Ğ ‘rČzăĆ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ ’ĞlĲČ hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ

12 hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂř lQ¡Ą jČ tĘŇ hĂ lĘ hŇ tĎŔ BĘ rĘhĂ yJăĂ ÉhyĎhĎ wĘ : oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=âl
13 hĎ ytăĆŇ pĎŇ WĘ qrČť HBĎŔ lĂ =l‘Č tŇ rĆBăĆdČŇ mĘ ’yhĂ ť hŇ eĎę xČ wĘ : hĎ yjĲĂ =tŇ ’Ć rm¿Ą SŁ yl¡Ă ‘ĄwĘ
14 ÉhĎ ylĆÄ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ rĲĎJŁ SĂ lĘ yl¡Ă ‘Ą hĎ b¿ĆŇ SĘ xĘ IČwČ ‘ČmĳĄ èĎ yĂ âlă Hl¡Ď oqwĘ tŇ o‘Ŕ eĎ
15 hŇ eąĎxČ N‘ČêČÄ wČ : ëŇ yĂlĲĎ ‘ĎmĲĄ ëŇ n¡Ą yyĄ=tŇ ’Ć yrĂys¿Ă hĎ NyrĳĂJĎ êČSĘ êĂ yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č ylĂŔ ‘Ą

ytĂŇ ytĳĂŇ SĎ âlă rk¡ĎŇ SĄ wĘ NyĂy¿ČwĘ ykĂŇ nŔŁ ’Ď ÉxČ CrÄ =tŇ SČ qĘ hŇ èąĎ ’Ă ynĂŔ dŇŁ ’Ğ âlă ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ
KpV’w
.b"d Nkw txČ’ČhĎ ’"s v.2 .‘"t Nk ypĂ CY l"Y v.1 .hnVh V’r lV NwV’r Mwyl hrTph v.1 .’
.’lm sxĎnĘ ypĂ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.3 .yrq olSĂ BĘ v.3 .’y‘g ’lb twxtVhĂ lĘ n"b ,’"b Nk v.3

Nkw tyBĄ ’"s v.7 .Vgdb +r v.6 .Vgd htr~Ď ’"s v.6 .x"k g"y rbdmb Nyy‘ : ‘"t Nk ,spĆ’Ć l"Y v.5
.q"d Nkw =l’Ć ’"s v.12 .yrq okbĎ C v.10 .r"tw ‘"t Nkw =l’Ć ’"s v.10 .yrq olSĂ bĘ v.9 .’"yd
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424 ’ l’wmV 1:16—2:5

=tŇ BČ yn¡ĄpĘŇ lĂ ìŔ tĘŇ măĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉNêĄêĂ =l’Č : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ëŇ j¿Ł SĘ ’Ć wĲĎ 16

rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ylËĂ ‘Ą N‘Č IÌČwČ : hŇ eĎhĲĄ =dŇ ‘Č yêĂ rĘB¿Č DĂ ys¡Ă ‘Ę kČŇ wĘ yxËĂ yWĂ bŇ r¿Ł mĄ =yJĲĂ l‘Č IĳĎlĂ BĘ 17

: oUĲ ‘Ă mĲĄ êĘ lĘ ’¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ tĄŔ lĎ śSăĄ =tŇ ’Ć ÉNêĄ yĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ň wĲĄ Molĳ SĎ lĘ ykăĂŇ lĘ
ÉHJĎ rĘdČŇ lĘ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ ëŇ lĆ êĄÄ wČ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą ìËŇ tĘŇ xĎ pĘŇ SĂ ’YÌĎ mĘ êĂ rmĆ ’Ň êěŁ wČ 18

ynăĄpĘŇ lĂ ÉCwxĞêĲČSĘ IĲĂwČ rqĆBęŁ bČŇ CmJăĂ SĘ IČwČ : dŇ o‘Ĳ Hl¡Ď =CyhĲĎ =âl hĎ yn¿ĆpĎŇ C lkČŔ ’Ň êŁ wČ 19

hŇ eăĎxČ =tŇ ’Ć ÉhnĎqĎ lĘ ’Ć ‘dČŇ IąĄwČ hŇ tĎŇ mĳĎ rĎhĲĎ Mt¡ĎŇ yBĄ =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ CbŇ SËĚ IĎwČ hoĎŔhyĘ
dŇ lĆ êăĄ wČ hŇ e¡ĎxČ rhČ ê¿Č wČ MymĂŔ IĎhČ tŇ opăŇ qĚř tĘŇ lĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ hĎ r¡ĆJĘ zĘIĂwĲČ oêŔ SĘ ’Ă 20

Sy’¿Ă hĎ l‘Č IËČwČ : wyêĲĂ lĘ ’Ă SĘ ho¡ĎhyĘmĲĄ yJ¿Ă l’ĄŔ CmSĘ ÉomSĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ êĂ wČ NBĳĄ 21

: orĲdĘŇ nĂ =tŇ ’Ć wĘ Mym¡Ă IĎhČ xbČŇ z¿Ć=tŇ ’Ć hoËĎhylĲČ xČ BÌŁ zĘlĂ otĳŇ yBĄ =lkĎŇ wĘ hŇ n¡ĎqĎ lĘ ’Ć
wytĂę ’Ł băĂŇ hĞ wĲČ Ér‘ČeČÄhČ lmąĄ GĎ yĂ dŇ ‘ăČ HSĎę y’Ă lĘ hŇ răĎmĘ ’ĲĎ =yJĂ hŇ tĎŇ lĳĎ ‘Ď âlă hŇ e¡ĎxČ wĘ 22

hŇ nĎÄqĎ lĘ ’Ć žHlĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č MS¡Ď bŇ SČ y¿ĎwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć Éh’Ď rĘnĂ wĘ 23

ho¡ĎhyĘ Mq¿ĄyĎ ëŇ ’ËČ otŔ ’Ł ëŇ ăĄlmĘ GĎ=dŇ ‘Č ÉybĂŇ SĘ ëŇ yĂnČę y‘ĄBĘ bŇ oFă hČ yWÌĂ ‘Ğ HSĎÁ y’Ă
: otĲŇ ’Ł Hl¡Ď mĘ gĎŇ=dŇ ‘Č HnĎŔ BĘ =tŇ ’Ć qnĆyêăĄ wČ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ bŇ SĆ êąĄ wČ orĳbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć
tŇ x¿Č ’Č hŇ pĎÄ y’Ą wĘ ÉhSĎ ŁlSĘ śMyrąĂpĎŇ BĘ CêlČęmĎ GĘ rSăĆ ’ĞJĲČ HUĎÁ ‘Ă ChlĄÄ‘ĞêĲČ wČ 24

CT¡ xĞSĘ IĂwĲČ : r‘ČnĲĎ r‘Če¡ČhČ wĘ olĳ SĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ Ch’¿Ą bĂŇ êĘ wČ NyĂyČŔ lbĆŇ năĄ wĘ ÉxmČ qĆÄ 25

ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ yx¿Ą ynĂŔ dŇŁ ’Ğ yBăĂ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : ylĲĂ ‘Ą=l’Ć r‘Če¡ČhČ =tŇ ’Ć C’yb¿ĂŇ IĎwČ rjĳĎhČ =tŇ ’Ć 26

: hoĲĎhyĘ=l’Ć lQ¡Ą jČ tĘŇ hĂ lĘ hŇ zĆŔBĎ ÉhkĎŇ UĘ ‘Ă tŇ bĆŇ ~ąĆ eĂ hČ hŇ èĎę ’Ă hĲĎ ynăĂ’Ğ ynĳĂdŇŁ ’Ğ
rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ lĎ ’ăĄ SĘ =tŇ ’Ć ÉylĂ ho¿ĎhyĘ NêĄÄ IĂwČ yêĂ lĘ QĳĎ jČ tĘŇ hĂ hŇ E¡ĆhČ r‘Če¿ČhČ =l’Ć 27

rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ IĎhČ =lJĎ hoĎŔhylĲČ ÉChêĂÄ lĘ ’Ă SĘ hĂ ykĂę nŁ ’ĲĎ MgăČŇ wĘř : oUĲ ‘Ă mĲĄ yêĂ lĘ ’¡Č SĎ 28

: hoĲĎhylĲČ MS¡Ď Cxê¿ČSĘ IĂwČ hoĳĎhylĲČ lC’¡ SĎ ’Ch¿ hŇ yĎŔhĎř
hoĳĎhyBĲČ yn¡ĂrĘqČ hŇ mĎ r¿Ď hoĎŔhř yBĲČ ÉyBĂ lĂ ZląČ ‘Ď rmČŔ ’Ň êŁ wČ ÉheĎxČ lQąĄ jČ tĘŇ êĂ wČ b
ho¡ĎhyJĲČ Sod¿Ň qĎ =Ny’ĲĄ : ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ yBĂ yêĂ xĘ m¡Č WĎ yJ¿Ă ybČŔ yĘo’ă =l‘Č ÉyjĂ bŇ xČ rąĎ 2

hŇ hăĎ bŇŁ GĘ ÉCrBĘ dČŇ tĘŇ CBą rĘêČ =l’Č : CnyhĲĄŁl’Ň JĲĄ rCY¡ Ny’¿ĄwĘ ìŇ êĳĆlĘ BĂ Ny’ăĄ yJăĂ 3

: tŇ olĲ lĂ ‘Ğ Cn¡JĘ tĘŇ nĂ âl¿ř wĘ hoĎŔhyĘ Éto‘DĄ l’ąĄ yJăĂ MkĳĆŇ yjĂ mĂ qt¡ĎŇ ‘Ď ’Y¿Ą yĄ hŇ hĎŔ bŇŁ gĘŇ
CrJĎŔ WĘ nĂ ÉMxĆ QĆÄBČ My‘ąĂbĄŇ WĘ : lyĂxĲĎ CrzĘ’¿Ď Myl¡Ă SĎ kĘŇ nĂ wĘ MyêĳĂ xČ Myr¡ĂBŁ GĂ tŇ SĆ q¿Ć 4, 5

: hŇ lĎ lĲĎ mĘ ’Ě Myn¡ĂBĎ tŇ B¿Č rČwĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ SĂ hŇ dăĎŇ lĘ yĲĎ ÉhrĎqĎ ‘Ğ=dŇ ‘Č CQdĳĄŇ xĎ Myb¡ĂŇ ‘ĄrĘC
hwhy
.r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,g"d Nkw tpČ qĚtĘ lĂ ’"s v.20 .yrqw bytk ëtĄlĎ ’ĄSĘ ’"sb ,yrq ëtĄlĎ ’ĄSĘ v.17

l"Y v.28 .MGČ rybs v.28 .+T w"T tyV’rb Nyy‘ : s"tw ‘"t Nk ,SQĎ SĚ mĘ rpČ BĘ = VlVmrpb l"Y v.24

yrqw bytk olwĘ ’sĘ b ,yrq olwĘ v.3 .r"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw yhĎŁl’BĄ ’"s v.1 .b .s"tw ‘"t ,+rt Nk yxČ
.r"tw ’"yd Nkw
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6, 7 rySĳĂ ‘ĞmĲČ C SyrăĂom ho¡ĎhyĘ : l‘Č IĲĎwČ lo’¡ SĘ dŇ yr¿Ăom hŇ IĳĆxČ mĘ C tŇ ymăĂ mĄ ho¡ĎhyĘ
8 NoyŔbĘŇ ’Ć MyrăĂyĎ ÉtjŁ SĘ ’Č mĲĄ lDĎę rpĎÁ ‘ĎmĲĄ MyqĂÄ mĄ : MmĲĄ ormĘ =PŇ ’Č lyj¡Ă SĘ mČ

ZrĆ’ĆŔ yqĄYăĚmĘ ÉhoĎhylĲČ yJąĂ MlĳĄ xĂ nĘ yČ dŇ ob¡Ň kĎŇ ’i¿Ą kĂŇ wĘ MybĂŔ ydĂŇ nĘ =M‘Ă ÉbySĂ ohlĘ
9 CUDĳĎř yĂ ëŇ SĆ xăŁ BČ My‘¡ĂSĎ rĘC rmŔŁ SĘ yĂ Éwdř ysx yląĄ gĘŇrČ : lbĲĄŇ êĄ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ tŇ SĆ I¿ĎwČ

10 MyĂmăČèĎ BČ Éwlř‘ wbę yřrm CêxăČ yĄ hoĎÂhyĘ : Sy’ĲĂ =rBČ gĘŇ yĂ xČ k¡ŇŁ bĘŇ âl¿ =yJĂ sŘ2

: oxĲ ySĂ mĘ NrĆq¿Ć Mr¡ĄyĎwĘ oJŔ lĘ mČ lĘ z‘ăŁ =NêĆ yĂwĘ ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č NydăĂŇ yĎ ho¡ĎhyĘ M‘ĄŔ rĘyČ
11 hŇ yąĎhĎ r‘ČeČę hČ wĘ otĳŇ yBĄ =l‘Čř hŇ tĎŇ m¡Ď rĎhĲĎ hŇ nËĎqĎ lĘ ’Ć ëŇ lĆ IÌĄwČ
12 âl¿ l‘Č IĳĎlĂ bĘŇ ynăĄBĘ yl¡Ă ‘Ą yn¿ĄbĘŇ C : NhĲĄ JŁ hČ yl¿Ă ‘Ą yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉtrĄSĎ mĘ
13 xbČŇ zĆę xČ băĄŇ zŁ Sy’ĂÂ=lJĎ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ćř Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ Tj¿Č SĘ mĂ C : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć C‘¡dĘŇ yĲĎ

: odĲŇ yĎBĘ MyĂe¡ČèĂ hČ SŁl¿ SĘ gŇlËĄ zĘUČ hČ wĘ rWĎŔ BĎ hČ lèăĄ bČŇ JĘ ÉNhĄ JŁ hČ r‘ČnąČ ’bĎÄ C
14 hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ lJŁ ť rCrŔ jĎ bČŇ o’ă ÉtxČ QČÄuČ bČŇ o’ą dŇ CDę bČŇ o’ă roIÁJĂ bČŇ hŇ JĎÄ hĂ wĘ

MS¡Ď My’¿Ă BĎ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ CWă ‘ĞyĲČ hŇ kĎŇ JĎ ť oBĳř Nh¡Ą JŁ hČ xu¿ČyĂ gŇlĄŔ zĘUČ hČ
15 ÉrmČ ’Ď wĘ NhĄę JŁ hČ r‘ČnăČ ű ’băĎŇ C ůblĆ xĄ hČ =tŇ ’Ć NCrăTĂ qĘ yČ ÈMrĆTĆ BĘ ÈMGČ : hŇŁlĲ SĂř BĘ

rW¿Ď BĎ ìËŇ UĘ mĂ xuÌČyĂ=âlĲ wĘ NhĳĄ JŁ lČ tŇ ol¡ YĘ lĂ rWĎŔ bĎŇ hŇ năĎêĘ xČ bĄŔ EŁ hČ Sy’ăĂ lĎ
16 ÉMoIJČ NCrąyTĂ qĘ yČ rFĄÄ qČ Sy’Ăę hĎ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : yxĲĎ =M’Ă yJ¿Ă lè¡Ď bĚŇ mĘ

NêĄŔ tĂŇ hŇ êăĎ ‘Č yJĂ ť Éolř ű rm¿Č ’Ď wĘ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ hŇ C¡Ć’Č êĘ rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŔ lĘ śxqČÄ wĘ bŇ lĆ xĄŔ hČ
17 dŇ ’¡Ł mĘ hŇ l¿Ď odŇ GĘ MyrËĂ‘ĎeĘ hČ tŇ ’Ň FÌČ xČ yhĂÄ êĘ wČ : hŇ qĲĎ zĘxĎ bĘŇ yêĂ xĘ q¿ČlĎ âl¡ =M’Ă wĘ
18 l’Ąě CmSĘ C : hoĲĎhyĘ tŇ x¿Č nĘ mĂ tŇ ’¡Ą MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCY’ĞnĲĂ yJąĂ hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć
19 =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ÉNTŁ qĎ ly‘ąĂmĘ C : dŇ BĲĎ dŇ op¿Ň ’Ą rCg¡ŇxĎ r‘ČnČě hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć tŇ r¡ĄSĎ mĘ

xČ B¡Ł zĘlĂ HSĎŔ y’Ă =tŇ ’Ć ÉHtĎŇ ol‘ĞBĲČ hŇ mĎ ymĳĂ yĎ ű MymăĂ IĎmĂ ol¡ hŇ t¿ĎŇ lĘ ‘ČhČ wĘ oUŔ ’Ă oQă
20 ÉrmČ ’Ď wĘ oêę SĘ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ hŇ năĎqĎ lĘ ’Ć =tŇ ’Ć ylĂÁ‘Ą ëŇ rČÄ bĄŇ C : MymĲĂ IĎhČ xbČŇ z¿Ć=tŇ ’Ć

rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎŔ ’Ą èĘ hČ tŇ xČ êČ ť tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ =NmĂ É‘rČzĆÄ ì¿Ň lĘ hoĎÄhyĘ žMWĄ yĎ
21 rhČ êËČ wČ hŇ eĎŔ xČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ dŇ qąČpĎŇ ÍyJĲĂ : omĲř qŁ mĘ lĂ Ck¡Ň lĘ hĲĎ wĘ hoĳĎhylĲČ l’¡Č SĎ

: hoĲĎhyĘ=M‘Ă l’¡Ą CmSĘ r‘Če¿ČhČ lDËČgĘŇ IĂwČ tŇ onĳbĎŇ yêăĄSĘ C Myn¡ĂbĎŇ =hŇ SĲĎ ŁlSĘ dŇ lĆ ê¿Ą wČ
22 ÉwynĎBĎ NCWą ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą ‘mČę SĎ wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ NqăĄzĎ yl¡Ă ‘ĄwĘ

l’rVy=lkl
ol‘Ď v.10 .yrq wybĎ yrĂmĘ ,bytk obyrĂmĘ v.10 .xtp wmDČy ’"s v.9 .yrq wydĎysĂ xĞ ,bytk odysĂ xĞ v.9

Nk ol l"Y v.14 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw t’ăĄmĄ ’"s v.13 .’"sb Nkw =l’Ć yllhb v.11 .yrq wylĎ ‘Ď ,bytk
âl ’"sb ,yrq âl v.16 .hnygn ’lbw Pqmb =xqČwĘ ’"s v.16 .yrq olSĂ BĘ v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt

.s"tw ‘"t Nk dqŁ pĘ IĂwČ l"Y v.21 .s"t Nkw MmĎ oqmĘ lĂ v.20 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
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xtČŇ j¡Ć tŇ o’Ŕ bĘŇ ~ăŁ hČ MySĂŔ eĎhČ =tŇ ’Ć ÉNbĚŇ JĘř SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ
rSĆÄ ’Ğ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘJČ NCW¡ ‘ĞtĲČŇ hŇ UĎ l¿Ď MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł 23

ynĳĎBĎ l’¡Č : hŇ QĆ ’ĲĄ M‘¿ĎhĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą mĄ My‘ĂŔ rĎ MkăĆŇ yrĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć É‘ČmĄÄ SŁ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ 24

: hoĲĎhyĘ=M‘Č Myr¡Ăř bĂŇ ‘ĞmĲČ ‘ČmĄŔ SŁ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ Éh‘ĎmĚ èĘ hČ hŇ bąĎŇ oT=’olĲ yJĂ ţ
ym¡Ă Sy’ĂŔ =’TĎ xĹyĲĆ ÉhoĎhylĲČ M’ąĂ wĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ olă lĘ pĲĂŇ C ÉSy’Ă lĘ Sy’ąĂ ’TĎÄ xĹyĲĆ=M’Ă 25

: MtĲĎŇ ymĂ hĞlĲČ ho¡ĎhyĘ Zp¿ĄŇ xĎ =yJĲĂ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ loqă lĘ ÉC‘mĘ SĘ yĂ âlą wĘ olĳ =lQĆ jČř tĘŇ yĂ
: MySĲĂ nĎ’Ğ=M‘Ă Mg¡ČŇ wĘ hoĎŔhyĘ=M‘Ă MGČ ť bŇ oTĳ wĎ ld¡ĄŇ gĎŇ wĘ ëŇ ¿ĄlhŁ l’ĄŔ CmSĘ r‘ČeăČhČ wĘ 26

hŇŁlą gĘŇ nĂ hĞř hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ylĳĂ ‘Ą=l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ=Sy’ĲĂ ’b¿ŇŁ IĎwČ 27

rxăŁ bĎŇ C : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ tŇ yb¿ĄŇ lĘ śMyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ Mt¿ĎŇ oyhĘ BĲĂ ìŇ ybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =l’Ć ÉytĂŇ ylĄ gĘŇ nĂ 28

ryT¿Ă qĘ hČ lĘ yxĂę BĘ zĘmĂ =l‘Č tŇ olă ‘ĞlĲČ NhĄŔ kŇŁ lĘ ÉylĂ l’¿Ą rĎWĘ yĂ yTĄÄ bĘŇ SĂ =lJĎ mĂ otŇ ’Ł ţ
yè¡Ą ’Ă =lJĎ =tŇ ’Ć ìŇ ybĂŔ ’Ď tŇ ybăĄŇ lĘ ÉhnĎêĘ ’Ć wĲĎ ynĳĎpĎŇ lĘ dŇ op¡Ň ’Ą tŇ ’Ň W¿Ą lĎ tŇ rĆTËŁ qĘ
ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ xĎ nĘ mĂ bĘŇ C ÉyxĂ bĘŇ zĂBĘ CTę ‘ĞbĘŇ tĂŇ hŇ UĎ lăĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ 29

tŇ x¿Č nĘ mĂ =lJĎ tŇ ySËĂ ’Ň rĄmĲĄ MkĆę ’Ğ yrĲĂbĘŇ hČ lĘ yeĂ UĆŔ mĂ ÉìynĆÄBĎ =tŇ ’Ć dŇ BąĄ kČŇ êĘ wČ No‘ĳmĎ
yêĂ rĘmČŔ ’Ď romă ’Ď ů l’Ą rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÈhoĎhyĘ M’ăĚ nĘ NkĄę lĎ : yUĲĂ ‘Čř lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 30

ÉhoĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ êąĎ ‘Č wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č yn¡ČpĎŇ lĘ Ck¿Ň QĘ hČř tĘŇ yĂ ìŇ ybĂŔ ’Ď tŇ ybăĄŇ C ÉìtĘŇ yBĲĄ
My’ĂŔ BĎ MymăĂ yĎ ÉheĄhĂ : CQqĲĎ yĄ yz¿ČbŇŁ C dŇ B¡Ą kČŇ ’Ğ yd¿ČŇ BĘ kČŇ mĘ =yJĲĂ yQĂŔ hŇ lĎ ylăĂ xĎ 31

: ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ BĘ Nq¡ĄzĎ tŇ oy¿hĘ mĲĂ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ ‘Čr¡Ł zĘ=tŇ ’Ć wĘ ìŔ ‘ĞrăŁ zĘ=tŇ ’Ć ÉyêĂ ‘Ę dČŇ gĲĎŇ wĘ
hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć bŇ yT¡Ă yyĄ=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ No‘Ŕ mĎ rYăČ ÉêĎTĘ BČ hĂ wĘ 32

yxĂŔ BĘ zĘmĂ M‘ăĂmĄ ÉìlĘ tŇ yrąĂkĘŇ ’Č =âlĲ Sy’Ăę wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ BĘ NqËĄzĎ 33

śCtŇ Cm¿ yĎ ì¡Ň tĘŇ yBĲĄ tŇ yB¿Ă rĘmČ =lkĎŇ wĘ ìŇ SĳĆř pĘŇ nČ=tŇ ’Ć bŇ ydăĂŇ ’ĞlĲČ wĘ ìŇ yn¡Ćř y‘Ą=tŇ ’Ć tŇ oQ¿ kČŇ lĘ
yn¡ĂpĘŇ xĎ =l’Ć ìŇ ynĆŔ bĎŇ ynăĄSĘ =l’Ć É’bŇŁ yĎ rSąĆ ’Ğ tŇ o’ę hĎ ìăŇ QĘ =hŇ zĆwĘ : MySĲĂ nĎ’Ğ 34

NmĎŔ ’ĹnĲĆ NhăĄ JŁ ÉylĂ yt¿ĂŇ mŁ yqĲĂ hĞ wĲČ : MhĲĆ ynĄSĘ CtŇ Cm¿ yĎ dŇ x¡Ď ’Ć Moy¿BĘ sxĳĎ nĘ ypĲĂŇ C 35

ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ hĂ wĘ NmĎŔ ’ĹnĲĆ tŇ yĂBăČ Éol ytĂŇ ynąĂbĎŇ C hŇ WĳĆ ‘ĞyĲČ yS¡Ă pĘŇ nČbĘŇ C yb¿ĂŇ bĎŇ lĘ BĂ rSËĆ ’ĞJĲČ
É’obŇ yĎ ìŔ tĘŇ ybăĄŇ BĘ ÉrtĎŇ oehČ =lJĎ hŇ yĎęhĎ wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ yx¡Ă ySĂ mĘ =ynĲĄpĘŇ lĂ 36

=l’Ć ’nËĎ ynĂ x¿Ą pĎŇ sĘ rmČę ’Ď wĘ MxĆ lĳĎ =rJČ kĂŇ wĘ PŇ sĆ J¡Ć tŇ rČog¿Ň’ĞlĲČ olŔ tŇ wăŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ
tx’
.’y‘gb =lljĲČ ty n"b ,’"b Nk v.25 .w"dw ’"d Nkw ’lm MyrĂybĂ ‘ĞmČ ’"s v.24 .’lm NCbJĘ SĘ yĂ ’"s v.22

.‘"t Nk ynĎpĎ lĘ l"Y v.29 .‘"t Nk Myd¡ĂbĎ ‘Ğ Myr¿Ymb l"Y v.27 .s"tw ‘"t ,+rt Nk hŁlgĘnĂ l"Y v.27

l"Y v.33 .‘"t Nk oSpĘ nČ l"Y v.33 .‘"t Nk wynĎy‘Ą l"Y v.33 .’y‘gb wklhtĘ yĲĂ n"b ,’"b Nk v.30

.‘"t Nk MyVn’ brĆxĆBĘ
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g l’ËĄ CmSĘ r‘ČeÌČhČ wĘ : MxĆ lĲĎ =tŇ jČ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ tŇ oe¡hĚ JĘ hČ tŇ x¿Č ’Č
MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉrqĎ yĎ hŇ yąĎhĎ hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ C ylĳĂ ‘Ą ynăĄpĘŇ lĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć tŇ r¿ĄSĎ mĘ

2 bŇ kăĄŇ SŁ yl¡Ă ‘ĄwĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉyhĂ yĘwČĲ : ZrĲĎpĘŇ nĂ Noz¡xĎ Ny’¿Ą
3 MrĆTăĆ ÉMyhĂ Łl’Ĺ rnąĄwĘ : tŇ o’Ĳ rĘlĂ lk¡ČŇ Cy âl¿ tŇ ohŔ kĄŇ CQxăĄ hĄ Éwnř y‘w omĳ qŁ mĘ BĂ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ Nor¿’Ğ MS¡Ď =rSĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ lkăČŇ yhĄ BĘ bŇ kĳĄŇ SŁ l’¡Ą CmSĘ C hŇ BĆŔ kĘŇ yĂ
4, 5 ZrĎIăĎwČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ l’¡Ą CmSĘ =l’Ć hoËĎhyĘ ’rÌĎqĘ IĂwČ

bŇ CSă ytĂŇ ’Ň r¡ĎqĎ =âlĲ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ yQĂŔ tĎŇ ’Ň răĎqĎ =yJĲĂ ÉynĂ nĘ hĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ ylĂę ‘Ą=l’Ć
6 É l’Ą CmSĘ MqĎ IąĎwČ ů l’Ą CmSĘ Èdo‘ ’răŁ qĘ hoĎęhyĘ PŇ sĆ IăŁ wČ : bŇ JĲĎ SĘ IĂwČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ bŇ kĳĎŇ SĘ

ytĂŇ ’Ň r¿ĎqĎ =âlĲ rmĆ ’Ň IËŁ wČ ylĳĂ tĎŇ ’Ň r¡ĎqĎ yJ¿Ă ynĂŔ nĘ hĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ylĂŔ ‘Ą=l’Ć ëŇ lĆ IăĄwČ
7 hŇ l¿Ć GĎ yĂ MrĆTËĆwĘ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć ‘dăČŇ yĎ MrĆT¡Ć l’Ąě CmSĘ C : bŇ kĲĎŇ SĘ bŇ CS¿ yn¡ĂbĘŇ
8 ÉMqĎ IĎÄwČ ůtySĂ lĂ èĘ BČ È l’Ą CmSĘ =’rĲŁ qĘ ho¿ĎhyĘ PŇ sĆŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ wyl¡Ď ’Ą

ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ylĂŔ ‘Ą NbĆŇ IăĎwČ ylĳĂ tĎŇ ’Ň r¡ĎqĎ yJ¿Ă ynĂŔ nĘ hĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ylĂŔ ‘Ą=l’Ć ëŇ lĆ IăĄwČ
9 ’răĎqĘ yĂ=M’Ă ÉhyĎhĎ wĘ ůbkĎŇ SĘ ëŇ ăĄl È l’Ą CmSĘ lĂ ylăĂ ‘Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : r‘ČeĲĎlČ ’r¿ĄqŁ

bŇ J¡Č SĘ IĂwČ l’ĄŔ CmSĘ ëŇ lĆ IăĄwČ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č ‘Čm¡Ą SŁ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ rBăĄ DČ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą
10 ű l’ăĄ CmSĘ M‘Čp¡ČŇ BĘ =M‘ČpĲČŇ kĘŇ ’r¿ĎqĘ IĂwČ bŇ ~ČŔ yČtĘŇ IĂwČ ÉhoĎhyĘ ’bąŇŁ IĎwČ : omĲ oqmĘ BĂ

: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č ‘Čm¡Ą SŁ yJ¿Ă rBĄŔ DČ É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ l’ĳĄ CmSĘ
11 l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ rb¡ĎŇ dĎŇ hŇ W¿Ć ‘Ł ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eÌĄhĂ l’ĄŔ CmSĘ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
12 MyqăĂ’Ď É’ChhČ MoIąBČ : wynĲĎ zĘ’Ď yê¿ĄSĘ hŇ nĎ yQ¡Ć YĂ êĘ o‘Ŕ mĘ SăŁ =lJĎ ÉrSĆ ’Ğ
13 yêĂ dĘŇ GăČhĂ wĘ : hŇ QĲĄ kČŇ wĘ lx¡Ą hĎ otĳŇ yBĄ =l’Ć yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ ylĂŔ ‘Ą=l’Ć

=yJĲĂ ‘dČę yĎ=rSĆ ’Ğ NwăŁ ‘ĞBĲČ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č ot¡Ň yBĄ =tŇ ’Ć ynËĂ’Ğ Tp¿ĄŇ SŁ =yJĲĂ olŔ
14 ylĳĂ ‘Ą tŇ ybăĄŇ lĘ yêĂ ‘Ę B¡Č SĘ nĂ Nk¿ĄŇ lĎ wĘ : MBĲĎ hŇ h¡Ď kĂŇ âl¿ wĘ wynĎŔ BĎ ÉMhĆř lĎ MyląĂ lĘ qĲČmĘ
15 bŇ JąČ SĘ IĂwČ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č hŇ x¡Ď nĘ mĂ bĘŇ C xbČŇ z¿ĆBĘ ylËĂ ‘Ą=tŇ yBĲĄ NwÌŁ ‘Ğ rjĄÂJČ tĘŇ yĂ=M’Ă

l’ăĄ CmSĘ C hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ otăŇ lĘ DČ=tŇ ’Ć xê¡ČpĘŇ IĂwČ śrqĆBŔŁ hČ =dŇ ‘Č É l’Ą CmSĘ
16 l’ĄŔ CmSĘ =tŇ ’Ćř ÉylĂ ‘Ą ’rąĎqĘ IĂwČ : ylĲĂ ‘Ą=l’Ć hŇ ’¡Ď rĘUČ hČ =tŇ ’Ć dŇ yG¿ĂhČ mĲĄ ’rĄŔ yĎ
17 rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ hŇ mąĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ynĳĂBĘ l’ăĄ CmSĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ

hŇ kăŇŁ wĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ìąŇ QĘ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ hŇ JăŁ yeĂ UĳĆ mĂ dŇ x¡Ą kČŇ tĘŇ ’n¿Ď=l’Č ìŇ ylĆŔ ’Ą rBăĆ DĂ
: ìŇ ylĲĆ ’Ą rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ =lJĎ mĂ rbĎŔ DĎ ÉyeĂ UĆÄ mĂ dŇ xąĄ kČŇ êĘ =M’Ă PŇ ysĂŔ oy
wl=dgyw
’l’ ol yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.13 .yrq wynĎy‘ĄwĘ ,bytk ony‘ĄwĘ v.2 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .g
’"s v.16 .‘"t Nk rqĆBŁ BČ MJĄSĘ IČwČ rqbh l"Y v.15 .z"k b"k twmV Nyy‘ ,MyhĂŁl’Ĺ ‘"tb .bwtkh hnykV
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rmČě ’Ň IŁ wČ CeUĳĆ mĂ dŇ x¡Ą kĂŇ âl¿ wĘ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć É l’Ą CmSĘ olą =dŇ GĆIČwČ 18

l’ĳĄ CmSĘ lD¡ČgĘŇ IĂwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ wn¡ř y‘b bŇ oF¿ hČ ’ChŔ hoăĎhyĘ 19

sŘ3 =lJĎ É‘dČŇ IĄÄwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyr¡ĎbĎŇ DĘ=lJĎ mĂ lyj¿Ă hĂ =âlĲ wĘ oUŔ ‘Ă hŇ yăĎhĎ ÉhoĎhywĲČ 20

: hoĲĎhylĲČ ’yb¡ĂŇ nĎlĘ l’ĄŔ CmSĘ NmăĎ ’ĹnĲĆ=yJĂ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ND¡ĎmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
=l’Ć hoÌĎhyĘ hŇ lĎÄgĘŇ nĂ =yJĲĂ hŇ Łlĳ SĂř bĘŇ hŇ ’ăŁ rĎř hĲĄ lĘ ho¡ĎhyĘ PŇ sĆ I¿Ł wČ 21

l’¡Ą CmSĘ =rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ BĂř ol¡ SĂ BĘ l’ËĄ CmSĘ d
MyêĂÁ SĘ lĂ jĘ tŇ ’Ň rČÄ qĘ lĂ ž l’Ą rĎWĘ yĂ ’YăĄ IĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ
CkÄ rĘ‘Č IĲČwČ : qpĲĄŇ ’ĞbĲČŇ Cn¿xĎ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C rzĆ‘ĄŔ hĎ NbĆŇ ’ăĆ hĎ =l‘Č ÉCnxĞ IĲČwČĲ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ lČ 2

l’¡Ą rĎWĘ yĂ PŇ gĆŇ e¿ĎIĂwČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ÉSFŁ êĂ wČ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ MyêĂÁ SĘ lĂ pĘŇ
: Sy’ĲĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č JĘ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉhkĎŇ rĎ‘ĞUĲČ bČŇ CJą IČřwČ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄpĘŇ lĂ
hoËĎhyĘ CnpÌĎŇ gĎŇ nĘ hŇ UĎ lăĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ ůhnĆxĞUĲČ hĲČ =l’Ć ÈM‘ĎhĎ ’băŇŁ IĎwČ 3

hoĎŔhyĘ tŇ yrăĂBĘ ÉNor’Ğ=tŇ ’Ć hŇŁlęèĂ mĂř CnylăĄ ’Ą hŇ xÌĎ qĘ nĂ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄpĘŇ lĂ MoI¡hČ
C’ă WĘ IĂwČ hŇ ŁlŔ SĂř ÉM‘ĎhĎ xląČ SĘ IĂwČ : Cnř ybĲĄŇ yĘ’ĲŁ PŇ J¿Č mĂ Cn‘¡ĄSĂ yĲŁ wĘ CnBĄŔ rĘqĂ bĘŇ ’băŇŁ yĎwĘ 4

ynăĄSĘ MSĎÂ wĘ MybĳĂŇ rĚJĘ hČ bŇ SăĄ yŁ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ hoËĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÌ’Ğ tŇ ’ăĄ MèĎę mĂ
’obÄ JĘ yhĂę yĘwČ : sxĲĎ nĘ ypĲĂŇ C yn¡ĂpĘŇ xĎ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yrăĂBĘ ÉNor’Ğ=M‘Ă ylĂę ‘Ą=ynĲĄbĘŇ 5

hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘ăĎCrêĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ C‘r¿ĂIĎwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hĲČ =l’Ć ÉhoĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Norą’Ğ
CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ hŇ ‘ĎŔ CrêĘ hČ loqă =tŇ ’Ć ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ C‘ąmĘ SĘ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ Mh¡Ł êĄ wČ 6

yJĂ ť C‘Ŕ dĘŇ IăĄwČ MyrĳĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ hŇ năĄxĞmĲČ BĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ lËĎ odŇ GĘ hČ hŇ ‘ÌĎCrêĘ hČ loqă hŇ mĆ ţ
’B¿Ď CrŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ ÉC’rĘIĲĂwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hĲČ =l’Ć ’B¡Ď hoĎŔhyĘ Noră’Ğ 7

lom¿ tĘŇ ’Ć tŇ ’Ň z¡Ł JĎ hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ âl¿ yJăĂ CnlĎŔ yo’ă ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ nĳĆxĞUĲČ hĲČ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ
hŇ QĆ ’ÌĄ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂyDĂ’Č hĲĎ Myh¿Ă Łl’ĹhĲĎ dŇ IËČmĂ CnlĄŔ y~Ă yČ ymăĂ CnlĎŔ yo’ă : MSĲŁ lĘ SĂ 8

CqÂEĘxČ tĘŇ hĲĂ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ hŇ J¡Ď mČ =lkĎŇ BĘ MyĂrËČYĘ mĂ =tŇ ’Ć MyJÌĂUČ hČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ MhăĄ 9

MkĳĆŇ lĎ Cd¡Ň bĘŇ ‘ĲĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ MyrĂŔ bĘŇ ‘Ă lĲĎ CdăŇ bĘŇ ‘ČêĲČ NjĆ ť MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ÉMySĂ nĎ’ĞlĲČ CyąhĘ wĲĂ
É l’Ą rĎWĘ yĂ PŇ gĆŇ eąĎIĂwČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ Cmă xĞQĲĎ IĂwČ : MêĲĆmĘ xČ lĘ nĂ wĘ MyS¡Ă nĎ’ĞlĲČ Mt¿ĆŇ yyĂhĘ wĲĂ 10

l’ĄŔ rĎWĘ IĂmĂ É ljŁ IĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ hŇ J¡Ď UČ hČ yh¿Ă êĘ wČ wylĎŔ hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’ăĂ ÉCsnĚÄ IĎwČ
CtŇ mĄŔ ÉylĂ ‘Ą=ynĲĄbĘŇ ynąĄSĘ C xqĳĎlĘ nĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ Nor¿’Ğ wĲČ : ylĲĂ gĘŇrČ PŇ lĆ ’¡Ć MyS¿Ă ŁlSĘ 11

ynpx
.yrq o’rĎhĄlĘ v.21 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ ’"sb ,yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.18

,‘"t Nk CJIĚwČ l"Y v.2 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .d .’"d Nkw rbČ dĘJĂ ’"s v.21 .yrq olSĂ bĘ v.21

.yrq olèĂ v.4 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw CnbĄ yĘ’Ł ’"s v.3 .yrq olèĂ mĂ v.3 .r"tw s"t
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12 MoIăBČ hŇŁl¡ SĂř ’b¿ŇŁ IĎwČ hŇ kĎŔ rĎ‘ĞUăČhČ mĲĄ ÉNmĂ yĎnĘ BĂ =Sy’ĲĂ ZrĎIąĎwČ : sxĲĎ nĘ ypĲĂŇ C yn¡ĂpĘŇ xĎ
13 ylĂ ‘Ąţ hŇ eăĄhĂ wĘ ’obę IĎwČ : oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ My‘ĂŔ rĚqĘ wyDăĎmČ C ’Chĳ hČ

Noră’Ğ l‘¡Č dŇ rĄŔ xĎ ÉoBlĂ hŇ yąĎhĎ =yJĲĂ hŇ jĆŔ YČ mĘ ÉërĆDĆÄ Kř y¿ ’iĄÁ JĂ hČ =l‘Č bŇ SĄÄ yŁ
14 ‘mąČ SĘ IĂwČ : ry‘ĲĂhĎ =lJĎ q‘¡ČzĘêĂ wČ ry‘ĂŔ BĎ dŇ yGăĂhČ lĘ ’BĎ ť Sy’Ăę hĎ wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ

rhČŔ mĂ Sy’ăĂ hĎ wĘ hŇ EĳĆhČ Nom¡ hĎ hĲĆ loq¿ hŇ mËĆ rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ qĎŔ ‘Ď~Ę hČ loqă =tŇ ’Ć ÉylĂ ‘Ą
15 âl¿ wĘ hŇ mĎř qĎŔ wynăĎy‘ĄwĘ hŇ nĳĎSĎ hŇ n¡ĆmŁ SĘ C My‘¿ĂSĘ êĂ =NBĆ ylĂě‘ĄwĘ : ylĲĂ ‘ĄlĘ dŇ G¿ĄIČwČ ’b¡ŇŁ IĎwČ
16 hŇ kĎŔ rĎ‘ĞUĲČ hČ =NmĂ ’BăĎ hČ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ylĂę ‘Ą=l’Ć Sy’ĂÁ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ o’Ĳ rĘlĂ lok¡Ň yĎ
17 N‘Č IČÄwČ : ynĲĂ BĘ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ y¿ĎhĎ =hŇ mĲĆ rmĆ ’Ň IËŁ wČ MoIĳhČ yêĂ sĘ năČ hŇ k¡ĎŇ rĎ‘ĞUĲČ hČ =NmĂ ynĂě’Ğ wĲČ

hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ p¿ĎŇ GĄmČ MgËČŇ wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄpĘŇ lĂř É l’Ą rĎWĘ yĂ snąĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ rvĄÁ bČŇ mĘ hĲČ
Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ wĲČ sxĎŔ nĘ ypăĂŇ C ÉynĂ pĘŇ xĎ CtŇ mĄę ìŇ ynĆÁbĎŇ ynĄÄSĘ =MgČŇ wĘ M‘ĳĎbĎŇ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ

18 ljăŁ IĂwČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ű orăyJĂ zĘhČ JĘř yhĂÂ yĘwČ : hŇ xĎ qĲĎlĘ nĂ
ÉoêqĘ rČpĘŇ mČ rbąĄŇ èĎ êĂ wČ r‘ČèČę hČ dŇ yăČ ű dŇ ‘ăČBĘ tŇ yeĂÁrČxÄŁ ’Ğ ’iĄ JĂ hČ ţ=l‘ČmĲĄ
My‘¿ĂBĎ rĘ’Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Tp¿ČŇ SĎ ’ChË wĘ dŇ bĳĄŇ kĎŇ wĘ Sy’¡Ă hĎ Nq¿ĄzĎ=yJĲĂ tŇ mŔŁ IĎwČ

19 hŇ ‘ĎŔ CmèĘ hČ =tŇ ’Ć ‘măČ SĘ êĂ wČ ůtlČ lĎ hŇ răĎhĎ ÈsxĎ nĘ yjĲĂ =tŇ SĆ ’ĲĄ otăŇ QĎ kČŇ wĘ : hŇ nĲĎSĎ
dŇ lĆ êĄŔ wČ ‘răČkĘŇ êĂ wČ HSĳĎ y’Ă wĘ hĎ ym¡Ă xĎ tŇ m¿Ą C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ ÉxqČ QĎ hĂ =l’Ć

20 hĎ ylĆŔ ‘Ď tŇ obăŇ ~Ď eĂ hČ ÉhnĎrĘBĄÄ dČŇ êĘ wČ HtĎę Cm tŇ ‘ăĄř kĘŇ C : hĎ yrĲĆYĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď Ck¿Ň pĘŇ hĆ nĲĆ=yJĂ
21 ’răĎqĘ êĂ wČ : HBĲĎ lĂ hŇ tĎŇ S¿Ď =âlwĘ hŇ t¡ĎŇ nĘ ‘ĲĎ âl¿ wĘ êĘ dĘŇ lĳĎ yĎ NbăĄŇ yJăĂ y’¡Ă rĘyêĲĂ =l’Č

Noră’Ğ ÉxqČ QĎ hĂ =l’Ć l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ dŇ ob¡Ň kĎŇ hŇ l¿Ď GĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdobŇ kĎŇ y’¿Ă r‘ČeČę lČ
22 yJ¿Ă l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ dŇ ob¡Ň kĎŇ hŇ l¿Ď GĎ rmĆ ’Ň êěŁ wČ : HSĲĎ y’Ă wĘ hĎ ym¡Ă xĎř =l’Ć wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ xq¡ČlĘ nĂ
h rzĆ‘¡ĆhĎ NbĆŇ ’¿Ć mĄ Ch’ËĚbĂŇ yĘwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ tŇ ’¡Ą CxŔ qĘ lĲĎ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ C
2 ot¡Ň ’Ł C’yb¿ĂŇ IĎwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ Cxą qĘ IĂwČ : hŇ dĎŇ oDĲSĘ ’Č
3 śtŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉMydĂŇ oDSĘ ’Č CmJąĂ SĘ IČwČ : NogĲŇDĎ lYĆ’¿Ą ot¡Ň ’Ł CgŇ y~¿Ă IČwČ NogĳŇDĎ tŇ yBăĄ

NogŔ DĎ=tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ Noră’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉwynĎpĎŇ lĘř lpąĄŇ nŁ Nogę dĎŇ hŇ eăĄhĂ wĘ
4 lpąĄŇ nŁ Nogę dĎŇ hŇ eăĄhĂ wĘ ůtrĎxĽUĲĎ mĲĂ ÈrqĆBŁ bČŇ CmJăĂ SĘ IČwČ : omĲ oqmĘ lĂ ot¡Ň ’Ł CbŇ S¿Ă IĎwČ

wynpl
,+rt Nkw dyČ=l‘Č w’ dyČlĘ l"Yw ,’"ydw b"d Nkw yrqw bytk dyČ ’"sb ,yrq dyČ ,bytk ëyČ v.13 .yrq olèĂ v.12

,b"yd Nkw ynĄjĘ mĂ ’"s v.17 .yrq CmqĎ ,bytk hmĎqĎ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.15 .s"tw ‘"t
.r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw t‘ĄbĘ C ’"s v.20 .w"dw b"d ,’"d Nkw oryJĂ zĘhČBĘ ’"s v.18 .s"tw ‘"t
NogDĎ C’bŁ IĎwČ trxmm l"Y v.3 .h .T"y qwsp Nyy‘ : hymx tm¿ĄC ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw tm¿Ą=l’w ’"s v.21

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw wynĎjĎ =l‘Č l"Y v.3 .‘"t Nk +wgw hnhw C’rĘIĂwČ
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wydĎę yĎ tŇ ojă JČ ű yêăĄSĘ C NogÁDĎ S’Ň rÄŁ wĘ hoĳĎhyĘ Noră’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉwynĎpĎŇ lĘř
žCkŇ rĘdĘŇ yĂ=âlĲ NJĄÃ =l‘Č : wylĲĎ ‘Ď r’¿Č SĘ nĂ Nog¡ŇDĎ qr¿Č NêĎŔ pĘŇ UĂ hČ =l’Ć ÉtotŇ rĚJĘ 5

dŇ oDĳSĘ ’Č BĘ Nog¡ŇDĎ Nê¿ČpĘŇ mĂ =l‘Č NogËŇDĎ=tŇ yBĲĄ My’ÌĂ BĎ hČ =lkĎŇ wĘ NogÁdĎŇ ynĄÄhĞkĲŇŁ
Myd¡ĂŇ oDSĘ ’Č hĲĎ =l’Ć hoËĎhyĘ=dŇ yČ dŇ BÌČ kĘŇ êĂ wČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 6

C’¿ rĘIĂwČ : hĎ ylĲĆ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ dŇ oD¡SĘ ’Č =tŇ ’Ć MylŔ př ‘b ÉMtĎŇ ’Ł ëŇ IąČwČ MUĳĄ SĂ yĘwČ 7

CnUĎŔ ‘Ă É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ NorÄ ’Ğ bŇ SĄÂ yĄ=âlĲ Crę mĘ ’ĲĎ wĘ NkĳĄŇ =yJĂ dŇ oD¡SĘ ’Č =ySĲĄ nĘ ’Č
=tŇ ’Ć žCpŇ sĘ ’Č IĲČwČ CxÃ lĘřSĘ IĂwČĲ : CnyhĲĄŁl’Ĺ Nog¿ŇDĎ l‘¡ČwĘ CnylĄŔ ‘Ď ÉodŇ yĎ hŇ tąĎŇ SĘ qĲĎ =yJĂ 8

yhăĄŁl’Ĺ ÉNor’ĞlĲČ hŇ WĆę ‘ĞeĲČ=hŇ mČ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ MhĆę ylĄ ’Ğ MyêĂÁ SĘ lĂ pĘŇ ynĄÄrĘsČ =lJĎ
Nor¡’Ğ=tŇ ’Ć CBiĄě IČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Nor¡’Ğ bŇ iŔŁ yĂ tŇ GăČ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
yhĂÄ êĘ wČ otę ’Ł CBsăČ hĄ ű yrăĄxĞ’ĲČ yhĂÂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ 9

ry‘ĂŔ hĎ ySăĄ nĘ ’Č =tŇ ’Ć ÉëIČwČ dŇ ’ŔŁ mĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ ÉhmĎ ChmĘ Éry‘Ă BĎ ű hoąĎhyĘ=dŇ yČ
Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć CxË QĘ SČ yĘwĲČ : MylĲ př ‘ Mh¡Ć lĎ Cr¿tĘŇ vĲĎ IĂwČ lodĳŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NT¡Ł uĎ mĂ 10

CqÄ ‘ĞzĘIĂwČ NorŔ qĘ ‘Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ ’obÄ JĘ yhĂę yĘwČ NorĳqĘ ‘Ć Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ
ynĂ t¡ĄŇ ymĂ hĞlĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉNor’Ğ=tŇ ’Ć ÉylČ ’Ą CBsąČ hĄ rmęŁ ’Ň lĄ MynĂÁrŁ qĘ ‘ĆhĲĎ
ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ =lJĎ =tŇ ’Ć CpÁ sĘ ’Č IĲČwČ CxÄ lĘ SĘ IĂwČ : yUĲĂ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ 11

yt¡ĂŇ ’Ł tŇ ym¿Ă yĎ=âlĲ wĘ omŔ oqmĘ lĂ bŇ SăŁ yĎwĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć CxÂQĘ SČ
dŇ y¿Č dŇ ’ËŁ mĘ hŇ d¿ĎŇ bĘŇ JĲĎ ry‘ĂŔ hĎ =lkĎŇ BĘ ÉtwĆmĎÄ =tŇ mČ ChĲ mĘ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ =yJĂ yUĳĂ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ
l‘ČêËČ wČ Mylĳ př ‘b CJ¡ hĚ CtŇ mĄŔ =âl rSăĆ ’Ğ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ : MSĲĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ 12

hŇ d¿ĄŇ WĘ BĂ hoËĎhyĘ=NorĲ’Ğ yhÌĂ yĘwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ ry‘¡ĂhĎ tŇ ‘¿ČwĘSČ w

ÉMymĂ sĘ uĲŁ lČ wĘ MynąĂhĞJĲŁ lČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ C’ă rĘqĘ IĂwČ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ 2

: omĲ oqmĘ lĂ Cex¿Ć QĘ SČ nĘ hŇ U¡Ć BČ Cn‘Ěě dĂŇ ohĲ hoĳĎhyĘ Noră’ĞlĲČ hŇ W¡Ć ‘ĞeĲČ=hŇ mČ rmŔŁ ’Ň lĄ
ÉotŇ ’Ł Cxą QĘ SČ êĘ =l’Čř É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć śMyxĂÂQĘ SČ mĘ =M’ĲĂ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ 3

hŇ UĎ lËĎ MkĆŔ lĎ ‘dăČŇ onwĘ ÉC’pĘŇ rĲĎêĄ z’ąĎ MSĳĎ ’Ď ol¡ CbŇ ySËĂ êĎ bŇ S¿Ą hĎ =yJĲĂ MqĎŔ yrĄ
Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ůol bŇ ySăĂ nĎ rSăĆ ’Ğ ÈMSĎ ’Ď hĲĎ hŇ măĎ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MJĲĆ mĂ od¡Ň yĎ rCs¿ tĎŇ =âlĲ 4

bŇ hĳĎ zĎ yrăĄBĘ kĘŇ ‘Č hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ bŇ hĎŔ zĎ ylă př ‘ ÉhèĎ mĂ xĞ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ ÉrjČ sĘ mĂ
MkÁ yřlp‘ ymĄÄ lĘ YČ žMtĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ : MkĲĆŇ ynĄrĘsČ lĘ C MQ¡ĎřkĚŇ lĘ tŇ xËČ ’Č hŇ p¿ĎŇ GĄmČ =yJĲĂ 5

ymlYw
wxlVIĂwČ n"b ,’"b Nk v.8 .yrq MyrĂxŁ FĘ BČ ,bytk MylĂ pĎ ‘ĽBĲĎ v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw wynĎjĎ =l‘Č l"Y v.4

MyrĂxŁ FĘ BČ ,bytk MylĂ pĎ ‘ĽBĲĎ v.12 .yrq MyrĂxŁ TĘ ,bytk MylĂ pĎ ‘Ľ v.9 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9 .’y‘g ’lb
,bytk ylĄpĘ ‘Ď v.4 .’y‘gb =l’ĲČ n"b ,’"b Nk v.3 .s"tw ‘"t ,+rt Nk MêĆ’Č MyxlVm l"Y v.3 .w .yrq

.yrq MkĆQĘ kĚlĘ ,bytk MQĎ kĚlĘ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"yd Nkw MkĆQĘ kĚlĘ ’"s v.4 .yrq yrĄxŁ TĘ
www.bibleist.ru



6:6—17 ’ l’wmV 431

l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ň lĲĄ MêËĆtČŇ nĘ C ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉMtĂŇ yxĂ SĘ UČ hČ MkĆę yrĄBĘ kĘŇ ‘Č ymăĄ lĘ YČ wĘ
l‘¿ČmĄ C Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ l‘¿ČmĄ C MkĆŔ ylĄ ‘ĞmĲĄ ÉodŇ yĎ=tŇ ’Ć lqąĄyĎ ylČę C’ dŇ obĳŇ JĎ

6 MyĂr¿ČYĘ mĂ CdËŇ BĘ JĂ rSÌĆ ’ĞJĲČ MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ =tŇ ’Ć ÉCdŇ BĘ kČŇ tĘŇ hŇ UĎ ląĎ wĘ : MkĲĆŇ YĘ rĘ’Č
: CkŇ lĲĄ IĄwČ MCx¡ QĘ SČ yĘwČ MhĆŔ BĎ lQăĄ ‘ČtĘŇ hĂ rSăĆ ’ĞJĲČ É’olhĞ MBĳĎ lĂ =tŇ ’Ć hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ C

7 rSËĆ ’Ğ tŇ olŔ ‘Ď ÉtorpĎŇ yêąĄSĘ C tŇ xĎŔ ’Ć ÉhSĎ dĎŇ xĞ hŇ ląĎ gĎŇ‘Ğ CWÁ ‘ĞwĲČ CxÄ qĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ
MtÌĆŇ bŇŁ ySĲĄ hĞ wĲČ hŇ lĎŔ gĎŇ‘ĞBĲĎ ÉtorjĎ hČ =tŇ ’Ć MêąĆrĘsČ ’Ğ wĲČ l‘ĳŁ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ l¿Ď ‘Ď=âlĲ

8 MêąĆtČŇ nĘ C hoĎęhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć MêĆÂxĘ qČ lĘ C : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ hČ Mh¡Ć yrĄxĞ’ĲČ mĄ MhËĆ ynĄBĘ
MSĎŔ ’Ď Éol Mt¿ĆŇ bŇŁ SĲĄ hĞ rSĆÄ ’Ğ bŇ hĎę EĎhČ ylăĄ JĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ hŇ lĎŔ gĎŇ‘ĞhăĎ=l’Ć ÉotŇ ’Ł

9 ëŇ rĆDĆÄ =M’Ă MtĆę y’Ă rĘC : ëŇ lĲĎ hĎ wĘ ot¡Ň ’Ł Mê¿ĆxĘ QČ SĂ wĘ oDĳ~Ă mĂ zG¡ČrĘ’Č bĲĎŇ CmyW¿Ă êĎ
hŇ l¡Ď odŇ GĘ hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ ÍtŇ ’Ć CnlĎŔ hŇ WĎ ‘ăĎ ’Chť SmĆ SĆŔ tŇ yBăĄ ÉhlĆ ‘ĞyĲČ olą CbŇ GĘ
hŇ yĎh¿Ď ’Ch¡ hŇ r¿ĆqĘ mĂ CnBĎŔ hŇ ‘ĎgĘŇ năĎ ÉodŇ yĎ âlą yJăĂ ÉCn‘Ę dČÄ yĎwĘ âlę =M’Ă wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ

10 MCr¡sĘ ’Č IĲČwČ tŇ olŔ ‘Ď ÉtorpĎŇ yêąĄSĘ Cxę qĘ IĂwČ NJĄŔ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ CWą ‘ĞIĲČwČ : CnlĲĎ
11 =l’Ć ho¡ĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć CmWËĂ IĎwČ : tŇ yĂBĲĎ bČŇ Cl¿ JĎ Mh¡Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lĳĎ gĎŇ‘ĞBĲĎ

: MhĲĆ yrĄř xĲŁ TĘ ym¿Ą lĘ YČ tŇ ’¡Ą wĘ bŇ hĎŔ EĎhČ yrăĄBĘ kĘŇ ‘Č Ét’Ą wĘ zGČę rĘ’Č hĲĎ tŇ ’ăĄ wĘ hŇ lĳĎ gĎŇ‘ĞhĲĎ
12 tŇ xČę ’Č hŇ QăĎ sĂ mĘ BĂ SmĆ SĆŔ tŇ yBăĄ ÉërĆDĆÄ =l‘Č ëŇ rĆDĆę BČ tŇ orÁ jĎ hČ hŇ nĎrĘèČÄ IĂwČ

MykăĂŇ lĘ hĲŁ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ ynąĄrĘsČ wĘ lwř’Ň mĳŁ WĘ C NymăĂ yĎ Crs¡Ď =âlwĘ o‘Ŕ gĎŇ wĘ ÉëŁlhĎ CkąŇ lĘ hĲĎ
13 MyF¡Ă xĂ =ryYĲĂ qĘ Myr¿ĂYĘ qĲŁ SmĆ SĆŔ tŇ ybăĄŇ C : SmĆ SĲĎ tŇ yB¿Ą lCb¡Ň GĘ =dŇ ‘Č MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ

: tŇ o’Ĳř rĘlĂ Cx¡ mĘ WĘ IĂwĲČ NorŔ ’Ď hăĎ =tŇ ’Ć ÉC’rĘIĂwČ MhĆę ynĄy‘ĲĄ=tŇ ’Ć C’ă WĘ IĂwČ qmĆ ‘ĳĄBĎ
14 MS¡Ď wĘ MSĎŔ dŇ măŁ ‘ĞêĲČ wČ ÉySĂ mĘ èĂ hČ =tŇ yBĲĄ ‘ČSąĚ ohyĘ hŇ dĄÄ WĘ =l’Ć hŇ ’Ď BĎ ţ hŇ lĎÃ gĎŇ‘ĞhĲĎ wĘ sŘ4

hŇ l¡Ď ‘Ł Cl¿ ‘ĹhĲĆ tŇ orŔ jĎ hČ =tŇ ’ĆÄ wĘ hŇ lĎŔ gĎŇ‘ĞhĲĎ yYăĄ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉC‘uĘ bČŇ yĘwĲČ hŇ lĳĎ odŇ GĘ NbĆŇ ’ăĆ
: hoĲĎhylĲČ

15 =rSĆ ’Ğ Éoê’Ă =rSĆ ’Ğ zGąČrĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hoĎęhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ű CdŇ yrăĂoh MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ
ClÄ‘ĹhĲĆ SmĆ SĆę =tŇ ybĲĄŇ ySăĄ nĘ ’Č wĘ hŇ lĳĎ odŇ GĘ hČ NbĆŇ ’ăĆ hĎ =l’Ćř CmW¡Ă IĎwČ bŇ hĎŔ zĎ=ylĲĄ kĘŇ oBă

16 Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ =ynĲĄrĘsČ hŇ è¿Ď mĂ xĞ wĲČ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ MyxËĂ bĎŇ zĘ CxÌ BĘ zĘIĂwČ tŇ olÁ‘Ł
: ’ChĲ hČ MoI¿BČ Nor¡qĘ ‘Ć CbŇ S¿Ě IĎwČ C’ĳ rĎ

17 hoĳĎhylĲČ MS¡Ď ’Ď MyêËĂ SĘ lĂ pĘŇ CbŇ ySÌĂ hĄ rSĆÄ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ yrăĄxŁ TĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ
Nor¿qĘ ‘ĆlĘ dŇ x¡Ď ’Ć tŇ g¿ČŇlĘ dŇ xĎŔ ’Ć Nolă qĘ SĘ ’Č lĘ ÉdxĎ ’Ć hŇ EąĎ‘ČlĘ dŇ xĎŔ ’Ć dŇ oDÄ SĘ ’Č lĘ
dx’
MhĆylĄpĘ ‘Ď ’"s v.11 .w"dw b"d ,’"d Nkw h‘rh=lJĎ =t’ ’"s v.9 .yrq MkĆyrĄxŁ TĘ ,bytk MkĆylĄpĘ ‘Ď v.5

’"s v.15 .+g T"y MyTpV Nyy‘ : ‘"t Nk ot’rĎqĘlĂ l"Y v.13 .yrq l’mŁ WĘ C v.12 .yrq MhĆyrĄxŁ T ,bytk
.’"yd Nkw =l‘Čwww.bibleist.ru
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ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ yrąĄ‘Ď=lJĎ rjČÂsĘ mĂ bŇ hĎę EĎhČ yrăĄBĘ kĘŇ ‘Č wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć 18

lřbăĄŇ ’Ď ű dŇ ‘ăČwĘ yzĳĂrĎjĘ hČ rpĆŇ JăŁ dŇ ‘¡ČwĘ rYĎŔ bĘŇ mĂ ry‘ăĂmĄ MynĂŔ rĎiĘ hČ tŇ SĆ măĄ xĞlĲČ
hŇ EĆŔhČ MoIăhČ dŇ ‘Č ť hoĎŔhyĘ Noră’Ğ tŇ ’Ą ť ÉhĎ ylĆÄ‘Ď CxyeąĂhĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ lĎę odŇ GĘ hČ
yJąĂ SmĆ SĆę =tŇ ybĲĄŇ ySăĄ nĘ ’Č BĘ ëŇ IČÂwČ : ySĲĂ mĘ èĂ hČ =tŇ yBĲĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ hŇ d¿ĄŇ WĘ BĂ 19

Sy’ĳĂ PŇ lĆ ’¡Ć Myè¿Ă mĂ xĞ Sy’ĂŔ My‘ăĂbĘŇ SĂ ÉM‘ĎBĎ ëŇ IąČwČ hoĎŔhyĘ Noră’ĞBĲČ ÉC’rĎ
ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ J¿Ď mČ M‘¡ĎBĎ hoËĎhyĘ hŇ JÌĎ hĂ =yJĲĂ M‘ĎŔ hĎ Clă BĘ ’Čř tĘŇ IĲĂwČ 20

Sod¡Ň uĎ hČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ hoÌĎhyĘ ynĄÄpĘŇ lĂ dŇ mŔŁ ‘ĞlĲČ lkăČŇ Cy ymĂř ť SmĆ SĆŔ =tŇ ybĲĄŇ ySăĄ nĘ ’Č
yb¿ĄŇ SĘ oyĲ=l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ : CnylĲĄ ‘ĎmĲĄ hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ ym¡Ă =l’Ć wĘ hŇ EĳĆhČ 21

Cl¿ ‘ĞhĲČ Cdě rĘ hoĎŔhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ CbŇ SąĂ hĄ rmĳŁ ’Ň lĄ Myr¡Ă‘Ď yĘ=tŇ yČrĘqĂ
hoĎŔhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉCl‘ĞIĲČwČ MyrĂę ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ ű ySăĄ nĘ ’Č C’bÁŁ IĎwČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ ot¡Ň ’Ł z
CSŔ DĘqĂ ÉonBĘ rząĎ‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ BČř bŇ d¡ĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ tŇ yB¿Ą =l’Ć otŔ ’Ł C’băĂŇ IĎwČ
ÉNor’Ď hĲĎ tŇ bĆŇ SąĆ MoIÂmĂ yhĂę yĘwČ : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć rm¡Ł SĘ lĂ 2

tŇ yB¿Ą =lJĎ ChË eĎ IĂwČ hŇ nĳĎSĎ MyrăĂWĘ ‘Ć Cy¡hĘ IĲĂwČ MymĂŔ IĎhČ ÉCBrĘIĂwČ MyrĂŔ ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ BĘ
=lJĎ =l’Ć l’Ąę CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 3

hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉMybĂŇ SĎ MêąĆ’Č MkĆę bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ =M’Ă ůrmŁ ’Ň lĄ È l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ
MkąĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ CnykĂÄ hĎ wĘ tŇ orĳêĎSĘ ‘ČhĲĎ wĘ Mk¡ĆŇ kĘŇ oêĲ mĂ rkËĎŇ eĄhČ yhÌĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć CrysĂÁ hĎ
ÉCrysĂÄ IĎwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ dŇ I¿ČmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć l~¿Ą yČwĘ oDŔ bČŇ lĘ ChdăĚŇ bĘŇ ‘Ă wĘ ÉhoĎhyĘ=l’Ć 4

ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ tŇ rĳŁ êĎSĘ ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ Myl¡Ă ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć CY¿ bĘŇ qĂ l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : oDĲbČŇ lĘ 5

hŇ tĎŇ jĎ YĘ UĂ hČ ţ CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć Mk¡ĆŇ dĘŇ ‘ČBĲČ lQ¿Ą jČ tĘŇ ’Ć wĘ hŇ tĎŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ 6

CrmĘ ’Ň IăŁ wČ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉCmCYÄ IĎwČ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ű CkăŇ jĘ SĘ IĂwČĲ MyĂmČÁ =CbŇ ’ĞSĘ IĲĂwČ
: hŇ jĲĎ YĘ UĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć l’ËĄ CmSĘ TjÌŁ SĘ IĂwČ hoĳĎhylĲČ Cn’Ň T¡Ď xĎ MSĎŔ
Cl¿ ‘ĞIĲČwČ hŇ tĎŇ jĎŔ YĘ UĂ hČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CYą BĘ qČ tĘŇ hĂ =yJĲĂ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ C‘ămĘ SĘ IĂwČ 7

yn¿ĄjĘ mĂ C’¡ rĘIĲĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉC‘mĘ SĘ IĂwĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ =ynĲĄrĘsČ
CeřUĆŔ mĂ SrăĄxĞêĲČ =l’Č l’ĄŔ CmSĘ =l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ 8

l’Ąę CmSĘ xuăČIĂwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ dŇ I¿ČmĂ Cn‘¡ĄSĂ yĲŁ wĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć q‘¡Ł EĘmĂ 9

hlT
n"b ,’"b Nk v.19 .w"Tw d"y qwsp Nyy‘ : ‘"tw +rt Nkw NbĆ ’Ć ’"s v.18 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.18
‘"t ,+rt ,b"d Nkw h‘bgb=rSĆ ’Ğ ’"s v.1 .z .hnygn ’lbw Pqmb =ymĂ ’"s v.20 .’y‘g ’lb wlb’tIĂwČ

.ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.8 .s"tw
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=l’Ć l’ąĄ CmSĘ q‘ČÄ zĘIĂwČ hoĳĎhylĲČ lyl¡Ă JĎ hŇ lËĎ o‘ śhlÌ ‘yw dŇ xĎŔ ’Ć ÉblĎ xĎ hŇ ląĄ TĘ
10 hŇ lĎŔ o‘hĲĎ hŇ lăĆ ‘ĞmĲČ É l’Ą CmSĘ yhąĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ Chn¡Ą‘ĞIĲČwĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ dŇ ‘ăČBĘ ÉhoĎhyĘ

lodŇ GĎ ţ=loqĲ BĘ ű hoăĎhyĘ M‘ăĄrĘIČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ CSŔ GĘ nĂ MyêăĂ SĘ lĂ pĘŇ C
11 C’Á YĘ IĄÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cp¡Ň gĘŇ eĎ IĂwČ MUĄŔ hĚ yĘwČ ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ =l‘Č ’Chą hČ MoIÄBČ

=dŇ ‘Č MCJě IČwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć Cp¡Ň DĘrĘIĂwĲČ hŇ jĎŔ YĘ UĂ hČ =NmĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ ySąĄ nĘ ’Č
12 ÉhjĎ YĘ UĂ hČ =NyBĲĄ MWĆ IąĎwČ tŇ xČę ’Č NbĆŇ ’ăĆ l’ĄÁ CmSĘ xuČÄ IĂwČ : rJĲĎ tŇ yb¿ĄŇ lĘ tŇ xČ ê¡ČmĂ

Cnr¿ĎzĎ‘Ğ hŇ eĎh¡Ą =dŇ ‘Č rmČě ’Ň IŁ wČ rzĆ‘ĳĎhĎ NbĆŇ ’ăĆ Hm¡Ď SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ NèĄŔ hČř NybăĄŇ C
13 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lCbăŇ gĘŇBĂ ’ob¡Ň lĎ dŇ o‘Ŕ CpăŇ sĘ yĲĎ=âlwĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ ÉC‘nĘ JĲĎ IĂwČ : hoĲĎhyĘ
14 MyrĂÃ ‘ĎhĲĆ hŇ nĎbĘŇ SăŁ êĎ wČ : l’ĲĄ CmSĘ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ BČ ÉhoĎhyĘ=dŇ yČ yhąĂ êĘ wČ

tŇ GČŔ =dŇ ‘Č wĘ NorăqĘ ‘ĆmĲĄ É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ ű l’ąĄ rĎWĘ yĂ tŇ ’ĄÄ mĄ žMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ =CxqĘ lĲĎ śrSăĆ ’Ğ
l’¡Ą rĎWĘ yĂ NyB¿Ą MolŔ SĎ yhăĂ yĘwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ dŇ IăČmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ly~¿Ă hĂ NlĎŔ CbŇ GĘ =tŇ ’ĆÄ wĘ

15, 16 ëŇ lČęhĎ wĘ : wyIĲĎxČ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć É l’Ą CmSĘ TjąŁ SĘ IĂwČ : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ Nyb¿ĄŇ C
ÉTpČŇ SĎ wĘ hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ wĘ lG¡ĎlĘ GĂ hČ wĘ l’ĄŔ ÍtŇ yBĲĄ ÉbbČŇ sĎ wĘ hŇ nĎŔ SĎ BĘ ÉhnĎSĎ yDąĄmĂ

17 ÉhtĎŇ mĎÄ rĎhĲĎ otąŇ bĎŇ SĲĚ tĘŇ C : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ om¡ oqUĘ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
: hoĲĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘmĂ MS¿Ď =NbĆŇ IĲĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć TpăĎŇ SĎ MS¡Ď wĘ otŔ yBĄ MSăĎ =yJĂ

x MyT¡Ă pĘŇ SĲŁ wynËĎBĎ =tŇ ’Ć MWĆ IÌĎwČ l’ĳĄ CmSĘ Nq¡ĄzĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ
2 hŇ IĳĎbĂŇ ’Ğ Chn¡ĄSĘ mĂ MS¿Ą wĘ l’ĄŔ oy ÉrokŇ BĘ hČ onąBĘ =MSĆ yhĂÂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ
3 yrăĄxĞ’ĲČ CF¡ IĂwČ wkŔ rř db ÉwynĎbĎŇ CkąŇ lĘ hĲĎ =âlwĘ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą bĘŇ BĂ MyT¡Ă pĘŇ SĲŁ
4 lJ¡Ł CYŔ BĘ qČ tĘŇ IĲĂwČ : TjĲĎ SĘ mĂ CF¡ IČwČ dŇ xČ SŔŁ =CxqĘ IĂÄwČ ‘YČ BĳĎ hČ
5 ÉheĄhĂ wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ tĎŇ mĲĎ rĎhĲĎ l’¡Ą CmSĘ =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ

ëŇ lĆ mËĆ CnQ¿Ď =hŇ mĎ yWĲĂ hŇ êĎę ‘Č ìŇ ykĳĆŇ rĎdĘŇ BĂ Ck¡Ň lĘ hĲĎ âl¿ ìŇ ynĆěbĎŇ C êĎ nĘ qČŔ zĎ hŇ êăĎ’Č
6 rSăĆ ’ĞJĲČ l’ĄŔ CmSĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrbĎŇ DĎhČ ‘rČIąĄwČ : MyĲĂoGhČ =lkĎŇ JĘ CnT¡Ą pĘŇ SĎ lĘ

: hoĲĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą CmSĘ lQ¿Ą jČ tĘŇ IĂwČ CnTĳĄ pĘŇ SĎ lĘ ëŇ lĆ m¡Ć CnQ¿Ď =hŇ nĎêĘ CrŔ mĘ ’ĲĎ
7 M‘ĎŔ hĎ loqă BĘ É‘mČ SĘ l’ĄŔ CmSĘ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

Cs¡ ’ĞmĲĎ yt¿ĂŇ ’Ł =yJĲĂ Cs’ĎŔ mĎ ÉìtĘŇ ’ĲŁ âlą yJăĂ ìŇ ylĳĆ’Ą Cr¡mĘ ’Ň yĲŁ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ lĘ
8 MtąĎŇ o’ ytĂÄ Łl‘ĞhĲČ žMoImĂ CWę ‘Ď=rSĆ ’Ğ MyWăĂ ‘ĞUĲČ hČ =lkĲĎŇ JĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ëŇŁl¿ UĘ mĂ

MyrYmm
’lbw Pqmb =rSĆ ’Ğ n"b ,’"b Nk v.14 .‘"t Nk hnĎSĎ yĘhČ l"Y v.12 .yrq ChlĄ‘ĞIČwČ ,bytk hlĆ‘ĞIČwČ v.9

’"sb ,yrq wykĎ rĎdĘBĂ ,bytk oJrĘdČBĘ v.3 .x .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16 .hnygn
.‘"t Nkw yrqw bytk oJrĘdČBĘ ’"sbw ,r"tw s"t ,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wykĎ rĎdĘBĂ
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hŇ UĎ h¿Ą NJËĄ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ ynĂ bĚŔ zĘ‘Č IăČwČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č wĘ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ
MhĆŔ BĎ Édy‘Ă êĎ dŇ ‘ąĄhĎ =yJĲĂ ëŇ ’Čę MlĳĎ oqBĘ ‘măČ SĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : ëŇ lĲĎ =MGČ MyW¡Ă ‘Ł 9

: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ëŇŁl¡ mĘ yĂ rS¿Ć ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ TjăČ SĘ mĂ MhĆŔ lĎ êăĎ dĘŇ GČhĂ wĘ
oê¡’Ă mĲĄ Myl¿Ă ’ĞèŁ hČ M‘Ďě hĎ =l’Ć hoĳĎhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 10

ëŇŁl¡ mĘ yĂ rS¿Ć ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ TjăČ SĘ mĂ ÉhyĆhĘ yĲĂ hŇ zĆę rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ëŇ lĆ mĲĆ 11

CY¡ rĎwĘ wySĎŔ rĎpĲĎŇ bĘŇ C oêăbĘŇ JČ rĘmĆ BĘ Éol MW¿Ď wĘ xuĎę yĂ MkăĆŇ ynĄBĘ =tŇ ’Ć MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ
SrąŁ xĞlĲČ wĘ MyèĳĂ mĂ xĞ yrăĄWĎ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ yr¿ĄWĎ olŔ MCWă lĎ wĘ : oêĲ bĘŇ JČ rĘmĆ yn¿ĄpĘŇ lĂ 12

=tŇ ’Ć wĘ : oBĲ kĘŇ rĂ yl¿Ą kĘŇ C oê¡mĘ xČ lĘ mĂ =ylĲĄ JĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ wĘ orŔ yYĂ qĘ rYăŁ qĘ lĂ wĘ ÉoSyrĂxĞ 13

MkĆŇ ytĄŇ odĲŇ WĘ ţ=tŇ ’Ć wĘ : tŇ opĲŇ ’Ł lĘ C tŇ ox¡ BĎ TČ lĘ C tŇ ox¿ uĎ rČlĘ xuĳĎyĂ Mk¡ĆŇ ytĄŇ onĲ BĘ 14

Mk¿ĆŇ y‘ĄrĘzČwĘ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ Nt¡ČŇ nĎ wĘ xuĳĎyĂ Myb¡ĂŇ oFhČ MkËĆŇ ytĄŇ yzĲĄwĘ MkÌĆŇ ymĄ rĘJČ =tŇ ’Ć wĘ 15

=tŇ ’Ć wĲĘ žMkĆŇ ydĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ wĘ wys¡Ď yrĂsĲĎ lĘ Nt¿ČŇ nĎ wĘ rŁWĳ ‘Ę yČ Mk¡ĆŇ ymĄ rĘkČŇ wĘ 16

hŇ W¡Ď ‘Ď wĘ xuĳĎyĂ Mk¡ĆŇ yrĄomĲ xĞ=tŇ ’Ć wĘ MybËĂŇ oFhČ MkÌĆŇ yrĄř CxĲ BČ =tŇ ’Ć wĘ MkĆÁ ytĄŇ oxÄ pĘŇ SĂ
ÉMêĆqĘ ‘Č zĘC : MydĲĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ol¿ =CyhĘ êĲĂ Mê¡Ć’Č wĘ rŁWĳ ‘Ę yČ Mk¡ĆŇ nĘ ’Ň YĲŁ : oêĲ kĘŇ ’Ň lČ mĘ lĂ 17, 18

hoËĎhyĘ hŇ nÌĆ‘ĞyĲČ=âlwĘ MkĳĆŇ lĎ Mê¡ĆrĘxČ BĘ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ JĘ lĘ mČ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ
CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ l’ĳĄ CmSĘ loqă BĘ ‘Čm¡Ł SĘ lĂ M‘ĎŔ hĎ Cnă’ĞmĲĎ yĘwČ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć 19

MyĳĂoGhČ =lkĎŇ JĘ CnxĘ n¡Č’Ğ=MgČŇ Cnyy¿ĂhĎ wĘ : CnylĲĄ ‘Ď hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ëŇ lĆ m¡Ć =M’Ă yJ¿Ă âřQŔ 20

‘măČ SĘ IĂwČ : Cnř ytĲĄŇ mŁ xĞlĘ mĂ =tŇ ’Ć Mx¡Č lĘ nĂ wĘ CnynĄŔ pĎŇ lĘ ’YăĎ yĎwĘ ÉCnJĄÄ lĘ mČ CnTąĎ pĎŇ SĘ C 21

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄzĘ’Ď BĘ Mr¡ĄBĘ dČŇ yĘwČ M‘ĳĎhĎ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ CmSĘ
ëŇ lĆ mĳĆ Mh¡Ć lĎ ê¿ĎkĘŇ lČ mĘ hĂ wĘ MlĎŔ oqBĘ ‘măČ SĘ É l’Ą CmSĘ =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 22

: orĲy‘Ă lĘ Sy’¿Ă Ck¡Ň lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ySăĄ nĘ ’Č =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
=NBĆ rorÌYĘ =NBĆ l’ĄÂ ybĂŇ ’Ğ=NBĆ SyqăĂ omSĘ Cţ NymĂę yĎÍNBĂ mĂ Sy’ăĂ =yhĂ yĘwĲČ T

sŘ5 omą SĘ C NbĄÁ hŇ yĎÄhĎ =olĲ wĘ : lyĂxĲĎ roB¡ GĂ ynĳĂymĂ yĘ Sy’ăĂ =NBĆ xČ yp¡ĂŇ ’Ğ=NBĆ tŇ rËČokŇ BĘ 2

omă kĘŇ èĂ mĂ CeUĳĆ mĂ bŇ oTă l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ mĂ Sy’ËĂ Ny’¿ĄwĘ bŇ oTŔ wĎ rCxă BĎ É lC’SĎ
lC’ĳ SĎ ybăĂŇ ’Ğ Syq¡ĂlĘ tŇ onŔ tŇŁ ’ĞhĲĎ ÉhnĎdĘŇ bČÄ ’Ň êĲŁ wČ : M‘ĲĎhĎ =lJĎ mĂ HČ b¡ŇŁ GĎ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ 3

MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ mĲĄ dŇ xăČ ’Č =tŇ ’Ć ÉìêĘ ’Ă ’nąĎ=xqČ onęBĘ lC’ă SĎ =l’Ć SyqĂÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
rb¿ŇŁ ‘ĞIĲČwČ MyĂrËČpĘŇ ’Ć =rhČ BĘ śrbÌŇŁ ‘ĞIĲČwČ : tŇ nĲŁ tŇŁ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Su¡ĄBČ ëŇ lĄŔ MCqă wĘ 4

rb¿ŇŁ ‘ĞIĲČwČ NyĂ’ČŔ wĎ ÉMylĂ ‘ĞSĲČ =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ CrąbĘŇ ‘Č IĲČwČ C’YĳĎ mĎ âlă wĘ hŇ SĎ l¡Ă SĎ =ZrĆ’ĲĆ BĘ
ynymy=Zr’b
.yrq âQ ,bytk oQ ’"sbw oQ ’"s v.19 .‘"t Nk MkĆyrĄqĘBĂ l"Y v.16 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.11

.r"tw ‘"t Nkw CrbĘ ‘ĞyČwČ ’"s v.4 .yrq NymĂ yĎnĘBĂ mĂ ,bytk NymĂ yĎ=NBĂ mĂ v.1 .T .CntĄmŁ xĞlĘ mĂ ’"s v.20
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5 rmËČ ’Ď lC’¿ SĎ wĘ PŇ CYŔ ZrĆ’ăĆBĘ C’BĎ ť hŇ UĎ hĄę : C’YĲĎ mĎ âl¿ wĘ yn¡ĂymĂ yĘ=ZrĆ’ĲĆ BĘ
tŇ on¡tŇŁ ’ĞhĲĎ =NmĂ ybËĂŇ ’Ď lD¿ČxĘ yĆ=NjĆ hŇ bĎŇ CSĳ nĎ wĘ hŇ kăĎŇ lĘ oU¡ ‘Ă =rSĆ ’Ğ or¿‘ĞnĲČlĘ

6 Sy’ăĂ hĎ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂBĎ ÉMyhĂ Łl’Ĺ=Sy’ĲĂ ’nąĎ=hŇ eĄhĂ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnlĲĎ gŇ’Č d¿ĎŇ wĘ
CnlĎŔ dŇ yGăĂyČ ÉylČ C’ MèĎŔ hŇ kĎŇ lĘ năĄ ÉhêĎ‘Č ’obĳŇ yĎ ’oBă rB¡Ą dČŇ yĘ=rSĆ ’Ğ lJ¿Ł dŇ BĎŔ kĘŇ nĂ

7 ÈëlĄ nĄ hŇ eăĄhĂ wĘ orę ‘ĞnĲČlĘ lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď CnkĘŇ ¿ČlhĎ =rSĆ ’Ğ CnJ¡Ą rĘDČ=tŇ ’Ć
’yb¡ĂŇ hĎ lĘ =Ny’ĲĄ hŇ r¿ĎCStĘŇ C CnylĄŔ JĄ mĂ lzăČ’Ď ÉMxĆ QĆÄhČ yJąĂ ůSy’Ă lĎ ’ybăĂŇ eĎ=hŇ mČ C

8 rmĆ ’Ň ŁIěwČ lC’Ŕ SĎ =tŇ ’Ć tŇ onă‘ĞlĲČ Ér‘ČeČÄhČ PŇ sĆ IąŁ wČ : CnêĲĎ ’Ă hŇ m¡Ďř MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ lĘ
dŇ yG¿ĂhĂ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ lĘ ÉyêĂř tČÄ nĲĎ wĘ PŇ sĆ JĳĎ lqĆSăĆ ‘bČŇ r¡Ć ydĂŔ yĎbĘŇ ’YăĎ mĘ nĂ ÉheĄhĂ

9 ÉoêkĘŇ lĆ BĘ ÉSy’Ă hĎ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ ű MynăĂpĎŇ lĘ : CnJĲĄ rĘDČ=tŇ ’Ć Cnl¡Ď
’r¿ĄuĎ yĂ MoIŔhČ É’ybĂŇ eĎlČ yJąĂ hŇ ’ĳĆ rŁ hĲĎ =dŇ ‘Čř hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ wĘ Ck¿Ň lĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ SorădĘŇ lĂ

10 hŇ kĎŇ ĳĄlnĄř ű hŇ kăĎŇ lĘ ì¡Ň rĘbĲĎŇ DĘ bŇ oT¿ orË‘ĞnĲČlĘ lC’Ì SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ ’ĲĆ rŁ hĲĎ Myn¡ĂpĎŇ lĘ
11 hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ BĘ ÉMylĂ ‘Ł hŇ UĎ hĄę : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă MS¡Ď =rSĆ ’Ğ ry‘ĂŔ hĎ =l’Ć ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ

NhĆŔ lĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ MyĂmĳĎ bŇ ’ăŁ SĘ lĂ tŇ o’¡ YĘ yĲŁ tŇ orŔ ‘ĎnĘ C’ă YĘ mĲĎ ÉhUĎ hĄÄ wĘ ry‘ĂŔ hĎ
12 śìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ hŇ eăĄhĂ SI¡Ą hŇ nĎrĘm¿Č’Ň êŁ wČ MtËĎŇ o’ hŇ nĎ ynÌĆ‘ĞêĲČ wČ : hŇ ’ĲĆ rŁ hĲĎ hŇ z¡ĆBĎ Sy¿ĄhĞ

: hŇ mĲĎ BĎ BČ M‘¡ĎlĎ MoIËhČ xbČŇ zÌĆ yJăĂ ry‘ĂŔ lĎ ’BăĎ ÉMoIhČ yJąĂ hŇ êĎę ‘Č ű rhăĄ mČ
13 yJĂ ţ lkęŁ ’ĹlĲĆ hŇ tĎŇ mĎÁ BĎ hČ hŇ lĆÄ‘ĞyĲČ žMrĆTĆ BĘ otÃ ’Ł NC’ă YĘ mĘ êĂ NJăĄ ry‘ăĂhĎ MkăĆŇ ’ĞbĲŇŁ JĘ

Clă kĘŇ ’Ň yĲŁ Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČř xbČŇ EĆŔhČ ëŇ răĄbĎŇ yĘ É’Ch=yJĂ o’Ŕ BŁ =dŇ ‘Č ÉM‘ĎhĎ lkąČŇ ’Ň yŁ =âlĲ
14 ry‘ĳĂhĎ Cl¡ ‘ĞIĲČwĲČ : otĲŇ ’Ł NC’¿ YĘ mĘ êĂ MoI¡hČ kĘŇ ot¿Ň ’Ł =yJĲĂ ClŔ ‘Ğ hŇ êăĎ ‘Č wĘ My’ĳĂ rĚuĘ hČ

tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ MtĎŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ’YăĄ yŁ É l’Ą CmSĘ hŇ eąĄhĂ wĘ ry‘ĂŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ ÉMy’Ă BĎ hŇ UĎ hĄę
15 dŇ xĎŔ ’Ć Moyă l’ĳĄ CmSĘ NzĆ’ăŁ =tŇ ’Ć hŇ l¡Ď GĎ hoĎŔhywĲČ : hŇ mĲĎ BĎ hČ
16 ZrĆ’ăĆmĄ Sy’ĂÁ ìŇ ylĆÄ’Ą žxlČ SĘ ’Ć rxĎÃ mĎ ű tŇ ‘ăĄJĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ lC’¡ SĎ =’obĲŇ yn¿ĄpĘŇ lĂ

dŇ IăČmĂ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć ‘Č yS¿Ă ohwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č=l‘Č ÉdygĂŇ nĎlĘ oêąxĘ SČ mĘ C NmĂę yĎnĘ BĂ
17 l’¡Ą CmSĘ C : ylĲĎ ’Ą ot¡Ň qĎ ‘ĞYĲČ hŇ ’Ď B¿Ď yJËĂ yUĂŔ ‘Čř =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ yJąĂ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ

ìŇ ylĆŔ ’Ą yêĂ rĘmăČ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ hŇ eąĄhĂ ChnĎŔ ‘Ď hoăĎhywĲČ lC’ĳ SĎ =tŇ ’Ć hŇ ’ăĎ rĎ
18 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ r‘ČèĳĎ hČ ëŇ otăŇ BĘ l’¡Ą CmSĘ =tŇ ’Ć lC’Ë SĎ SG¿Č IĂwČ : yUĲĂ ‘ČBĘ rY¿Ł ‘Ę yČ hŇ z¡Ć
19 lC’ę SĎ =tŇ ’Ć l’ĄÁ CmSĘ N‘Č IČÄwČ : hŇ ’ĲĆ rŁ hĲĎ tŇ yB¿Ą hŇ z¡Ć=y’Ą ylĂŔ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ

yw
hkĎ lĄnĄwĘ ’"s v.10 .r"tw ‘"t Nkw =l’Ć ’"s v.9 .‘"t Nk êĎtČnĎwĘ l"Y v.8 .b"dw ’"d Nkw hmĎ C ’"s v.7

s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =yrĄxĞ’Č wĘ ’"s v.13 .‘"t Nk MoIhČkĘ ht‘ MkĆynĄpĘ lĂ l"Y v.12 .‘"tw b"yd Nkw
.‘"tw +rt Nk ynĂ‘Ľ l"Y v.16 .r"tw

www.bibleist.ru



436 ’ l’wmV 9:20—10:3

MoIĳhČ yU¡Ă ‘Ă Mê¿ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ hŇ mĎŔ BĎ hČ ÉynČpĎŇ lĘ hŇ ląĄ ‘Ğ hŇ ’ĆŔ rŁ hĲĎ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
tŇ onÂtŇŁ ’ĞlĲĎ wĘ : ëŇ lĲĎ dŇ yG¿Ă’Č ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂ rS¿Ć ’Ğ lkËŇŁ wĘ rqĆBŔŁ bČŇ ìŇ yêăĂ xĘ QČ SĂ wĘ 20

yJăĂ Mh¡Ć lĎ ìËŇ BĘ lĂ =tŇ ’ĲĆ MWĆ êÌĎ =l’Č MymĂŔ IĎhČ tŇ SĆ Łlă SĘ ÉMoIhČ ìę lĘ tŇ odăŇ bĘŇ ’ĲŁ hĎ
: ìŇ ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą lk¡ŇŁ lĘ C ìŔ lĘ ’olă hĞ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ DăČmĘ xĆ =lJĎ ÉymĂ lĘ C C’YĳĎ mĘ nĂ
ÉyeĄTČ uĘ mĂ ÉykĂŇ ŁnÄ’Ď ynąĂymĂ yĘ=NbĆŇ ’olÄhĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ lC’Á SĎ N‘Č IČÄwČ 21

NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ yTăĄ bĘŇ SĂ tŇ ox¡ jĘ SĘ mĂ =lJĎ mĂ hŇ rĎŔ ‘Ă ~Ę hČ ÉyêĂ xĘ jČ SĘ mĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄř bĘŇ SĂ
É l’Ą CmSĘ xuąČIĂwČ : hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎJČ ylČŔ ’Ą êĎrĘBăČ DĂ ÉhUĎ lĎÄ wĘ 22

S’Ň răŁ BĘ ÉMoqmĎ MhąĆ lĎ NêĄÄ IĂwČ hŇ tĎŇ JĳĎ SĘ lĂ M’¡Ą ybĂŇ yĘwČ orŔ ‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ wĘ lC’ă SĎ =tŇ ’Ć
ÉhnĎêĘ xBĎŔ FČ lČ É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : Sy’ĲĂ MyS¿Ă ŁlSĘ JĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ My’ĂŔ CruĘ hČ 23

: ëŇ UĲĎ ‘Ă Ht¡ĎŇ ’Ł MyW¿Ă ìŇ ylĆŔ ’Ą yêĂ rĘmăČ’Ď ÉrSĆ ’Ğ ëŇ ĳĎl yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ nĎŔ UĎ hČ =tŇ ’Ć
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ lC’ę SĎ ynăĄpĘŇ lĂ ű MWĆ IăĎwČ hĎ ylĆÁ‘ĎhĲĆ wĘ qoèÄ hČ =tŇ ’Ć xBĎ FČ hČ ţ MrĆIăĎwČ 24

rm¡Ł ’Ň lĄ ì¿Ň lĘ =rCmř SĲĎ dŇ ‘ËĄoUlČ yJÌĂ lkŔŁ ’Ĺ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ =MyWĂř Ér’Ď SĘ eĂ hČ hŇ eąĄhĂ
Cd¿Ň rĘIĲĄwČ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ l’¡Ą CmSĘ =M‘Ă lC’Ë SĎ lkČŇ ’Ň IÌŁ wČ ytĂŇ ’Ň rĳĎqĎ ű M‘ăĎhĎ 25

tŇ olą ‘ĞJĲČř yhĂÂ yĘwČ Cmř JĂę SĘ IČwČ : gŇGĲĎhČ =l‘Č lC’¡ SĎ =M‘Ă śrB¿Ą dČŇ yĘwČ ry‘ĳĂhĎ hŇ m¡Ď BĎ hČ mĲĄ 26

OĎ xĳĆ QĘ SČ ’Ğ wĲČ hŇ mĎ Cq¡ rmŔŁ ’Ň lĄ śggăh É lC’SĎ =l’Ć l’ąĄ CmSĘ ’rĎÄ qĘ IĂwČ ÉrxČ èČÄ hČ
ÉMydĂŇ rĘoyĲ hŇ UĎ hĄę : hŇ YĎ CxĲ hČ l’¡Ą CmSĘ C ’Ch¿ MhËĆ ynĄSĘ C’Ì YĘ IĲĄwČ lC’ę SĎ MqĎ IăĎwČ 27

rb¿ŇŁ ‘ĞyĲČwĘ r‘ČeËČlČ rm¿Ł ’Ĺ lC’ę SĎ =l’Ć rmăČ ’Ď l’ĄÂCmSĘ C ry‘ĂŔ hĎ hŇ YăĄqĘ BĂ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć ì¡Ň ‘ĞymĲĂ SĘ ’Č wĘ MoIŔJČ dŇ măŁ ‘Ğ ÉhêĎ’Č wĘ rbĳŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ Cnyn¡ĄpĎŇ lĘ
oS¡ ’Ň rŁ =l‘Č qY¿Ł IĂwČ NmĆ èËĆ hČ ëŇ j¿Č =tŇ ’Ć l’ĄÁ CmSĘ xuČÄ IĂwČ y

: dŇ ygĲĂŇ nĎlĘ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ=l‘Č śhoËĎhyĘ ìÌŇ xĞSĲĎ mĘ =yJĲĂ ’olęhĞ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ChqĳĄèĎ IĂwČ
lxËĄ rĎ tŇ r¿ČbĚŇ qĘ =M‘Ă MySĂÁ nĎ’Ğ ynĄÄSĘ žtĎ’Ň YĎ mĎ C ydĂŔ UĎ ‘Ă mĲĄ ÉMoIhČ ìąŇ êĘ kĘŇ lĆ BĘ 2

rSăĆ ’Ğ ÉtontŇŁ ’ĞhĲĎ C’ą YĘ mĘ nĂ ìŇ ylĆę ’Ą CrămĘ ’ĲĎ wĘ xYĳČ lĘ YĆBĘ Nm¡Ă yĎnĘ BĂ lCb¿Ň gĘŇBĂ
ÉMkĆŇ lĎ gŇ’ąČ dĎŇ wĘ tŇ onŔ tŇŁ ’ĞhĲĎ yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ÉìybĂÄ ’Ď STąČ nĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ SuĄŔ bČŇ lĘ êĎkĘŇ ăČlhĎ
Nolă ’Ą =dŇ ‘Č ÉtĎ’Ň bĎÄ C hŇ ’Ď lĘ hĎę wĎ MèĎÁ mĂ ÉêĎpĘŇ lČ xĲĎ wĘ : ynĲĂ bĘŇ lĂ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ 3

l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =l’Ć Myl¿Ă ‘Ł MySĂŔ nĎ’Ğ hŇ SăĎ ŁlSĘ ÉMèĎ ìŇ C’ą YĎ mĘ C robŔ êĎ
dx’
.=rwmĲ V n"b ,’"b Nk v.24 .’y‘gb =MyWĲĂ n"b ,’"b Nk v.24 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nk TbĆ SĄ l"Y v.21
tol‘ĞBČ ’"sbw ,tol‘ĞBČ ’"s v.26 .‘"t Nk P"s : bJĎ SĘ IĂwČ l"Y v.26 .‘"t Nk lC’SĎ lĘ odBĘ rĘIĂwČ l"Y v.25

oU‘Č=l‘Č dygĂnĎlĘ hwhy N’k ’Ymn r"tw ‘"tb v.1 .y .yrq hGĎGĎhČ ,bytk gGĎhČ v.26 .yrq tol‘ĞJČ ,bytk
.+wgw hwhy ìxĞSĎ mĘ =yJĂ to’hĎ ìlĘ hzĆwĘ bybĂ iĎmĂ wybĎ yĘ’Ł dIČmĂ Ce‘ĄySĂ ot êĎ’Č wĘ hoĎhyĘ M‘ČBĘ rYŁ ‘ĞtČ hêĎ’Č wĘ l’ĳĄrĎWĘ yĂ=l‘Č

.hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.3
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MxĆ lĆŔ tŇ orăJĘ JĂ ÉtSĆ ŁlÄSĘ ’WĄę nŁ ÉdxĎ ’Ć wĘ MyyĂędĎŇ gĘŇ hŇ SăĎ ŁlSĘ ű ’WăĄ nŁ dŇ xĎÂ’Ć
4 MxĆ lĆŔ =yêĄSĘ ÉìlĘ CnątĘŇ nĲĎ wĘ Molĳ SĎ lĘ ì¡Ň lĘ Cl¿ ’ĞSĲĎ wĘ : NyĂyĲĎ=lbĆŇ nĲĄ ’W¡Ą nŁ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ
5 ybăĄŇ YĂř nĘ MS¡Ď =rSĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ ‘ăČbĘŇ GĂř É’obŇ êĎ NJĄę rxČ ’ăČ : MdĲĎŇ IĎmĂ ê¡ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ

MydăĂŇ rĘyĲŁ ÉMy’Ă ybĂŇ nĘ lbĆŇ xąĆ êĎÂ‘Ę gČŇpĲĎŇ C ry‘Ăę hĎ MSĎÁ Éì’ĞbĲŇŁ kĘŇ žyhĂ ywĂ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ
: My’ĲĂ BĘ nČtĘŇ mĲĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ roeŔ kĂŇ wĘ lylăĂ xĎ wĘ ÉPtŇŁ wĘ lbĆŇ nąĄ MhĆÂ ynĄpĘŇ lĂ wĘ hŇ mĎŔ BĎ hČ mĲĄ

6 : rxĲĄ ’Č Sy’¿Ă lĘ ê¡ĎkĘŇ jČ hĘ nĆwĘ MUĳĎ ‘Ă tĎŇ yB¡Ă nČtĘŇ hĲĂ wĘ hoĎŔhyĘ xČ Cră ÉìylĆÄ‘Ď hŇ xąĎ lĘ YĲĎ wĘ
7 ìŇ dĆŔ yĎ ’YăĎ mĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉìlĘ hŇ WąĄ ‘Ğ ëŇ ĳĎl hŇ QĆ ’¡Ą hĎ tŇ ot¿Ň ’Ł hĲĎ hny’ř bË t yJ¿Ă hŇ yĎęhĎ wĘ
8 ìŇ ylĆŔ ’Ą dŇ răĄyŁ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eąĄhĂ wĘ ů lGĎlĘ GĂ hČ ÈynČpĎŇ lĘ êăĎ dĘŇ rČyĲĎwĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ yJ¿Ă

y’ăĂ oB=dŇ ‘Č É lxĄ oê MymąĂ yĎ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ MymĳĂ lĎ SĘ yxăĄ bĘŇ zĂ xČ B¡Ł zĘlĂ tŇ olŔ ‘Ł tŇ olă ‘ĞhĲČ lĘ
9 ÉomkĘŇ SĂ otąŇ nŁ pĘŇ hČ JĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ WĲĆ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’¡Ą ìŔ lĘ yêăĂ ‘Ę dČŇ ohĲ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą

=lJĎ C’bËŇŁ IĎwČ rxĳĄ’Č bŇ lăĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ ol¿ =ëŇ pĎŇ hĞ IĲČwČ l’ĄŔ CmSĘ M‘ăĂmĄ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ
10 hŇ tĎŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ hČ ÉMSĎ C’bąŇŁ IĎwČ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ tŇ ot¿Ň ’Ł hĲĎ

’B¡Ą nČtĘŇ IĲĂwČ MyhĂŔ Łl’Ĺ xČ Cră ÉwylĎ ‘Ď xląČ YĘ êĂ wČ otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ My’¡Ă bĂŇ nĘ =lbĆŇ xĲĆ hŇ e¿ĄhĂ wĘ
11 =M‘Ă hŇ e¿ĄhĂ wĘ C’ě rĘIĂwČ MSŔŁ lĘ SĂ lomă êĘ ’Ă mĲĄ Éo‘dĘŇ oyĲ=lJĎ yhĂę yĘwČ : MkĲĎŇ otŇ BĘ

ÉhEĆ=hŇ mČ Ch‘Ąę rĄ=l’Ć Sy’ăĂ M‘ĎÁ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’BĳĎ nĂ My’¡Ă bĂŇ nĘ
12 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ MèËĎ mĂ Sy’¿Ă N‘Č IČÄwČ : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ BČ lC’¡ SĎ Mg¿ČŇhĞ SyqĂŔ =NbĆŇ lĘ hŇ yăĎhĎ
13 É lkČŇ yĘwČ : My’ĲĂř bĂŇ eĘ BČ lC’¡ SĎ Mg¿ČŇhĞ lSĎŔ mĎ lĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉNJĄ =l‘Č MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ ymăĂ C
14 or¡‘ĞnĲČ=l’ĲĆ wĘ wylËĎ ’Ą lC’¿ SĎ dŇ oDÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ mĲĎ BĎ hČ ’b¡ŇŁ IĎwČ tŇ oBŔ nČřtĘŇ hĂ mĲĄ

’ob¡Ň eĎ wČ NyĂ’ČŔ =ykĂŇ hŇ ’ăĆ rĘeĂ wČ tŇ onŔ tŇŁ ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉSuĄbČŇ lĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MêĳĆkĘŇ lČ hĞ N’ăĎ
15 Mk¡ĆŇ lĎ rm¿Č ’Ď =hŇ mĲĎ ylĂŔ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ lC’ĳ SĎ dŇ oDă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : l’ĲĄ CmSĘ =l’Ć
16 C’¡ YĘ mĘ nĂ yJ¿Ă CnlĎŔ ÉdyGĂ hĂ dŇ GąĄhČ odŔ oD=l’Ć É lC’SĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ CmSĘ

: l’ĲĄ CmSĘ rm¿Č ’Ď rS¡Ć ’Ğ olŔ dŇ yGăĂhĂ =âlĲ ÉhkĎŇ ClUĘ hČ rbąČŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ tŇ onĳtŇŁ ’ĞhĲĎ
17 : hŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć É l’Ą CmSĘ q‘ąĄYĘ IČwČ
18 ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ

MyĂrČŔ YĘ mĂ dŇ IăČmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ly~ąĂ ’Č wĲĎ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ytĂŇ yl¿Ą ‘ĹhĲĆ
19 MêăĆsĘ ’Č mĘ MoIÁhČ MêĆÄ ’Č wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć MyY¡Ă xĞŁQĲ hČ tŇ okŔ lĎ mĘ UČ hČ =lJĎ ÉdIČmĂ C

l’=t’
: s"tw ‘"t ,+rt Nk byYĂ nĘ l"Y v.5 .w"Tdw ’"yd ,T"d ,g"d Nkw =l’Ć tlm ’lb y"k Myrps bwrb Nk v.5

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.10 .yrq hnĎ’bŁ tĎ ,bytk hnĎy’ĆbŁ tĘ v.7 .yrq tĎ’BĄ nČtĘ hĂ wĘ v.6 .+g g"y Nmql Nyy‘
.yrq to’BĘ nČtĘ hĂ mĄ v.13 .’lm My’Ă ybĂ eĘBČ ’"s v.12 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.11
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ůMkĆŇ ytĄŇ rĲŁ YĎ wĘ MkăĆŇ ytĄŇ o‘Ĳ rĎ=lJĎ mĂ ÈMkĆŇ lĎ ‘Č ySăĂ om ’Chă =rSĆ ’Ğ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć
hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉCbŇ ~Ę yČtĘŇ hĲĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ CnylĳĄ‘Ď MyWăĂ êĎ ëŇ lĆ m¡Ć =yJĂ śolŔ CrmĘ ’Ň êăŁ wČ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ =lJĎ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ CmSĘ bŇ răĄqĘ IČwČ : MkĲĆŇ ypĄŇ lĘ ’Č lĘ C Mk¡ĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ 20

wtŔ xř pVml ÉNmĂ yĎnĘ BĂ TbĆŇ SąĄ =tŇ ’Ć bŇ rĄÂ qĘ IČwČ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ TbĆŇ S¿Ą dŇ k¡ĄŇ QĎ IĂwČ 21

âl¿ wĘ ChS¡Ě qĘ bČŇ yĘwČ SyqĂŔ =NBĆ lC’ă SĎ ÉdkĄŇ QĎ IĂwČ yrĳĂř TĘ UČ hČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ dŇ k¡ĄŇ QĎ êĂ wČ
Sy’ĳĂ MŁlă hĞ dŇ o‘¡ ’b¿ĎŇ hĞ hoĎŔhyBĲČ Édo‘=Cl’ĞSĘ IĂwČ : ’YĲĎ mĘ nĂ 22

ChxăĚuĎ IĂwČ ÉCYrĚÄ IĎwČ : MylĲĂ JĄ hČ =l’Ć ’B¡Ď xĘ nĆ ’Ch¿ =hŇ eĄhĂ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 23

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ wĎ om¡ kĘŇ èĂ mĂ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ mĂ ÉHBČ gĘŇ IĂwČ M‘ĳĎhĎ ëŇ otăŇ BĘ bŇ ~¡Ą yČtĘŇ IĂwČ MèĎŔ mĂ
sŘ6 hoĎŔhyĘ oBă =rxČ BĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉMtĆŇ y’Ă ïĘř hČ M‘Ďę hĎ =lJĎ =l’Ć l’ĄÁ CmSĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 24

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yx¿Ă yĘ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ M‘ËĎhĎ =lkĎŇ C‘rÌĂIĎwČ M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ Chm¡Ł JĎ Ny’¿Ą yJËĂ
hŇ kĎŔ lĚ UĘ hČ TjăČ SĘ mĂ tŇ ’Ą ť M‘Ďę hĎ =l’Ć l’ĄÁ CmSĘ rBĄÄ dČŇ yĘwČ 25

M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć l’ËĄ CmSĘ xQÌČ SČ yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ xe¡Č IČwČ rpĆŇ iĄŔ BČ bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ
lyĂxČě hČř oUŔ ‘Ă CkăŇ lĘ IĲĄwČ hŇ tĎŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ ot¡Ň ybĄŇ lĘ ëŇ ¿ČlhĎ lC’Ŕ SĎ =MgČÄ wĘ : otĲŇ ybĄŇ lĘ Sy’¿Ă 26

hŇ zĆŔ ÉCn‘ĄÄ SĂ IĲŁ =hŇ mČ Crę mĘ ’ĲĎ l‘Č IăČlĂ bĘŇ ynÌĄbĘŇ C : MBĲĎ lĂ BĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ‘g¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ 27

: SyrĲĂxĞmĲČ JĘ yh¡Ă yĘwČ hŇ xĳĎ nĘ mĂ ol¡ C’yb¿ĂŇ hĄ =âlĲ wĘ ChzĚěbĘŇ IĂwČ

ySąĄ nĘ ’Č =lJĎ CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ SybăĄŇ yĎ=l‘Č NxČ I¡ĂwČ ynĂŔ oU‘ČhĲĎ ÉSxĎ nĎ l‘Č IČęwČ ’y

MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : OĎ dĲĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ tŇ yr¡ĂbĘŇ Cnl¿Ď =tŇ rĎJĘ SxĎŔ nĎ=l’Ć ÉSybĄŇ yĎ 2

NymĳĂ yĎ Ny‘ăĄ=lJĎ Mk¡ĆŇ lĎ roq¿ nĘ BĂ śMkĆŔ lĎ tŇ răŁ kĘŇ ’Ć Ét’Ň zŁ BĘ ynĂŔ oU‘ČhĲĎ ÉSxĎ nĎ
SybĄę yĎ ynăĄqĘ zĂ wylĎÁ’Ą CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č hŇ j¡Ď rĘxĆ hĎ yê¿Ă mĘ WČ wĘ 3

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ lk¡ŇŁ BĘ MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉhxĎ lĘ SĘ nĂ wĘ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉCnlĎÄ PŇ rĆhąĆ
tŇ ‘ăČbĘŇ GĂ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ C’bąŇŁ IĎwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Cn’Ň Y¿Ď yĎwĘ Cnt¡ĎŇ ’Ł ‘Č ySËĂ om Ny’¿Ą=M’Ă wĘ 4

Ml¡Ď oq=tŇ ’Ć M‘ËĎhĎ =lkĎŇ C’Ì WĘ IĂwČ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ lC’Ŕ SĎ
lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ dĆŔ vĎ hČ =NmĂ ÉrqĎ BĎ hČ yrąĄxĞ’ĲČ ’BăĎ lC’ę SĎ hŇ eăĄhĂ wĘ : CJĲ bĘŇ IĂwČ 5

xląČ YĘ êĂ wČ : SybĲĄŇ yĎ yS¿Ą nĘ ’Č yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć olŔ =CrjĘ sČÄ yĘwČ CJĳ bĘŇ yĂ yJăĂ M‘¡ĎQĎ =hŇ mČ 6

oj¡ ’Č rxČ I¿ĂwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć o‘mĘ SĎ BĘř lC’Ŕ SĎ =l‘Č ÉMyhĂ Łl’Ĺř =xČ CrĲ
d’m
wytĎxŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ,bytk oêxĘ jČ SĘ mĂ lĘ v.21 .yrq âl ,bytk ol ’"sbw .r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw âl ’"s v.19

’qsp v.22 .z"y +z ‘Vwhy Nyy‘ : ‘"t Nk ,MyrĂbĎ GĘlČ yrĂTĘ UČhČ txČjČ SĘ mĂ =t’Ć brĄqĘIČwČ yrTmh l"Y v.21 .yrq
,‘"t Nkw tyrĂBĘ Mkl ’"s v.2 .’y .‘"t Nk ,lyxh=ynĄBĘ l"Y v.26 .Vgdb +r v.24 .qwsp ‘Ym’b

.’"d Nkw ,yrqw bytk o‘mĘ SĎ JĘ ’"s ,yrk o‘mĘ SĎ JĘ v.6 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw hoĎhyĘ ’"s v.6 .r"tw s"t
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7 È l’Ą rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ =lkĎŇ BĘ xQČÂSČ yĘwČ ChxĄę êĘ nČ yĘwĲČ rqĎÁ BĎ dŇ mĆ YĆÄ žxuČ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ
rř xăČ ’Č wĘ É lC’SĎ yrąĄxĞ’ĲČ ’YĄÁ yŁ CenĆÄ y’Ą žrSĆ ’Ğ ůrmŁ ’Ň lĄ ű MykăĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ dŇ yăČBĘ
C’¡ YĘ IĲĄwČ M‘ĎŔ hĎ =l‘Č ÉhoĎhyĘ=dŇ xČ jĲČ ljąŁ IĂwČ orĳqĎ bĘŇ lĂ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ hŇ J¿Ł l’ĄŔ CmSĘ

8 tŇ o’ă mĄ SŁlă SĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CyąhĘ IĲĂwČ qzĆbĳĎŇ BĘ Md¡ĄŇ qĘ pĘŇ IĂwĲČ : dŇ xĲĎ ’Ć Sy’¿Ă JĘ
9 My’Ăę BĎ hČ MykăĂŇ ’Ď lĘ UČ lČ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : PŇ lĆ ’ĲĎ MyS¿Ă ŁlSĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ Sy’¿Ă wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ

hŇ ‘¡ĎCSêĘ Mk¿ĆŇ lĎ =hŇ yĆhĘ êĲĂ rxËĎ mĎ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ SybăĄŇ yĎ ÉSy’Ăř lĘ ÉNCrmĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ JąŁ
: CxmĲĎ WĘ IĂwČ Syb¡ĄŇ yĎ yS¿Ą nĘ ’Č lĘ CdŇ yGËĂIČwČ MykĂę ’Ď lĘ UČ hČ C’băŇŁ IĎwČ SmĆ èĳĎ hČ MxŁ BĘř

10 bŇ oF¡ hČ =lkĎŇ JĘ CnQĎŔ MtăĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ’YăĄ nĄ rx¡Ď mĎ SybĄŔ yĎ ySăĄ nĘ ’Č ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ
11 ÈM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć lC’ă SĎ MWĆ IĎÄwČ tŇ rĎę xĽUĲĎ mĲĂ yhăĂ yĘwČ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ

CJ¿ IČwČ rqĆBŔŁ hČ tŇ rĆmăŁ SĘ ’Č BĘ ÉhnĆxĞUĲČ hČ Ĳ=ëŇ otĲŇ bĘŇ C’bąŇŁ IĎwČ ůMySĂ ’Ň rĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ
Mb¡ĎŇ =Cr’ĞSĘ nĂ âl¿ wĘ CYpĚŔ IĎwČ ÉMyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ yhąĂ yĘwČ MoIĳhČ MxăŁ =dŇ ‘Č NoU¡ ‘ČÍtŇ ’Ć

12 ëŇŁlă mĘ yĂ ślC’¡ SĎ rmĄŔ ’Ł hĲĎ ymăĂ l’ĄŔ CmSĘ =l’Ć ÉM‘ĎhĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : dŇ xČ yĲĎ MyĂn¿ČSĘ
13 MoIăBČ Sy’¡Ă tŇ m¿Č Cy=âlĲ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MtĲĄŇ ymĂ nĘ C MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cn¿êĘ CnylĳĄ‘Ď

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ ‘¡ĎCSêĘ ho¿ĎhyĘ=hŇ WĲĎ ‘Ď MoIËhČ yJ¿Ă hŇ EĳĆhČ
14 MS¡Ď SD¿ĄxČ nĘ C lGĳĎlĘ GĂ hČ hŇ kăĎŇ lĘ nĲĄ wĘ Ck¡Ň lĘ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
15 lC’Á SĎ =tŇ ’Ć MSĎÄ žCkŇ lĂ mĘ IČwČ lGĎę lĘ GĂ hČ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CkÄ lĘ IĲĄwČ : hŇ kĲĎŇ ClUĘ hČ

hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă lĎ SĘ Myx¿Ă bĎŇ zĘ MSËĎ =CxBĘ zĘIĂwČ lGĎŔ lĘ GĂ BČ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ
: dŇ ’ĲŁ mĘ =dŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ yS¿Ą nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ lC’Ë SĎ MS¿Ď xmČÄ WĘ IĂwČ

by lk¿ŇŁ lĘ MkĆŔ lĘ qĲŁ bĘŇ yêĂ ‘Ę măČ SĎ ÉheĄhĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
2 ű ëŇ lĆ UăĆ hČ hŇ e¿ĄhĂ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : ëŇ lĆ mĲĆ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ ëŇ yl¿Ă mĘ ’Č wĲĎ ylĳĂ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ=rSĆ ’Ğ

ÉynĂ ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ êĘ ’Ă MeăĎhĂ yn¡ČbĎŇ C yêĂ bĘŇ WČŔ wĎ yêĂ nĘ qăČzĎ ÉynĂ ’Ğ wĲČ MkĆę ynĄpĘŇ lĂ ëŇ QăĄ hČ tĘŇ mĂ
3 dŇ gĆŇ nĆÄ žybĂŇ Cnă‘Ğ ynăĂnĘ hĂ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č yr¡Č‘ĚeĘ mĂ MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ yêĂ kĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ

=tŇ ’Ć wĘ yêĂ xĘ qČę lĎ ymăĂ romÌ xĞ wĲČ yêĂ xĘ qČÁ lĎ ymĂÄ ű žroS=tŇ ’Ć oxę ySĂ mĘ dŇ gĆŇ năĆwĘ hoĎÁhyĘ
yn¡Čy‘Ą Myl¿Ă ‘Ę ’Č wĘ rpĆŇ kŔŁ yêĂ xĘ qăČlĎ ÉymĂ =dŇ IČmĂ C ytĂŇ o~Ŕ rČ ymăĂ =tŇ ’Ćř ÉyêĂ qĘ SČÄ ‘Ď ymąĂ

4 êĎxĘ q¿ČlĎ =âlĲ wĘ CntĳĎŇ o~rČ âlă wĘ Cnê¡ĎqĘ SČ ‘Ğ âl¿ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ : MkĲĆŇ lĎ bŇ yS¡Ă ’Ď wĘ oBĳ
5 ÉoxySĂ mĘ dŇ ‘ąĄwĘ MkĆę BĎ hoăĎhyĘ dŇ ‘ÌĄ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ Sy’¡Ă =dŇ IČmĂ

Mwyh
: yrq MxŁ JĘ v.9 .+y qwsp Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw ySĄ nĘ’ČlĘ ’"s v.9 .b"ydw w"d ,g"d Nkw yrĄxĞ’Č wĘ ’"s v.7

Klmy=âl ’"s v.12 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw Nwm‘=ynĄBĘ ’"s v.11 .w"dw g"d ,b"d Nkw yrqw bytk MxŁ JĘ ’"sb
.+rtw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.3 .by .xrq xqyw tVrpl hrTph v.14 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw
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: dŇ ‘ĲĄ rř mĆ ’Ň I¡Ł wČ hŇ mĎ C’ĳ mĘ yd¡ĂŇ yĎBĘ MtËĆŇ ’Ň YĎ mĘ âlÌ yJăĂ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ
hŇ SăĆ mŁ =tŇ ’Ć ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ M‘ĳĎhĎ =l’Ćř l’¡Ą CmSĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 6

hŇ êĎę ‘Č wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ lËĎ ‘ĹhĲĆ rSÌĆ ’Ğ wĲČ NrŔŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ 7

hoĎŔhyĘ tŇ oqă dĘŇ YĂ =lJĎ tŇ ’Ą ť śhoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă hŇ T¿Ď pĘŇ èĎ ’Ă wĘ CbËŇ ~Ę yČtĘŇ hĲĂ
Mř yĂrĳĎYĘ mĂ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ’B¿Ď =rSĆ ’ĞJĲČ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ 8

NręŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hŇ SăĆ mŁ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ xlČÄSĘ IĂwČ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ Cqą‘ĞzĘIĂwČ
Cx¡ JĘ SĘ IĂwĲČ : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ BČ MCb¡Ň SĂř IĲŁ wČ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć C’yYąĂ oIwČ 9

roYÁ xĎ ś’bĎÄ YĘ =rWČ ž’rĎsĘ ysĲĂ dŇ yăČBĘ MtĎÃ ’Ł rJăŁ mĘ IĂwČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć
ÉhoĎhyĘ=l’Ć Cqą‘ĞzĘIĂwČ : MBĲĎ Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ bŇ ’ĎŔ om ëŇ lĆ măĆ ÉdyČbĘŇ C MyêĂę SĘ lĂ jĘ =dŇ yČbĘŇ C 10

=tŇ ’Ć wĘ Myl¡Ă ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć dŇ b¿ŇŁ ‘ĞeĲČwČ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCnbĘŇ zČÄ‘Ď yJąĂ Cn’Ň TĎŔ xĎ răř m’yw
ÉhoĎhyĘ xląČ SĘ IĂwČ : OĎ dĲĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ Cnyb¡ĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ I¿ČmĂ CnlËĄ y~Ă hČ hŇ êĎę ‘Č wĘ tŇ orĳêĎSĘ ‘ČhĲĎ 11

dŇ IąČmĂ MkĆÁ tĘŇ ’Ć l~ĄÄ IČwČ l’ĳĄ CmSĘ =tŇ ’Ć wĘ xê¡ĎpĘŇ yĂ=tŇ ’Ć wĘ NdĎŔ BĘ =tŇ ’Ć wĘ l‘ČBăČ rĚyĘ=tŇ ’Ć
ÈNoU‘Č=ynĲĄBĘ ëŇ lĆ măĆ SxĎÂnĎ yJăĂ C’ę rĘêĂ wČ : xTČ BĲĆ Cb¡Ň SĘ êĲĄ wČ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉMkĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ 12

Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhywĲČ CnylĳĄ‘Ď ëŇŁlă mĘ yĂ ëŇ lĆ m¡Ć =yJĂ âlě ylĂŔ CrmĘ ’Ň êăŁ wČ ůMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ’BăĎ
MêĳĆlĘ ’Ć SĘ rSăĆ ’Ğř Mê¡ĆrĘxČ BĘ rS¿Ć ’Ğ ëŇ lĆ UËĆ hČ hŇ e¿ĄhĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MkĲĆŇ JĘ lĘ mČ 13

MêąĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć C’ă rĘyêĲĂ =M’Ă : ëŇ lĆ mĲĆ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ 14

MêĆę ’Č =MGČ MtăĆŇ yĂhĘ wĲĂ hoĳĎhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć Cr¡mĘ tČŇ âl¿ wĘ olŔ qŁ BĘ MêăĆ‘Ę mČ SĘ C ÉotŇ ’Ł
âlą =M’Ă wĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ rx¡Č ’Č MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ëŇ ăČlmĎ rSăĆ ’Ğ ÉëlĆ UĆÄ hČ =MgČŇ wĘ 15

hoËĎhyĘ=dŇ yČ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yrĂmĘ C hoĎŔhyĘ loqă BĘ ÉC‘mĘ SĘ tĂŇ
lod¡Ň GĎhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć C’Ŕ rĘC CbăŇ ~Ę yČtĘŇ hĂ ÉhêĎ‘Č=MGČ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞbĲČŇ C Mk¡ĆŇ BĎ 16

MoIŔhČ ÉMyFĂ xĂ =ryYĲĂ qĘ ’olą hĞ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ hŇ W¡Ć ‘Ł hoĎŔhyĘ rSăĆ ’Ğ hŇ EĳĆhČ 17

ÉhBĎ rČ MkąĆŇ tĘŇ ‘ČrĲĎ=yJĂ C’ę rĘC C‘ădĘŇ C rTĳĎ mĎ C tŇ ol¡ qŁ Nê¿Ą yĂwĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć É’rĎqĘ ’Ć
: ëŇ lĆ mĲĆ Mk¡ĆŇ lĎ lo’¿ SĘ lĂ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉMtĆŇ yWĂ ‘Ğ rSąĆ ’Ğ

’Chĳ hČ MoIăBČ rT¡Ď mĎ C tŇ Łl¿ qŁ hoËĎhyĘ NêÌĄ IĂwČ hoĎŔhyĘ=l’Ć É l’Ą CmSĘ ’rąĎqĘ IĂwČ 18

M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ CmSĘ =tŇ ’Ć wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ ’ËŁ mĘ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ ’rĎÄ yIĂwČ 19

tŇ Cmĳ nĎ=l’Č wĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ìŇ ydËĆŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ ‘ČBĘ lQÌĄ jČ tĘŇ hĂ l’Ąę CmSĘ =l’Ć
wnpsy=yk
l"Y v.7 .‘"t Nk hwhy d‘Ą l"Y v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw bytk CrmĘ ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.5

s"t ,‘"t ,+rt Nk MbĄ ySĂ IŁ wČ l"Yw ,’lm MCbySĂ IŁ wČ ’"s v.8 .hmĎ yĘrĎYĘ mĂ rybs v.8 .‘"t Nk MkĆlĎ hdĎyGĂ’Č wĘ hwhy
,’"d Nkw rSĄ ’ĞwČ ’"s v.13 .yrq CrmĘ IŁ wČ ,bytk rmĆ’IŁ wČ v.10 .‘"t Nk rwYx ëlĆmĆ NybĂ yĎ l"Y v.9 .r"tw

.r"tw s"t ,w"d ,g"d
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: ëŇ lĆ mĲĆ Cnl¡Ď l’¿Ł SĘ lĂ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉCnytĄÄ ’Ň FŁ xČ =lJĎ =l‘Č CnpĘŇ sąČ yĎ=yJĲĂ
20 =lJĎ tŇ ’¿Ą MtĆŔ yWĂ ‘Ğ MêăĆ’Č C’rĎŔ yêĂ =l’Č ÉM‘ĎhĎ =l’Ć l’ąĄ CmSĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Mê¿ĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ ÉCrCsÄ êĎ =l’Č ëŇ ’Čę tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ
21 Cly‘ËĂoy=âlĲ rSÌĆ ’Ğ ChêęŁ hČ yrăĄxĞ’ĲČ ű yJăĂ śCrCsĳ êĎ âl¡ wĘ : MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ
22 rCb¡Ň ‘ĞBĲČ oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ SFąŁ yĂ=âlĲ yJĂ ţ : hŇ UĎ hĲĄ Cht¿ŇŁ =yJĂ Cly~¡Ă yČ âl¿ wĘ sŘ7

23 ykĂę nŁ ’ĲĎ MGăČ : M‘ĲĎlĘ ol¡ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ ly’ăĂ oh yJĂ ť lodĳŇ GĎhČ omă SĘ
ytăĂŇ yrĄohĲ wĘ MkĳĆŇ dĘŇ ‘ČBĲČ lQăĄ jČ tĘŇ hĂ lĘ ld¡ŇŁ xĞmĲĄ hoĎŔhylĲČ ’TăŁ xĞmĲĄ ÉyQĂ hŇ lĎ yląĂ xĎ

24 Mê¿ĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć C’răyĘ ű ëŇ ’ăČ : hŇ rĲĎSĎ yĘhČ wĘ hŇ b¡ĎŇ oFhČ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
: MkĲĆŇ UĎ ‘Ă lD¡ĂgĘŇhĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą C’Ŕ rĘ yJăĂ MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ tŇ m¡Ć ’ĹBĲĆ otËŇ ’Ł

25 : CpĲŇ iĎ êĂ Mk¡ĆŇ JĘ lĘ mČ =MGČ Mê¿Ć’Č =MGČ C‘rĳĄêĎ ‘Čr¡ĄhĎ =M’Ă wĘ

gy, 2 =rxČ bĘŇ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ ¡ČlmĎ MynĂŔ SĎ yêăĄSĘ C okĳŇ lĘ mĎ BĘ lC’ă SĎ hŇ n¡ĎSĎ =NBĆ
MyĂjČę lĘ ’Č lC’Á SĎ =M‘Ă CyÄhĘ IĲĂwČ ů l’Ą rĎWĘ IĂmĂ śÈmypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ lC’Á SĎ olÄ
NymĳĂ yĎnĘ BĂ tŇ ‘¡ČbĘŇ gĂŇBĘ NtĎŔ nĎ oyă=M‘Ă ÉCyhĎ PŇ lĆ ’Ćę wĘ l’ĄŔ ÍtŇ yBĲĄ rhăČ bĘŇ C ÉWmĎř kĘŇ mĂ BĘ

3 ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ bŇ yYąĂ nĘ tŇ ’ăĄ NtĎę nĎ oyĲ ëŇ IăČwČ : wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’¿Ă xQ¡Č SĂ M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆwĘ
=lkĎŇ BĘ rpąĎŇ oèBČ ‘qČÄ êĎ ž lC’SĎ wĘ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ C‘¡mĘ SĘ IĂwĲČ ‘bČŇ gĆŔ BĘ rSăĆ ’Ğ

4 rmęŁ ’Ň lĄ C‘ămĘ SĲĎ l’ĄÂrĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : MyrĲĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ C‘¡mĘ SĘ yĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ
MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ S’¿Č bĘŇ nĂ =MgČŇ wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bŇ yYăĂ nĘ =tŇ ’Ć É lC’SĎ hŇ JąĎ hĂ

5 MxăĄ QĎ hĂ lĘ ű CpăŇ sĘ ’Ć nĲĆ MyêĂÂSĘ lĂ pĘŇ C : lGĲĎlĘ GĂ hČ lC’¡ SĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ M‘ËĎhĎ Cq¿ ‘Ğ~ĲĎ IĂwČ
M‘Ďě wĘ MySĂŔ rĎjĲĎ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SąĄ wĘ ÉbkĆŇ rĆÄ PŇ lĆ ’ąĆ MySĂÄ ŁlSĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ=M‘Ă
tŇ m¡Č dĘŇ qĂ Wř mĎŔ kĘŇ mĂ bĘŇ CnăxĞ IĲČwČ ÉCl‘ĞIĲČwĲČ bŇ rĳŁ lĎ MI¡ĎhČ =tŇ pĲČŇ WĘř =l‘Č rS¿Ć ’Ğ loxË JČ

6 C’ă BĘ xČ tĘŇ IĲĂwČ M‘ĳĎhĎ WG¡Č nĂ yJ¿Ă olŔ =rYČ yJăĂ ÉC’rĎ l’ąĄ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ wĘ : NwĆ’ĲĎ tŇ yB¿Ą
7 MyrĂę bĘŇ ‘Ă wĘ : tŇ orĲBŁ bČŇ C Myx¡Ă rĂ~Ę bČŇ C My‘ĂŔ lĎ iĘ bČŇ C ÉMyxĂ wĎxĞř bĲČŇ C tŇ orą‘ĎUĘ BČ M‘Ďę hĎ

=lkĎŇ wĘ lGĎŔ lĘ GĂ bČŇ CedăĆŇ o‘ É lC’SĎ wĘ dŇ ‘ĳĎlĘ gĂŇ wĘ dŇ G¡Ď ZrĆ’¿Ć NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉCrbĘŇ ‘ĲĎ
8 l’ĄŔ CmSĘ śrSăĆ ’Ğ Éd‘ĄoUlČ MymĂę yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ű lxř yyăw : wyrĲĎxĞ’ĲČ Cd¿Ň rĘxĲĎ M‘¡ĎhĎ

’b=’lw
’"s v.2 .‘"t Nk Sy’Ă Mypl’ l"Y v.2 .gy .r"tw s"t ,‘"t Nk yJĂ tlm ’lb yrĄxĞ’Č CrCsêĎ l"Y v.21

.hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.2 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nymy SmĎkmb

.MyrĂoxbČ C l"n v.6 .w"Tdw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nymy SmĎkmb ’"s v.5 .’y‘gb =tpĲČ WĘ n"b ,’"b Nk v.5

.MWĎ rV’ ’"sw .‘"tw +rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rmăČ’Ď rV’ ’"s v.8 .yrq lxĆoywČ ,bytk lxĆIĎIĂwČ v.8
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CSGăĂ hČ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ M‘¡ĎhĎ ZpĆŇ I¿ĎwČ lGĳĎlĘ GĂ hČ l’¡Ą CmSĘ ’b¿ĎŇ =âlwĘ 9

tŇ olă ‘ĞhĲČ lĘ ÉotŇ ŁQkČŇ JĘ yhĂę yĘwČ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ l‘Č I¡ČwČ MymĳĂ lĎ èĘ hČ wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ ylČŔ ’Ą 10

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : okĲŇ rĘbĲĎŇ lĘ ot¡Ň ’Ň rĎqĘ lĂ lC’Ë SĎ ’Y¿Ą IĄwČ ’BĳĎ l’¡Ą CmSĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ lĎŔ ‘Ł hĲĎ 11

ylČę ‘ĎmĲĄ M‘ĎÁ hĎ ZpČÄ nĎ=ykĲĂŇ žytĂŇ y’Ă rĎ=yJĲĂ lC’Ã SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĆ l’¡Ą CmSĘ
: Wř mĲĎ kĘŇ mĂ Myp¿ĂŇ sĎ ’ĹnĲĆ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C MymĂŔ IĎhČ dŇ ‘ăĄomlĘ ÉtĎ’Ň bĎÄ =âlĲ ÉhêĎ’Č wĘ
âlă ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ C lGĎŔ lĘ GĂ hČ ÉylČ ’Ą MyêąĂ SĘ lĂ pĘŇ CdÄ rĘyĲĄ hŇ êĎ‘Č ţ rmČę ’Ł wĲĎ 12

l’ËĄ CmSĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ hŇ l¡Ć ‘Ğ’ĲČ wĎ qjČŔ ’Č tĘŇ ’Ć wĲĎ ytĂŇ yQĳĂ xĂ 13

rSăĆ ’Ğ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ tŇ wČÂYĘ mĂ =tŇ ’Ć êĎrĘmČę SĎ âlăř êĎlĘ JĳĎ sĘ nĂ lC’¡ SĎ =l’Ć
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l’Ć ìËŇ êĘ kĘŇ lČ mĘ mĲČ =tŇ ’Ć hoÌĎhyĘ NykĂÄ hĄ hŇ êĎę ‘Č yJăĂ ëŇ CĎŔYĂ
ChCĄÄYČ yĘwČ obę bĎŇ lĘ JĂ Sy’ăĂ olÁ hoĎÄhyĘ žSuĄBĂ MCqĳtĎŇ =âlĲ ìăŇ êĘ kĘŇ lČ mĘ mĲČ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ 14

: hoĲĎhyĘ ì¡Ň CĘYĂ =rSĲĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą êĎrĘmČŔ SĎ âlă yJĂ ť oUŔ ‘Č=l‘Č ÉdygĂŇ nĎlĘ hoąĎhyĘ

lC’ę SĎ dŇ qăŁ pĘŇ IĂwČ NmĳĂ yĎnĘ BĂ tŇ ‘ăČbĘŇ GĂ ślG¡ĎlĘ GĂ hČ =NmĂ l‘Č IËČwČ l’Ąę CmSĘ MqĎ IăĎwČ 15

NtăĎŇ nĎ oyĲwĘ lC’ÂSĎ wĘ : Sy’ĲĂ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą JĘ oUŔ ‘Ă My’ăĂ YĘ mĘ eĂ hČ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć 16

Cn¿xĎ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C NmĳĂ yĎnĘ BĂ ‘bČŇ găĆŇBĘ Myb¡ĂŇ SĘ yĲŁ MUĎŔ ‘Ă ’YăĎ mĘ eĂ hČ ÉM‘ĎhĎ wĘ onęBĘ
MySĳĂ ’Ň rĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ hŇ n¿ĄxĞUĲČ mĂř tŇ yxËĂ SĘ UČ hČ ’YÌĄ IĄwČ : Wř mĲĎ kĘŇ mĂ bĘŇ 17

S’Ň rąŁ hĎ wĘ : l‘ĲĎCS ZrĆ’¿Ć=l’Ć hŇ r¡ĎpĘŇ ‘Ď ëŇ rĆD¿Ć=l’Ć hŇ nËĆpĘŇ yĂ dŇ x¿Ď ’Ć S’Ň rÄŁ hĎ 18

lCbŔ GĘ hČ ëŇ rĆDăĆ ÉhnĆpĘŇ yĂ dŇ xąĎ ’Ć S’Ň rÄŁ hĎ wĘ NorĳxŁ tŇ yBăĄ ëŇ rĆD¡Ć hŇ nĆŔ pĘŇ yĂ ÉdxĎ ’Ć
âlă ÉSrĎxĎ wĘ : hŇ rĎBĲĎ dĘŇ UĂ hČ My‘¡ĂbŇŁ ~Ę hČ yG¿Ą=l‘Č PŇ qËĎSĘ eĂ hČ 19

MyrĂŔ bĘŇ ‘Ă hĲĎ CWă ‘ĞyĲČ NjĆ ť MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ răř m’=yJĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ZrĆř ’ăĆ lk¡ŇŁ BĘ ’YĄŔ UĎ yĂ
Sy’ăĂ SoTlĘ lĂ ţ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ hČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ Cd¿Ň rĘIĲĄwČ : tŇ ynĲĂ xĞ o’¿ bŇ rĆx¡Ć 20

hŇ tĎÂ yĘhĲĎ wĲĘ : otĲŇ SĎ rĲĄxĞř mĲČ tŇ ’¡Ą wĘ oUŔ DĚrĘqČ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ ’Ą =tŇ ’Ć wĘ oêąSĘ rČxĞmĲČ =tŇ ’Ć 21

MyUĳĂ DĚrĘuČ hČ lĘ C NoS¡ QĘ qĂ SŁl¿ SĘ lĂ wĘ MytĂŔ ’Ą lăĎ wĘ ÉtoSrĄxĞUĲČ lČ MypĂę hŇ rĎyYăĂ jĘ hČ
ÉtynĂ xĞ wĲČ bŇ rĆxąĆ ’YĎÁ mĘ nĂ âlÄ wĘ tŇ mĆ xĆŔ lĘ mĂ MoyăBĘ ÉhyĎhĎ wĘ : NbĲĎŇ rĘDĲĎhČ bŇ y~¡Ă hČ lĘ C 22

lC’Ŕ SĎ lĘ ’YăĄUĎ êĂ wČ NtĳĎŇ nĎ oyĲ=tŇ ’Ć wĘ lC’¡ SĎ =tŇ ’Ć rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ dŇ yăČBĘ
: WmĲĎ kĘŇ mĂ rb¡ČŇ ‘ĞmĲČ =l’ĲĆ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bŇ ~ăČ mČ É’YĄ IĄwČ : onĲ BĘ Nt¡ĎŇ nĎ oyĲlĘ C 23

yhyw
‘"t Nkw ’l=yJĂ ’"sbw ,r"tw w"d ,g"d ,b"d Nkw âlwĘ ’"s v.13 .z"Tw +h qwsp Nyy‘ : SmĎkĘ mĂ BĘ ’"s v.11

hmĎxĎlĘ UĂ hČ=M‘Č t’rČqĘlĂ lC’SĎ yrĄxĞ’Č hlĎ ‘Ď M‘ĎhĎ rtĆyĆwĘ oJrĘdČlĘ ëlĆIĄwČ lglgh=Nm N’k ’Ymn ‘"tb v.15 .s"tw
hnxmmĲĂ n"b ,’"b Nk v.17 .w"Tdw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nymy SmĎkmb ’"s v.16 .+wgw lgĎlĘ GĂhČ=NmĂ C’bŁ IĎwČ

.s"tw ‘"t Nk oSmĄrĘxĆ l"Y v.20 .yrq CrmĘ ’Ď ,bytk rmČ’Ď v.19 .lCbGĘ ’"s v.19 .’y‘gb
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dy wylĎŔ kĄŇ ’WăĄ nŁ Ér‘ČeČÄhČ =l’Ć É lC’SĎ =NBĆ NtąĎŇ nĎ oyĲ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MoIęhČ yhăĂ yĘwČ
âl¿ wyb¡ĂŇ ’Ď lĘ C zQĳĎhČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ rS¡Ć ’Ğ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bŇ ~ăČ mČ =l’Ć ÉhrĎBĘ ‘Ę nČ wĘ hŇ kĎę lĘ

2 NorĳgĘŇmĂ BĘ rSăĆ ’Ğ NoU¡ rĂhĲĎ tŇ xČ ê¿Č hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ hČ hŇ YăĄqĘ BĂ ÉbSĄ oy lC’ę SĎ wĘ : dŇ yGĲĂ hĂ
3 yxĂÃ ’Ğ bŇ CTÃ xĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ IăĎxĂ ’Ğ wĲČ : Sy’ĲĂ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą JĘ oUŔ ‘Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ wĘ

ÉM‘ĎhĎ wĘ dŇ opĳŇ ’Ą ’WăĄ nŁ ol¡řSĂ BĘ hoËĎhyĘ ű NhÌĄ JŁ ylĂÁ‘Ą=NBĆ sxĎÄ nĘ yjĲĂ =NBĆ ű dŇ obăŇ kĎŇ y’Ă
4 ÉrbŇŁ ‘ĞlĲČ ÉNtĎŇ nĎ oyĲ SuąĄBĂ rSĆÄ ’Ğ tŇ orę BĘ ‘Ę UČ hĲČ NybăĄŇ C : NtĲĎŇ nĎ oyĲ ëŇ ¡ČlhĎ yJ¿Ă ‘dČŔ yĎ âlă

rbĆŇ ‘¡ĄhĎ mĲĄ ‘lČ i¿Ć hČ =NSĲĄ wĘ hŇ EĆŔmĂ ÉrbĆŇ ‘ĄÄ hĎ mĲĄ ‘lČ iąĆ hČ =NSĲĄ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bŇ ~ăČ mČ =l‘Č
5 qCY¿ mĎ dŇ xËĎ ’Ć hĲĎ NèÌĄ hČ : hŇ eĆsĲĆ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ MS¿Ą wĘ ZYĄŔ oB ÉdxĎ ’Ć hĲĎ MSąĄ wĘř hŇ EĳĆmĂ

: ‘bČŇ GĲĎ lCm¿ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ dŇ x¿Ď ’Ć hĲĎ wĘ WmĳĎ kĘŇ mĂ lCmă Nop¡Ň ~Ď mĂ
6 =l’Ć hŇ rĎę BĘ ‘Ę nČ wĘ ÉhkĎŇ lĘ wylĎę kĄŇ ’WăĄ nŁ ű r‘ČeăČhČ =l’Ć NtĎÁ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

ÉhoĎhylĲČ Ny’ąĄ yJăĂ CnlĳĎ ho¡ĎhyĘ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ ylËČ C’ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MylăĂ rĄ‘ĞhĲĎ Éb~Č mČ
7 hŇ W¡Ą ‘Ğ wylĎŔ kĄŇ ’WăĄ nŁ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : T‘ĲĎmĘ bĂŇ o’¿ bŇ r¡ČBĘ ‘Č yS¿Ă ohlĘ roYŔ ‘Ę mČ

: ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ JĂ ì¡Ň UĘ ‘Ă yn¿ĂnĘ hĂ ëŇ lĎŔ hŇ TăĄ nĘ ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ BĂ rSăĆ ’Ğ=lJĎ
8 Cnyl¡Ă gĘŇ nĂ wĘ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ =l’Ć Myr¡ĂbĘŇ ‘ĲŁ CnxĘ n¿Č’Ğ hŇ eËĄhĂ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
9 CndĘŇ măČ ‘Ď wĘ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ Cn‘¡ĄyGĂ hČ =dŇ ‘Č CUDěŁ CnylĄŔ ’Ą ÉCrmĘ ’Ň yĲŁ hŇ JąŁ =M’Ă : MhĲĆ ylĄ ’Ğ

10 CnylĂŔ ‘Ď wĘ ÉCnylĄÄ‘Ďř Clą ‘Ğ CrÁ mĘ ’Ň yĲŁ hŇ JÄŁ =M’Ă wĘ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ hŇ l¡Ć ‘ĞnĲČ âl¿ wĘ CnyêĄŔ xĘ tČŇ
11 bŇ ~¡Č mČ =l’Ć MhĆŔ ynĄSĘ Clă GĎ IĂwČ : tŇ o’Ĳ hĎ CnQ¡Ď =hŇ zĆwĘ CnřdĳĄŇ yĎBĘ ho¡ĎhyĘ Mn¿ĎtĎŇ nĘ =yJĲĂ

rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxŁ hĲČ =NmĂ My’ĂŔ YĘ yĲŁ ÉMyrĂbĘŇ ‘Ă hŇ eąĄhĂ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ
12 wylĎę kĄŇ ’WăĄ nŁ =tŇ ’Ć wĘ ű NtăĎŇ nĎ oyĲ=tŇ ’Ć hŇ bĎÁ ~Ď UČ hČ ySĄÄ nĘ ’Č žCn‘ĞIĲČwČ : MSĲĎ =C’BĘ xČ tĘŇ hĂ

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ rbĳĎŇ DĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ ‘Ď yd¿ĂŇ onwĘ CnylĄŔ ’Ą Clă ‘Ğ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ dŇ y¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Mn¿ĎtĎŇ nĘ =yJĲĂ yrČŔ xĞ’ĲČ hŇ lăĄ ‘Ğ ÉwylĎ kĄŇ ’WąĄ nŁ =l’Ć NtĎÁ nĎ oyĲ

13 ynăĄpĘŇ lĂ ÉCljĘ IĂwĲČ wyrĳĎxĞ’ĲČ wyl¡Ď kĄŇ ’W¿Ą nŁ wĘ wylĎŔ gĘŇrČ=l‘Č wĘ ÉwydĎŇ yĎ=l‘Č NtĎę nĎ oyĲ l‘Č IăČwČ
14 rSĆÄ ’Ğ hŇ nĎęSŁ ’Ň rĲĂhĎ hŇ JăĎ UČ hČ yhĂÂêĘ wČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ tŇ t¿ĄŇ ommĘ wyl¡Ď kĄŇ ’W¿Ą nŁ wĘ NtĎŔ nĎ oyĲ

: hŇ dĲĆŇ WĎ dŇ mĆ Y¿Ć hŇ n¡Ď‘ĞmĲČ yY¿Ă xĞbĲČŇ JĘ Sy’ĳĂ MyrăĂWĘ ‘ĆJĘ wyl¡Ď kĄŇ ’W¿Ą nŁ wĘ NtËĎŇ nĎ oyĲ hŇ JÌĎ hĂ
15 tŇ yxĂŔ SĘ UČ hČ wĘ Éb~Ď UČ hČ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ bĘŇ C ÉhdĆŇ vĎ bČŇ hŇ nąĆxĞUĲČ bČŇ hŇ dĎÄ rĎxĞ žyhĂ êĘ wČ
16 C’ą rĘIĂwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ D¿ČrĘxĆ lĘ yh¡Ă êĘ wČ ZrĆ’ĎŔ hĎ zGăČrĘêĂ wČ hŇ UĎ hĳĄ =MGČ Cd¡Ň rĘxĲĎ

MypYh
’"sb v.8 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw MSĄ ’"s v.4 .w"Tdw w"d ,b"d ,’"d Nkw hŁlSĂ BĘ ’"s v.3 .dy
CnydĄyĎBĘ ’"s v.10 .b"y qwsp Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw CnylĄ’Ą ’"s v.10 .’qsp N’k Ny’

.qwsp ‘Ym’b ’qsp v.12 .r"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw
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: MŁlĲ hĞ wĲČ ëŇ lĆř I¿ĄwČ gŇ om¡ nĎ NomËř hĎ hĲĆ hŇ eÌĄhĂ wĘ NmĳĂ yĎnĘ BĂ tŇ ‘¡ČbĘŇ gĂŇBĘ lC’Ŕ SĎ lĘ ÉMypĂŇ ~Ł hČ

CnUĳĎ ‘Ă mĲĄ ëŇ ăČlhĎ ym¡Ă C’Ŕ rĘC ’năĎ=CdŇ qĘ jĂ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎlĎ lC’ę SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 17

hŇ IĎŔxĂ ’ĞlĲČ É lC’SĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wylĲĎ kĄŇ ’W¿Ą nŁ wĘ Nt¡ĎŇ nĎ oyĲ Ny’¿Ą hŇ eËĄhĂ wĘ CdŔ qĘ pĘŇ IĂwĲČ 18

yn¿ĄbĘŇ Cř ’Ch¡ hČ MoI¿BČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ NorÌ’Ğ hŇ yĎÂhĎ =yJĲĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ hŇ SĎ yG¡ĂhČ
hŇ năĄxĞmĲČ BĘ ÉrSĆ ’Ğ Nomę hĎ hĲĆ wĘ NhĄŔ JŁ hČ =l’Ć É lC’SĎ rBąĆDĂ dŇ ‘ăČ yhĂę yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 19

bŇ rĳĎwĎ ëŇ ol¡ hĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ
ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ lC’ę SĎ q‘ăĄEĎIĂwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎř PŇ s¿Ł ’Ĺ Nh¡Ą JŁ hČ =l’Ć lC’Ë SĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ 20

Ch‘ĄŔ rĄBĘ ÉSy’Ă bŇ rĆxąĆ hŇ tĎÁ yĘhĲĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ =dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ
lomă tĘŇ ’Ć JĘ ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ lČ CyąhĎ MyrĂę bĘŇ ‘Ă hĲĎ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ l¿Ď odŇ GĘ hŇ m¡Ď ChmĘ 21

=M‘Ă ÉtoyhĘ lĲĂ hŇ UĎ hĄę =MgČŇ wĘ śbŇ ybĳĂŇ sĎ hŇ n¡ĆxĞUĲČ BĲČ MUËĎ ‘Ă Cl¿ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ MoSŔ lĘ SĂ
My’ąĂ BĘ xČ tĘŇ UĲĂ hČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ ž lkŇŁ wĘ : NtĲĎŇ nĎ oyĲwĘ lC’¡ SĎ =M‘Ă rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 22

Mh¡Ć yrĄxĞ’ĲČ hŇ UĎ hËĄ =MgČŇ Cq¿ BĘ dĘŇ IČwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ Csn¡Ď=yJĂ C‘Ŕ mĘ SĲĎ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć =rhČ BĘ
sŘ8 hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČÄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’Ch¡ hČ MoI¿BČ hoËĎhyĘ ‘SČ oIÌwČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ 23

ž l’Ć IŁ wČ ’Chĳ hČ MoIăBČ WG¡ČnĂ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ wĘ : śNwĆ’ĲĎ =tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ćř hŇ r¡ĎbĘŇ ‘ĲĎ 24

=dŇ ‘Č MxĆ lĆÁ lkČŇ ’Ň ŁyÄ=rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ ţ rCră’Ď rmęŁ ’Ň lĄ M‘ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć lC’Ä SĎ
ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ : MxĆ lĲĎ M‘¡ĎhĎ =lJĎ M‘¿ČTĎ =âlĲ wĘ ybČŔ yĘ’ăŁ mĄ ÉyêĂ mĘ uČÄ nĂ wĘ bŇ rĆ‘Ćę hĎ 25

r‘ČIČŔhČ =l’Ć ÉM‘ĎhĎ ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č Sb¡ČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ r‘Č IĳĎbČŇ C’BăĎ 26

=tŇ ’Ć M‘¡ĎhĎ ’r¿ĄyĎ=yJĲĂ wyjĂŔ =l’Ć ÉodŇ yĎ gŇ yvąĂ mČ =Ny’ĲĄ wĘ SbĳĎŇ DĘ ëŇ lĆ hăĄ hŇ e¡ĄhĂ wĘ
xlČęSĘ IĂwČ ůM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć ÈwybĂŇ ’Ď ‘Č yBăĂ SĘ hČ BĘ ‘mČę SĎ =âlĲ NtăĎŇ nĎ oyĲwĘ : hŇ ‘ĲĎbĚŇ èĘ hČ 27

bŇ SĆ IąĎwČ SbĳĎŇ DĘhČ tŇ răČ‘Ę yČBĘ Ht¡ĎŇ o’ lB¿Ł TĘ IĂwČ odŔ yĎBĘ rSăĆ ’Ğ ÉhFĆ UČ hČ hŇ YąĄqĘ =tŇ ’Ć
ž‘ČBĄ SĘ hČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ M‘ĎÁ hĎ mĲĄ Sy’ĂÄ žN‘Č IČwČ : wynĲĎ y‘Ą hn’r¡tř w wyjĂŔ =l’Ć ÉodŇ yĎ 28

MxĆ l¡Ć lkČŇ ’Ň y¿Ł =rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ rCr¿’Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć ìŇ ybąĂŇ ’Ď ‘Č yBĂÄ SĘ hĂ
É’nĎ=C’rĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć yb¡ĂŇ ’Ď rk¿ČŇ ‘Ď NtĎŔ nĎ oyĲ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : M‘ĲĎhĎ PŇ ‘Č I¡ĎwČ MoIĳhČ 29

lkÄŁ ’Ď ž’Clř yJĂÃ PŇ ’Čę : hŇ EĲĆhČ Sb¿ČŇ DĘ T‘¡ČmĘ yêĂ mĘ ‘ČŔ TĎ yJăĂ ynČŔ y‘Ą Cr’ăŁ =yJĂ 30

lk’
s"t ,+rt Nk =ynĄbĘ M’Ă w’ =ynĄBĘ NyB¡Ą l"Y v.18 .‘"t Nk MŁlhĞ l"Y v.16 .s"tw ‘"t Nk hnĆxĞUČhČ l"Y v.16

.‘"tw w"d ,b"d ,’"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.19 .’qsp N’k Ny’ ’"sb : qwsp ‘Ym’b ’qsp v.19 .r"tw
N’k ’Ymn ‘"tb v.23 .r"tw +rt Nkw =d‘Č ’"s v.23 .s"tw ‘"t Nk MgČ CbbĘ sĎ = Mgwbbs l"Y v.21

hgĎgĎSĘ hgĎSĎ lC’SĎ wĘ : MyĂrĎpĘ ’Ć rhČBĘ ry‘Ă=lkĎ BĘ tYĆpŁ nĎ hmĎxĎlĘ UĂ hČ yhĂ êĘ wČ Sy’Ă MypĂ lĎ ’Ğ trĆWĆ ‘ĞJČ lC’SĎ =M‘Ă hyĎhĎ M‘ĎhĎ=lkĎ wĘ
,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hnĎrĘ’Ł êĎwČ ’"sb ,yrq hnĎrĘ’Ł êĎwČ ,bytk hnĎ’ĆrĘêĂ wČ v.27 .’whh Mwyb hlĎ odgĘ

.s"tw w"d ,b"d ,’"d Nkw âl ’"s v.30 .r"tw s"twww.bibleist.ru
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hŇ t¿ĎŇ bĘŇ rĲĎ=âl hŇ êËĎ ‘Č yJ¿Ă ’YĳĎ mĎ rSăĆ ’Ğ wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ ll¿Č èĘ mĂ M‘ĎŔ hĎ ÉMoIhČ lkąČŇ ’Ď
31 hŇ nĎŁlĳ IĎ’Č Wm¡Ď kĘŇ UĂ mĂ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ BČ É’ChhČ MoIąBČ CJÂ IČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ BČ hŇ J¡Ď mČ
32 yn¿ĄbĘŇ C rqËĎbĎŇ C N’Ň YÌŁ CxÄ qĘ IĂwČ llŔ Vř =l’Ć ÉM‘ĎhĎ Wř ‘Č IČwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ M‘¡ĎhĎ PŇ ‘Č I¿ĎwČ
33 É lC’SĎ lĘ CdŇ yGąĂIČwČ : MDĲĎhČ =l‘Č M‘¡ĎhĎ lkČŇ ’Ň I¿Ł wČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ=CTř xĞSĘ IĂwČ rq¡ĎbĎŇ

MêĆŔ dĘŇ gČŇBĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MDĳĎhČ =l‘Č lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ho¡ĎhylĲČ My’ř T¿ x M‘ËĎhĎ hŇ e¿ĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ
34 MêăĆrĘmČ ’Ğ wĲČ M‘ĎÃ bĎŇ CYjăĚ lC’ă SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ lĲĎ odŇ GĘ NbĆŇ ’¿Ć MoI¡hČř yl¿Č ’Ą =CQGĲŁ

MêĆŔ lĘ kČŇ ’Ğ wĲČ ÉhzĆBĎ MêąĆTĘ xČ SĘ C ChyĄęWĘ Sy’ăĂ wĘ orÁ oS Sy’ĂÄ žylČ ’Ą CSyGăĂhČ MhĆÃ lĎ
orÌoS Sy’ăĂř M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CSGĂÄ IČwČ MDĳĎhČ =l’Ćř lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ho¡ĎhylĲČ C’¿ TĘ xĆ tĲĆŇ =âlwĘ

35 lxĄŔ hĄ otăŇ ’Ł hoĳĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘmĂ lC’Ë SĎ NbĆŇ IÌĂwČ : MSĲĎ =CTxĞSĘ IĂwČ hŇ lĎ yĘQ¡Č hČ odŇ yËĎbĘŇ
36 žyrĄxĞ’ĲČ hŇ dăĎŇ rĘnĲĄ lC’Ã SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘmĂ tŇ on¿bĘŇ lĂ

ÉMhĆ BĎ r’ąĄSĘ nČ=âlĲ wĘ rqĆBęŁ hČ ro’ă =dŇ ‘Č ű MhăĆ bĎŇ hŇ zĎb¿ŇŁ nĎ wĲĘ hŇ lĎ yĘlČÁ ű MyêĂÄ SĘ lĂ pĘŇ
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ WĳĄ ‘Ğ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ =lJĎ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ Sy’ĂŔ

37 MyhĂŔ Łl’Ň BĲĄ É lC’SĎ l’ąČ SĘ IĂwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć MŁl¡ hĞ hŇ b¿ĎŇ rĘqĘ nĂ NhĄŔ JŁ hČ
MoI¿BČ Chn¡Ď‘Ď âl¿ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ dŇ yăČBĘ Mn¡ĄêĘ tĂŇ hĞ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉdrĄ’Ą hĲČ

38 hŇ UĎę BČ C’Ŕ rĘC C‘ădĘŇ C M‘ĳĎhĎ tŇ oeăjĂ lJ¡Ł MŁlŔ hĞ CSGăŁ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ’ChĲ hČ
39 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć É‘Č ySĂÄ oUhČ hoĎęhyĘ=yxČ yJăĂ : MoIĲhČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ tŇ ’Ň F¿Ď xČ hĲČ hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ

: M‘ĲĎhĎ =lJĎ mĂ Chn¡Ą‘Ł Ny’¿ĄwĘ tŇ Cmĳ yĎ tŇ omă yJăĂ yn¡ĂBĘ Nt¿ĎŇ nĎ oyĲBĘ onËSĘ yĆ=M’Ă yJÌĂ
40 ynĂŔ BĘ NtăĎŇ nĎ oyĲwĘ ÉynĂ ’Ğ wĲČ dŇ xĎŔ ’Ć rbĆŇ ‘ăĄlĘ ÉCyhĘ êĲĂ ÉMêĆ’Č l’Ąę rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ

: hŇ WĲĄ ‘Ğ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉM‘ĎhĎ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ dŇ xĳĎ ’Ć rbĆŇ ‘ăĄlĘ hŇ y¡ĆhĘ nĲĂ
41 hŇ bĎŇ hăĎ śl’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=l’Ć lC’ę SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
42 ClyjĂě hČ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : C’YĲĎ yĎ M‘¿ĎhĎ wĘ lC’¡ SĎ wĘ NtËĎŇ nĎ oyĲ dŇ kÌĄŇ QĎ IĂwČ MymĳĂ tĎŇ
43 NtĎŔ nĎ oyă=l’Ć É lC’SĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : NtĲĎŇ nĎ oyĲ dŇ k¡ĄŇ QĎ IĂwČ ynĳĂBĘ NtăĎŇ nĎ oyĲ Nyb¡ĄŇ C ynĂě yBĄ

hŇ YĄÄ qĘ BĂ yêĂ mĘ ‘ČÁ TĎ M‘ÄŁ TĎ žrmĆ ’Ň IŁ wČ NtĎę nĎ oyĲ olă =dŇ GĆIČwČ hŇ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĆ yQ¡Ă hŇ dĎŇ yG¿ĂhČ
: tŇ CmĲ ’Ď yn¿ĂnĘ hĂ Sb¡ČŇ DĘ T‘¿ČmĘ ydËĂŇ yĎBĘ =rSĆ ’Ğ hŇ FÌĆ UČ hČ

44 tŇ Cm¡ êĎ tŇ om¿ =yJĂ PŇ sĳĂ oy hŇ kăŇŁ wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ śhŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
Ntnwy
w"T Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw ,yrqw bytk T‘ČIČwČ ’"sb ,yrq T‘ČIČwČ v.32
.yrq MyTĂ xŁ ,bytk My’Ă TĘ xŁ v.33 .Pqm ’lbw wTăxVyw ’"s v.32 .yrq llĎ èĎ hČ ,bytk llĎ SĎ v.32 .T"y
’qsp v.36 .‘"t Nk oroS tlm ’lb rSĆ ’Ğ l"Y v.34 .=l‘Č ’"s v.34 .‘"t Nk MŁlhĞ l"Y v.33

yBĂ =SyĆ M’Ă MoIhČ ìDĘbĘ ‘Č=t’Ć tĎynĂ‘Ď âl hUĎlĎ l’rVy yhl’ N’k ’Ymn r"tbw ‘"tb v.41 .qwsp ‘Ym’b
.MyUĂ tĚ hbĎ hĎ l’ĄrĎWĘ yĂ ìUĘ ‘ČBĘ hEĆhČ NwŁ‘ĎhĆ onSĘ yĆ M’Ă wĘ MyrĂC’ hbĎ hĎ l’ĄrĎWĘ yĂ yhĄŁl’Ĺ hoĎhyĘ hEĆhČ NwŁ‘ĎhĆ ynĂBĘ NtĎnĎoybĘ o’

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yQĂ =hV‘y ’"s v.44 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.44
www.bibleist.ru
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hŇ WĎ ‘Ď ţ rSăĆ ’Ğ ÉtCmyĎ ű NtąĎŇ nĎ oyĲhĞ lC’ę SĎ =l’Ć M‘ĎÁ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : NtĲĎŇ nĎ oyĲ 45

ljÂŁ yĂ=M’Ă ÉhoĎhyĘ=yxČ hŇ lĎ ylĂę xĎ ů l’Ą rĎWĘ yĂBĘ Èt’Ň EŁ hČ hŇ lăĎ odŇ GĘ hČ hŇ ‘ĎÄ CSyĘhČ
CD¿pĘŇ IĂwČ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ hŇ W¡Ď ‘Ď Myh¿Ă Łl’Ĺ=M‘Ă =yJĲĂ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉoS’Ň rŁ tŇ rąČ‘ĞvĲČ mĂ
yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ lC’Ŕ SĎ l‘Č IăČwČ : tŇ mĲĄ =âlwĘ Nt¡ĎŇ nĎ oyĲ=tŇ ’Ć M‘ËĎhĎ 46

hŇ k¡ĎŇ ClUĘ hČ dŇ k¿ČŇ lĎ lC’Ë SĎ wĘ : MmĲĎ oqmĘ lĂ Ck¿Ň lĘ hĲĎ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ 47

NoUÄ ‘Č=ynĲĄbĘŇ bĂŇ C ű bŇ ’ăĎ omBĘ wybĎÃ yĘ’ĲŁ =lkĎŇ BĲĘ ű bŇ ybăĂŇ sĎ MxĆ QăĎ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č
: ‘Č ySĲĂ rĘř yČ hŇ n¡ĆpĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ bĘŇ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bČŇ C ÉhbĎŇ oY ykąĄŇ lĘ mČ bĘŇ C ModÁ ’ĹbĲĆŇ C
: ChsĲĄ SŁ dŇ I¿ČmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć l~¿Ą IČwČ qlĳĄ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć ëŇ I¡ČwČ lyĂxČŔ W‘Č IăČwČ 48

ÉMSĄ wĘ ‘Č CSĳ ÍyJĂ lĘ mČ C yw¡ĂSĘ yĂwĘ Nt¿ĎŇ nĎ oyĲ lC’Ŕ SĎ ynăĄBĘ ÉCyhĘ IĲĂwČ 49

tŇ SĆ ’ăĄ ÉMSĄ wĘ : lkĲČŇ ymĂ hŇ e¡ĎTČ uĘ hČ MS¿Ą wĘ bŇ rČŔ mĄ ÉhrĎykĂŇ BĘ hČ MSąĄ wytĎŔ nŁ bĘŇ yêăĄSĘ 50

rn¡Ą=NBĆ rnĄŔ ybĂŇ ’Ğ Éo’bĎŇ YĘ =rWČ MSąĄ wĘ Z‘ČmĳĎ yxĂ ’Ğ=tŇ BČ M‘Čn¡Ł yxĂ ’Ğ lC’Ŕ SĎ
: l’ĲĄ ybĂŇ ’Ğ=NBĆ rn¡ĄbĘŇ ’Č =ybĲĂŇ ’Ğ rn¿ĄwĘ lC’Ë SĎ =ybĲĂŇ ’Ğ SyqÌĂwĘ : lC’Ĳ SĎ dŇ oD¿ 51

ymăĄ yĘ lJ¡Ł MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =l‘Č hŇ qăĎzĎxĞ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ yhąĂ êĘ wČ 52

: wylĲĎ ’Ą Chp¡ĄŇ sĘ ’Č IĲČwČ lyĂxČŔ =NBĆ =lkĎŇ wĘ ÉroBGĂ Sy’ąĂ =lJĎ lC’Á SĎ hŇ ’ĎÄ rĎwĘ lC’ĳ SĎ
ÉhoĎhyĘ xląČ SĎ ytĂÄ ’Ł lC’Ŕ SĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ wT
yr¿ĄbĘŇ DĂ loq¡ lĘ ‘mČŔ SĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č oU¡ ‘Č=l‘Č ëŇ lĆ mĆŔ lĘ ìăŇ xĽSĎ mĘ lĂ
=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ yêĂ dĘŇ qČě jĎ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : hoĲĎhyĘ 2

: MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ ot¡Ň Łl‘ĞBĲČ ëŇ rĆDĆŔ BČ Éol MW¿Ď =rSĆ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ ql¡Ą mĎ ‘Ğ hŇ W¿Ď ‘Ď
âl¿ wĘ olŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉMêĆmĘ rČxĞhĲČ wĘ qlĄęmĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć hŇ tĎÁ yJĲĂ hĂ wĘ ëŇ lĄÄ žhêĎ‘Čř 3

roèă mĂ qnĄŔ oy=dŇ ‘Č wĘ É llĄ o‘ř mĲĄ hŇ èĎę ’Ă =dŇ ‘Čř Sy’ăĂ mĄ hŇ êĎÂmČ hĲĄ wĘ wylĳĎ ‘Ď lm¡Ł xĘ tČŇ
=tŇ ’Ć É lC’SĎ ‘UąČ SČ yĘwČ : romĲ xĞ=dŇ ‘Č wĘ lm¡Ď GĎmĂ hŇ WĆŔ =dŇ ‘Č wĘ 4

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘ĞwĲČ ylĳĂ gĘŇrČ PŇ lĆ ’¡Ć MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ My’ĂŔ lĎ FĘ BČ ÉMdĄŇ qĘ pĘŇ IĂwĲČ M‘ĎŔ hĎ
: lxČ eĲĎBČ bŇ rĆI¡ĎwČ qlĳĄ mĎ ‘Ğ ry‘ăĂ=dŇ ‘Č lC’¡ SĎ ’b¿ŇŁ IĎwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ Sy’¿Ă =tŇ ’Ć 5

ÉìpĘŇ sĲĂ ’Ł =NjĆ yqĂę lĄ mĲĎ ‘Ğ ëŇ oêămĂ CdÁ ïĘř CriĚÄ žCkŇ lĘ ynĂÃ yuĄhČ =l’ĲĆ lC’ă SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 6

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ Mt¡ĎŇ ol‘ĞBĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ =M‘Ă ÉdsĆ xĆÄ hŇ tĎŇ yWąĂ ‘Ď hŇ êĎÂ’Č wĘ oUŔ ‘Ăř
ìăŇ ’Ğ oBĲ ÉhlĎ ywĂxĞmĲĄ qlĳĄ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć lC’¡ SĎ ëŇ I¿ČwČ : qlĲĄ mĎ ‘Ğ ëŇ oê¿mĂ yn¡ĂyqĄ rsČ I¿ĎwČ 7

rwV
tVrpl hrTph v.1 .wT .hlm ’dx ‘ČCSyJĂ lĘ mČ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.49 .‘"t Nk ‘ČSĄ CĎyĂ l"Y v.47

’"s v.3 .s"tw ‘"t ,’"yd ,w"d ,g"d Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.3 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.3 .rwkz
.yrq oU‘Ă ,bytk yUĂ ‘Ă y’xndml ,y’br‘ml Nk v.6 .Vwgd +r v.6 .rsx llĄ‘Ł mĄ
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8 ql¡Ą mĎ ‘Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ gŇg¿ČŇ’Ğ=tŇ ’Ć WjËŁ tĘŇ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ rCSŔ
9 M‘ĎÁ hĎ wĘ lC’Ä SĎ ž lmŁ xĘ IČwČ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ Myr¿ĂxĹhĲĆ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ yxĳĎ

=l‘Č wĘ ÉMyrĂJĎ hČ =l‘Č wĘ MynąĂSĘ UĂř hČ wĘ rqĎÄ BĎ hČ wĘ žN’Ň ~Ł hČ bŇ TăČ ymĄ =l‘Č wĘ gŇgĎę ’Ğ=l‘Č
Ht¿ĎŇ ’Ł sm¡Ą nĎ wĘ hŇ z¿ĎbĘŇ mĂ nĘ hŇ kËĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =lkĎŇ wĘ MmĳĎ yrĂxĞhĲČ Cb¡Ň ’Ď âl¿ wĘ bŇ oFŔ hČ =lJĎ

10 : rmĲŁ ’Ň lĄ l’¡Ą CmSĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : CmyrĲĂxĹhĲĆ
11 =tŇ ’Ć wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ mĄ ÉbSĎ =yJĂ ëŇ lĆ mĆŔ lĘ É lC’SĎ =tŇ ’Ć yêĂ kĘŇ ląČ mĘ hĂ =yJĲĂ yêĂ mĘ xČę nĂ

: hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ =lJĎ ho¡ĎhyĘ=l’Ć q‘¿ČzĘIĂwČ l’ĄŔ CmSĘ lĂ ÉrxČ IĂÄwČ MyqĳĂhĄ âlă yr¡ČbĎŇ DĘ
12 rmęŁ ’Ň lĄ l’ĄÁ CmSĘ lĂ dŇ GČÄ IĚwČ rqĆBĳŁ BČ lC’¡ SĎ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ l’ËĄ CmSĘ MJÌĄ SĘ IČwČ

dŇ rĆI¡ĄwČ rbŔŁ ‘ĞIĲČwĲČ ÉbiŁ IĂwČ dŇ yĎŔ Éol bŇ y~¿Ă mČ hŇ eĄÄhĂ wĘ ÉhlĎ mĆ rĘJČ hČ lC’ą SĎ =’BĲĎ
13 ÉhêĎ’Č ëŇ CrąBĎ lC’ę SĎ olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ lC’ĳ SĎ =l’Ć l’¡Ą CmSĘ ’b¿ŇŁ IĎwČ : lGĲĎlĘ GĂ hČ
14 N’Ň ~¿Ł hČ =loqĲř hŇ mËĆ C l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć ytĂŇ m¡Ł yqĂ hĞ hoĎŔhylĲČ
15 lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ‘ČmĲĄ SŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ rqĎŔ BĎ hČ loqă wĘ ynĳĎzĘ’Ď BĘ hŇ E¡ĆhČ

rqĎŔ BĎ hČ wĘ ÉN’Ň ~Ł hČ bŇ TąČ ymĄ =l‘Č ÉM‘ĎhĎ lmąČ xĎ rSĆÄ ’Ğ MC’ę ybĂŇ hĹ yqăĂlĄ mĲĎ ‘ĞmĲĄ
: CnmĘ rĲČxĹhĲĆ rt¡ĄŇ oIhČ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhylĲČ xČ b¡ŇŁ zĘ N‘Čm¿Č lĘ

16 rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ìŔ QĘ hŇ dĎŇ yGăĂ’Č wĘ PŇ rĆhĆ ť lC’Ŕ SĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
: rBĲĄ DČ ol¡ wrmř ’y¿w hŇ lĎ yĘQĳĎhČ yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ

17 yT¿Ą bĘŇ SĂ S’Ň rËŁ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉhêĎ’Č NTąŁ qĎ =M’Ă ’olęhĞ l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ sŘ9

18 ì¿Ň xĞlĲĎ SĘř IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ hoËĎhyĘ ìÌŇ xĞSĲĎ mĘ IĂwČ hŇ êĎ’ĳĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
qlĄŔ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉMy’Ă FĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć hŇ êĎÂmĘ rČxĞhĲČ wĘ ëŇ ăĄl rmĆ ’Ň ŁIęwČ ëŇ rĆdĳĎŇ BĘ ho¡ĎhyĘ

19 hoĳĎhyĘ loqă BĘ êĎ‘Ę m¡Č SĎ =âlĲ hŇ UĎ l¿Ď wĘ : MtĲĎŇ ’Ł Mř t¡ĎŇ oQJČ =dŇ ‘Č obŔ êăĎmĘ xČ lĘ nĂ wĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Čê¿Č wČ llĎŔ èĎ hČ =l’Ć ÉT‘ČêČÄ wČ

20 ëŇ lĄě’Ą wĲĎ hoĎŔhyĘ loqă BĘ ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ rSąĆ ’Ğ l’Ąę CmSĘ =l’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
=tŇ ’Ć wĘ qlĄŔ mĎ ‘Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉggČŇ’Ğ=tŇ ’Ć ’ybĂę ’Ď wĲĎ hoĳĎhyĘ ynĂ xăČ lĎ SĘ =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ

21 MrĆxĳĄhČ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ rq¡ĎbĎŇ C N’Ň Y¿Ł llËĎ èĎ hČ mĲĄ M‘ÌĎhĎ xuČÄ IĂwČ : yêĂ mĘ rĲČxĹhĲĆ ql¡Ą mĎ ‘Ğ
22 l’Ąę CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : lGĲĎlĘ GĂ BČ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ xČ BËŁ zĘlĂ

É‘ČmÄŁ SĘ hŇ eąĄhĂ hoĳĎhyĘ loqă BĘ ‘Čm¡Ł SĘ JĂ MyxĂŔ bĎŇ zĘC tŇ olă ‘Ł BĘ ÉhoĎhylĲČ ZpĆŇ xąĄ hČ
23 NwĆ’¿ĎwĘ yrĂmĆŔ ÉMsĆ qĆÄ =tŇ ’Ň FČ xČ yJąĂ : MylĲĂ y’Ą bŇ lĆ x¿Ą mĄ bŇ yS¡Ă qĘ hČ lĘ bŇ oTŔ xbČŇ EăĆmĂ

Myprtw
.yrq rmĆ’IŁ wČ ,bytk CrmĘ ’IŁ wČ v.16 .’y‘g ’lb =loq n"b ,’"b Nk v.14 .s"tw +rt Nkw MynĂmĄèĘ hČ wĘ ’"s v.9

.s"tw ‘"t ,+rt Nkw ìtĘ oQJČ ’"s v.18 .’y‘gb KxlVyĲĂwČ n"b ,’"b Nk v.18 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.17
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: ëŇ lĆ UĲĆ mĂ ì¡Ň sĘ ’ĲĎ mĘř IĂwČ hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉêĎsĘ ’ČÄ mĎ N‘Č yČę rYĳČpĘŇ hČ Myp¡ĂŇ rĎtĘŇ C
yêĂ rĘb¿ČŇ ‘Ď=yJĲĂ ytĂŇ ’Ň TĎŔ xĎ É l’Ą CmSĘ =l’Ć lC’ą SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 24

: MlĲĎ oqBĘ ‘m¡Č SĘ ’Ć wĲĎ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň rĄyĎ yJąĂ ìŇ yřrĳĆbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ ho¡ĎhyĘ=yjĲĂ =tŇ ’Ć
rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhylĲČ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ ’ĲĆ wĘ yUĂŔ ‘Ă bŇ CSă wĘ ytĳĂŇ ’Ň FĎ xČ =tŇ ’Ć ’n¡Ď ’W¿Ď hŇ êĎě ‘Č wĘ 25, 26

hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉhêĎsĘ ’ČÄ mĎ yJąĂ ëŇ UĳĎ ‘Ă bŇ CS¡ ’Ď âl¿ lC’Ŕ SĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ
tŇ kĆŇ lĳĆlĎ l’¡Ą CmSĘ bŇ i¿Ł IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć tŇ oy¿hĘ mĲĂ hoĎŔhyĘ ìăŇ sĘ ’ĲĎ mĘ IĂwČ 27

hoĎÁhyĘ ‘rČÄ qĎ l’ĄŔ CmSĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ‘rĲČuĎ IĂwČ ol¡ y‘Ă mĘ =PŇ nČkĘŇ BĂ qz¿ĄxĞ IĲČwČ 28

: OĎ UĲĆ mĂ bŇ oF¿ hČ ì¡Ň ‘ĞrĲĄlĘ HnĎětĎŇ nĘ C MoIĳhČ ìŇ yl¡Ć ‘ĎmĲĄ l’ËĄ rĎWĘ yĂ tŇ CkÌŇ lĘ mĘ mČ =tŇ ’ĲĆ
: MxĲĄ eĎhĂ lĘ ’Ch¡ MdËĎŇ ’Ď âl¿ yJăĂ MxĳĄ eĎ yĂ âlă wĘ ru¡ĄSČ yĘ âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ xYČ năĄ ÉMgČŇ wĘ 29

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ dŇ gĆŇ năĆwĘ yU¡Ă ‘Č=ynĲĄqĘ zĂ dŇ gĆŇ n¿Ć ’nËĎ ynĂ d¿ĄŇ BĘ JČ hŇ êĎę ‘Čř ytĂŇ ’Ň TĎŔ xĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 30

bŇ SĎ I¿ĎwČ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ ytĂŇ yw¡ĄxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ yUĂŔ ‘Ă bŇ CSă wĘ 31

l’Ąę CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhylĲČ lC’¡ SĎ Cxê¿ČSĘ IĂwČ lC’ĳ SĎ yrăĄxĞ’ĲČ l’¡Ą CmSĘ 32

tŇ eĳŁ dČŇ ‘ĞmĲČ gŇg¡ČŇ’Ğ wylĎŔ ’Ą ëŇ lĆ IăĄwČ qlĄŔ mĎ ‘Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉggČŇ’Ğ=tŇ ’Ć ÉylČ ’Ą CSyGąĂhČ
hŇ ląĎ JĘ SĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ wĆUĲĎ hČ =rmČ rs¿Ď Nk¡ĄŇ ’Ď gŇgĎŔ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 33

=tŇ ’Ć l’ÌĄ CmSĘ PŇ iĄÄ SČ yĘwČ ìŇ UĳĆ ’Ă MyS¡Ă eĎmĂ lJ¿Č SĘ êĂ =NJĄ ìŇ BĆŔ rĘxČ ÉMySĂ nĎ
hŇ tĎŇ mĳĎ rĎhĲĎ l’¡Ą CmSĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : lGĲĎlĘ GĂ BČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ gŇgËĎŇ’Ğ 34

l’ĄÁ CmSĘ PŇ sČÄ yĎ=âlĲ wĘ : lC’Ĳ SĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ GĂ ot¡Ň yBĄ =l’Ć hŇ l¿Ď ‘Ď lC’Ë SĎ wĘ 35

lC’ĳ SĎ =l’Ć l’¡Ą CmSĘ lB¿Ą ’Č tĘŇ hĂ =yJĲĂ otŔ om Moyă=dŇ ‘Č É lC’SĎ =tŇ ’Ć tŇ o’ą rĘlĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č lC’¡ SĎ =tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă mĘ hĂ =yJĲĂ MxĎŔ nĂ hoăĎhywĲČ

=l’Ćř lBăĄ ’Č tĘŇ mĂ ÉhêĎ’Č ÉytČŇ mĎ =dŇ ‘Č l’Ąę CmSĘ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ zT

ëŇ ląĄ wĘ NmĆ SĆę ìÁ nĘ rĘqČ ’QĄÄmČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇŁl¡ UĘ mĂ wyêĂŔ sĘ ’Č mĘ ynăĂ’Ğ wĲČ lC’Ŕ SĎ
: ëŇ lĆ mĲĆ yl¡Ă wynËĎbĎŇ BĘ ytĂŇ y’ÌĂ rĎ=yJĲĂ ymĂŔ xĘ QČ hČ =tŇ yBĲĄ ySăČ yĂ=l’Ć ÉìxĞlĲĎ SĘ ’ĲĆř

ynĂ gĳĎŇrĎhĞ wĲČ lC’¡ SĎ ‘m¿Č SĎ wĘ ëŇ lĄŔ ’Ą ëŇ y’ăĄ É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 2

ho¡ĎhylĲČ xČ B¿Ł zĘlĂ êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ ìŇ dĆŔ yĎBĘ xuăČêĂ ÉrqĎ BĎ tŇ ląČ gĘŇ‘Ć hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ Éì‘ĞydĲĂŇ o’ ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ xbČŇ EĳĎBČ yS¡Č yĂlĘ tĎŇ ’Ň r¿ĎqĎ wĘ : ytĂŇ ’Ň BĲĎ 3

rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ą ť l’Ąę CmSĘ W‘Č IăČwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą rm¡Č ’Ł =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ylĂŔ êăĎxĘ SČ mĲĎ C 4

hwhy

’"sb v.31 .hêĎÂ‘Č ’"s v.30 .‘"tw b"d Nkw ìrĆbĎ DĘ ’"s v.24 .’y‘gb Ks’mIĲĂwČ n"b ,’"b Nk v.23

,qwsp ‘Ym’b ’qsp v.2 .’y‘g ’lb KxlSĘ ’Ć n"b ,’"b Nk v.1 .=l‘Č ’"s v.1 .zT .’qsp N’k Ny’
.’qsp N’k Ny’ ’"sb
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MŁl¿ SĎř rř mĆ ’Ň I¡Ł wČ otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ Éry‘Ă hĎ ynąĄqĘ zĂ CdÂrĘxĆ IĆwČ MxĆ lĳĎ tŇ yBăĄ ’b¡ŇŁ IĎwČ hoĎŔhyĘ
5 Mt¿ĆŇ ’Ň bĎŇ C CSŔ DĘqČ tĘŇ hĲĂ ytĂŇ ’Ň BĎŔ ÉhoĎhylĲČ xČ BąŁ zĘlĂ MolęSĎ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ ’ĲĆ oB
6 yhăĂ yĘwČ : xbČŇ EĲĎlČ Mh¡Ć lĎ ’r¿ĎqĘ IĂwČ wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉySČ yĂ=tŇ ’Ć SDąĄqČ yĘwČ xbČŇ EĳĎBČ yê¡Ă ’Ă
7 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : oxĲ ySĂ mĘ ho¡ĎhyĘ dŇ gĆŇ n¿Ć ëŇ ’ËČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ bŇ ’ĳĎ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć ’rĘI¡ČwČ M’ĎŔ obŇ BĘ

yJăĂ ot¡Ň mĎ oq HČ b¿ŇŁ GĘ =l’Ć wĘ Ch’ËĄ rĘmČ =l’Ć TBÌĄ êČ =l’Č l’Ąę CmSĘ =l’Ć hoĎÁhyĘ
MyĂnČŔ y‘ĄlĲČ hŇ ’ăĆ rĘyĂ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ yJąĂ MdĎŔ ’Ď hĲĎ Éh’Ćř rĘyĂ rSąĆ ’Ğ śâlę ű yJăĂ ChyêĳĂ sĘ ’Č mĘ

8 ynăĄpĘŇ lĂ Chr¡ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ bŇ dĎŔ nĎ ybăĂŇ ’Ğ=l’Ć ÉySČ yĂ ’rąĎqĘ IĂwČ : bŇ bĲĎŇ QĄ lČ hŇ ’¿Ć rĘyĂ ho¡ĎhywĲČ
9 hŇ UĳĎ SČ yS¡Č yĂ rb¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ rx¿Č bĎŇ =âlĲ hŇ z¡ĆBĎ =MGČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ l’ĳĄ CmSĘ

10 ynăĄpĘŇ lĂ wyn¡ĎBĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ySËČ yĂ rb¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ rx¿Č bĎŇ =âl hŇ z¡ĆBĎ =MGČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ
11 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ BĎ ho¡ĎhyĘ rx¿Č bĎŇ =âl ySČŔ yĂ=l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ l’ĳĄ CmSĘ

hŇ e¿ĄhĂ wĘ NTĎŔ uĎ hČ r’ăČ SĎ dŇ o‘ť rmĆ ’Ň ŁIęwČ ůMyrĂ‘ĎeĘ hČ CUtăČŇ hĞ ÈySČ yĂ=l’Ć l’ăĄ CmSĘ
bŇ s¡Ł nĎ=âlĲ yJ¿Ă CexĆŔ qĎ wĘ hŇ xăĎ lĘ SĂ ÉySČ yĂ=l’Ć l’ąĄ CmSĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ N’Ň ~ĳŁ BČ hŇ ‘¡ĆrŁ

12 MyĂn¡Čy‘Ą hŇ p¿ĄŇ yĘ=M‘Ăř ynĂŔ omdĘŇ ’Č ’Chă wĘ ÉCh’ĄÄ ybĂŇ yĘwČ xląČ SĘ IĂwČ : hŇ pĲŇŁ o’¿ BŁ =dŇ ‘Č
: ’ChĲ hŇ z¿Ć=yJĂ Chx¡Ą SĎ mĘ MCq¿ hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ y’Ă rĳŁ bŇ oTă wĘ

13 xląČ YĘ êĂ wČ ůwyxĎ ’Ć bŇ rĆqăĆBĘ ÈotŇ ’Ł xSăČ mĘ IĂwČ NmĆ èĆę hČ NrĆqăĆ=tŇ ’Ć l’ĄÁ CmSĘ xuČÄ IĂwČ
ëŇ lĆ I¡ĄwČ l’ĄŔ CmSĘ MqĎ IăĎwČ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ mĲĄ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ=xČ CrĲ

14 tŇ ’¿Ą mĄ hŇ ‘¡ĎrĎ=xČ CrĲ Cêt¿ČŇ ‘ĞbĲĂŇ C lC’ĳ SĎ M‘ăĂmĄ hŇ rĎs¡Ď hoËĎhyĘ xČ CrÌwĘ : hŇ tĎŇ mĲĎ rĎhĲĎ
15 hŇ ‘¡ĎrĎ MyhËĂ Łl’Ĺ=xČ CrĲ ’nÌĎ=hŇ eĄhĂ wylĳĎ’Ą lC’¡ SĎ =ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : hoĲĎhyĘ
16 NGăĄnČmĘ ‘Čd¡ĄŇ yŁ Sy’Ăě CSě qĘ bČŇ yĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ ÉCnnĄÄdŇŁ ’Ğ ’nąĎ=rmČ ’Ň yŁ : ìŇ êĲĆ‘Ă bČŇ mĘ

bŇ oT¿ wĘ od¡Ň yĎBĘ NG¿ĄnĂ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉMyhĂ Łl’Ĺ=xČ CrĲ ìŇ yląĆ‘Ď tŇ oyÄhĘ BĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ roeĳJĂ BČ
17 Sy’Ă ť ylĂę ’năĎ=C’rĘ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć lC’¡ SĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ëŇ lĲĎ
18 hŇ eĄÄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ MyrĂÁ ‘ĎeĘ hČ mĲĄ dŇ xĎÄ ’Ć žN‘Č IČwČ : ylĲĎ ’Ą Mt¡ĆŇ o’ybĂŇ hĞ wĲČ NGĄŔ nČlĘ bŇ yTăĂ ymĄ sŘ10

hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ Sy’ÌĂ wĘ lyĂxČÁ roBÄ gĂŇ wĘ NGĄnČ ţ ‘ČdăĄŇ yŁ ůymĂ xĘ QČ hČ tŇ yBăĄ ÈySČ yĂlĘ NBăĄ ytĂŇ y’ĂÁ rĎ
19 Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ mČ lC’Ë SĎ xl¿Č SĘ IĂwČ : oUĲ ‘Ă ho¡ĎhywĲČ r’Č êĳŁ Sy’ăĂ wĘ rb¡ĎŇ DĎ Nob¿Ň nĘ C
20 xuČÄ IĂwČ : N’Ň ~ĲŁ BČ rS¿Ć ’Ğ ì¡Ň nĘ BĂ dŇ w¿ĂDĎ=tŇ ’Ć ylËČ ’Ą hŇ x¿Ď lĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ySĳĎ yĂ=l’Ć

on¡BĘ dŇ w¿ĂDĎ=dŇ yČBĘ xlËČ SĘ IĂřwČ dŇ xĳĎ ’Ć MyE¡Ă‘Ă yd¿ĂŇ gĘŇ C NyĂyČŔ dŇ ’Ň năŁ wĘ ÉMxĆ lĆÄ rom¿ xĞ ySČÁ yĂ
lw’V=l’
.MŁlSĎ hĞ rybs v.4 .r"tw s"t ‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk CrmĘ ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.4

.w"n z"y Nyy‘ : MlĆ‘Ć l"Y v.12 .‘"t Nk MyhĂŁl’ĹhĎ h’ĆrĘyĂ Md’h l"n v.7 .Vgd âQ n"b ,’"b Nk v.7

.xQČ SČ yĘwČ rybs v.20 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.12
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dŇ ’ŔŁ mĘ ChbăĄŇ hĎ ’ĹIĲĆwČ wynĳĎpĎŇ lĘ dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉdwĂdĎŇ ’bąŇŁ IĎwČ : lC’Ĳ SĎ =l’Ć 21

’nąĎ=dŇ mĎ ‘ĞyĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ yS¡Č yĂ=l’Ć lC’Ŕ SĎ xlăČ SĘ IĂwČ : MylĲĂ kĄŇ ’W¿Ą nŁ ol¡ =yhĂ yĘwĲČ 22

ÉMyhĂř Łl’Ĺ=xČ CrĲ tŇ oyąhĘ BĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : ynĲĎ y‘ĄBĘ Nx¡Ą ’YĎ m¿Ď =yJĂ ynČŔ pĎŇ lĘ ÉdwĂdĎŇ 23

bŇ oTă wĘ É lC’SĎ lĘ xwąČrĎwĘ odĳŇ yĎBĘ NGăĄnĂ wĘ roe¡JĂ hČ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ xq¿ČlĎ wĘ lC’Ŕ SĎ =l’Ć
MyêąĂ SĘ lĂ pĘŇ CpÄ sĘ ’Č IĲČwČ : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ xČ Cr¿ wyl¡Ď ‘ĎmĲĄ hŇ rĎs¿ĎwĘ olŔ zy
CnËxĞ IĲČwČĲ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ rSăĆ ’Ğ hŇ k¡ŇŁ ŁWř CpŔ sĘ ’ăĎ IĄwČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉMhĆ ynĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć
É l’Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ wĘ lC’ą SĎ wĘ : MyUĲĂ DČ spĆŇ ’¿Ć BĘ hŇ q¡ĎzĄ‘Ğ=NybĲĄŇ C hŇ k¿ŇŁ oW=NyBĲĄ 2

: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ Ck¿Ň rĘ‘Č IĲČwČ hŇ lĳĎ ’Ą hĲĎ qmĆ ‘ăĄBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ CpŔ sĘ ’Ć nĲĆ
hŇ EĳĆmĂ rh¡Ď hĎ =l’Ć Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ l’ËĄ rĎWĘ yĂwĘ hŇ EĆŔmĂ ÉrhĎ hĎ =l’Ć MydąĂŇ mĘ ‘ĲŁ MyêĂÂSĘ lĂ pĘŇ C 3

om¡ SĘ tŇ y¿ĎlĘ GĎ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ tŇ onăxĞUĲČ mĂ ÉMyĂnČÄBĄ hČ =Sy’ĲĂ ’YąĄ IĄwČ : MhĲĆ ynĄyBĲĄ ’yĘG¡ČhČ wĘ 4

Noy¿rĘSĂ wĘ oSŔ ’Ň rŁ =l‘Č ÉtSĆ xÄŁ nĘ ‘bČŇ okąŇ wĘ : tŇ rĆzĲĎwĎ tŇ oU¡ ’Č SS¿Ą ohě bĘŇ GĎ tŇ GĳČmĂ 5

Myl¡Ă qĎ SĘ Myp¿ĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ SĆ mĄ xĞ NoyŔrĘèĂ hČ É lqČ SĘ mĂ C SCbĳŇ lĎ ’Chă Myv¡Ă qČ WĘ qČ
: wypĲĎŇ tĄŇ JĘ NyB¿Ą tŇ SĆ x¡Ł nĘ Nod¿Ň ykĂŇ wĘ wylĳĎ gĘŇrČ=l‘Č tŇ SĆ x¡Ł nĘ tŇ x¿Čř YĘ mĂ C : tŇ SĲĆ xĲŁ nĘ 6

Myl¡Ă qĎ SĘ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ otŔ ynĂ xĞ tŇ bĆŇ hăĆ lČ wĘ MygĂŔ rĘ’ĲŁ ÉronmĘ JĂ otę ynĂ xĞ ZxăĄř wĘ 7

tŇ kăŇŁ rĘ‘ČmČ =l’Ć É’rĎqĘ IĂwČ dŇ męŁ ‘ĞIĲČwĲČ : wynĲĎpĎŇ lĘ ëŇ ¿ĄlhŁ hŇ e¡Ď~Ă hČ ’W¿Ą nŁ wĘ lzĳĆrĘBČ 8

ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ’olÌ hĞ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ ëŇ răŁ ‘ĞlĲČ C’¡ YĘ tĲĄŇ hŇ UĎ l¿Ď MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
: ylĲĎ ’Ą dŇ r¿ĄyĄwĘ Sy’¡Ă Mk¿ĆŇ lĎ =CrBĘ lC’Ŕ SĎ lĘ MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ ÉMêĆ’Č wĘ yêĂę SĘ lĂ jĘ hČ
ynąĂ’Ğ=M’Ă wĘ MydĳĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ Mk¡ĆŇ lĎ Cnyy¿ĂhĎ wĘ ynĂ JĎŔ hĂ wĘ ÉyêĂ ’Ă MxąĄ QĎ hĂ lĘ lkČÂ Cy=M’Ă 9

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : CntĲĎŇ ’Ł Mê¡ĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MydĂŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ ÉCnlĎÄ MtĆŇ yyąĂhĘ wĲĂ wytĂŔ yJĂ hĂ wĘ Éol=lkČŇ C’Ĳ 10

ylăĂ =CnêĘ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ ok¿Ň rĘ‘ČmČ =tŇ ’Ć yêĂ pĘŇ rËČxĄ ynĂę ’Ğ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ
yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ É lC’SĎ ‘mąČ SĘ IĂwČ : dŇ xČ yĲĎ hŇ m¡Ď xĞQĲĎ nĲĂ wĘ Sy’ĂŔ 11

=NBĆ ždwĂdĎŇ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ C’¡ rĘIĲĂwČ Cêx¿Č IĄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ 12

MynĳĂbĎŇ hŇ năĎmŁ SĘ ol¡ wĘ ySČŔ yĂ omă SĘ C hŇ dĎŔ ChyĘ ÉMxĆ lĆÄ tŇ yB¿ĄmĂ hŇ EĆęhČ ytĂÁ rĎpĘŇ ’Ć Sy’ĂÄ
ÉySČ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ SĆ Łlą SĘ CkÁ lĘ IĄÄwČ : MySĲĂř nĎ’ĞbĲČŇ ’B¿Ď Nq¡ĄzĎ lC’Ŕ SĎ ymăĄ yBĂ ÉSy’Ă hĎ wĘ 13

rSąĆ ’Ğ wynĎęBĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ű MSăĄ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ lC’¡ SĎ =yrĄxĞ’ĲČ Ck¿Ň lĘ hĲĎ MylĂŔ dŇŁ GĘ hČ
yS¡Ă lĂ èĘ hČ wĘ bŇ dĎŔ nĎ ybăĂŇ ’Ğ ÉChnĄÄSĘ mĂ C rokę BĘ hČ bŇ ’ăĎ ylĂ ’Ĺ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉCkŇ lĘ hĲĎ
: lC’Ĳ SĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ Ck¡Ň lĘ hĲĎ MylĂŔ dŇŁ GĘ hČ ÉhSĎ ŁlSĘ C NTĳĎ uĎ hČ ’Chă dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ : hŇ UĲĎ SČ 14

dwdw
s"t ,‘"t ,+rt Nk txŁ YĘ mĂ C l"Y v.6 .yrq okŁW v.1 .zy .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw h‘ĎrĎ Myhl’ ’"s v.23

.s"tw ‘"t Nk MynĂèĎ bČ l"Y v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk Z‘ĄwĘ ’"sb ,yrq Z‘ĄwĘ v.7 .r"tw
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15 N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć tŇ o‘ËrĘlĂ lC’ĳ SĎ l‘ăČmĄ bŇ S¡Ď wĎ ëŇ ¿ĄlhŁ dŇ wËĂdĎŇ wĘ
16 bŇ ~¡Ą yČtĘŇ IĂwČ bŇ rĳĄ‘ĞhĲČ wĘ MJăĄ SĘ hČ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ SG¿Č IĂwČ : MxĆ lĲĎ =tŇ yBĲĄ wyb¡ĂŇ ’Ď
17 tŇ pąČŇ y’Ą ÉìyxĆÄ ’Č lĘ ’nąĎ=xqČ onęBĘ dŇ wăĂdĎŇ lĘ ySČÁ yĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MoyĲ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č
18 tŇ ’Ą wĘţ : ìŇ yxĲĆ ’Č lĘ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hĲČ Zr¿ĄhĎ wĘ hŇ EĳĆhČ MxĆ l¡Ć hŇ r¿ĎWĎ ‘ĞwĲČ hŇ EĆŔhČ É’ylĂ uĎ hČ

ÉìyxĆÄ ’Č =tŇ ’Ć wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ hĎ =rWČ lĘ ’yb¡ĂŇ êĎ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉblĎ xĎ hĲĆ yYąĄrĂxĞ tŇ rĆWĆÁ ‘Ğ
19 Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ ÉhUĎ hĄÄ wĘ lC’ą SĎ wĘ : xuĲĎêĂ Mt¡ĎŇ BĎ rĚ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MolŔ SĎ lĘ dŇ qăŁ pĘŇ êĂ

: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ =M‘Ă Mym¡Ă xĎ lĘ nĂ hŇ lĳĎ ’Ą hĲĎ qmĆ ‘¡ĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
20 ëŇ lĆ IĄŔwČ ’văĎ IĂwČ rmĄŔ SŁ =l‘Č ÉN’Ň ~Ł hČ =tŇ ’Ć SFąŁ IĂwČ rqĆBęŁ BČ dŇ wĂÁDĎ MJĄÄ SĘ IČwČ

hŇ kĎŔ rĎ‘ĞUăČhČ =l’Ć É’YĄ IŁ hČ lyĂxČę hČ wĘ hŇ lĎ GĎŔ ‘Ę UČ hČ É’bŇŁ IĎwČ ySĳĎ yĂ ChC¡ĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ
21 tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ hŇ k¡ĎŇ rĎ‘ĞmĲČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ C É l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ rąŁ ‘ĞêĲČ wČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ C‘r¡ĄhĄ wĘ
22 MylĂŔ JĄ hČ rmăĄ oS ÉdyČ=l‘Č wylĎę ‘ĎmĲĄ MylĂÁJĄ hČ =tŇ ’Ć dŇ wĂÄDĎ žSFŁ IĂwČ : hŇ kĲĎŇ rĎ‘ĞmĲČ
23 MUĎę ‘Ă rBăĄ dČŇ mĘ ű ’Chă wĘ : MolĲ SĎ lĘ wyx¡Ď ’Ć lĘ l’¿Č SĘ IĂwČ ’běŁ IĎwČ hŇ kĳĎŇ rĎ‘ĞUĲČ hČ ZrĎI¡ĎwČ

twăr‘ř mm ÉtGČmĂ omą SĘ yêĂÄ SĘ lĂ jĘ hČ žtyĎlĘ GĎ hŇ lĆÂo‘ MyĂnČÃBĄ hČ Sy’ăĂ hŇ eăĄhĂ wĘ
24 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ É lkŇŁ wĘ : dŇ wĲĂDĎ ‘m¡Č SĘ IĂwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘJČ rB¡Ą dČŇ yĘwČ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ
25 Sy’ăĂ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ C’¡ rĘyIĲĂwČ wynĎŔ jĎ mĂ ÉCsnĚÄ IĎwČ Sy’ĳĂ hĎ =tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ o’rĘBĂ

hŇ lĳĆ ‘Ł l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć PŇ r¿ĄxĎ lĘ yJËĂ hŇ EĆŔhČ ÉhlĆ ‘Ł hĲĎ Sy’ąĂ hĎ ÉMtĆŇ y’Ă ïĘř hČ l’Ąę rĎWĘ yĂ
ÉoêBĂ =tŇ ’Ć wĘ lodę GĎ rSĆ ‘ăŁ ű ëŇ lĆ UăĆ hČ Cer¿ĆSĘ ‘Ę yČ CeJĆÁ yČ=rSĆ ’Ğ Sy’ĂÄ hĎ hŇ yĎhĎ wĲĘţ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ yS¡Ă pĘŇ xĎ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ wybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ Ét’Ą wĘ olŔ =NêĆ yĲĂ
26 hŇ WĆę ‘Ď IĲĄ=hŇ mČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈoU‘Ă MydăĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ MySĂÂ nĎ’ĞhĲĎ =l’Ć dŇ wĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ l‘ăČmĄ hŇ j¡Ď rĘxĆ rys¿Ă hĄ wĘ zQĎŔ hČ yêăĂ SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ÉhJĆ yČ rSąĆ ’Ğ ÉSy’Ă lĎ
: MyIĲĂxČ Myh¿Ă Łl’Ĺ tŇ ok¡Ň rĘ‘ČmĲČ PŇ rĄŔ xĄ yJăĂ hŇ EĆŔhČ É lrĄ‘ĎhĲĆ yêąĂ SĘ lĂ jĘ hČ ymĂę yJăĂ

27 : CeJĲĆ yČ rS¿Ć ’Ğ Sy’¡Ă lĎ hŇ WĆŔ ‘Ď yĲĄ hŇ JăŁ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ M‘ĎŔ hĎ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ
28 žP’Č =rxČ IĲĂwČ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ =l’Ć or¡BĘ dČŇ BĘ lodŔ GĎhČ wyxăĂ ’Ď Éb’Ď ylĂ ’Ĺ ‘mąČ SĘ IĂwČ

T‘ČÄ mĘ êĎSĘ TČÁ nĎ ymĂÄ =l‘Č wĘ êĎdĘŇ rČę yĎ hŇ EăĆ=hŇ UĎ lĲĎ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ dŇ wĂÁdĎŇ BĘ bŇ ’ĎÄ ylĂ ’Ĺ
yJĂę ìŇ bĆŔ bĎŇ lĘ ‘ČrăŁ Ét’Ą wĘ ìę nĘ dŇŁ zĘ=tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ ynÌĂ’Ğ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉheĎhĄ hĎ N’Ň ~ąŁ hČ

29 hŇ êĎ‘ĳĎ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď hŇ m¿Ć dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : êĎdĘŇ rĲĎyĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ tŇ o’¿ rĘ N‘ČmËČ lĘ
30 rbăĎŇ DĎJČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ rxĄŔ ’Č lCmă =l’Ć ÉolYĘ ’Ć mĲĄ bŇ iąŁ IĂwČ : ’ChĲ rb¿ĎŇ DĎ ’ol¡ hĞ

hzh
+r v.25 .s"tw ‘"t ,+rt ,b"d Nkw yrqw bytk tokrĘ‘ČUČmĂ ’"sb ,yrq tokrĘ‘ČUČmĂ ,bytk tor‘ĞUČmĂ v.23

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.26 .hVwgd
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MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ ÉC‘mĘ èĲĎ IĘwČ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ rb¡ĎŇ DĎJČ rbĎŔ DĎ ÉM‘ĎhĎ ChbąĚŇ SĂ yĘwČ hŇ EĳĆhČ 31

=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ChxĲĄ uĎ IĂwČ lC’¡ SĎ =ynĲĄpĘŇ lĂ CdŇ G¿Ă IČwČ dŇ wĳĂDĎ rBăĆ DĂ rS¡Ć ’Ğ 32

yê¿Ă SĘ lĂ jĘ hČ =M‘Ă Mx¡Č lĘ nĂ wĘ ëŇ lĄŔ yĄ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č wylĳĎ ‘Ď Md¡ĎŇ ’Ďř =bŇ lĲĄ lj¿Ł yĂ=l’Č lC’Ŕ SĎ
yêăĂ SĘ lĂ jĘ hČ =l’Ć ÉtkĆŇ lĆÄlĎ É lkČŇ CtŇ âlą dŇ wĂęDĎ=l’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ EĲĆhČ 33

: wyrĲĎ‘ĚeĘ mĂ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ Sy’¿Ă ’ChË wĘ hŇ êĎ’ČŔ r‘ČnăČ=yJĂ oUĳ ‘Ă Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ hŇ EĆŔhČ
wřyb¡ĂŇ ’Ď lĘ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č hŇ yÌĎhĎ hŇ ‘ĆÄ rŁ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 34

ytĂŇ ’Ň YÌĎ yĎwĘ : rdĆŇ ‘ĲĄhĎ mĲĄ hŇ W¡Ć ’W¿Ď nĎ wĘ bŇ oDŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉyrĂ’ĞhĲĎ ’bąĎŇ C N’Ň ~ĳŁ BČ 35

wyt¡ĂŇ JĂ hĂ wĘ onŔ qĎ zĘBĂ ÉyêĂ qĘ zČÄxĹhĲĆ wĘ ylČŔ ‘Ď MqĎ IăĎwČ wyjĳĂmĂ yêĂ lĘ ~ăČ hĂ wĘ wyt¡ĂŇ JĂ hĂ wĘ wyrËĎxĞ’ĲČ
yêĂÄ SĘ lĂ jĘ hČ hŇ yĎhĎ wĲĘţ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č hŇ JăĎ hĂ bŇ oD¡hČ ÍMGČ yrËĂ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć MGÌČ : wyêĲĂ ymĂ hĞ wĲČ 36

: MyIĲĂxČ Myh¿Ă Łl’Ĺ tŇ k¡ŇŁ rĘ‘ČmĲČ PŇ rĄŔ xĄ yJăĂ śMhĆŔ mĄ dŇ xăČ ’Č JĘ ÉhEĆhČ lrąĄ‘ĎhĲĆ
sŘ11 ÉyrĂ’ĞhĲĎ dŇ IąČmĂ ynĂ lČÁ~Ă hĂ rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ ůdwĂDĎ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ 37

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ EĳĆhČ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ dŇ I¿ČmĂ ynĂ lĄŔ y~Ă yČ ’Chă bŇ DŔŁ hČ dŇ IăČmĂ C
ÉdwĂDĎ=tŇ ’Ć lC’ą SĎ SBĄÄ lĘ IČwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ho¡ĎhywĲČ ëŇ lĄŔ ÉdwĂDĎ=l’Ć lC’ą SĎ 38

rGăŁ xĘ IČwČ : NoyĲrĘSĂ ot¡Ň ’Ł SB¿Ą lĘ IČwČ oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č tŇ SĆ x¡Ł nĘ ‘bČŇ oq¿ř NtËČŇ nĎ wĘ wyDĎŔ mČ 39

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůhiĎ nĂ =âlĲ yJăĂ ÈtkĆŇ lĆ lĎ l’Ćř IăŁ wČ wyDĎÁ mČ lĘ l‘ČÄ mĄ oBrĘxČ ţ=tŇ ’Ć dŇ wăĂDĎ
dŇ w¡ĂDĎ Mr¿ĄsĂ yĘwČ ytĂŇ yiĳĂ nĂ âlă yJăĂ hŇ QĆ ’¡Ą BĎ tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ lkËČŇ C’ âl¿ lC’ę SĎ =l’Ć dŇ wĂÁDĎ
=NmĂ ű MynăĂbĎŇ ’Ğ=yqĲĄQĚřxČ hŇ èăĎ mĂ xĞ olă =rxČ bĘŇ IĂwČ odę yĎBĘ olÁqĘ mČ xuČÄ IĂwČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ 40

odĳŇ yĎbĘŇ o‘ăQĘ qČ wĘ TCq¡ lĘ IČbČŇ C olË =rSĆ ’Ğ My‘ÌĂrŁ hĲĎ ylĂÄkĘŇ BĂ MtĎŇ ’Ł ţ MWĆ IăĎwČ lxČ eČÃhČ
Sy’ËĂ hĎ wĘ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć bŇ r¡ĄqĎ wĘ ëŇ ¿ĄlhŁ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ ÉëlĆ IĄÄwČ : yêĲĂ SĘ lĂ jĘ hČ =l’Ć SG¡Č IĂwČ 41

ChzĳĄbĘŇ IĂwČ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć hŇ ’¿Ć rĘIĂwČ yêËĂ SĘ lĂ jĘ hČ TBÌĄ IČwČ : wynĲĎpĎŇ lĘ hŇ e¡Ď~Ă hČ ’W¿Ą nŁ 42

=l’Ć ÉyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ ’ĲĆ rĘmČ hŇ p¿ĄŇ yĘ=M‘Ăř yn¡ĂmŁ dĘŇ ’Č wĘ r‘ČnČŔ hŇ yăĎhĎ =yJĲĂ 43

yêËĂ SĘ lĂ jĘ hČ lQÌĄ qČ yĘwČ tŇ olĳ qĘ UČ BČ yl¡Č ’Ą =’bĲĎŇ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ ykĂŇ nŔŁ ’Ď bŇ lĆ kăĆŇ hĞ dŇ wĂŔDĎ
ÉhnĎêĘ ’Ć wĘ ylČŔ ’Ą hŇ kăĎŇ lĘ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : wyhĲĎ Łl’Ň BĲĄ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć 44

: hŇ dĲĆŇ vĎř hČ tŇ m¿Č hĹbĲĆŇ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ ìŔ rĘWăĎ BĘ =tŇ ’Ć
tŇ ynăĂxĞbĲČŇ C bŇ rĆx¡ĆBĘ ylČŔ ’Ą ’BăĎ ÉhêĎ’Č yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 45

tŇ ok¿Ň rĘ‘ČmĲČ yhËĄŁl’Ĺ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉMSĄ BĘ ìŇ ylĆę ’Ą =’bĲĎŇ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ NodĳŇ ykĂŇ bĘŇ C
l’rVy
Mhm N’k ’Ymn ‘"tb v.36 .bwdh=t’Ć=Mg ’"s v.36 .ybĂ ’ĎlĘ ’"s v.34 .‘"t Nk ynĂdŁ ’Ğ l"Y v.32

.qwsp ‘Ym’b ’qsp v.37 .+wgw yk hEĆhČ lrĄ‘ĎhĆ ymĂ yJĂ l’ĄrĎWĘ IĂmĂ hjĎ rĘxĆ MoIhČ rysĂ ’Ď wĘ ot’Ł hJĆ’Č wĘ ëlĄ’Ą âlhĞ
l"Y v.42 .yqĄ lĲĚxĞ ’"sbw ,yuĄ lĲĚxČ ’"s v.40 .‘"t Nk ’lĆIĄwČ l"Y v.39 .w"dw b"d Nkw ‘bČ oJ ’"s v.38

.r"tw ‘"t ,+rt Nkw ZrĆ’ĎhĎ ’"s v.44 .w"n z"y Nyy‘ : MlĆ‘Ć
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46 ìŇ tĂę yJĂ hĂ wĘ ydĂÁ yĎBĘ hoĎÄhyĘ žìrĘGĆsČ yĘ hŇ EĆÃhČ MoIăhČ : êĎpĘŇ rĲČxĄ rS¿Ć ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ nąĄxĞmĲČ śrgĆŇjăĆ yêĂÁ tČŇ nĎÄ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉìSĘ ’Ň rĲŁ =tŇ ’Ć ytąĂŇ rŁ sĲĂ hĞ wĲČ
yJËĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĄwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ IăČxČ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ

47 bŇ rĆx¿ĆBĘ âlË =yJĂ hŇ EĆŔhČ lhăĎ uĎ hČ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĄwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘř Myh¡Ă Łl’Ĺ Sy¿Ą
: CnśdĲĄŇ yĎBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Nt¿ČŇ nĎ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ÉhoĎhylĲČ yJąĂ hoĳĎhyĘ ‘Č ySăĂ ohyĘ tŇ yn¡ĂxĞbĲČŇ C

48 tŇ ’Ň răČqĘ lĂ bŇ r¡ČqĘ IĂwČ ëŇ lĆ I¿ĄwČ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ MqăĎ=yJĂ ÉhyĎhĎ wĘ
49 dŇ wĂÄDĎ žxlČ SĘ IĂwČ : yêĲĂ SĘ lĂ jĘ hČ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ hŇ k¡ĎŇ rĎ‘ĞUĲČ hČ ZrĎI¿ĎwČ dŇ wĂŔDĎ rhăĄ mČ yĘwČ dŇ wĳĂDĎ

yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ ‘QČŔ qČ yĘwČ ÉNbĆŇ ’ĆÄ Mè¿Ď mĂ xuČÄ IĂwČ ylĂ JĆę hČ =l’Ć odÁ yĎ=tŇ ’Ć
50 qzČÄxĹIĲĆwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyn¡ĎjĎ =l‘Č lj¿Ł IĂwČ oxŔ YĘ mĂ BĘ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ ‘BąČ TĘ êĂ wČ oxĳ YĘ mĂ =l’Ć

ChtĳĄŇ ymĂ yĘwČ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ NbĆŇ ’ĆŔ bĎŇ C ‘lČ uăĆBČ ÉyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ =NmĂ dŇ wąĂDĎ
51 xuăČIĂwČ yêĂÁ SĘ lĂ jĘ hČ =l’Ć dŇ mÄŁ ‘ĞIĲČwČ dŇ wĂDĎţ ZrĎIăĎwČ : dŇ wĲĂDĎ=dŇ yČBĘ Ny’¿Ą bŇ rĆx¡ĆwĘ

oSĳ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć HB¡Ď =tŇ rĎkĘŇ IĂwČ ChtĄŔ tĘŇ măŁ yĘwČ ÉHrĎ‘Ę êČmĂ HpąĎŇ lĘ SĘ IĂwĲČ oBrĘxČ ţ=tŇ ’Ć
52 l’ĄÄ rĎWĘ yĂ žySĄ nĘ ’Č CmqăĚIĎwČ : CsnĲĚIĎwČ Mr¡ĎoBGĂ tŇ m¿Ą =yJĂ MyêËĂ SĘ lĂ jĘ hČ C’Ì rĘIĂwČ

yrăĄ‘ĞSĲČ dŇ ‘¡ČwĘ ’ř yĘgČŔ ìăŇ ’Ğ oBĲ =dŇ ‘Č MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ÉCpŇ DĘrĘIĂwĲČ C‘rĂę IĎwČ hŇ dĎÁ ChywĲĂ
=dŇ ‘Č wĘ tŇ G¡Č=dŇ ‘Č wĘ MyĂrČŔ ‘ĞSĲČ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ yląĄlĘ xĲČ ClÂjĘ IĂwĲČ NorĳqĘ ‘Ć

53 CiS¡Ł IĎwČ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ yrăĄxĞ’ĲČ qŁl¡ DĘmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ : NorĲqĘ ‘Ć
54 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ Ch’¡Ą bĂŇ yĘwČ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ S’Ň răŁ =tŇ ’Ć ÉdwĂDĎ xuąČIĂwČ : MhĲĆ ynĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć
55 dŇ wĂęDĎ=tŇ ’Ć lC’Á SĎ tŇ o’Ä rĘkĂŇ wĘ : olĲ hĽ’ĲĎ BĘ MW¿Ď wyl¡Ď JĄ =tŇ ’Ć wĘ

=ymĂ =NBĆ ’bĎŔ ~Ď hČ rWăČ ÉrnĄbĘŇ ’Č =l’Ć rmČę ’Ď yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ É’YĄ yŁ
: yêĂ ‘Ę dĲĎŇ yĎ=M’Ă ëŇ lĆ U¡Ć hČ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ rnĄŔ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ rnĳĄbĘŇ ’Č r‘Če¡ČhČ hŇ z¿Ć

56 : MlĆ ‘ĲĎhĎ hŇ z¡Ć=ymĂ =NBĆ hŇ êĎŔ ’Č l’ăČ SĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ
57 Ch’¡Ą bĂŇ yĘwČ rnĄŔ bĘŇ ’Č ÉotŇ ’Ł xuąČIĂwČ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ÉtoJhČ mĲĄ dŇ wĂęDĎ bŇ CSăř kĘŇ C
58 ym¿Ă =NBĆ lC’Ŕ SĎ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : odĲŇ yĎBĘ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ S’Ň r¿Ł wĘ lC’ĳ SĎ ynăĄpĘŇ lĂ
xy yhĂę yĘwČ : ymĲĂ xĘ QČ hČ tŇ yB¿Ą yS¡Č yĂ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č=NBĲĆ dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ r‘ČeĳĎhČ hŇ ê¡Ď’Č

dŇ wĳĂDĎ SpĆŇ năĆBĘ hŇ r¡ĎSĘ qĘ nĂ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉSpĆŇ nĆÄ wĘ lC’Ŕ SĎ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ ÉotŇ ŁQkČŇ JĘ
2 onŔ tĎŇ nĘ âlă wĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ lC’¡ SĎ Chx¿Ą uĎ IĂwČ : oSĲ pĘŇ nČJĘ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ wb¿ř h’yw

bwVl
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw l’ĄrĎWĘ yĂBĘ ’"s v.46 .‘"t Nk hnxm yrĄgĘpĂ C ìrĘgĘjĂ l"Y v.46

.‘"t Nk tgČ l"Y v.52 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.48 .r"tw ,s"t ,‘"t ,w"t ,b"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.47

.yrq ChbĄ hĎ’ĹIĆwČ ,bytk obhĎ’ĹIĆwČ v.1 .xy .’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw bCSbĘ C ’"s v.57
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ot¡Ň ’Ł ot¿Ň bĎŇ hĞ’ĲČ BĘ tŇ yrĳĂBĘ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ NtËĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ rÌŁ kĘŇ IĂwČ : wybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą bŇ CS¡ lĎ 3

dŇ wĳĂdĎŇ lĘ Chn¡ĄêĘ IĂwĲČ wylĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ É ly‘Ă UĘ hČ =tŇ ’ĲĆ NtĎę nĎ ohĲ yĘ TèăĄ jČ tĘŇ IĂwČ : oSĲ pĘŇ nČJĘ 4

rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ BĘ dŇ wĂÁdĎŇ ’YĄÄ IĄwČ : orĲgŇŁ xĞ=dŇ ‘Č wĘ oê¡SĘ qČ =dŇ ‘Č wĘ oB¿ rĘxČ =dŇ ‘Č wĘř wyDĎě mČ C 5

hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č l‘¡Č lC’Ŕ SĎ ChmăĄ WĂ yĘwČ lyJĂŔ WĘ yČ É lC’SĎ CexąĆ lĎ SĘ yĂ
: lC’Ĳ SĎ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡Ąy‘ĄBĘ MgČě wĘ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ ynăĄy‘ĄBĘ ÉbTČ yIĂwČ

MySĂÁ eĎhČ hŇ nĎ’Ň YĆÄ êĄ wČ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć tŇ oJă hČ mĲĄ ÉdwĂDĎ bŇ CSą BĘ M’Ďę obŇ BĘ yhăĂ yĘwČ 6

ëŇ lĆ UĳĆ hČ lC’ă SĎ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ tŇ olŔ xŁ UĘ hČ wĘ rwVăř l É l’Ą rĎWĘ yĂ yrąĄ‘Ď=lJĎ mĂ
tŇ oq¡ xĞWĲČ mĘ hĲČ MyS¿Ă eĎhČ hŇ nĎ ynËĆ‘ĞêĲČ wĲČ : MySĲĂ lĂ SĲĎ bĘŇ C hŇ x¡Ď mĘ WĂ BĘ Myj¿Ă tĚŇ BĘ 7

lC’Á SĎ lĘ rxČ IĂÄwČ : wtbř brb dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ wpŔ l’ř b É lC’SĎ hŇ JąĎ hĂ írĘmĳČ’Ň êŁ wČ 8

yl¿Ă wĘ tŇ obŔ bĎŇ rĘ ÉdwĂdĎŇ lĘ CnątĘŇ nĲĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ ÉwynĎ y‘ĄBĘ ‘rČIąĄwČ dŇ ’ęŁ mĘ
dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć Nwă‘ř lC’¡ SĎ yh¿Ă yĘwČ : hŇ kĲĎŇ ClUĘ hČ ëŇ ’¿Č ol¡ dŇ o‘¿ wĘ MypĳĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ Cn¡tĘŇ nĲĎ 9

žxČ Cr xlăČ YĘ êĂ wČ tŇ rĎę xĽUĲĎ mĲĂ yhăĂ yĘwČ : hŇ ’Ď lĘ hĲĎ wĎ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ mĲĄ 10

od¡Ň yĎBĘ NG¿ĄnČmĘ dŇ wËĂdĎŇ wĘ tŇ yĂBČŔ hČ =ëŇ otĲŇ bĘŇ ’BăĄ nČtĘŇ IĲĂwČ É lC’SĎ =l’Ć ű hŇ ‘ąĎrĎ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ
rmĆ ’Ň ŁIěwČ tŇ ynĂŔ xĞhĲČ =tŇ ’Ć É lC’SĎ lTĆ IąĎwČ : lC’Ĳ SĎ =dŇ yČBĘ tŇ yn¡ĂxĞhĲČ wĘ MoyĳBĘ ű MoyăJĘ 11

ynăĄpĘŇ QĂ mĂ lC’¡ SĎ ’r¿ĎIĂwČ : MyĂmĲĎ ‘ĞjĲČ wyn¡ĎjĎ mĂ dŇ wËĂDĎ bŇ i¿Ł IĂwČ ryuĳĂbČŇ C dŇ w¡ĂdĎŇ bĘŇ hŇ J¿Ć ’Č 12

oUŔ ‘Ă mĲĄ É lC’SĎ ChrąĄsĂ yĘwČ : rsĲĎ lC’¡ SĎ M‘¿ĂmĄ C oUŔ ‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇ yąĎhĎ =yJĲĂ dŇ wĳĂdĎŇ 13

: M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ ’b¡ŇŁ IĎwČ ’Y¿Ą IĄwČ PŇ lĆ ’ĳĎ =rWČ ol¡ Chm¿Ą WĂ yĘwČ
sŘ12 lC’Ŕ SĎ ’rĘIăČwČ : oUĲ ‘Ă ho¡ĎhywĲČ lyJĳĂWĘ mČ wk¡ rř d=lkĎŇ lĘř dŇ wËĂdĎŇ yh¿Ă yĘwČ 14, 15

hŇ dĎŔ ChywĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : wynĲĎjĎ mĂ rgĎŇ I¡ĎwČ dŇ ’ĳŁ mĘ lyJăĂ WĘ mČ ’Ch¡ =rSĆ ’Ğ 16

: MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ ’b¡ĎŇ wĎ ’Y¿Ą oy ’ChË =yJĂ dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć bŇ h¡Ą ’Ł
=NêĆ’Ć ÉHtĎŇ ’Ł ÉbrČmĄ hŇ ląĎ odŇ GĘ hČ yêĂÄ bĂŇ žheĄhĂ dŇ wĂęDĎ=l’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 17

lC’ă SĎ wĘ hoĳĎhyĘ tŇ omă xĞlĘ mĂ Mx¡Ą QĎ hĂ wĘ lyĂxČŔ =NbĆŇ lĘ yQăĂ =hŇ yĄhĹ ëŇ ’Č ť hŇ èĎŔ ’Ă lĘ ìăŇ lĘ
: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČ ob¡Ň =yhĂ tĘŇ C oBŔ ÉydĂŇ yĎ yhąĂ êĘ =l’Č rmČę ’Ď

yb¡ĂŇ ’Ď tŇ xČ j¿Č SĘ mĂ yIČŔxČ ymăĂ C ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ymąĂ lC’ę SĎ =l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 18

=tŇ BČ bŇ r¿ČmĄ =tŇ ’Ć tŇ êËĄ tŇ ‘¿ĄBĘ yhĂę yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ lČ Nt¡ĎŇ xĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ =yJĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ 19

lw’V
bytk rySĂ lĎ ’"sb ,yrq rySĂ lĎ ,bytk rCSlĎ v.6 .d‘w d‘w ,d‘ Nwhb ty’d +sp +g wyl‘ rsmnw =d‘Č ’"s v.4

NwĄ‘Ł v.9 .yrq wytĎbŁ bĘ rĂBĘ ,bytk otbĎ bĘ rĂBĘ v.7 .yrq wypĎ lĎ ’ĞBČ ,bytk ojlĘ ’ČBĘ v.7 .’"ydw ’"d Nkw yrqw
’"sb ,=lkĎ BĘ rybs v.14 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.14 .b"d Nkw yrqw bytk NyĄo‘ ’"sb ,yrq NyĄo‘ ,bytk

.yrq wykĎ rĎDĘ ,bytk oJrĘDČ v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =lkĎ BĘ
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20 bŇ hËČ ’ĹêĲĆ wČř : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ yt¡ĂŇ lĎ xĲŁ UĘ hČ l’¿Ą yrĂdĘŇ ‘ČlĘ hŇ nËĎêĘ nĂ ’yhÌĂř wĘ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ lC’¡ SĎ
: wynĲĎ y‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ rS¿Čř IĂwČ lC’Ŕ SĎ lĘ CdŇ GăĂ IČwČ dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć lC’¡ SĎ =tŇ BČ lk¿ČŇ ymĂ

21 MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČ ob¡Ň =yhĂ tĘŇ C SqĄŔ omlĘ olă =yhĂ tĘŇ C ÉoQ hŇ eĎ nąĆêĘ ’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
22 lC’Á SĎ wYČÄ yĘwČ : MoIĲhČ yB¡Ă Nê¿ĄxČ tĘŇ êĂ MyĂêËČSĘ BĂ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć É lC’SĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉìBĘ ZpąĄŇ xĎ hŇ eĄÄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉTQĎ BČ dŇ wąĂDĎ=l’Ć CrÄ BĘ DČ wdę bř ‘=tŇ ’Ć
23 É lC’SĎ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č CrÂBĘ dČŇ yĘwĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ BČ Nê¿ĄxČ tĘŇ hĂ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ ìŇ CbĳŇ hĄ ’Ğ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ

ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄbĘŇ hŇ QąĎ qČ nĘ hĲČ dŇ wĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć dŇ wĂŔdĎŇ ynăĄzĘ’Ď BĘ
24 ol¡ lC’Ë SĎ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č CdŇ GĂÁ IČwČ : hŇ lĲĆ qĘ nĂ wĘ Sr¿Ď=Sy’ĲĂ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ BČ NêăĄxČ tĘŇ hĂ

: dŇ wĲĂDĎ rB¿Ć DĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘJČ rmĳŁ ’Ň lĄ
25 śyJĂę rhČ mŔŁ BĘ ÉëlĆ UĆÄ lČ ZpĆŇ xąĄ =Ny’ĲĄ dŇ wĂędĎŇ lĘ CrămĘ ’Ň tĲŇŁ =hŇ JŁ lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

bŇ SČŔ xĎ lC’ă SĎ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ybăĄŇ yĘ’ĲŁ BĘ Mq¡ĄeĎhĂ lĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ tŇ olăřrĘ‘Ď Éh’Ď mĄ BĘ
26 =tŇ ’Ć ÉdwĂdĎŇ lĘ wydąĎŇ bĎŇ ‘Ğ CdŇ GĂÄ IČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć lyj¿Ă hČ lĘ

âl¿ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ BČ Nê¡ĄxČ tĘŇ hĂ lĘ dŇ wĂŔdĎŇ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrbĎŇ DĎhČ rSąČ IĂwČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ
27 ÈMyêĂ SĘ lĂ jĘ BČ ëŇ IăČwČ wySĎę nĎ’Ğ wĲČ ’Chă ű ëŇ lĆ IăĄwČ dŇ wĂÁDĎ MqĎ IĎÄwČ : MymĲĂ IĎhČ C’¡ lĘ mĲĎ

Nê¡ĄxČ tĘŇ hĂ lĘ ëŇ lĆ UĆŔ lČ MC’ăř lĘ mČ yĘwČ MhĆŔ ytĄŇ Łlă rĘ‘Ď=tŇ ’Ć ÉdwĂdĎŇ ’bąĄŇ IĎwČ ůSy’Ă MyĂtăČŇ ’Ň mĎ
28 É lC’SĎ ’rĘIąČwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ oê¡BĂ lk¿ČŇ ymĂ =tŇ ’Ć lC’Ë SĎ ol¿ =NêĆ IĲĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ BČ
29 PŇ sĆř ’Ň IăŁ wČ : ChtĘŇ bĲČŇ hĄ ’Ğ lC’¡ SĎ =tŇ BČ ślk¿ČŇ ymĂ C dŇ wĳĂDĎ=M‘Ă ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ‘dČŇ IĄŔwČ

: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć bŇ y¿Ą’Ł lC’Ë SĎ yh¿Ă yĘwČ dŇ o‘ĳ dŇ w¡ĂdĎŇ yn¿ĄjĘ mĂ ’rËŁ lĄ lC’ę SĎ
30 lkąČŇ WĎ MtĎę ’Ň YĄ yDăĄmĂ ű yhăĂ yĘwČ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ yrăĄWĎ C’¡ YĘ IĲĄwČ
Ty rBăĄ dČŇ yĘwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ om¡ SĘ rq¿ČyIĂwČ lC’Ŕ SĎ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č É lJŁ mĂ ÉdwĂDĎ

ÉNtĎŇ nĎ ohĲ ywĂ dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ ym¡Ă hĎ lĘ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ć wĘ ÉonBĘ NtąĎŇ nĎ oyĲ=l’Ć lC’ę SĎ
2 SuËĄbČŇ mĘ rmŔŁ ’Ň lĄ dŇ wăĂdĎŇ lĘ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ dŇ GąĄIČwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ dŇ w¡ĂdĎŇ BĘ Zp¿ĄŇ xĎ lC’Ŕ SĎ =NBĆ

rtĆŇ i¡Ą bČŇ ê¿ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ rqĆBŔŁ bČŇ ’năĎ=rmĆ èĲĎ hĂ ÉhêĎ‘Č wĘ ìŇ tĳĆŇ ymĂ hĞlĲČ yb¡ĂŇ ’Ď lC’¿ SĎ
3 hŇ êăĎ’Č rSăĆ ’Ğ ÉhdĆŇ vĎ BČ ybĂę ’Ď =dŇ yČlĘ yêăĂ dĘŇ mČ ‘ĲĎwĘ ’YĄÁ ’Ą ynĂÄ’Ğ wĲČ : tĎŇ ’Ň BĲĄ xĘ nČ wĘ

: ëŇ lĲĎ yêĂ dĘŇ G¿ČhĂ wĘ hŇ m¡Ď ytĂŇ y’¿Ă rĎwĘ ybĳĂŇ ’Ď =l’Ć ì¡Ň BĘ rB¿Ą dČŇ ’Ğ ynĂě’Ğ wĲČ MSĎŔ
4 rmĆ ’Ň IăŁ wČ wybĳĂŇ ’Ď lC’¡ SĎ =l’Ć bŇ oTŔ ÉdwĂdĎŇ BĘ NtąĎŇ nĎ ohĲ yĘ rBĄÄ dČŇ yĘwČ

wyl’
,bytk oDbĘ ‘Č v.22 .’lm rSČ yIĂwČ ’"s v.20 .’y‘gb bh’twĲČ n"b ,’"b Nk v.20 .’yh¿ w ’"s v.19

,y’br‘ml Nk v.25 .y"k Myrps tYqmb yrqw bytk M’Ă yk y’xndml ,=M’Ă yk rybs v.25 .yrq wydĎbĎ ‘Ğ
.‘"t Nk ot’Ł bhĄ’Ł l’ĄrĎWĘ yĂ=lkĎ ykĂ wĘ l"Y v.28 .r"tw ‘"t Nkw M’ĄQĘ mČ yĘwČ l"Y v.27 .rsx tŁlrĘ‘Ď y’xndml

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.4 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .Ty .yrq PsĆoIwČ v.29
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yk¿ĂŇ wĘ ëŇ lĎŔ É’TĎ xĎ ’olą yJăĂ dŇ wĂędĎŇ bĘŇ oDăbĘŇ ‘ČBĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ’TĎÄ xĹyĲĆ=l’Č wylĎ ’Ą ţ
yêĂę SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ëŇ IăČwČ ojÁ kČŇ bĘŇ oSÄ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć žMWĆ IĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ì¿Ň lĘ =bŇ oT wyW¡Ď ‘ĞmĲČ 5

hŇ UĎ ląĎ wĘ xmĳĎ WĘ êĂ wČ tĎŇ y’¡Ă rĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ ÉhlĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘ąĎCSêĘ hoĎÁhyĘ W‘Č IČÄwČ
loqă BĘ lC’¡ SĎ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : MeĲĎxĂ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ ym¿Ă hĎ lĘ yqĂŔ nĎ MdăĎŇ BĘ É’TĎ xĹtĲĆŇ 6

dŇ wĂŔdĎŇ lĘ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ ’rąĎqĘ IĂwČ : tŇ mĲĎ Cy=M’Ă ho¡ĎhyĘ=yxČ lC’Ŕ SĎ ‘băČŇ èĎ IĂwČ NtĳĎŇ nĎ ohĲ yĘ 7

ÉdwĂDĎ=tŇ ’Ć NtąĎŇ nĎ ohĲ yĘ ’bĄÄ IĎwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą NtĎŔ nĎ ohă yĘ Éol=dŇ GĆIČwČ
PŇ sĆ oê¿ wČ : MoSĲ lĘ SĂ lom¿ tĘŇ ’Ć JĘ wyn¡ĎpĎŇ lĘ yh¿Ă yĘwČ lC’Ŕ SĎ =l’Ćř 8

hŇ JăĎ mČ ÉMhĆ BĎ ëŇ IąČwČ MyêĂę SĘ lĂ jĘ BČ MxĆ QăĎ IĂwČ dŇ wĂÁdĎŇ ’YĄÄ IĄwČ tŇ oyĳhĘ lĲĂ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ
É’ChwĘ lC’Ŕ SĎ =l’Ć Éh‘ĎrĎ ű hoąĎhyĘ xČ CrÄ žyhĂ êĘ wČ : wynĲĎjĎ mĂ Csn¡ĚIĎwČ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ 9

tŇ oJą hČ lĘ lC’Á SĎ SuĄÄ bČŇ yĘwČ : dŇ yĲĎBĘř NG¿ĄnČmĘ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ odĳŇ yĎBĘ ot¡Ň ynĂ xĞ wĲČ bŇ SĄŔ oy otăŇ ybĄŇ BĘ 10

ryuĳĂBČ tŇ yn¡ĂxĞhĲČ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ lC’Ŕ SĎ ynăĄjĘ mĂ ÉrTČ pĘŇ IĂwČ ryuĂŔ bČŇ C dŇ wăĂdĎŇ BĘ ÉtynĂ xĞBĲČ
: ’ChĲř hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ Tl¡Ą UĎ IĂwČ sn¿Ď dŇ wËĂdĎŇ wĘ

rqĆBĳŁ BČ ot¡Ň ymĂ hĞlĲČ wĘ orŔ mĘ SĎ lĘ ÉdwĂDĎ tŇ yBąĄ=l’Ć MykĂÁ ’Ď lĘ mČ lC’Ä SĎ žxlČ SĘ IĂwČ 11

ÉìSĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć TQąĄ mČ mĘ ìÁ nĘ y’ĄÄ =M’Ă rmŔŁ ’Ň lĄ ÉoêSĘ ’Ă lkąČŇ ymĂ dŇ wĂędĎŇ lĘ dŇ GăĄêČ wČ
NoQĳ xČ hĲČ dŇ ‘ăČBĘ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć lkËČŇ ymĂ dŇ rĆêÌŁ wČ : tŇ mĲĎ Cm hŇ ê¿Ď’Č rx¡Ď mĎ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ 12

=l’Ć ÉMWĆ êĎÄ wČ MypĂę rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć lkČÁ ymĂ xuČÄ êĂ wČ : TlĲĄ UĎ IĂwČ xr¡ČbĘŇ IĂwČ ëŇ lĆ I¿ĄwČ 13

: dŇ gĆŇBĲĎ BČ sk¡ČŇ êĘ wČ wytĳĎŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ hŇ mĎ W¡Ď MyEĂŔ‘Ă hĲĎ rybăĂŇ JĘ Ét’Ą wĘ hŇ FĎŔ UĂ hČ
hŇ l¿Ć xŁ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ xČ qăČlĎ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ mČ lC’Ë SĎ xl¿Č SĘ IĂwČ 14

=tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć É lC’SĎ xląČ SĘ IĂwČ : ’ChĲ 15

MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ ÉC’bÄŁ IĎwČ : otĲŇ mĂ hĞlĲČ yl¡Č ’Ą hŇ FËĎ UĂ bČŇ otÌŇ ’Ł ClÄ‘ĞhĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ w¡ĂDĎ 16

: wytĲĎŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ MyE¡Ă‘Ă hĲĎ ryb¿ĂŇ kĘŇ C hŇ FĳĎ UĂ hČ =l’Ć Myp¡ĂŇ rĎêĘ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ
=tŇ ’Ć yx¿Ă QĘ SČ êĘ wČ ynĂ tĂŔ yUĂ rĂ ÉhkĎŇ JĎ hŇ UĎ ląĎ lkČę ymĂ =l’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 17

ynĂ x¡Ă QĘ SČ ylËČ ’Ą rm¿Č ’Ď =’Ch lC’Ŕ SĎ =l’Ć É lkČŇ ymĂ rmĆ ’Ň êąŁ wČ TlĳĄ UĎ IĂwČ yb¡ĂŇ yĘ’ĲŁ
hŇ tĎŇ mĎŔ rĎhĲĎ É l’Ą CmSĘ =l’Ć ’bąŇŁ IĎwČ TlĄęUĎ IĂwČ xrČÁ BĎ dŇ wĂÄdĎŇ wĘ : ëŇ tĲĄŇ ymĂř ’Ğ hŇ m¿Ď lĎ 18

Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ l’ĄŔ CmSĘ C É’Ch ëŇ lĆ IąĄwČ lC’ĳ SĎ ol¡ =hŇ WĎ ‘ĲĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ olŔ =dŇ GĆIČÄwČ
xlČÄSĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ rĎBĎ tř y¡wnb dŇ wĂŔdĎŇ hŇ eăĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ lC’¡ SĎ lĘ dŇ G¿ČIĚwČ : tř yĲwnb 19, 20

lw’V
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.14 .’ChhČ rybs v.10 .r"t Nkw odyĎBĘ ’"s v.9 .lC’SĎ lĘ ’"s v.7

.rsxw tyl wyl‘ rsmnw ëtĄmĂ ’Ğ ’"n v.17 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.17 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.15

.yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.19 .yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.18
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ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ tŇ qąČhĞlĲČ =tŇ ’ĲĆ ’rĘř IČęwČ ůdwĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ xČ qăČlĎ ÈMykĂŇ ’Ď lĘ mČ lC’ă SĎ
xČ Cră É lC’SĎ ykąĄŇ ’ĞlĘ mČ =l‘ĲČ yhĂÂêĘ wČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ bŇ ~¡Ď nĂ dŇ m¿Ą ‘Ł l’Ąě CmSĘ C My’ĂŔ BĘ nĂ

21 MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ ÉxlČ SĘ IĂwČ lC’ę SĎ lĘ CdŇ GăĂ IČwČ : hŇ UĎ hĲĄ =MGČ C’¡ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ MyhĂŔ Łl’Ĺ
ÉxlČ SĘ IĂwČ lC’ę SĎ PŇ sĆ IăŁ wČ hŇ UĎ hĳĄ =MGČ C’¡ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ

22 hŇ tĎŇ mĎę rĎhĲĎ ’ChÁ =MGČ ëŇ lĆ IĄÄwČ : hŇ UĎ hĲĄ =MGČ C’¡ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ MySĂŔ lĂ SĘ MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ
l’¡Ą CmSĘ hŇ p¿ŇŁ y’Ą rř mĆ ’Ň ŁIŔwČ l’ăČ SĘ IĂwČ CkŇ vĆŔ BČ rSăĆ ’Ğ É lodŇ GĎřhČ roBą =dŇ ‘Č É’bŇŁ IĎwČ

23 hŇ mĳĎ rĎBĎ tř y¡wn=l’Ć Mř SĎŔ ëŇ lĆ IăĄwČ : hŇ mĲĎ rĎBĎ tř y¿wnb hŇ e¡ĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ wĳĂdĎŇ wĘ
o’¡ BŁ =dŇ ‘Č ’BĄŔ nČtĘŇ IĲĂwČ ÉëolhĎ ëŇ lĆ IąĄwČ MyhĂę Łl’Ĺ xČ Cră ’ChÁ =MGČ wylĎÄ‘Ď žyhĂ êĘ wČ

24 ynăĄpĘŇ lĂ É’Ch=MgČŇ ’BąĄ nČtĘŇ IĲĂwČ wydĎę gĎŇBĘ ’ChÁ =MGČ TSČÄ pĘŇ IĂwČ : hŇ mĲĎ rĎBĎ tř y¿wnb
CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ ÉNJĄ =l‘Č hŇ lĎ yĘQĳĎhČ =lkĎŇ wĘ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ =lJĎ MrŔŁ ‘Ď ljăŁ IĂwČ l’ĄŔ CmSĘ

: M’ĲĂ ybĂŇ eĘ BČ lC’¡ SĎ Mg¿ČŇhĞ
k hŇ mąĆ NtĎę nĎ ohĲ yĘ ynăĄpĘŇ lĂ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’bÂŁ IĎwČ hŇ mĳĎ rĎBĎ tř y¡wnm dŇ wĂŔDĎ xrăČbĘŇ IĂwČ

: ySĲĂ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Su¡ĄbČŇ mĘ yJ¿Ă ìŇ ybĂŔ ’Ď ynăĄpĘŇ lĂ ÉytĂŇ ’Ň FĎ xČ =hŇ mĲĆ C ynąĂwŁ ‘Ğ=hŇ mĲĆ ÉytĂŇ yWĂÄ ‘Ď
2 lodę GĎ rbăĎŇ DĎ ybĂÁ ’Ď hV‘Ä Íwl hŇ eĄÃhĂ ůtCmtĎŇ âlă ÈhlĎ ylĂ xĎ olă rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

yeĂ UËĆ mĂ yb¿ĂŇ ’Ď ryêĂÄ sĘ yČ ž‘Č CDmČ C ynĳĂzĘ’Ď =tŇ ’Ć hŇ l¡Ć gĘŇ yĂ âl¿ wĘ NTŔŁ qĎ rbăĎŇ DĎ o’ť
3 ‘ČdÄŁ yĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ wĂęDĎ dŇ o‘Á ‘bČÄ èĎ IĂwČ : tŇ ’Ň zĲŁ Ny’¿Ą hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć

Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ ’Ň z¿Ł =‘dČŇ yĲĄ=l’Č rmĆ ’Ň IËŁ wČ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ =yJĲĂ ìŇ ybĂę ’Ď ‘dČÁ yĎ
Nyb¿ĄŇ C yn¡ĂyBĄ ‘WČ pĆŔ kĘŇ yJăĂ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ yxăĄ wĘ ÉhoĎhyĘ=yxČ MlĎę C’wĘ bŇ YĳĄ ‘Ď yĲĄ=NjĆ

4 : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ rm¿Čř ’Ň êŁ =hŇ mČ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : tŇ wĆUĲĎ hČ sŘ13

5 ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ rxĎŔ mĎ ÉSdĆŇ xÄŁ =hŇ eĄhĲĂ NtĎę nĎ ohĲ yĘ=l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
dŇ ‘¡Č hŇ dĆŔ vĎ bČŇ yêăĂ rĘêČsĘ nĂ wĘ ÉynĂ êČÄ xĘ QČ SĂ wĘ lokĳŇ ’ĹlĲĆ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =M‘Ă bŇ S¿Ą ’Ąř =bŇ SřŁ yĎ

6 ž l’Ł SĘ nĂ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď ynĂ d¡ĄŇ qĘ pĘŇ yĂ dŇ q¿Ł jĎ =M’Ă : tŇ ySĲĂ lĂ èĘ hČ śbŇ rĆ‘¿ĆhĎ
MS¡Ď MymËĂ IĎhČ xbČŇ zÌĆ yJăĂ orŔ y‘Ă MxĆ lăĆ =tŇ yBĲĄ ÉZCrlĎ ÉdwĂdĎŇ yeĂ UąĆ mĂ l’ČÄ SĘ nĂ

7 hŇ rąŁ xĎř =M’Ă wĘ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ Molă SĎ bŇ oT¡ rmËČ ’Ň yŁ hŇ J¿Ł =M’Ăř : hŇ xĲĎ jĎ SĘ UĂ hČ =lkĎŇ lĘ
hrxy

rV’ NrĆGŁ hČ l"Y v.22 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw C’rĘIĂwČ l"Yw ,’dÂyw ’"s v.20

Nk MèĎ mĂ l"Y v.23 .yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.22 .CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.22 .‘"t Nk ypĂ èĘ BČ
tywĂeĎmĂ v.1 .k .yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.23 .yrq toynĎ ,bytk tyČwĂnĎ w’ tywĂnĎ v.23 .‘"t
Nk v.5 .‘"tw +rt Nk hCĆ’ČêĘ l"Y v.4 .yrq hWĆ ‘ĞyČ=âl ,bytk hWĎ ‘Ď=Cl v.2 .yrq toyeĎmĂ ,bytk tyČwĘeĎmĂ w’
.‘"t Nk tySĂ lĂ èĘ hČ tlm ’lb P"s : brĆ‘ĲĎhĎ l"Y v.5 .‘"t Nk bV’ âl l"Y v.5 .=bSĲŁ yĎ n"b ,’"b

.yrq orxĎ v.7 .b"dw ’"d Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.7
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=l‘Čř ÉdsĆ xĆÄ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : oUĲ ‘Ă mĲĄ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ t¿ĎŇ lĘ kĎŇ =yJĲĂ ‘DČě olŔ ÉhrĆxĹyĲĆ 8

yBąĂ =SyĆ=M’Ă wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ tĎŇ ’Ň b¿ĄŇ hĄ hoĎŔhyĘ tŇ yrăĂbĘŇ BĂ yJĂ ť ìŇ DĆŔ bĘŇ ‘Č
: ynĂ ’ĲĄ ybĂŇ tĘŇ hŇ E¿Ć=hŇ UĎ lĲĎ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =dŇ ‘Č wĘ hŇ êĎ’ČŔ ynĂ tăĄŇ ymĂ hĞ ÉNwŁ ‘Ď

hŇ tĎÄ lĘ kĎŇ =yJĲĂ ‘dČę ’Ą ‘ČdăŇŁ yĎ=M’Ă ű yJăĂ ëŇ QĳĎ hŇ lĎ ylăĂ xĎ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 9

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ëŇ lĲĎ dŇ yG¿Ă’Č Ht¡ĎŇ ’Ł âl¿ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘Ď ’obăŇ lĎ ÉybĂŇ ’Ď M‘ąĂmĄ hŇ ‘ĎÁ rĎhĲĎ 10

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ SĲĎ qĎ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď ì¿Ň nĘ ‘Č IČ=hŇ mČ o’Ë ylĳĂ dŇ yGăĂyČ ym¡Ă NtĎŔ nĎ ohă yĘ=l’Ć ÉdwĂDĎ 11

: hŇ dĲĆŇ vĎ hČ Mh¡Ć ynĄSĘ C’¿ YĘ IĲĄwČ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ ’YăĄ nĄwĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ
É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhř yĘ dŇ wĂęDĎ=l’Ć NtĎÁ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 12

dŇ wĳĂDĎ=l’Ć bŇ oT¡ =hŇ eĄhĂ wĘ tŇ ySĂŔ lĂ èĘ hČ ÉrxĎ mĎ ű tŇ ‘ąĄJĎ ybĂę ’Ď =tŇ ’Ć rqăŁ xĘ ’Ć =yJĲĂ
hoĎÄhyĘ žhWĆ ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ : ìŇ nĲĆ zĘ’Ď =tŇ ’Ć ytĂŇ yl¡Ă gĎŇ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą xlăČ SĘ ’Ć Éz’Ď =âlĲ wĘ 13

ÉytĂŇ ylĂÄgĎŇ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘Ď Éh‘ĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć ybąĂŇ ’Ď =l’Ć bŇ TĂÄ yyĄ=yJĲĂ PŇ ysĂę yŁ hŇ kăŇŁ wĘ NtĎÁ nĎ ohylĲĂ
rS¿Ć ’ĞJĲČ ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉhoĎhyĘ yhąĂ ywĂ Molĳ SĎ lĘ êăĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŇ yê¡Ă xĘ QČ SĂ wĘ ìŇ nĆŔ zĘ’Ď =tŇ ’Ć
ho¡ĎhyĘ dŇ sĆ x¿Ć ydËĂŇ UĎ ‘Ă hŇ WÌĆ ‘ĞtĲČŇ =âlwĘ yxĳĎ yeĂ dăĆŇ o‘=M’Ă âl¡ wĘ : ybĲĂŇ ’Ď =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ 14

âlę wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č yt¡ĂŇ yBĄ M‘¿ĂmĄ ìËŇ DĘsĘ xČ =tŇ ’ĲĆ tŇ rÌĂkĘŇ tČŇ =âlĲ wĘ : tŇ CmĲ ’Ď âl¿ wĘ 15

tŇ r¿Ł kĘŇ IĂwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ Sy’Ăě dŇ wĂŔdĎŇ ybăĄŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇ rąĂkĘŇ hČ BĘ 16

ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ PŇ sĆ oIąwČ : dŇ wĲĂdĎŇ yb¿ĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ I¡ČmĂ hoĎŔhyĘ SuăĄbĂŇ C dŇ wĳĂDĎ tŇ yBăĄ =M‘Ă Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ 17

: obĲŇ hĄ ’Ğ oS¡ pĘŇ nČ tŇ b¿ČŇ hĞ’ĲČ =yJĂ otĳŇ ’Ł ot¡Ň bĎŇ hĞ’ĲČ BĘ dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć ś‘Č yBăĂ SĘ hČ lĘ
dŇ q¡ĄjĎ yĂ yJ¿Ă êĎdĘŇ qČě pĘŇ nĂ wĘ SdĆŇ xĳŁ rxăĎ mĎ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ 18

êĎrĘê¿ČsĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČ =l’Ć ÉtĎ’Ň bĎŇ C dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ răĄêĄ ÉêĎSĘ QČ SĂ wĘ : ìŇ bĲĆŇ SĎ omĲ 19

tŇ SĆ Łl¿ SĘ ynĂě’Ğ wĲČ : lzĆ’ĲĎ hĎ śNbĆŇ ’¿Ć hĎ lYĆ’¡Ą êĎŔ bĘŇ SČ yăĎwĘ hŇ WĳĆ ‘ĞUĲČ hĲČ MoyăBĘ Mè¡Ď 20

r‘ČeČŔ hČ =tŇ ’Ć xlăČ SĘ ’Ć ÉheĄhĂ wĘ : hŇ rĲĎFĎ mČ lĘ yl¡Ă =xQČ SĲČ lĘ hŇ rĳĆo’ hŇ DăĎYĂ My~¡Ă xĂ hČ 21

ìăŇ UĘ mĂ ű My~ăĂ xĂ hČ hŇ e¿ĄhĂ r‘ČeČÁlČ rmČÄ ’Ł žrmŁ ’Ď =M’Ă My~ĳĂxĂř hČ =tŇ ’Ć ’YăĎ mĘ ëŇ ¡Ąl
hŇ JąŁ =M’Ă wĘ : hoĲĎhyĘ=yxČ rb¡ĎŇ DĎ Ny’¿ĄwĘ ìËŇ lĘ Mol¿ SĎ =yJĲĂ hŇ ’Ď bËŇŁ wĎ ű CexÌĆ qĎ hŇ eĎhĄę wĎ 22

: hoĲĎhyĘ ì¡Ň xĞQĲČ SĲĂ yJ¿Ă ëŇ lĄě hŇ ’Ď lĘ hĳĎ wĎ ìăŇ UĘ mĂ My~¡Ă xĂ hČ hŇ e¿ĄhĂ MlĆ ‘ĆŔ lĎ ÉrmČ ’Ł
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ì¡Ň nĘ ybĲĄŇ C yn¿ĂyBĄ hoËĎhyĘ hŇ eÌĄhĂ hŇ êĎ’ĳĎ wĎ ynăĂ’Ğ CnrĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČÄ wĘ 23

ëŇ lĆ UËĆ hČ bŇ SĆ IÌĄwČ SdĆŇ xŔŁ hČ yhăĂ yĘwČ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ dŇ w¡ĂDĎ rt¿ĄŇ iĎ IĂwČ 24

Mxlh=l‘
l"Y v.12 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.12 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw =M‘Ă rybs v.8
rxml hrTph v.18 .‘"t Nk dwĂdĎlĘ ‘ČbĄ èĎ hĂ lĘ l"Y v.17 .rds N’k Vy ’"sb v.14 .s"t Nk hwhy d‘Ą

.‘"t Nk yYĂ xĄhČ l"Y v.21 .‘"t Nk z’QĎ hČ bGĎrĘ’ČhĎ l"Y v.19 .Vdx
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25 M‘ČpČę BĘ ű M‘ČpăČŇ JĘ obÁ SĎ omÄ =l‘Č ëŇ lĆ UĆ hČ ţ bŇ SĆ IăĄwČ : lokĲŇ ’ĹlĲĆ MxĆ Q¡Ć hČ =l‘ř
dŇ q¡ĄjĎ IĂwČ lC’ĳ SĎ dŇ ~ăČ mĂ rn¡ĄbĘŇ ’Č bŇ SĆ I¿ĄwČ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉMqĎ IĎÄwČ ryuĂŔ hČ ÉbSČ om=l’Ć

26 ÉrmČ ’Ď yJąĂ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ mĎ C’¡ mĘ lC’Ë SĎ rB¿Ć dĂŇ =âlĲ wĘ : dŇ wĲĂDĎ Moq¿ mĘ
: rohĲ TĎř âl¿ =yJĂ ’Ch¡ rohË TĎ yê¿Ă lĘ BĂ ’ChŔ hŇ răĆqĘ mĂ

27 dŇ wĳĂDĎ Moqă mĘ dŇ q¡ĄjĎ IĂwČ ynĂŔ èĄ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ hČ tŇ rąČxĽUĲĎ mĲĂ yhĂę yĘwČ
lom¿ êĘ =MGČ ySËČ yĂ=NbĆŇ ’bÌĎŇ =âl ‘Č CDÁ mČ onŔ BĘ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ=l’Ć É lC’SĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

28 dŇ wËĂDĎ l’¿Č SĘ nĂ l’ÄŁ SĘ nĂ lC’ĳ SĎ =tŇ ’Ćř Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ N‘Č I¿ČwČ : MxĆ QĲĎ hČ =l’Ć MoI¡hČ =MGČ
29 hŇ xĎÄ jĎ SĘ mĂ žxbČŇ zĆ yJăĂ ’nĎÃ ynĂ xăĄ QĘ SČ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č yd¡ĂŇ UĎ ‘Ă mĲĄ

ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ =M’Ă hŇ êĎę ‘Č wĘ yxĂŔ ’Ď ÉylĂ =hŇ CĲĎYĂ ś’Chą wĘ ry‘Ăę BĎ CnlĎÁ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ Nx¡Č lĘ SĚ =l’Ć ’bĎŔ =âl NJăĄ =l‘Č yxĳĎ’Ć =tŇ ’Ć hŇ ’ăĆ rĘ’Ć wĘ ’e¡Ď hŇ TĎ lĘ U¿Ď ’Ă

30 tŇ w¡Č‘ĞnĲČ=NBĲĆ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NtĎŔ nĎ ohă yBĂ É lC’SĎ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ
tŇ SĆ b¡ŇŁ lĘ C ìŔ êĘ SĘ bĎÄ lĘ ySČŔ yĂ=NbĆŇ lĘ ÉhêĎ’Č rxąĄř bŇŁ =yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎ ’olă hĞ tŇ CDĳrĘUČ hČ

31 âl¿ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č yxăČ ÉySČ yĂ=NBĆ rSąĆ ’Ğ MymĂę IĎhČ =lkĎŇ yJăĂ : ìŇ UĲĆ ’Ă tŇ w¿ČrĘ‘Ć
tŇ wĆm¡Ď=NbĆŇ yJ¿Ă ylČŔ ’Ą ÉotŇ ’Ł xqąČwĘ xlČÄSĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ ìŇ tĳĆŇ CkŇ lĘ mČ C hŇ êăĎ’Č NoJ¡ tĂŇ

32 tŇ m¡Č Cy hŇ UĎ l¿Ď wylËĎ ’Ą rmĆ ’Ň IÌŁ wČ wybĳĂŇ ’Ď lC’¡ SĎ =tŇ ’Ćř NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉN‘Č IČÄwČ : ’ChĲ
33 NtĎŔ nĎ ohă yĘ É‘dČŇ IĄwČ otĳŇ JŁ hČ lĘ wyl¡Ď ‘Ď tŇ ynËĂxĞhĲČ =tŇ ’Ć lC’Ì SĎ lTĆ IĎÄwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď hŇ m¿Ć
34 MqĎ IÌĎwČ : dŇ wĲĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ ym¿Ă hĎ lĘ wyb¡ĂŇ ’Ď M‘¿ĂmĄ ’yhËĂ hŇ lĎ k¿ĎŇ =yJĂ

ÉynĂ èĄ hČ SdĆŇ xąŁ hČ =MoyĲBĘ lkČÂ ’Ď =âlĲ wĘ PŇ ’ĳĎ =yrĂxĽBĲĎ Nx¡Ď lĘ èĚ hČ M‘¿ĂmĄ NtËĎŇ nĎ ohĲ yĘ
35 yhăĂ yĘwČ : wybĲĂŇ ’Ď om¡ lĂ kĘŇ hĂ yJ¿Ă dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉbYČ ‘Ę nĆ yJąĂ MxĆ lĆŔ
36 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : oUĲ ‘Ă NT¡Ł qĎ r‘Čn¿ČwĘ dŇ wĳĂDĎ dŇ ‘ăĄomlĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ NtËĎŇ nĎ ohĲ yĘ ’YÌĄ IĄwČ rqĆBŔŁ bČŇ

ZrĎŔ r‘ČeăČhČř hŇ rĳĆom yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ My~ĂŔ xĂř hăČ =tŇ ’Ć É’nĎ ’ř Y¿Ď mĘ ZrĚę orŔ ‘ĞnĲČlĘ
37 rS¿Ć ’Ğ yYĂ xĄŔ hČ Moqă mĘ =dŇ ‘Č Ér‘ČeČÄhČ ’bąŇŁ IĎwČ : orĲbĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ yYĂ x¡Ą hČ hŇ r¿ĎyĎ=’ChĲ wĘ

ì¿Ň UĘ mĂ yYĂ x¡Ą hČ ’ol¿ hĞ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ Ér‘ČeČÄhČ yrąĄxĞ’ĲČ NtĎÁ nĎ ohĲ yĘ ’rĎÄ qĘ IĂwČ NtĳĎŇ nĎ ohĲ yĘ hŇ r¡ĎyĎ
38 dŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ hŇ SĎ Cx¡ hŇ r¿ĎhĄ mĘ r‘ČeČŔ hČ yrăĄxĞ’ĲČ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ ’rąĎqĘ IĂwČ : hŇ ’Ď lĘ hĲĎ wĎ
39 ‘dăČŇ yĎ=âlĲ r‘Če¡ČhČ wĘ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ=l’Ć ’ř b¡ŇŁ IĎwČ yYŔ xř hă =tŇ ’Ć ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ r‘ČnąČ TuĄÂlČ yĘwČ

hmw’m
Nkw =l’Ć ’"s v.28 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.27 .‘"t Nk rhĎTŁ l"Y v.26 .yrq =l’Ć ,bytk =l‘Č v.24
.‘"t Nk rbĄ xĎ l"Y v.30 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.30 .‘"t Nk yxČ’Č yl CCYČyĘwČ l"Y v.29 .w"dw b"d
Nk v.36 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.35 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.34 .w"dw b"d Nkw =l’Ć ’"s v.32
,bytk yYĂ xĄhČ v.38 .‘"tw +rt ,b"d ,’"d Nkw r‘ČeČhČ wĘ ’"s v.36 .yYĂ xĄhČ l"n v.36 .=’Ym n"b ,’"b

.r"tw s"t ,‘"t Nk ’bĄ IĎwČ l"Y v.38 .g"dw ’"d Nkw yrqw bytk My~Ă xĂ hČ ’"sb : yrq My~Ă xĂ hČ
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wylĎŔ JĄ =tŇ ’Ć ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ NêąĄ IĂwČ : rbĲĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć C‘¡dĘŇ yĲĎ dŇ wĂŔdĎŇ wĘ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ ëŇ ’ąČ hŇ mĎ C’ĳ mĘ 40

ů’BĎ Èr‘ČeČhČ : ry‘ĲĂhĎ ’yb¿ĄŇ hĎ ëŇ ¡Ąl olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ olĳ =rSĆ ’Ğ r‘Če¡ČhČ =l’Ć 41

MymĳĂ ‘ĎjĘ SŁlă SĎ Cxê¡ČSĘ IĂwČ hŇ YĎ rĘ’ËČ wyj¿Ď’Č lĘ ljÄŁ IĂwČ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ lYĆ’ăĄ mĄ MqĎ ť dŇ wĂędĎŇ wĘ
: lyDĲĂgĘŇhĂ dŇ w¡ĂDĎ=dŇ ‘Č Ch‘ĄŔ rĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉCJbĘŇ IĂwČ Ch‘Ąę rĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ű Cqă èĘ IĂwĲČ

sŘ14 CnxĘ nČę ’Ğ CnynĄÁSĘ Cn‘Ę BČÄ SĘ nĂ žrSĆ ’Ğ Molĳ SĎ lĘ ëŇ ăĄl dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ NtËĎŇ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ 42

ì¡Ň ‘ĞrĘzČ Nyb¿ĄŇ C y‘ËĂrĘzČ Nyb¿ĄŇ C ìŇ nĆę ybĄŇ C ynăĂyBĄ ű hŇ yăĆhĘ yĲĂ hoĎÂhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ MSąĄ BĘ
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č

ëŇ lĆ m¡Ć yxĂ ’Ğ=l’Ć hŇ bĆŇ nŔŁ ÉdwĂdĎŇ ’bąŇŁ IĎwČ : ry‘ĲĂhĎ ’B¿Ď Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ ëŇ ĳČlIĄwČ MqĎ I¡ĎwČ ’k, 2

ÉhêĎ’Č ‘Č CDąmČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ dŇ wĂęDĎ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ëŇ lĆ mĆÁ yxĂ ’Ğ dŇ rČÄ xĹIĲĆwČ NhĳĄ JŁ hČ
ynĂ CăČYĂ ÈëlĆ UĆ hČ NhĄę JŁ hČ ëŇ lĆ măĆ yxĂ ’ĞlĲČ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ êĲĎ ’Ă Ny’¿Ą Sy’¡Ă wĘ ìŇ DĆŔ bČŇ lĘ 3

yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hŇ mĎ C’Ë mĘ ‘dČŇ yÌĄ=l’Č Sy’ăĂ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůrbĎŇ dĎŇ
yn¡ĂŁljĘ Moq¿ mĘ =l’Ć yêĂ ‘Ę dČŔ oy MyrăĂ‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ tĳĂŇ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğ wĲČ ì¡Ň xĞlĲĄ SŁ
o’¡ ydĳĂŇ yĎbĘŇ hŇ năĎêĘ MxĆ l¡Ć =hŇ èĎ mĂ xĞ ìËŇ dĘŇ yĲĎ=tŇ xČ êĲČ SIÌĄ=hŇ mČ hŇ êĎę ‘Č wĘ : ynĲĂ omlĘ ’Č 4

tŇ xČ êăČ =l’Ć lx¡Ł MxĆ l¿Ć =Ny’ĲĄ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉdwĂDĎ=tŇ ’Ć NhąĄ JŁ hČ N‘Č IČÄwČ : ’YĲĎ mĘ eĂ hČ 5

: hŇ èĲĎ ’Ă mĲĄ ëŇ ’¿Č Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ Cr¿mĘ SĘ nĂ =M’Ă SyĄŔ ÉSdĆŇ qÄŁ MxĆ ląĆ =M’Ă =yJĲĂ ydĳĂŇ yĎ
hŇ èąĎ ’Ă =M’Ă yJăĂ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ NhĄÁ JŁ hČ =tŇ ’Ć dŇ wĂÄDĎ žN‘Č IČwČ 6

SdĆŇ qĳŁ Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ =ylĲĄ kĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ ytĂě ’Ň YĄBĘ MSŔŁ lĘ SĂ lomă tĘŇ JĂ ÉCnlĎÄ=hŇ rĎYĲĚ‘Ğ
SdĆŇ qĳŁ Nh¡Ą JŁ hČ ol¿ =NêĆ IĲĂwČ : ylĂ JĲĆ BČ SD¿ČqĘ yĂ MoI¡hČ yJ¿Ă PŇ ’Čě wĘ lxŔŁ ëŇ rĆDăĆ É’ChwĘ 7

ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ÉMyrĂsĎ CUĲ hČ ÉMynĂ jĎ hČ MxĆ ląĆ =M’Ă =yJĲĂ MxĆ lĆę MSĎÁ hŇ yĎhĎÄ =âl žyJĂ
lC’Á SĎ ydĄÄ bĘŇ ‘ČmĲĄ žSy’Ă MSĎÃ wĘ : oxĲ qĘ QĲĎ hĂ Moy¡BĘ MxŔŁ MxĆ lăĆ ÉMCWlĎ hoĎŔhyĘ 8

My‘¡ĂrŁ hĲĎ ryB¿Ă ’Č ymĳĂ dŇŁ ’ĞhĲĎ gŇ’ăĄ DŁ om¡ SĘ C hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrYĎ ‘Ę nĆ ’Chę hČ MoIăBČ
ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ xČ tĲČŇ hŇ j¿Ł =SyĆ Ny’ËĂ wĘ ëŇ lĆ mĆŔ yxĂ ’ĞlĲČ ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : lC’Ĳ SĎ lĘ rS¿Ć ’Ğ 9

hŇ y¿ĎhĎ =yJĲĂ ydĂŔ yĎbĘŇ yêĂ xĘ qăČlĎ =âlĲ ÉylČ JĄ =MgČŇ wĘ yBąĂ rĘxČ =MgČŇ yJăĂ bŇ rĆxĳĎ=o’ tŇ ynăĂxĞ
tŇ yĎÄlĘ GĎ žbrĆxĆ NhĄę JŁ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ZCxĲ nĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =rbČŇ dĘŇ 10

ÈhlĎ mĘ vĂ bČŇ hŇ TăĎ Cl ’yhĂÂ=hŇ eĄhĂ hŇ lĎę ’Ą hĲĎ qmĆ ‘ăĄBĘ ű tĎ yJăĂ hĂ =rSĆ ’Ğ yêĂÁ SĘ lĂ jĘ hČ
hŇ zĳĆBĎ Ht¡ĎŇ lĎ CzĲ tŇ rĆxËĆ’Č Ny’¿Ą yJăĂ xqĎŔ ÉìlĘ =xuČ êĲĂ HtąĎŇ ’Ł =M’Ă ůdopŇ ’Ą hĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ

: yQĲĂ hŇ eĎ n¿ĆêĘ hĎ om¡ JĎ Ny’¿Ą dŇ wËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ
Syk¡ĂŇ ’Ď =l’Ć ’běŁ IĎwČ lC’ĳ SĎ ynăĄjĘ mĂ ’Ch¡ hČ =MoIĲBČ xr¿ČbĘŇ IĂwČ dŇ wĂŔDĎ MqĎ IăĎwČ 11

Klm
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12 ZrĆ’ĳĎhĎ ëŇ lĆ măĆ dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ z¿Ć=’olhĞ wylĎŔ ’Ą ÉSykĂŇ ’Ď ydąĄŇ bĘŇ ‘Č CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ GĲČ ëŇ lĆ m¿Ć
dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ opŇ lĎ ’ĞBĲČ É lC’SĎ hŇ JąĎ hĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉtolxŁ UĘ bČŇ Cną‘ĞyĲČ hŇ zĆęlĎ ’olă hĞ

13 dŇ ’ŔŁ mĘ ’răĎIĂwČ obĳŇ bĎŇ lĘ BĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ MWĆ IÌĎwČ : otŇ bŇŁ bĘŇ rĂBĘ
14 MdĳĎŇ yĎBĘ ll¡Ą hŁ tĘŇ IĂwČ MhĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ Éom‘Ę TČ =tŇ ’Ć oeąSČ yĘwČ : tŇ GĲČ=ëŇ lĆ mĲĆ Syk¿ĂŇ ’Ď yn¡ĄjĘ mĂ

: onĲ qĎ zĘ=l’Ć or¡yrĂ dŇ rĆoI¿wČ r‘ČèČŔ hČ tŇ otăŇ lĘ DČ=l‘Č ÉwtŇ yřw
15 hŇ UĎ lËĎ ‘ČGĄŔ êČSĘ mĂ Sy’ăĂ ÉC’rĘtĂŇ hŇ eąĄhĂ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć Syk¡ĂŇ ’Ď rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
16 hŇ zĆŔ=tŇ ’Ć MtăĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ =yJĲĂ ynĂ ’ĎŔ ÉMy‘Ă GĎSĚ mĘ rsąČxĞ : ylĲĎ ’Ą ot¡Ň ’Ł C’yb¿ĂŇ êĎ

bk ÉdwĂDĎ ëŇ lĆ IąĄwČ : ytĲĂŇ yBĄ =l’Ć ’ob¿Ň yĎ hŇ z¡ĆhĞ ylĳĎ ‘Ď ‘ČG¡ĄêČSĘ hĂ lĘ
wybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ ÉwyxĎ ’Ć C‘ąmĘ SĘ IĂwČ MQĳĎ dĚŇ ‘Ğ tŇ răČ‘ĎmĘ =l’Ć Tl¡Ą UĎ IĂwČ MèĎŔ mĂ

2 Sy’ĂÄ =lkĎŇ wĘ qoYÁ mĎ Sy’ĂÄ =lJĎ wylĎ ’Ą ţ CYă BĘ qČ tĘŇ IĲĂwČ : hŇ UĎ SĲĎ wyl¡Ď ’Ą Cd¿Ň rĘIĲĄwČ
oUŔ ‘Ă CyăhĘ IĲĂwČ rWĳĎ lĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ yh¿Ă yĘwČ SpĆŇ nĆŔ =rmČ Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ É’SĆ nŁ olą =rSĆ ’Ğ

3 ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ bŇ ’ĳĎ om hŇ jăĄ YĘ mĂ Mè¡Ď mĂ dŇ wËĂDĎ ëŇ lĆ IÌĄwČ : Sy’ĲĂ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č JĘ
‘dČŔ ’Ą rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť MkĆŔ êĘ ’Ă ÉyUĂ ’Ă wĘ ybąĂŇ ’Ď ’nĎÂ=’YĄř yĲĄ bŇ ’Ďę om ëŇ lĆ măĆ =l’Ć

4 oUŔ ‘Ă CbăŇ SĘ IĲĄwČ bŇ ’ĳĎ om ëŇ lĆ măĆ yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć MxĄě nĘ IČwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ yQ¡Ă =hŇ WĆ ‘ĞIĲČ=hŇ mČ
5 ’ybĂÁ eĎhČ dŇ GĎÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ dĲĎŇ CYUĘ BČ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ oyĲhĹ ym¿Ą yĘ=lJĎ

ëŇ lĆ IăĄwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆ ì¡Ň QĘ =tĎŇ ’Ň bĲĎŇ C ëŇ ¿Ąl hŇ dĎŔ CYUĘ BČ ÉbSĄ tĄŇ âlą dŇ wĂęDĎ=l’Ć
6 dŇ wĂŔDĎ ‘dăČŇ on yJĂ ť lC’Ŕ SĎ ‘măČ SĘ IĂwČ : tŇ rĆxĲĎ r‘Č y¿Č ’b¡ŇŁ IĎwČ dŇ wĂŔDĎ

ÉhmĎ rĎBĲĎ lSĆ ’ąĆ hĎ =tŇ xČ êĲČ hŇ ‘ĎÁ bĘŇ GĂ BČ bŇ SĄÄ oy ž lC’SĎ wĘ oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ MyS¡Ă nĎ’Ğ wĲČ
7 ÉwydĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ lC’ę SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘Ď Myb¿ĂŇ ~Ď nĂ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ odŔ yĎbĘŇ otăŇ ynĂ xĞ wĲČ

ÉySČ yĂ=NBĆ NêąĄ yĂ MkĆę QĘ kĚŇ lĘ =MGČ ynĳĂymĂ yĘ ynăĄBĘ ’n¡Ď=C‘mĘ SĂ wylĎŔ ‘Ď MybăĂŇ ~Ď eĂ hČ
8 žyJĂ : tŇ o’Ĳ mĄ yr¿ĄWĎ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ yr¿ĄWĎ MyWĂŔ yĎ MkăĆŇ QĘ kĚŇ lĘ MymĂŔ rĎkĘŇ C tŇ odăŇ WĎ

ySČŔ yĂ=NBĆ =M‘Ă ynăĂBĘ =tŇ rĎkĘŇ BĂ ÉynĂ zĘ’Ď =tŇ ’Ć hŇ ląĆ GŁ =Ny’ĲĄ wĘ ylČę ‘Ď MkĆÁ QĘ JĚ MêĆÄ rĘSČ qĘ
yD¿ĂbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć ynĂÄBĘ žMyqĂ hĄ yJăĂ ynĳĂzĘ’Ď =tŇ ’Ć hŇ lăĆ gŇŁ wĘ yl¡Č ‘Ď MJËĆ mĂ hŇ l¿ĆřxŁ =Ny’ĲĄ wĘ

9 ’ChË wĘ ymĂę dŇŁ ’ĞhĲĎ gŇ’ăĄ DŁ N‘Č IČÁwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ bŇ r¡Ą’Ł lĘ ylËČ ‘Ď
hŇ bĆŇ nŔŁ ’BăĎ ySČŔ yĂ=NBĆ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ lC’¡ SĎ =ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č=l‘Č bŇ ~¿Ď nĂ

10 olĳ NtČŇ năĎ hŇ d¡ĎŇ yYĄ wĘ hoĎŔhyBĲČ Éol=l’Č SĘ IĂwČ : bŇ CTĲ xĂ ’Ğ=NBĆ ëŇ lĆ m¡Ć yxĂ ’Ğ=l’Ć
11 ž’rŁ qĘ lĂ ëŇ lĆ UĆÃ hČ xlăČ SĘ IĂwČ : olĲ NtČŇ n¿Ď yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ tŇ y¿ĎlĘ GĎ bŇ rĆxËĆ tŇ ’Ąę wĘ

Klmyx’=t’
l"Y v.3 .bk .‘"t Nk PtĎIĎwČ l"Yw ,yrq wytĎIĘwČ ,bytk wtČyĘwČ v.14 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.11 .’k

.‘"t Nk lmĄxŁ l"Y v.8 .‘"tw r"t ,s"t Nk bSĄ yĄ
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Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ wybËĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ NhĄę JŁ hČ bŇ CTÁ yxĂ ’Ğ=NBĆ ëŇ lĆ mĆÄ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć
lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć MQ¡Ď kĚŇ C’b¿ŇŁ IĎwČ bŇ nĳŁ BĘ rSăĆ ’Ğ 12

lC’Ŕ SĎ Éwlř’ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yn¿ĂnĘ hĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ bŇ CTĳ yxĂ ’Ğ=NBĆ ’n¡Ď=‘mĲČ SĲĘ 13

lo’¿ SĎ wĘ bŇ rĆxĆę wĘ MxĆ lăĆ olÁ ÉìêĘ tĂŇ BĘ ySĳĎ yĂ=NbĆŇ C hŇ ê¡Ď’Č ylČŔ ‘Ď MêăĆrĘSČ qĘ hŇ UĎ lĎ ť
: hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ bŇ r¡Ą’Ł lĘ ylËČ ’Ą MCq¿ lĎ MyhĂŔ Łl’Ň BĲĄ Éol

dŇ wăĂdĎŇ JĘ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ bĘŇ ymąĂ C rmĳČ ’Ň IŁ wČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ mËĆ yxĂ ’Ğ N‘Č IÌČwČ 14

MoIÌhČ : ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ BĘ dŇ B¿Ď kĘŇ nĂ wĘ ìŇ ê¡Ć‘Ę mČ SĘ mĂ =l’Ć rs¿Ď wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ Nt¿ČŇ xĞ wĲČ NmĎŔ ’ĹnĲĆ 15

oDąbĘŇ ‘ČBĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žMWĄ yĎ=l’Č yQĳĂ hŇ lĎ ylăĂ xĎ Myh¡Ă Łl’Ň bĲĄŇ ol¿ =lw’ř Vl ytĂŇ ŁQË xĂ hĲČ
o’¿ NT¡Ł qĎ rb¿ĎŇ DĎ tŇ ’Ň ŁzŔ=lkĎŇ BĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č ‘dąČŇ yĎ=âlĲ yJĂ ţ ybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =lkĎŇ BĘ ÉrbĎŇ dĎŇ
: ìŇ ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą =lkĎŇ wĘ hŇ ê¡Ď’Č ëŇ lĆ mĳĆ yxĂ ’Ğ tŇ Cm¡ êĎ tŇ om¿ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : lodĲŇ gĎŇ 16

hoĎęhyĘ ynăĄhĞJĲŁ ű CtŇ ymăĂ hĎ wĘ CBs¿Ł wylĎÁ‘Ď MybĂÄ ~Ď eĂ hČ žMyYĂ rĎlĲĎ ëŇ lĆ UĆÃ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 17

onzĘ’Ď =tŇ ’Ć Cl¡ gĎŇ âl¿ wĘ ’ChŔ xČ răĄbŇŁ =yJĲĂ ÉC‘dĘŇ yĲĎ ykąĂŇ wĘ dŇ wĂŔDĎ=M‘Ă ÉMdĎŇ yĎ=MgČŇ yJąĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄhĞkĲŇŁ BĘ ‘Čg¡ŇŁ pĘŇ lĂ MdĎŔ yĎ=tŇ ’Ć xČŁlă SĘ lĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č CbÂ ’Ď =âlĲ wĘ
MynĳĂhĞJĲŁ BČ ‘g¡ČŇpĘŇ C hŇ êĎŔ ’Č bŇ săŁ gŇ yoĄdŇ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 18

’Chę hČ MoIăBČ ű tŇ mĆ IăĎwČ MynĂŔ hĞJăŁ BČ É’Ch=‘GČpĘŇ IĂwČ ymĂę dŇŁ ’ĞhĲĎ gŇ yoĄD bŇ iÂŁ IĂwČ
ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =ry‘ĲĂ bŇ nąŁ tŇ ’ĄÄ wĘ : dŇ BĲĎ dŇ op¿Ň ’Ą ’W¡Ą nŁ Sy’ĂŔ ÉhèĎ mĂ xĞ wĲČ MynąĂmŁ SĘ 19

romË xĞ wĲČ roSÌ wĘ qnĳĄoy=dŇ ‘Č wĘ ll¡Ą o‘mĲĄ hŇ èĎŔ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ ÉSy’Ă mĄ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ hŇ JăĎ hĂ
om¡ SĘ C bŇ CTŔ xĂ ’Ğ=NBĆ ÉëlĆ mĆÄ yxĂ ’ĞlĲČ dŇ xĎę ’Ć =NBĲĄ TlăĄ UĎ IĂwČ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ hŇ W¡Ć wĎ 20

lC’Ŕ SĎ gŇrăČhĎ yJĂ ť dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć dŇ G¿ĄIČwČ : dŇ wĲĂdĎŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ xr¡ČbĘŇ IĂwČ rtĳĎŇ yĎbĘŇ ’Ć 21

ÉMSĎ =yJĂ É’ChhČ MoIąBČ yêĂ ‘Ę dČÁ yĎ rtĎę yĎbĘŇ ’Ć lĘ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄhĞJĲŁ tŇ ’¡Ą 22

tŇ yB¿Ą SpĆŇ n¡Ć=lkĎŇ BĘ ytĂŇ BŔŁ sČ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ lC’ĳ SĎ lĘ dŇ yG¡ĂyČ dŇ G¿ĄhČ =yJĲĂ ymĂŔ dŇŁ ’ĞhĲĎ gŇ yoĄD
SuăĄbČŇ yĘ yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Su¿ĄbČŇ yĘ=rSĆ ’Ğ yJËĂ ’rĎŔ yêĂ =l’Č ÉyêĂ ’Ă hŇ bąĎŇ SĘ : ìŇ ybĲĂŇ ’Ď 23

hŇ eąĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ CdŇ G¿Ă IČwČ : ydĲĂŇ UĎ ‘Ă hŇ ê¡Ď’Č tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ =yJĲĂ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć gk
l’ČÄ SĘ IĂwČ : tŇ onĲ rĎGĽhČ =tŇ ’Ć Mys¿Ă SŁ hŇ UĎ h¡Ą wĘ hŇ lĎŔ y‘Ă qĘ BĂ MymăĂ xĎ lĘ nĂ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ 2

hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ BČ ytĂŇ yJĄŔ hĂ wĘ ëŇ ăĄl’Ą hĲČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyBĲČ dŇ wąĂDĎ
=tŇ ’Ć ê¡Ď ‘Ę SČ ohĲ wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bČŇ tĎŇ yJăĂ hĂ wĘ ëŇ lĄ ť dŇ wĂęDĎ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
My’ĳĂ rĄyĘ hŇ d¡ĎŇ ChyBĲĂ hŇ pËŇŁ CnxĘ n¿Č’Ğ hŇ eĄÄhĂ wylĎŔ ’Ą ÉdwĂdĎŇ ySąĄ nĘ ’Č CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ lĲĎ y‘Ă qĘ 3

P’w
.yrq =l’ĎSĘ lĂ ,bytk lo’SĘ lĂ v.15 .d"ydw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ ’Ą ’"sb ,yrq wylĎ ’Ą v.13

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.18
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: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ tŇ ok¡Ň rĘ‘ČmČ =l’Ć hŇ lĎŔ ‘Ă qĘ ëŇ ăĄlnĄ=yJĲĂ ÉP’Č wĘ
4 hoĳĎhyĘ Chn¡Ą‘ĞIĲČwČĲ hoĎŔhyBĲČ l’ăŁ SĘ lĂ ÉdwĂDĎ dŇ o‘ą PŇ sĆ oIÄwČ sŘ15

5 ëŇ lĆ IăĄwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć NtËĄŇ nŁ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ hŇ lĎŔ y‘Ă qĘ dŇ răĄ MCqť rmĆ ’Ň ŁIęwČ
ëŇ I¿ČwČ MhĆŔ ynĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉghČ nĘ IĂwČ MyêĂę SĘ lĂ jĘ BČ MxĆ QăĎ IĂwČ hŇ lĎÁ y‘Ă qĘ wVÄ nř’w ždwĂDĎ

: hŇ lĲĎ y‘Ă qĘ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ tŇ ’¡Ą dŇ wĂŔDĎ ‘SČ IăŁ wČ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ JăĎ mČ Mh¡Ć BĎ
6 dŇ r¿ČyĎ dŇ op¡Ň ’Ą hŇ lĳĎ y‘Ă qĘ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć ëŇ lĆ mËĆ yxĂ ’Ğ=NBĆ rtÌĎŇ yĎbĘŇ ’Ć xČ rŁ bĘŇ BĂ ţ yhĂę yĘwČ
7 otąŇ ’Ł rJČÄ nĂ lC’ę SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĳĎ y‘Ă qĘ dŇ w¡ĂdĎŇ ’b¿ĎŇ =yJĂ lC’Ŕ SĎ lĘ dŇ GăČIĚwČ : odĲŇ yĎBĘ
8 ‘U¿Č SČ yĘwČ : xČ yrĲĂbĘŇ C MyĂt¿ČŇ lĎ DĘ ry‘¡ĂBĘ ’obŔ lĎ rGăČsĘ nĂ yJĂ ť ydĂŔ yĎBĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ

dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć rCY¿ lĎ hŇ lĎŔ y‘Ă qĘ tŇ dĆŇ răĆlĎ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć lC’Ë SĎ
9 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ SyrăĂxĞmĲČ lC’¡ SĎ wylĎŔ ‘Ď yJăĂ dŇ wĂŔDĎ ‘dČŇ IăĄwČ : wySĲĎ nĎ’Ğ=l’Ć wĘ

10 ůdwĂDĎ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : dŇ opĲŇ ’Ą hĲĎ hŇ SĎ yG¡ĂhČ NhĄŔ JŁ hČ rtăĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =l’Ć
’obăŇ lĎ lC’¡ SĎ Su¿ĄbČŇ mĘ =yJĲĂ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č É‘mČ SĎ ‘ČmąŁ SĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ

11 odÁ yĎbĘŇ hŇ lĎÄ y‘Ă qĘ žylĄ ‘ĞbĲČŇ ynĂ răĚGĂ sĘ yČhĞ : yrĲĂCbŇ ‘ĞBĲČ ry‘¡ĂlĎ tŇ x¿Ą SČ lĘ hŇ lĳĎ y‘Ă qĘ =l’Ć
’n¡Ď=dŇ GĆhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ìŇ DĆŔ bĘŇ ‘Č ‘măČ SĎ ÉrSĆ ’ĞJĲČ lC’ę SĎ dŇ răĄyĄhĞ

12 CrGĂÁsĘ yČhĞ dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ rĲĄyĄ ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ
rmĆ ’Ň I¿Ł wČ lC’ĳ SĎ =dŇ yČBĘ yS¡Č nĎ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ yt¿ĂŇ ’Ł hŇ lËĎ y‘Ă qĘ ylÌĄ‘ĞBĲČ

13 tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ JĘ wySĎÁ nĎ’Ğ wĲČ dŇ wĂÄDĎ žMqĎ IĎwČ : CryGĲĂ sĘ yČ ho¡ĎhyĘ
dŇ GČęhĚ lC’ă SĎ lĘ C CkŇ QĳĎ hČ tĘŇ yĂ rSăĆ ’ĞBĲČ Ck¡Ň QĘ hČ tĘŇ IĲĂwČ hŇ lĎŔ ‘Ă uĘ mĂ ÉC’YĘ IĲĄwČ Sy’Ăę

14 ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ dŇ wąĂDĎ bŇ SĆ IĄÄwČ : tŇ ’Ň YĲĄ lĎ lD¡ČxĘ IĆwČ hŇ lĎŔ y‘Ă uĘ mĂ ÉdwĂDĎ TląČ mĘ nĂ =yJĲĂ
MymĂŔ IĎhČ =lJĎ É lC’SĎ ChSąĄ qĘ bČŇ yĘwČ PŇ yzĳĂ=rBČ dĘŇ mĂ BĘ rh¡Ď BĎ bŇ SĆ I¿ĄwČ tŇ odŔ YĎ UĘ BČ

15 =tŇ ’Ć SuăĄbČŇ lĘ lC’¡ SĎ ’Y¿Ď yĎ=yJĲĂ dŇ wĂŔdĎŇ ’rĘIăČwČ : odĲŇ yĎBĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ on¿tĎŇ nĘ =âlĲ wĘ
16 NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ ÉMqĎ IĎÄwČ : hŇ SĎ rĘxĲŁ BČ PŇ yz¡Ă=rBČ dĘŇ mĂ BĘ dŇ w¿ĂdĎŇ wĘ oSĳ pĘŇ nČ
17 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MyhĲĂ Łl’Ň BĲĄ od¡Ň yĎ=tŇ ’Ć qE¿ĄxČ yĘwČ hŇ SĎ rĘxĳŁ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć ëŇ lĆ I¿ĄwČ lC’Ŕ SĎ =NBĆ

ëŇŁlă mĘ êĂ ÉhêĎ’Č wĘ ybĂŔ ’Ď lC’ă SĎ dŇ yČ ť Éì’ĞYĲĎ mĘ tĲĂŇ âlą yJĂ ţ ’rĎę yêĂ =l’Č wylĎÁ’Ą
: NJĲĄ ‘Čd¿ĄŇ yŁ yb¡ĂŇ ’Ď lC’¿ SĎ =MgČŇ wĘ hŇ nĳĆSĘ mĂ lĘ ìăŇ QĘ =hŇ yĆhĘ ’ĲĆ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č

18 Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ hŇ SĎ rĘxŔŁ BČ ÉdwĂDĎ bŇ SĆ IąĄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ tŇ yr¡ĂBĘ MhËĆ ynĄSĘ CtÌŇ rĘkĘŇ IĂwČ
19 hŇ tĎŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉMypĂŇ zĂ Clą ‘ĞIĲČwČ : otĲŇ ybĄŇ lĘ ëŇ ¿ČlhĎ

rm’l
Ny’ ’"sb v.13 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wySĎ nĎ’ĞwČ ’"sb ,yrq wySĎ nĎ’ĞwČ ,bytk oSnĘ’Č wĘ v.5 .gk

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.16 .’qsp N’k
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Ét‘ČbĘŇ gĂŇBĘ hŇ SĎ rĘxŔŁ BČ ÉtodŇ YĎ UĘ bČŇ CnUąĎ ‘Ă rêĄÄ êČsĘ mĂ dŇ wĂdĎţ ’olă hĞ rmĳŁ ’Ň lĄ
ëŇ lĆ UËĆ hČ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČ tŇ CČÄ’Č =lkĎŇ lĘ hŇ êĎ‘Č wĘţ : NomĲ ySĂ yĘhČ Nym¿Ă ymĂ rS¡Ć ’Ğ hŇ lĎŔ ykĂŇ xĞhĲČ 20

Myk¿ĂŇ CrBĘ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ or¡yGĂ sĘ hČ Cnl¿Ď wĘ dŇ rĳĄ tŇ dĆŇ r¡ĆlĎ 21

ÉC’rĘC C‘ądĘŇ C dŇ o‘ę CnykăĂŇ hĎ ’nĎÂ=CkŇ lĘ : ylĲĎ ‘Ď Mê¡ĆlĘ mČ xĞ yJ¿Ă hoĳĎhylĲČ Mê¡Ć’Č 22

Mor¿‘Ď ylČŔ ’Ą rmăČ ’Ď yJĂ ť MSĳĎ Ch’¡Ď rĎ ym¿Ă olŔ gĘŇrČ hŇ yăĆhĘ êĲĂ rSăĆ ’Ğ ÉomoqmĘ =tŇ ’Ć
MSĎŔ ’BăĄ xČ tĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉMy’Ă bŇŁ xĞUĲČ hČ lJąŁ mĂ C‘ę dĘŇ C C’ă rĘC : ’ChĲ Mr¡Ă‘Ę yČ 23

ZrĆ’ĎŔ bĎŇ onăSĘ yĆ=M’Ă ÉhyĎhĎ wĘ MkĳĆŇ êĘ ’Ă yê¡Ă kĘŇ lČ hĲĎ wĘ NokŔ nĎ=l’Ć ÉylČ ’Ą MêąĆbĘŇ SČ wĘ
lC’ĳ SĎ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ pĎŇ yz¡Ă Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ CmCqË IĎwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yp¿ĄŇ lĘ ’Č lk¡ŇŁ BĘ otŔ ’Ł yêăĂ WĘ jČ xĂ wĘ 24

ëŇ lĆ IĄÄwČ : NomĲ ySĂ yĘhČ Nym¿Ă yĘ l’¡Ć hŇ bĎŔ rĎ‘ĞBĲĎ ÉNo‘mĎ rBąČ dĘŇ mĂ BĘ wySĎÁ nĎ’Ğ wĲČ dŇ wĂÄdĎŇ wĘ 25

rBăČ dĘŇ mĂ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ ‘lČ iĆŔ hČ dŇ rĆIăĄwČ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ CdŇ GăĂ IČwČ ůSuĄbČŇ lĘ ÈwySĎ nĎ’Ğ wĲČ lC’ă SĎ
lC’Á SĎ ëŇ lĆ IĄÄwČ : No‘Ĳ mĎ rB¿Č dĘŇ mĂ dŇ w¡ĂdĎŇ =yrĲĄxĞ’ĲČ PŇ D¿Ł rĘIĂwČ lC’Ŕ SĎ ‘măČ SĘ IĂwČ No‘ĳmĎ 26

zjąĎ xĘ nĆ dŇ wĂÁdĎŇ yhĂÄ yĘwČ hŇ EĳĆmĂ rh¡Ď hĎ dŇ ~¿Č mĂ wySËĎ nĎ’Ğ wĲČ dŇ wÌĂdĎŇ wĘ hŇ EĆŔmĂ ÉrhĎ hĎ dŇ ~ąČ mĂ
wyS¡Ď nĎ’Ğ=l’Ć wĘ dŇ w¿ĂDĎ=l’Ć MyrËĂTĘ ‘ĲŁ wySĎę nĎ’Ğ wĲČ lC’ă SĎ wĘ lC’Ŕ SĎ ynăĄjĘ mĂ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ
CT¿ SĘ pĲĎŇ =yJĂ hŇ kĎŇ lĄŔ wĘ hŇ răĎhĞmĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ lC’¡ SĎ =l’Ć ’BĎŔ ëŇ ’ăĎ lĘ mČ C : MWĲĎ pĘŇ tĎŇ lĘ 27

ëŇ lĆ I¡ĄwČ dŇ wĂŔdĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉPdŇŁ rĘmĂ lC’ę SĎ bŇ SĎ IăĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ 28

: tŇ oqĲ lĘ xĘ UČ hČ Ĳ ‘lČ s¡Ć ’ChŔ hČ Moqă UĎ lČ ÉC’rĘqĲĎ NJĄę =l‘Č MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ
yhĂę yĘwČ : ydĂŇ GĲĆ=Ny‘ĲĄ tŇ od¿Ň YĎ mĘ BĂ bŇ SĆ I¡ĄwČ MèĳĎ mĂ dŇ w¡ĂDĎ l‘Č I¿ČwČ 29, dk
dŇ wĂŔdĎŇ hŇ eăĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ Éol CdŇ GąĂ IČwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ lC’Ŕ SĎ bŇ SăĎ ÉrSĆ ’ĞJĲČ
MypËĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ ŁlÌ SĘ lC’ę SĎ xuăČIĂwČ : ydĂŇ GĲĆ Ny‘¿Ą rB¡Č dĘŇ mĂ BĘ 2

yn¡ĄjĘ =l‘Č wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ ÉdwĂDĎ=tŇ ’Ć SuąĄbČŇ lĘ ëŇ lĆ IĄęwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ rCx¡ BĎ Sy’¿Ă
hŇ rĎŔ ‘ĎmĘ MSăĎ wĘ ÉërĆDĆÄ hČ =l‘Č N’Ň ~ąŁ hČ tŇ orÄ dĘŇ GĂ =l’Ć ’bŇŁ IĎwČţ : MylĲĂ ‘ĄIĘhČ yr¿ĄCY 3

hŇ r¡Ď‘ĎUĘ hČ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČBĘ wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ ÉdwĂdĎŇ wĘ wylĳĎ gĘŇrČ=tŇ ’Ć ëŇ săĄ hĎ lĘ lC’¡ SĎ ’b¿ŇŁ IĎwČ
hoăĎhyĘ rmÌČ ’Ď =rSĆ ’Ğ MoIÁhČ hŇ eĄÄhĂ wylĎę ’Ą dŇ wĂÁdĎŇ ySĄÄ nĘ ’Č žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MybĲĂŇ SĘ yĲŁ 4

bŇ TăČ yĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ ìŇ dĆŔ yĎBĘ ìŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć NtąĄŇ nŁ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ ìŇ ylĆę ’Ą
: TQĲĎ BČ lC’¡ SĎ lĘ =rSĆ ’Ğ ly‘¿ĂUĘ hČ =PŇ nĲČJĘ =tŇ ’Ć tŇ rËŁ kĘŇ IĂwČ dŇ wĂęDĎ MqĎ IăĎwČ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ
PŇ n¡ĎJĎ =tŇ ’Ć tŇ rČŔ JĎ rSăĆ ’Ğ l‘Č ť otĳŇ ’Ł dŇ w¡ĂDĎ=bĲŇ lĄ ëŇ I¿ČwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ 5

žhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ=M’Ă hoĎęhymĲĄ yQăĂ hŇ lĎ ylÌĂ xĎ wySĎÁ nĎ’ĞlĲČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lC’Ĳ SĎ lĘ rS¿Ć ’Ğ 6

xČ yS¿Ă mĘ =yJĲĂ oBĳ yd¡ĂŇ yĎ xČŁl¿ SĘ lĂ hoĎŔhyĘ xČ ySăĂ mĘ lĂ ÉynĂ dŇŁ ’Ň lĲČ hŇ EąĆhČ rbĎÄ DĎhČ =tŇ ’Ć
hwhy
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7 MCqă lĎ Mn¡ĎtĎŇ nĘ âl¿ wĘ MyrĂŔ bĎŇ DĘBČ ÉwySĎ nĎ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ wąĂDĎ ‘iČÄ SČ yĘwČ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ
: ëŇ rĆDĲĎBČ ëŇ lĆ I¿ĄwČ hŇ r¡Ď‘ĎUĘ hČ mĲĄ Mq¿Ď lC’Ë SĎ wĘ lC’ĳ SĎ =l’Ć

8 lC’Ë SĎ =yrĲĄxĞ’ĲČ ’rÌĎqĘ IĂwČ hŇ rĎ‘ĎUĘ hČ =NmĂ É’YĄ IĄwČ NkĄę =yrĲĄxĞ’ĲČ dŇ wĂÁDĎ MqĎ IĎÄwČ
hŇ YĎ rĘ’¡Č MyĂjËČ’Č dŇ w¿ĂDĎ dŇ uÄŁ IĂwČ wyrĎŔ xĞ’ĲČ É lC’SĎ TBąĄ IČwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ rm¡Ł ’Ň lĄ

9 =tŇ ’Ć ‘mËČ SĘ tĂŇ hŇ UĎ lÌĎ lC’Ŕ SĎ lĘ ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : CxêĲĎSĘ IĂwČ
10 hŇ EĆÁhČ MoIÄhČ žheĄhĂ : ìŇ tĲĆŇ ‘ĎrĲĎ Su¡ĄbČŇ mĘ dŇ wĂŔdĎŇ hŇ eăĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Md¡ĎŇ ’Ď yr¿ĄbĘŇ DĂ

rm¿Č ’Ď wĘ hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ BČ ÉydĂŇ yĎBĘ ű MoIąhČ ű hoĎÄhyĘ žìnĘ tĎŇ nĘ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ìŇ ynĆę y‘Ą C’ă rĎ
xČ yS¿Ă mĘ =yJĲĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ň BĲČ ÉydĂŇ yĎ xląČ SĘ ’Ć =âlĲ rmČę ’Ł wĲĎ ìŇ ylĳĆ‘Ď sxĎ êăĎ wČ ì¡Ň gĞŇrĲĎhĞlĲČ

11 yJĂÃ ydĳĂŇ yĎBĘ ì¡Ň lĘ y‘Ă mĘ PŇ n¿ČJĘ =tŇ ’Ć hŇ ’ËĄ rĘ MGČę hŇ ’ĄŔ rĘ ybăĂŇ ’Ď wĘ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ
ydĂÁ yĎBĘ Ny’ĄÄ žyJĂ Éh’Ą rĘC ‘DąČ ìŇ yêĂę gĘŇrČhĞ âlă wĘ ìÁ lĘ y‘ĲĂmĘ PŇ nČÄJĘ =tŇ ’Ć žytĂŇ rĘkĎŇ BĘ
: HêĲĎxĘ qČ lĘ yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ d¿ĆŇ YŁ hŇ êËĎ’Č wĘ ëŇ lĎŔ ytĂŇ ’Ň TăĎ xĎ =âlĲ wĘ É‘SČ pĆŇ wĎ hŇ ‘ąĎrĎ

12 : ëŇ BĲĎ =hŇ yĆhĘ tĲĂŇ âl¿ yd¡ĂŇ yĎwĘ OĎ UĳĆ mĂ ho¡ĎhyĘ ynĂ m¿Č qĎ nĘ C ìŇ nĆŔ ybĄŇ C ynăĂyBĄ ÉhoĎhyĘ TjąŁ SĘ yĂ
13 âl¿ yd¡ĂŇ yĎwĘ ‘SČ rĳĆ ’YĄ yăĄ My‘¡ĂSĎ rĘmĲĄ ynĂŔ mŁ dĘŇ uČ hČ É lSČ mĘ rmČę ’Ň yŁ rSăĆ ’ĞJĲČ
14 PŇ dĳĄŇ rŁ hŇ êăĎ’Č ym¡Ă yr¿ĄxĞ’ĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ É’YĎ yĎ ymąĂ yrĄÄ xĞ’ĲČ : ëŇ BĲĎ =hŇ yĆhĘ tĲĂŇ
15 ynăĂyBĄ Tp¡ČŇ SĎ wĘ NIĎŔdČŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ yąĎhĎ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć S‘¿Ł rĘjČ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇ mĄŔ bŇ lĆ JăĆ ÉyrĄxĞ’ĲČ

: ìŇ dĲĆŇ IĎmĂ ynĂ T¡Ą jĘ SĘ yĂwĘ ybĂŔ yrĂ=tŇ ’Ć bŇ răĄyĎwĘ É’rĆyĄÄwĘ ìŇ ĳĆnybĄŇ C
16 lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyrąĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć rBĄÂ dČŇ lĘ dŇ wĂęDĎ tŇ oQă kČŇ JĘ ű yhăĂ yĘwČ

: OĘ bĘŇ IĲĄwČ ol¡ qŁ lC’Ë SĎ ’v¿Ď IĂwČ dŇ wĳĂdĎŇ ynăĂBĘ hŇ z¡Ć ì¿Ň lĘ qĲŁ hĞ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
17 yn¡Ă’Ğ wĲČ hŇ bĎŔ oFhČ ynĂ êăČlĘ mČ GĘ ÉhêĎ’Č yJąĂ yeĂ UĳĆ mĂ hŇ ê¡Ď’Č qyD¿ĂYČ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
18 hŇ bĳĎŇ oT yê¡Ă ’Ă hŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ MoIŔhČ êĎdĘŇ GăČhĂ Ét’ř w : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ ìŇ yê¿Ă lĘ mČ GĘ
19 ÉSy’Ă ’Y¿Ď mĘ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : ynĂ êĲĎ gĘŇrČhĞ âl¿ wĘ ì¡Ň dĘŇ yĲĎBĘ hoËĎhyĘ ynĂ rÌČGĘ sĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą

MoIăhČ tŇ xČ êČ ť hŇ bĎŔ oT ìăŇ mĘ QĆ SČ yĘ ÉhoĎhywĲČ hŇ bĳĎŇ oT ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ox¡ QĘ SĂ wĘ obŔ yĘ’ăŁ =tŇ ’Ć
20 ÉhmĎ qĎ wĘ ëŇ olĳ mĘ êĂ ëŇŁl¡ mĎ yJ¿Ă yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ hŇ eăĄhĂ ÉhêĎ‘Č wĘ : ylĲĂ hŇ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ EĆŔhČ sŘ16

21 tŇ yr¿ĂkĘŇ êČ =M’Ă hoĎŔhyBĲČ ÉyQĂ hŇ ‘ĎbĘŇ èąĎ hĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ kĆŇ l¡Ć mĘ mČ ìŔ dĘŇ yăĎBĘ
22 dŇ w¡ĂDĎ ‘b¿ČŇ èĎ IĂwČ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿ĄmĂ ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć dŇ ym¿Ă SĘ êČ =M’Ă wĘ yrĳĎxĞ’ĲČ y‘¡ĂrĘzČ=tŇ ’Ć

: hŇ dĲĎŇ CYUĘ hČ =l‘Č Cl¡ ‘Ď wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ ÉdwĂdĎŇ wĘ otŔ yBĄ =l’Ć É lC’SĎ ëŇ lĆ IąĄwČ lC’ĳ SĎ lĘ
hk olŔ =CdŇ jĘ sĘ IĂwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ CYą bĘŇ uĲĎ IĂwČ l’ĄŔ CmSĘ tŇ mĎ IăĎwČ

whrbqyw
,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’Č wĘ ’"sb ,yrq hêĎ’Č wĘ ,bytk êĘ ’Č wĘ v.18 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9 .dk
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: NrĲĎ’Ň jĎ rB¿Č dĘŇ mĂ =l’Ć dŇ rĆI¡ĄwČ dŇ wĂŔDĎ MqĎ IăĎwČ hŇ mĳĎ rĎBĎ ot¡Ň ybĄŇ BĘ Chr¿ĚBĘ qĘ IĂwČ
olË wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ lodăŇ GĎ ÉSy’Ă hĎ wĘ lmĆę rĘJČ bČŇ ChWăĄ ‘ĞmĲČ C No‘Á mĎ BĘ Sy’ĂÄ wĘ 2

: lmĲĆ rĘJČ BČ on¡’Ň YŁ =tŇ ’Ć zz¿Ł gĘŇBĂ yhËĂ yĘwČ MyEĳĂ‘Ă PŇ lĆ ’ăĆ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ SĆ ŁlĲ SĘ N’Ň Y¿Ł
tŇ pČŇ ywăĂ É lkĆŇ WĆÄ =tŇ bČŇ oTĲ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ wĘ lyĂgĳĎŇbĂŇ ’Ğ oê¡SĘ ’Ă MS¿Ą wĘ lbĎŔ nĎ ÉSy’Ă hĎ MSąĄ wĘ 3

dŇ w¡ĂDĎ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : obŇ lĆ kĎŇ ’Ch¿ wĘ Myl¡Ă lĎ ‘ĞmĲČ ‘r¿ČwĘ hŇ SËĆ qĎ Sy’¿Ă hĎ wĘ r’Č êŔŁ 4

MyrĳĂ‘ĎnĘ hŇ răĎWĎ ‘Ğ dŇ w¡ĂDĎ xl¿Č SĘ IĂwČ : onĲ ’Ň YŁ =tŇ ’Ć lb¡ĎŇ nĎ zz¿ĄgŇŁ =yJĲĂ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ 5

ol¿ =MêĆlĘ ’Ć SĘ C lbĎŔ nĎ=l’Ć MtăĆŇ ’Ň bĎŇ C ÉhlĎ mĆ rĘkČŇ Clą ‘Ğ MyrĂę ‘ĎeĘ lČ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
MolŔ SĎ ìăŇ tĘŇ ybĲĄŇ C ÉMolSĎ hŇ êąĎ’Č wĘ yxĳĎlĲĆ hŇ J¡Ł Mê¿ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ : MolĲ SĎ lĘ ym¡Ă SĘ bĂŇ 6

My‘ąĂrŁ hĲĎ hŇ êĎę ‘Č ëŇ ĳĎl Myz¡ĂzĘgŇŁ yJ¿Ă yêĂ ‘Ę mČŔ SĎ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : MolĲ SĎ ì¡Ň lĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ 7

=lJĎ hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ÉMhĆ lĎ dŇ qąČpĘŇ nĂ =âlĲ wĘ MCnęmĘ lČ kĘŇ hĆ âlă CnUĎŔ ‘Ă CyăhĎ ÉìlĘ =rSĆ ’Ğ
Myr¿Ă‘ĎeĘ hČ C’Ä YĘ mĘ yĂwĘ ëŇ lĎę CdŇ yGăĂyČwĘ ìŇ yrĆÁ ‘ĎnĘ =tŇ ’Ć l’ČÄ SĘ : lmĲĆ rĘJČ BČ Mt¿ĎŇ oyhĹ ym¡Ą yĘ 8

’YąĎ mĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ’eĎę =hŇ nĎêĘ CnBĳĎ bŇ oT¡ Moy¿=l‘Č=yJĲĂ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ
lbËĎŇ nĎ=l’Ć CrÌBĘ dČŇ yĘwČ dŇ wĂŔdĎŇ yrăĄ‘ĞnĲČ ÉC’bÄŁ IĎwČ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ ì¡Ň nĘ bĂŇ lĘ C ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ ÉìdĘŇ yĲĎ 9

ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć lbĎÁ nĎ N‘Č IČÄwČ : CxCnĲ IĎwČ dŇ wĳĂDĎ MSăĄ BĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lkĎŇ JĘ 10

MyYĂŔ rĘjăĎtĘŇ UĂ hČ MydĂŔ bĎŇ ‘Ğ CBă rČ ÉMoIhČ ySĳĎ yĂ=NbĆŇ ymăĂ C dŇ w¡ĂdĎŇ ym¿Ă rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉdwĂdĎŇ
ytĂŔ xĎ bĘŇ TĂ Ét’Ą wĘ ymČŔ ymĄ =tŇ ’Ć wĘ ÉymĂ xĘ lČ =tŇ ’Ć yêąĂ xĘ qČ lĲĎ wĘ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ yn¿ĄjĘ mĂ Sy’¡Ă 11

hŇ E¡ĆmĂ y’¿Ą yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ âlă ÉrSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞlĲČ ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ yzĳĎzĘgĲŇŁ lĘ yêĂ xĘ b¡ČŇ TĎ rS¿Ć ’Ğ
lk¡ŇŁ JĘ olŔ CdŇ GăĂ IČwČ C’bŔŁ IĎwČ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ MJĳĎ rĘdČŇ lĘ dŇ w¡ĂdĎŇ =yrĲĄ‘ĞnĲČ Ck¿Ň pĘŇ hČ IĲČwČ : hŇ UĎ hĲĄ 12

oBę rĘxČ =tŇ ’Ć Sy’ăĂ ű CrăgĘŇxĂ wySĎÁ nĎ’ĞlĲČ dŇ wĂÄDĎ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ 13

yrăĄxĞ’ĲČ ű Clă ‘ĞIĲČwĲČ oBĳ rĘxČ =tŇ ’Ć dŇ w¡ĂDĎ=MGČ rG¿Ł xĘ IČwČ oBŔ rĘxČ =tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉCrGĘ xĘ IČwĲČ
É lyĂgČÄ ybĂŇ ’ĞlĲČ wĘ : MylĲĂ JĄ hČ =l‘Č Cb¿Ň SĘ yĲĎ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ C Sy’ĂŔ Éto’mĄ ‘BąČ rĘ’Č JĘ dŇ wĂędĎŇ 14

dŇ wĂÄDĎ žxlČ SĎ hŇ eăĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ mĲĄ dŇ xËĎ ’Ć =r‘ČnĲČ dŇ yGÌĂhĂ lbĎŔ nĎ tŇ SĆ ’ăĄ
MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ wĘ : MhĲĆ BĎ T‘Č I¿ĎwČ Cnyn¡ĄdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ëŇ r¿ĄbĎŇ lĘ rBËĎ dĘŇ UĂ hČ mĲĄ ű MykÌĂŇ ’Ď lĘ mČ 15

ÉymĄ yĘ=lJĎ hŇ mĎ C’Ŕ mĘ CndĘŇ qăČpĎŇ =âlĲ wĘ ÉCnmĘ lČÄkĘŇ hĎ âlą wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ Cnl¡Ď Myb¿ĂŇ TŁ
hŇ lĎ yĘl¡Č =MGČ CnylĄŔ ‘Ď CyăhĎ ÉhmĎ ox : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ Cnt¡ĄŇ oyhĘ BĲĂ MêĎŔ ’Ă CnkĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ 16

Éy’Ă rĘC y‘ąĂDĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : N’Ň ~ĲŁ hČ My‘¿ĂrŁ MU¡Ď ‘Ă Cnt¿ĄŇ oyhĹ ymËĄyĘ=lJĎ MmĳĎ oy=MGČ 17

É’ChwĘ otĳŇ yBĄ =lJĎ l‘ăČwĘ Cnyn¡ĄdŇŁ ’Ğ=l’Ć hŇ ‘ËĎrĎhĲĎ hŇ tÌĎŇ lĘ kĎŇ =yJĲĂ yWĂŔ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ
MxĆ lĆÁ MyĂtČÄ ’Ň mĎ žxuČ êĂ wČ lyĂgČŇ obŇ ’Ğ rhăĄ mČ êĘ wČ : wylĲĎ ’Ą rB¡Ą DČmĂ l‘Č IČŔlĂ BĘ =NBĆ 18

hŇ ’¿Ď mĄ C ylĂŔ qĎ ÉMy’Ă sĘ SmąĄ xĎ wĘ tŇ owWĎ ‘Ğ N’Ň YąŁ SmĄÄ xĎ wĘ NyĂyČę =ylĄ bĘŇ nĂ MyĂnăČSĘ C
MyqmYwww.bibleist.ru
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19 ÉhĎ yrĆÄ ‘ĎnĘ lĂ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : MyrĲĂmŁ xĞhĲČ =l‘Č MWĆ ê¡Ď wČ MylĳĂ bĄŇ DĘ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ C Myq¡ĂUĚ YĂ
20 hŇ yĎÂhĎ wĘ : hŇ dĎŇ yGĲĂ hĂ âl¿ lb¡ĎŇ nĎ HS¿Ď y’Ă lĘ C hŇ ’ĳĎ BĎ MkăĆŇ yrĄxĞ’ĲČ yn¡ĂnĘ hĂ ynČŔ pĎŇ lĘ CrăbĘŇ ‘Ă

wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ ÉdwĂdĎŇ hŇ eąĄhĂ wĘ rhĎŔ hĎ rtĆŇ săĄ BĘ ÉtdĆŇ rĆÄ yŁ wĘ romę xĞhĲČ =l‘ĲČ tŇ bĆŇ kăĆŇ rŁ ű ’yhăĂ
21 yêĂ rĘmČÁ SĎ rqĆèĆÄ lČ žë’Č rmČę ’Ď dŇ wăĂdĎŇ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł SG¡Ł pĘŇ êĂ wČ HtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ Myd¡ĂŇ rĘyĲŁ

hŇ mĎ C’ĳ mĘ ol¡ =rSĆ ’Ğ=lJĎ mĂ dŇ q¿ČpĘŇ nĂ =âlĲ wĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉhzĆlĎ rSąĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ
22 dŇ w¡ĂdĎŇ yb¿ĄŇ yĘ’ĲŁ lĘ MyhËĂ Łl’Ĺ hŇ WÌĆ ‘ĞyĲČÍhŇ JĲŁ : hŇ bĲĎŇ oT tŇ xČ ê¿Č hŇ ‘¡ĎrĎ yl¿Ă =bŇ SĆ IĲĎwČ

: ryqĲĂ BĘ Nyê¿Ă SĘ mČ rqĆB¡Ł hČ =dŇ ‘Č olË =rSĆ ’Ğ=lJĎ mĂ ry’ÌĂ SĘ ’Č =M’Ă PŇ ysĳĂ yŁ hŇ kăŇŁ wĘ
23 yjąĄ’Č lĘ ljÂŁ êĂ wČ romĳ xĞhĲČ l‘ăČmĄ dŇ rĆê¡ĄwČ rhĄě mČ êĘ wČ dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć É lyĂgČÄ ybĂŇ ’Ğ ’rĆêąĄwČ
24 yn¿Ă’Ğ=yBĂ rmĆ ’Ň êěŁ wČ wylĎŔ gĘŇrČ=l‘Č É ljŁ êĂ wČ : ZrĆ’ĲĎ Cxê¡ČSĘ êĂ wČ hĎ ynĆŔ jĎ =l‘Č ÉdwĂdĎŇ

: ìŇ tĲĆŇ mĎ ’Ğ yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą ‘mČě SĘ C ìŇ ynĆŔ zĘ’Ď BĘ ÉìtĘŇ mĲĎ ’Ğ ’nąĎ=rBĆ dČŇ tĘŇ C NwĳŁ ‘ĎhĲĆ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ
25 lbĎę nĎ=l‘Č hŇ EĆÁhČ l‘Č IČÄlĂ BĘ hČ žSy’Ă =l’Ć oBÃ lĂ =tŇ ’Ć ű ynăĂdŇŁ ’Ğ MyWăĂ yĎ ’năĎ=l’Č

ytĂŇ y’ËĂ rĎ âl¿ ìŔ tĘŇ măĎ ’Ğ ÉynĂ ’Ğ wĲČ oUĳ ‘Ă hŇ l¡Ď bĎŇ nĘ C omŔ SĘ lbăĎŇ nĎ ’ChŔ =NJĆ ÉomSĘ kĂŇ yJąĂ
26 ÉìSĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ wĘ hoąĎhyĘ=yxČ ynĂę dŇŁ ’Ğ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : êĎxĘ lĲĎ SĎ rS¿Ć ’Ğ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ yr¿Ą‘ĞnĲČ=tŇ ’Ć

CyąhĘ yĲĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ ëŇ ĳĎl ì¡Ň dĘŇ yĲĎ ‘ČS¿Ą ohwĘ MymĂŔ dĎŇ bĘŇ ’oBă mĂ ÉhoĎhyĘ ìąŇ ‘ĞnĲĎmĘ rSĆÄ ’Ğ
27 tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ kăĎŇ rĎBĘ hČ ÉhêĎ‘Č wĘ : hŇ ‘ĲĎrĎ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć MyS¿Ă qĘ bČŇ mĘ hĲČ wĘ ìŇ ybĆŔ yĘ’ĲŁ É lbĎŇ nĎkĘŇ

yl¿Ą gĘŇrČBĘ Myk¡ĂŇ QĘ hČ tĘŇ UĲĂ hČ MyrĂŔ ‘ĎeĘ lČ ÉhnĎêĘ nĂ wĘ ynĳĂdŇŁ ’Ň lĲČ ì¡Ň tĘŇ xĎ pĘŇ SĂ ’yb¿ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ
28 ynĂÁdŇŁ ’Ň lĲČ hoĎÄhyĘ žhWĆ ‘ĞyĲČ=hŇŁWĲ ‘Ď yJăĂ ìŇ tĳĆŇ mĎ ’Ğ ‘SČ păĆŇ lĘ ’n¡Ď ’W¿Ď : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ

’Y¿ĄUĎ tĂŇ =âlĲ hŇ ‘ËĎrĎwĘ MxĎŔ lĘ nĂ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇ omą xĞlĘ mĂ =yJĂ NmĎę ’ĹnĲĆ tŇ yĂBăČ
29 žhtĎŇ yĘhĲĎ wĲĘ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Su¡ĄbČŇ lĘ C ìŔ pĘŇ dĎŇ rĘlĂ ÉMdĎŇ ’Ď MqĎ IąĎwČ : ìŇ ymĲĆ IĎmĂ ì¡Ň bĘŇ

SpĆŇ nąĆ tŇ ’ĄÄ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ ’Ą ť MyIĂęxČ hĲČ rorăYĘ BĂ ű hŇ răĎCrYĘ ynĂÁdŇŁ ’Ğ SpĆŇ nĆÄ
30 ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ=yJĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : ‘lČ uĲĎhČ PŇ J¿Č ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ eĎ‘ĆŔ QĘ qČ yĘ ÉìybĆÄ yĘ’ĲŁ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č dŇ yg¡ĂŇ nĎlĘ ì¿Ň CĘYĂ wĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď hŇ b¡ĎŇ oFhČ =tŇ ’Ć rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ
31 ÉMDĎ=ëŇ jĎ SĘ lĂ wĘ ynĂę dŇŁ ’Ň lĲČ bŇ lĄÁ loSÄ kĘŇ mĂ lĘ C žhqĎ CpŇ lĘ ìÃ lĘ ű tŇ ’Ň zăŁ hŇ yăĆhĘ tĲĂŇ âlă wĘ

: ìŇ tĲĆŇ mĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ê¡ĎrĘkČŇ zĲĎwĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉhoĎhyĘ bŇ TąĂ yhĄ wĘ olĳ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ ‘Č yS¿Ă ohlĘ C MeĎŔ xĂ
32 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ lgĳČŇ ybĂŇ ’ĞlĲČ dŇ w¡ĂDĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
33 êĘ ’ĳĎ hŇ kăĎŇ CrbĘŇ C ëŇ m¡Ą ‘Ę TČ ëŇ Cr¿bĎŇ C : ytĲĂŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ ëŇ xËĄ lĎ SĘ rSÌĆ ’Ğ sŘ17

34 MlĎę C’wĘ : ylĲĂ yd¡ĂŇ yĎ ‘ČS¿Ą hŁ wĘ MymĂŔ dĎŇ bĘŇ ’oBă mĂ ÉhEĆhČ MoIąhČ ynĂ tĂÁ lĂ JĘ rSĆÄ ’Ğ
hwhy=yx

.hWĆ ‘ĞyČ=hJŁ ’"sbw ,hWĆ ‘ĞyČ=hJĲŁ ’"sbw ,hWĆ ‘ĞyĲČ=hJŁ ’"s ,w"Tdb Nk v.22 .hk
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ylăĄ Cl ű yJăĂ ëŇ tĳĎŇ ’Ł ‘r¡ČhĎ mĲĄ ynĂ ‘ČŔ nĎmĘ rSăĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=yxČ
rqĆB¡Ł hČ ro’¿ =dŇ ‘Č lbËĎŇ nĎlĘ rtÌČŇ on=M’Ă yJăĂ ytĂŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ytĂŇ ’Ň bŇŁ êĎ wČ êĘ rĘhČę mĂ
rmČę ’Ď HlăĎ wĘ olĳ hŇ ’Ď yb¡ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą HdĎŔ IĎmĂ ÉdwĂDĎ xuąČIĂwČ : ryqĲĂ BĘ Nyê¿Ă SĘ mČ 35

’băŇŁ êĎ wČ : ëŇ yĂnĲĎjĎ ’v¡Ď ’Ć wĲĎ ëŇ lĄŔ oqbĘŇ yêĂ ‘Ę măČ SĎ Éy’Ă rĘ ëŇ tĄŔ ybĄŇ lĘ ÉMolSĎ lĘ yląĂ ‘Ğ 36

bŇ ląĄ wĘ ëŇ lĆ UĆę hČ hŇ êăĄSĘ mĂ JĘ otÁ ybĄŇ BĘ hŇ êĆÄ SĘ mĂ žol=hŇ eĄhĂ wĘ lbĎÃ nĎ=l’Ć ű lyĂgăČŇ ybĂŇ ’Ğ
NTËŁ qĎ rb¿ĎŇ DĎ oQę hŇ dĎŇ yGăĂhĂ =âlĲ wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č rJ¡Ł SĂ ’Ch¿ wĘ wylĎŔ ‘Ď bŇ oTă É lbĎŇ nĎ
olă =dŇ GĆêČ wČ lbĎŔ eĎmĂ ÉNyĂIČÄhČ tŇ ’Ň YąĄBĘ rqĆBęŁ bČŇ yhăĂ yĘwČ : rqĆBĲŁ hČ ro’¿ =dŇ ‘Č lod¡Ň gĎŇ wĘ 37

: NbĆŇ ’ĲĎ lĘ hŇ y¿ĎhĎ ’Ch¡ wĘ oBŔ rĘqĂ BĘ ÉoBlĂ tŇ mĎ IąĎwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć oêŔ SĘ ’Ă
ÈdwĂDĎ ‘măČ SĘ IĂwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ lb¡ĎŇ nĎ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ PŇ GÌŁ IĂwČ MymĳĂ IĎhČ tŇ rĆWăĆ ‘ĞJĲČ yh¡Ă yĘwČ 38, 39

ytĂÁ jĎ rĘxĆ bŇ yrĂÄ =tŇ ’Ć žbrĎ rSăĆ ’Ğ hoĎÃhyĘ ëŇ CrăBĎ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ ů lbĎŇ nĎ tŇ măĄ yJăĂ
ho¡ĎhyĘ bŇ yS¿Ă hĄ lbĎŔ nĎ tŇ ‘ăČrĎ Ét’Ą wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎmĲĄ ëŇ WăČ xĎ ÉoDbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ lbĎę nĎ dŇ IăČmĂ
C’bÁŁ IĎwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ Hê¿ĎxĘ qČ lĘ lyĂgČŔ ybĂŇ ’ĞBĲČ rBăĄ dČŇ yĘwČ ÉdwĂDĎ xląČ SĘ IĂwČ oSĳ ’Ň rŁ BĘ 40

ÉdwĂDĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhĎ ylĆÄ’Ą CrąBĘ dČŇ yĘwČ hŇ lĎ mĳĆ rĘJČ hČ lyĂg¡ČŇ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć dŇ wËĂdĎŇ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č
hŇ YĎ rĘ’ĳĎ MyĂj¡Č’Č Cxê¿ČSĘ êĂ wČ MqĎ êĎě wČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ ëŇ ê¿ĄxĘ qČ lĘ ëŇ yĂlČŔ ’Ą CnxăĎ lĎ SĘ 41

rhĄÂmČ êĘ wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č yl¡Ą gĘŇrČ ZxěŁ rĘlĂ hŇ xĎŔ pĘŇ SĂ lĘ ÉìtĘŇ mĲĎ ’Ğ hŇ eąĄhĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČ 42

tŇ ok¡Ň lĘ hĲŁ hČ hĎ ytĆŔ rŁ ‘ĞnĲČ ÉSmĄ xĎ wĘ romŔ xĞhĲČ =l‘ĲČ ÉbJČ rĘêĂ wČ lyĂgČę ybĂŇ ’Ğ MqĎ êăĎ wČ
M‘ČnËŁ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ =yhĂ êĘ wČ dŇ wĂŔdĎŇ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ ÉyrĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ êĄę wČ HlĳĎ gĘŇrČlĘ 43

: MySĲĂ nĎlĘ ol¡ Nh¿Ć yêĄSĘ =MGČ íyyËĆhĘ êĲĂ wČ l’Ň ‘ĳĆrĘzĘIĂmĲĂ dŇ w¡ĂDĎ xq¿ČlĎ
SyĂl¡Č =NbĆŇ yT¿Ă lĘ pČŇ lĘ dŇ wĳĂDĎ tŇ SĆ ’ăĄ oê¡BĂ lk¿ČŇ ymĂ =tŇ ’Ć NtËČŇ nĎ lC’ę SĎ wĘ 44

’olÄhĞ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ tĎŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉMypĂŇ EĂhČ C’bąŇŁ IĎwČ : MyQĲĂ GČmĂ rS¿Ć ’Ğ wk

lC’ę SĎ MqĎ IăĎwČ : NmĲŁ ySĂ yĘhČ yn¿ĄjĘ l‘¡Č hŇ lĎŔ ykĂŇ xĞhĲČ tŇ ‘ăČbĘŇ gĂŇBĘ ÉrêĄêČsĘ mĂ dŇ wąĂdĎŇ 2

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yrăĄCxBĘ Sy’¡Ă Myp¿ĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ SĆ ŁlĲ SĘ oêË’Ă wĘ PŇ yzĂŔ=rBČ dĘŇ mĂ =l’Ć ÉdrĆIĄÄwČ
hŇ lĎę ykĂŇ xĞhĲČ tŇ ‘ăČbĘŇ gĂŇBĘ lC’Á SĎ NxČ IĂÄwČ : PŇ yzĲĂ=rBČ dĘŇ mĂ BĘ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć Su¿ĄbČŇ lĘ 3

’rĘIČěwČ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ bŇ SăĄ yŁ ÉdwĂdĎŇ wĘ ëŇ rĆDĳĎhČ =l‘Č Nm¡Ł ySĂ yĘhČ yn¿ĄjĘ =l‘Č rSËĆ ’Ğ
‘dČŇ IĄěwČ MylĳĂ GĘ rČmĘ dŇ w¡ĂDĎ xl¿Č SĘ IĂwČ : hŇ rĎBĲĎ dĘŇ UĂ hČ wyr¡ĎxĞ’ĲČ lC’Ë SĎ ’b¿ĎŇ yJăĂ 4

rSăĆ ’Ğ ÈMoqUĎ hČ =l’ĲĆ È’bŇŁ IĎwČ dŇ wĂęDĎ MqĎ IăĎwČ : NokĲŇ nĎ=l’Ć lC’¡ SĎ ’b¿ĎŇ =yJĂ 5

lC’Ŕ SĎ MSăĎ =bŇ kČŇ SĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =tŇ ’Ć dŇ wĂęDĎ ’rĘIăČwČ ů lC’SĎ MSăĎ =hŇ nĎxĲĎ
Myn¿ĂxŁ M‘¡ĎhĎ wĘ lGĎŔ ‘Ę UČ BČ bŇ kăĄŇ SŁ É lC’SĎ wĘ o’ĳ bĎŇ YĘ =rWČ rn¡Ą=NBĆ rn¿ĄbĘŇ ’Č wĘ
wtbybs
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6 ySČÄ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć wĘ yêĂę xĂ hĲČ ëŇ lĆ măĆ yxĂ ’Ğ=l’Ć ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ dŇ wĂÁDĎ N‘Č IČÄwČ : wtĲ bř ybs
hŇ nĳĆxĞUĲČ hĲČ =l’Ć lC’¡ SĎ =l’Ć yêËĂ ’Ă dŇ r¿ĄyĄ=ymĲĂ rmŔŁ ’Ň lĄ Éb’Ď oy yxąĂ ’Ğ hŇ yĎÁCrYĘ =NBĆ

7 ÈM‘ĎhĎ =l’Ć ű yS¿Č ybĂŇ ’Ğ wĲČ dŇ wĂÄdĎŇ ž’bŇŁ IĎwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă dŇ r¿Ą’Ą yn¡Ă’Ğ ySČŔ ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
ZrĆ’¡ĎbĎŇ =hŇ kĲĎŇ C‘mĘ ot¿Ň ynĂ xĞ wĲČ lGĎŔ ‘Ę UČ BČ ÉNSĄ yĎ bŇ kąĄŇ SŁ lC’ę SĎ hŇ eăĄhĂ wĘ ůhlĎ yĘlČ

8 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wtĲ bř ybs Myb¡ĂŇ kĘŇ SĲŁ M‘ĎŔ hĎ wĘ rnăĄbĘŇ ’Č wĘ otŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ
CeJĆÄ ’Č žhêĎ‘Č wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ ì¡Ň bĘŇ yĂo’=tŇ ’Ć MoIËhČ Myh¿Ă Łl’Ĺ rGČÄsĂ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉySČ ybĂŇ ’Ğ

9 dŇ wËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : olĲ hŇ n¡ĆSĘ ’Ć âl¿ wĘ tŇ xČŔ ’Č M‘ČjăČ ÉZrĆ’ĎÄ bĎŇ C tŇ ynąĂxĞBĲČ ’nĎÁ
: hŇ uĲĎ nĂ wĘ ho¡ĎhyĘ xČ yS¿Ă mĘ BĂ odËŇ yĎ xl¿Č SĎ ymăĂ yJĂ ţ ChtĳĄŇ yxĂ SĘ êČ =l’Č yS¡Č ybĂŇ ’Ğ=l’Ć

10 o’Ì tŇ mĄŔ wĎ É’obŇ yĎ omą oy=o’Ĳ CepĳĆŇ GĎ yĂ ho¡ĎhyĘ=M’Ă yJ¿Ă hoĎŔhyĘ=yxČ ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
11 xČ ySăĂ mĘ BĂ yd¡ĂŇ yĎ xČŁl¿ èĘ mĂ hoĎŔhymĲĄ ÉyQĂ hŇ lĎ yląĂ xĎ : hŇ jĲĎ sĘ nĂ wĘ dŇ r¡ĄyĄ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ bČŇ

tŇ xČ j¿Č YČ =tŇ ’Ć wĘ otŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ rSÌĆ ’Ğ tŇ ynĂÁxĞhĲČ =tŇ ’Ć ’nĎÄ=xqČ hŇ êĎ‘Č wĘţ hoĳĎhyĘ
12 ÉMyĂUČÄ hČ tŇ xČ jąČ YČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ynĂÁxĞhĲČ =tŇ ’Ć dŇ wĂÄDĎ žxuČ IĂwČ : CnQĲĎ hŇ kĎŇ lĘ n¿Ą wĘ MyĂU¡ČhČ

ZyqĂę mĄ Ny’ăĄwĘ ‘ČdĄÁ oy Ny’ĄÄ wĘ žh’Ć rŁ Ny’ăĄwĘ MhĳĆ lĎ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ lC’Ŕ SĎ ytăĄŇ SŁ ’ĞrĲČmĄ
13 rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ hŇ l¡Ď pĘŇ nĲĎ hoĎŔhyĘ tŇ măČ DĄrĘêČ yJĂ ť MynĂŔ SĄ yĘ ÉMQĎ kĚŇ yJąĂ

: MhĲĆ ynĄyBĲĄ Moq¡ UĎ hČ bŇ r¿Č qxĳŁ rĎmĲĄ rh¡Ď hĎ =S’Ň rĲŁ =l‘Č dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ rbĆŇ ‘ĄŔ hĎ ÉdwĂDĎ
14 hŇ n¡Ć‘ĞtĲČŇ ’ol¿ hĞ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉrnĄ=NBĆ rnąĄbĘŇ ’Č =l’Ć wĘ M‘Ďę hĎ =l’Ć dŇ wĂÁdĎŇ ’rĎÄ qĘ IĂwČ
15 žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć tĎŇ ’Ň r¿ĎqĎ hŇ ê¡Ď’Č ym¿Ă rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉrnĄbĘŇ ’Č N‘Č IąČwČ rnĳĄbĘŇ ’Č

ÉhUĎ lĎÄ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉìomÄ kĎŇ ymąĂ C hŇ êĎę ’Č Sy’ăĂ =’olhĞ rnĄÁbĘŇ ’Č =l’Ć dŇ wĂÄDĎ
tŇ yx¡Ă SĘ hČ lĘ M‘ĎŔ hĎ dŇ xăČ ’Č É’bĎŇ =yJĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ğ=l’Ć êĎrĘmČŔ SĎ âlă

16 hoĎęhyĘ=yxČ ůtĎ yWĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÈhEĆhČ rbăĎŇ DĎhČ bŇ oTÂ=âl : ìŇ ynĲĆdŇŁ ’Ğ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =tŇ ’Ć
xČ ySăĂ mĘ =l‘Č Mk¡ĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l‘Č MêËĆrĘmČ SĘ =âlĲ rSÌĆ ’Ğ MêĆŔ ’Č ÉtwĆmĎÄ =ynĄbĘŇ yJąĂ
rS¿Ć ’Ğ MyĂU¡ČhČ tŇ xČ j¿Č YČ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ tŇ yn¿ĂxĞ=y’ĲĄ hŇ ’Ąę rĘ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ hoĳĎhyĘ

17 dŇ wĳĂdĎŇ ynăĂBĘ hŇ z¡Ć ì¿Ň lĘ oqĲ hĞ rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ wĂŔDĎ loqă =tŇ ’Ć É lC’SĎ rJąĄIČwČ : otŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ
18 yrăĄxĞ’ĲČ PŇ d¡ĄŇ rŁ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ hŇ EËĆ hŇ UĎ l¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ yl¡Ă oq dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
19 ynăĂdŇŁ ’Ğ É’nĎ=‘mĲČ SĘ yĲĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ ‘ĲĎrĎ yd¡ĂŇ yĎBĘ =hŇ mČ C ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď hŇ măĆ yJĂ ť oDĳbĘŇ ‘Č

ű M’ăĂ wĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ xrăČyĎ ÉybĂŇ ì¿Ň tĘŇ ysĲĂ hĹ hoĎÂhyĘ=M’Ă oDĳbĘŇ ‘Č yrăĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ
ynb

.yrq wytĎbŁ ybĂ sĘ ,bytk otbĎ ybĂ sĘ v.7 .yrq wytĎbŁ ybĂ sĘ ,bytk otbĎ ybĂ sĘ v.5 .wk
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xČ jĄÁ êČsĘ hĂ mĲĄ MoIęhČ ynĂ CSă rĘgĲĄŇ=yJĂ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMhĄ Myr¿ĂCr’Ğ MdĎę ’Ď hĲĎ ynăĄBĘ
ljąŁ yĂ=l’Č hŇ êĎę ‘Č wĘ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ dŇ b¡ŇŁ ‘Ğ ëŇ ¿Ąl rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ tŇ ląČ xĞ nĲČBĘ 20

ÉSuĄbČŇ lĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ’YĎÂyĎ=yJĲĂ hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ dŇ gĆŇ e¡ĆmĂ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉymĂ DĲĎ
lC’Ä SĎ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : MyrĲĂhĎ BĆ ’r¡ĄuŁ hČ PŇ D¿Ł rĘyĂ rSËĆ ’ĞJĲČ dŇ xĎŔ ’Ć S‘ăŁ rĘjČ =tŇ ’Ć 21

hŇ r¿ĎqĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ tŇ xČ êČ ţ dŇ o‘Ŕ ÉìlĘ ‘rąČ’Ď =âlĲ yJĂ ţ dŇ wĂędĎŇ =ynĲĂ BĘ bŇ CSă ytĂŇ ’Ň TĎÁ xĎ
: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ hŇ G¡ĆSĘ ’Ć wĲĎ yêĂ lĘ JËČ sĘ hĂ hŇ e¿ĄhĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ ySËĂ pĘŇ nČ
Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ mĲĄ dŇ x¿Ď ’Ć rbËŇŁ ‘ĞyĲČwĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ynĂ xĞhĲČ hŇ e¡ĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉdwĂDĎ N‘Č IąČwČ 22

ÉìnĘ tĎŇ nĘ žrSĆ ’Ğ otĳŇ nĎmĚ ’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň qĎ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć Sy’ĂŔ lĎ bŇ ySăĂ yĎ ÉhoĎhywĲČ : hĎ xĲĆ uĎ yĂwĘ 23

hŇ eĄęhĂ wĘ : hoĲĎhyĘ xČ yS¿Ă mĘ BĂ yd¡ĂŇ yĎ xČŁl¿ SĘ lĂ ytĂŇ ybĂŔ ’Ď âlă wĘ dŇ yĎŔBĘ ÉMoIhČ ű hoąĎhyĘ 24

ynăĄy‘ĄBĘ ÉySĂ pĘŇ nČ lDąČgĘŇêĂ NJăĄ ynĳĎy‘ĄBĘ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ ìËŇ SĘ pĘŇ nČ hŇ lÌĎ dĘŇ GĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ
sŘ18 ynăĂBĘ ÉhêĎ’Č ëŇ CrąBĎ dŇ wĂęDĎ=l’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ rĲĎYĎ =lJĎ mĂ ynĂ l¡Ą ~Ă yČwĘ hoĎŔhyĘ 25

lC’¡ SĎ wĘ oJŔ rĘdČŇ lĘ ÉdwĂDĎ ëŇ lĆ IąĄwČ lkĳĎŇ Cê lkăŇŁ yĎ Mg¡ČŇ wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞtĲČŇ hŇŁWă ‘Ď MGČ ť dŇ wĂŔdĎŇ
hŇ p¿ĆŇ iĎ ’Ć hŇ êËĎ ‘Č oBŔ lĂ =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : omĲ oqmĘ lĂ bŇ S¿Ď zk
ZrĆ’ăĆ=l’Ć ű TlăĄ UĎ ’Ă Tl¿Ą UĎ hĂ yJăĂ bŇ oTÁ ylĂÄ=Ny’ĲĄ lC’ĳ SĎ =dŇ yČBĘ dŇ x¡Ď ’Ć =MoyĲ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ =lkĎŇ BĘ Édo‘ ynĂ SąĄ qĘ bČŇ lĘ É lC’SĎ yeĂ UąĆ mĂ S’ČÄ onwĘ MyêĂę SĘ lĂ jĘ
rSăĆ ’Ğ Sy’¡Ă tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ wĘ ’ChŔ rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ dŇ wĂŔDĎ MqĎ IăĎwČ : odĲŇ IĎmĂ yê¡Ă TĘ lČ mĘ nĂ wĘ 2

tŇ gËČŇBĘ Syk¿ĂŇ ’Ď =M‘Ă dŇ wĂÄDĎ žbSĆ IĄwČ : tŇ GĲČ ëŇ lĆ m¿Ć ëŇ o‘¡mĎ =NBĆ Syk¿ĂŇ ’Ď =l’Ć oUĳ ‘Ă 3

tŇ ylĂŔ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ ÉM‘ČŁnÄ yxĂ ’Ğ wySĎŔ nĎ yêăĄSĘ C ÉdwĂDĎ otĳŇ ybĄŇ C Sy’ăĂ wyS¡Ď nĎ’Ğ wĲČ ’Ch¿
tŇ GĳČ dŇ w¡ĂDĎ xr¿ČbĎŇ =yJĲĂ lC’Ŕ SĎ lĘ dŇ GăČIĚwČ : tŇ ylĲĂ mĘ rĘJČ hĲČ lb¡ĎŇ nĎ=tŇ SĆ ’ĲĄ lyĂg¿ČŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ 4

SykĂę ’Ď =l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : oSĲ qĘ bČŇ lĘ dŇ o‘¡ PŇ sČ oy=âlĲ wĘ 5

hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yr¿Ą‘Ď tŇ xËČ ’Č BĘ Moqę mĎ ylăĂ =CnêĘ yĂ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ ž’nĎ=M’Ă
ol¿ =NêĆ IĲĂwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ ry‘¿ĂBĘ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č bŇ SÌĄ yĄ hŇ UĎ lĎÄ wĘ MèĳĎ hŇ bĎŇ SĘ ’ăĄ wĘ 6

hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ lĘ ÉglČ qĘ YĲĂ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ NkĄÂ lĎ gŇlĳĎ qĘ YĲĂ =tŇ ’Ć ’Ch¡ hČ MoI¿BČ SykËĂŇ ’Ď
bŇ S¿Č yĎ=rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČ rjăČ sĘ mĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 7

wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ ÉdwĂDĎ l‘Č IąČwČ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č wĘ Mym¡Ă yĎ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ dăĄŇ WĘ BĂ dŇ w¡ĂDĎ 8

ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ obąŇ SĘ yĲŁ hŇ eĎhĄÁ yJăĂ yqĳĂlĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ wĘ yz¡ĂrĘř GĂ hČ wĘ yr¿ĂCSGĘ hČ =l’Ć CTË SĘ pĘŇ IĂwĲČ
=tŇ ’Ć ÉdwĂdĎŇ hŇ JąĎ hĂ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=dŇ ‘Č wĘ hŇ rĎCS¡ ì¿Ň ’Ğ oBĲ MlĎŔ o‘mĲĄ rSăĆ ’Ğ 9

ÉMyQĂ mČ gĘŇ C MyrąĂmŁ xĞ wĲČ rqĎÁ bĎŇ C N’Ň YÄŁ žxqČ lĎ wĘ hŇ èĳĎ ’Ă wĘ Sy’ăĂ hŇ I¡ĆxČ yĘ âl¿ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
Mydgbw
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10 Mê¡ĆTĘ SČ jĘ =l’Č SykĂŔ ’Ď rmĆ ’Ň IăŁ wČ : SykĲĂŇ ’Ď =l’Ć ’b¿ŇŁ IĎwČ bŇ SĎ I¡ĎwČ MydĂŔ gĎŇbĘŇ C
bŇ gĆŇ n¡Ć=l’Ć wĘ ylĂŔ ’Ą mĘ xĘ rĘIČhČ bŇ gĆŇ năĆ=l‘Č wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ bŇ gĆŇ nąĆ=l‘Č dŇ wĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MoIĳhČ

11 CdŇ G¿Ă yČ=NjĆ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉtgČŇ ’yb¿ĂŇ hĎ lĘ dŇ wĂędĎŇ hŇ IăĆxČ yĘ=âlĲ hŇ èĎÁ ’Ă wĘ Sy’ĂÄ wĘ : ynĲĂ yuĄhČ
rS¿Ć ’Ğ MymĂŔ IĎhČÄ =lJĎ oTŔ jĎ SĘ mĂ hŇ kăŇŁ wĘ ÉdwĂdĎŇ hŇ WąĎ ‘Ď=hŇ JĲŁ rmĳŁ ’Ň lĄ Cnyl¡Ą ‘Ď

12 S’ąĄ bĘŇ hČ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ wăĂdĎŇ BĘ Syk¡ĂŇ ’Ď Nm¿Ą ’Ğ IĲČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ d¿ĄŇ WĘ BĂ bŇ S¡Č yĎ
: MlĲĎ o‘ dŇ bĆŇ ‘¿ĆlĘ yl¡Ă hŇ yĎh¿ĎwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂbĘŇ oUă ‘ČBĘ ÉSy’Ă bĘŇ hĂ

xk ’bĎŔ ~Ď lČ ÉMhĆ ynĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć MyêąĂ SĘ lĂ pĘŇ CYÄ BĘ qĘ IĂwČ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉyhĂ yĘwĲČ
ÉyêĂ ’Ă yJąĂ ‘dČę êĄ ‘ČdăŇŁ yĎ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉSykĂŇ ’Ď rmĆ ’Ň IąŁ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ

2 ÉNkĄŇ lĎ SykĂŔ ’Ď =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ ySĲĆ nĎ’Ğ wĲČ hŇ ê¡Ď’Č hŇ nĆŔ xĞUĲČ bĲČŇ ’YăĄêĄ
NkĄę lĎ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉSykĂŇ ’Ď rmĆ ’Ň IąŁ wČ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ‘dČŔ tĄŇ hŇ êăĎ’Č

3 tŇ mĄŔ l’ăĄ CmSĘ C : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ ì¡Ň mĘ yWĲĂ ’Ğ ySËĂ ’Ň rŁ lĘ rmÌĄSŁ
rysËĂ hĄ lC’ę SĎ wĘ orĳy‘Ă bĘŇ C hŇ m¡Ď rĎbĎŇ Chr¿ĚBĘ qĘ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ Éol=CdŇ jĘ sĘ IĂwČ

4 CnăxĞ IĲČwČ C’b¡ŇŁ IĎwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ mĲĄ Myn¡Ă‘Ł DĘIĂhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ob¿Ň ’Ł hĲĎ
5 ’rĘI¿ČwČ : ‘ČBĲŁ lĘ GĂ BČ Cn¡xĞ IĲČwČĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć É lC’SĎ ZBąŁ qĘ IĂwČ MnĳĄCSbĘŇ
6 l’ąČ SĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ oB¡ lĂ dŇ r¿ČxĹIĲĆwČ ’rĎě IĂwČ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ năĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć lC’¡ SĎ

MG¿Č Myr¡ĂC’BĎ MG¿Č tŇ omËŁlxĞBĲČ MGÌČ hoĳĎhyĘ Chn¡Ď‘Ď âl¿ wĘ hoĎŔhyBĲČ É lC’SĎ
7 bŇ o’Ŕ =tŇ lČ ‘ĞBĲČ tŇ SĆ ’ăĄ ÉylĂ =CSuĘ BČ wydĎę bĎŇ ‘ĞlĲČ lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : M’ĲĂ ybĂŇ eĘ BČ

tŇ SĆ ’¿Ą hŇ eËĄhĂ wylĎŔ ’Ą ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ HBĳĎ =hŇ SĎ rĘdĘŇ ’Ć wĘ hĎ yl¡Ć ’Ą hŇ k¿ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ
8 MyrĂŔ xĄ ’Ğ MydăĂŇ gĎŇBĘ ÉSBČ lĘ IĂwČ lC’ę SĎ WjăĄ xČ tĘŇ IĂwČ : roDĲ Ny‘¿ĄBĘ bŇ o’¡ =tŇ lČ ‘ĞBĲČ

rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ lĎ yĘlĳĎ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ oUŔ ‘Ă ÉMySĂ nĎ’Ğ ynąĄSĘ C ’Chę ëŇ lĆ IăĄwČ
9 rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : ëŇ yĂlĲĎ ’Ą rm¡Č ’Ł =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ylĂŔ ylĂ ‘ĞhăČwĘ bŇ o’Ŕ BĎ ÉylĂ ’n¿Ď=ymwsř q

rS¿Ć ’Ğ lC’Ŕ SĎ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ hŇ êąĎ’Č hŇ eĄÄhĂ wylĎę ’Ą hŇ èĎÁ ’Ă hĲĎ
Su¿ĄnČtĘŇ mĂ hŇ êËĎ’Č hŇ m¿Ď lĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ yn¡Ă‘Ł DĘIĂhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ob¿Ň ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ yrËĂkĘŇ hĂ

10 hoĎěhyĘ=yxČ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhybĲČŇ lC’Ŕ SĎ ÉHlĎ ‘bĲČŇ èąĎ IĂwČ : ynĂ tĲĄŇ ymĂ hĞlĲČ yS¡Ă pĘŇ nČBĘ
11 ëŇ QĳĎ =hŇ lĆ ‘Ğ’ĲČ ym¡Ă =tŇ ’Ć hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎBČ Nw¡Ł ‘Ď ëŇ r¿ĄuĘ yĂ=M’ĲĂ
12 q‘¡ČzĘêĂ wČ l’ĄŔ CmSĘ =tŇ ’Ć ÉhèĎ ’Ă hĲĎ ’rĆêąĄwČ : ylĲĂ =ylĂ ‘ĞhĲČ l’¡Ą CmSĘ =tŇ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIěwČ

ynĂ t¡ĎŇ yUĂ rĂ hŇ UĎ l¿Ď rmËŁ ’Ň lĄ lC’Ì SĎ =l’Ć hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ žrmĆ ’Ň êŁ wČ lodĳŇ GĎ loqă BĘ
13 tŇ y’ĳĂ rĎ hŇ măĎ yJăĂ y’¡Ă rĘyêĲĂ =l’Č ëŇ lĆ UËĆ hČ Hl¿Ď rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lC’Ĳ SĎ hŇ ê¿Ď’Č wĘ

rm’tw
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: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ Myl¿Ă ‘Ł ytĂŇ y’¡Ă rĎ Myh¿Ă Łl’Ĺ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉhèĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ
ly‘ĳĂmĘ hŇ T¡Ć ‘Ł ’Ch¿ wĘ hŇ lĆŔ ‘Ł ÉNqĄ zĎ Sy’ąĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČ orŔ ’ĽêĲĎ =hŇ mĲČ ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 14

: CxêĲĎSĘ IĂwČ hŇ YĎ rĘ’¡Č MyĂjËČ’Č dŇ u¿Ł IĂwČ ’ChŔ l’ăĄ CmSĘ =yJĲĂ É lC’SĎ ‘dČŇ IąĄwČ
ytĳĂŇ ’Ł tŇ olă ‘ĞhĲČ lĘ ynĂ ê¡Č zĘGČrĘhĂ hŇ UĎ l¿Ď lC’Ŕ SĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 15

rsąĎ MyhĂÂŁl’Ň wĲĄ yBĂę MymăĂ xĎ lĘ nĂ ű MyêăĂ SĘ lĂ pĘŇ C dŇ ’ÁŁ mĘ ylĂÄ=rYČ lC’SĎ ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
hŇ ’ăĆ rĎqĘ ’Ć wĲĎ tŇ omŔ ŁlxĞBăČ =MGČ ÉM’Ă ybĂŇ eĘ hČ =dŇ yĲČBĘ MGąČ dŇ o‘ę ynĂ năĎ‘Ď=âlĲ wĘ ÉylČ ‘ĎmĲĄ
hŇ UĎ l¡Ď wĘ l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ WĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď ynĂ ‘¡ĄydĂŇ ohĲ lĘ ìŔ lĘ 16

rS¡Ć ’ĞJĲČ olŔ ÉhoĎhyĘ W‘Č IąČwČ : ìŇ rĲĆ‘Ď yh¿Ă yĘwČ ìŇ yl¡Ć ‘ĎmĲĄ rs¿Ď hoËĎhywĲČ ynĂ lĳĄ’Ď SĘ êĂ 17

ì¿Ň ‘ĞrĲĄlĘ Hn¡ĎêĘ IĂwĲČ ìŇ dĆŔ IĎmĂ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ ‘rČÄ qĘ IĂwČ ydĳĂŇ yĎBĘ rBăĆ DĂ
oj¡ ’Č =NorĲxĞ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď=âlĲ wĘ hoĎŔhyĘ loqă BĘ ÉêĎ‘Ę mČÄ SĎ =âlĲ rSąĆ ’ĞJĲČ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ 18

NêăĄ yĂwĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň lĘ =hŇ WĲĎ ‘Ď hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ ÉNJĄ =l‘Č qlĳĄ mĎ ‘ĞBĲČ 19

ìŇ yn¡ĆbĎŇ C hŇ ê¿Ď’Č rxĎě mĎ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ ÉìUĘ ‘Ă l’ąĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć MGăČ hoĎhyĘţ
rhăĄ mČ yĘwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ Nê¿Ą yĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ năĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć MGČ ť yUĳĂ ‘Ă 20

l’ĳĄ CmSĘ yrăĄbĘŇ DĂmĂ dŇ ’¡Ł mĘ ’r¿ĎIĂwČ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉotŇ mĎ oqĲ =âlmĘ ljąŁ IĂwČ lC’ę SĎ
: hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ =lkĎŇ wĘ MoI¡hČ =lJĎ MxĆ lĆŔ É lkČŇ ’Ď âlą yJăĂ obŔ hŇ yĎhăĎ=âl ÉxČ JÄŁ =MGČ
wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ lhăČ bĘŇ nĂ =yJĲĂ ’rĆê¡ĄwČ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉhèĎ ’Ă hĲĎ ’obąŇ êĎ wČ 21

É‘mČ SĘ ’Ć wĲĎ yjĂŔ kČŇ BĘ ÉySĂ pĘŇ nČ MyWąĂ ’Ď wĲĎ ìŇ lĆŔ oqBĘ ÉìtĘŇ xĲĎ pĘŇ SĂ hŇ ‘ąĎmĘ SĲĎ hŇ eĄÄhĂ
loqă BĘ ÉhêĎ’Č =MgČŇ ’nąĎ=‘mĲČ SĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : ylĲĎ ’Ą êĎrĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yrĆŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć 22

ëŇ ¡ĄltĄŇ yJ¿Ă xČ JŔŁ ÉìbĘŇ yhąĂ ywĂ lokĳŇ ’ĹwĲĆ MxĆ l¡Ć =tŇ jČ ìŇ ynËĆpĎŇ lĘ hŇ mĎ WÌĂ ’Ď wĘ ìŇ tĆŔ xĎ pĘŇ SĂ
hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ =MgČŇ wĘ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ obąŇ =CYrĘpĘŇ IĂwČ lkČŔ ’Ł âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ N’Ąę mĎ yĘwČ : ëŇ rĆDĲĎBČ 23

sŘ19 =lgĆŇ‘ĲĄ hŇ èąĎ ’Ă lĲĎ wĘ : hŇ FĲĎ UĂ hČ =l’Ć bŇ SĆ I¡ĄwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ mĲĄ ÉMqĎ IĎÄwČ MlĳĎ qŁ lĘ ‘m¡Č SĘ IĂwČ 24

Chp¡ĄŇ êŁ wČ SlĎ êĎŔ wČ xmČ qăĆ=xuČ êĂ wČ ChxĳĄ BĎ zĘêĂ wČ rh¡Ą mČ êĘ wČ tŇ yĂBČŔ BČ ÉqBĄ rĘmČ
Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ Cmq¿ĚIĎwČ ClkĳĄŇ ’Ň IŁ wČ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ lC’Ë SĎ =ynĲĄpĘŇ lĂ SGÌĄêČ wČ : tŇ o~Ĳ mČ 25

: ’ChĲ hČ hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ
NyĂ‘¡ČBČ MynĂŔ xŁ l’ăĄ rĎWĘ yĂwĘ hŇ qĎ pĳĄŇ ’Ğ Mh¡Ć ynĄxĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć MyêËĂ SĘ lĂ pĘŇ CYÌBĘ qĘ IĂwČ Tk
dŇ wăĂdĎŇ wĘ MypĳĂŇ lĎ ’ĞlĲČ wĘ tŇ o’¡ mĄ lĘ MyrĂŔ bĘŇ ‘ĲŁ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ ynąĄrĘsČ wĘ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂBĘ rS¿Ć ’Ğ 2

MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ yrăĄWĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : SykĲĂŇ ’Ď =M‘Ă hŇ n¡ĎrŁ xĞ’ĲČ BĎ MyrËĂbĘŇ ‘ĲŁ wySĎę nĎ’Ğ wĲČ 3

hŇ zĆÄ=’olĲ hĞ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ yrăĄWĎ =l’Ć SykĂÁ ’Ď rmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ hŇ m¡Ď
dwd
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ÉMymĂ yĎ hŇ ząĆ ÉyêĂ ’Ă hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ lC’ă SĎ ű dŇ bĆŇ ‘ăĆ dŇ wĂÁdĎŇ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č ol¡ pĘŇ nĎ MoI¿mĂ hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ÉobŇ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ =âlĲ wĘ MynĂŔ SĎ hŇ zăĆ=o’

4 yrĄÄ WĎ žol CrmĘ ’Ň IăŁ wČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ yrăĄWĎ wylĎÁ‘Ď CpÄ YĘ qĘ IĂwČ
oêă dĘŇ qČ pĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉomoqmĘ =l’Ć ÉbSŁ yĎwĘ Sy’Ăę hĎ =tŇ ’Ć bŇ SăĄ hĎ MyêĂÁ SĘ lĂ pĘŇ
hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ NT¡Ď WĎ lĘ CnQ¿Ď =hŇ yĆhĘ yĲĂ=âlwĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉCnUĎÄ ‘Ă dŇ rąĄyĄ=âlĲ wĘ MSĎŔ
: MhĲĄ hĎ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ yS¡Ą ’Ň rĎBĘ ’olěhĞ wynĎŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć ÉhzĆ hŇ ~¿ĆrČtĘŇ yĂ hŇ UĆę bČŇ C

5 É lC’SĎ hŇ JąĎ hĂ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ ol¡ xŁ UĘ BČ olË =Cn‘ĞyĲČ rSÌĆ ’Ğ dŇ wĂŔdĎŇ hŇ zăĆ=’olhĞ
6 dŇ wĂęDĎ=l’Ć SykĂÁ ’Ď ’rĎÄ qĘ IĂwČ : otŇ bŇŁ bĘŇ rĂBĘ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ wypĎŔ lĎ ’ĞBĲČ

ìąŇ ’ĞbĲŇŁ C ÉìtĘŇ ’Ň YĄ ynČ y‘ĄBĘ ţ bŇ oTă wĘ hŇ êĎę ’Č rSăĎ yĎ=yJĲĂ hoĎÂhyĘ=yxČ wylĎ ’Ą ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
=dŇ ‘Č yl¡Č ’Ą ì¿Ň ’ĞBĲŁ MoIËmĂ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉìbĘŇ ytĲĂŇ ’Ň YąĎ mĎ =âlĲ yJĂ ţ hŇ nĆŔ xĞUĲČ BĲČ ÉyêĂ ’Ă

7 ëŇ ăĄlwĘ bŇ CS¡ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ : hŇ êĎ’ĲĎ bŇ oT¿ =âlĲ Myn¡ĂrĎiĘ hČ yn¿Ąy‘ĄbĘŇ C hŇ EĳĆhČ MoIăhČ
: MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ yn¿ĄrĘsČ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘rĎŔ hŇ WăĆ ‘ĞtĲČŇ =âlwĘ Molĳ SĎ BĘ

8 ìŔ DĘbĘŇ ‘ČbĘŇ tĎŇ ’Ň YăĎ UĎ =hŇ mČ C ÉytĂŇ yWĂÄ ‘Ď hŇ mąĆ yJăĂ SykĂę ’Ď =l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
yêĂ mĘ xČŔ lĘ nĂ wĘ É’obŇ ’Ď âlą yJăĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ytĂŇ yyăĂhĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoImĂ

9 yJăĂ yêĂ ‘Ę dČě yĎ ůdwĂDĎ=l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÈSykĂŇ ’Ď N‘Č IăČwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ yb¡ĄŇ yĘ’ĲŁ BĘ
CrŔ mĘ ’ĲĎ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ yrąĄWĎ ëŇ ’ăČ MyhĳĂ Łl’Ĺ ëŇ ’ăČ lĘ mČ JĘ yn¡Čy‘ĄBĘ hŇ êËĎ’Č bŇ oT¿

10 ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ğ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ rqĆBŔŁ BČ MJăĄ SĘ hČ ÉhêĎ‘Č wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ CnU¡Ď ‘Ă hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=âl
11 MJĄÄ SĘ IČwČ : CkŇ lĲĄ wĎ Mk¡ĆŇ lĎ ro’¿ wĘ rqĆBŔŁ BČ MêăĆmĘ JČ SĘ hĂ wĘ ëŇ êĳĎ’Ă C’BăĎ =rSĆ ’Ğ

MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć bŇ CS¡ lĎ rqĆBŔŁ BČ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉwySĎ nĎ’Ğ wĲČ ’Chą dŇ wĂÁDĎ
l wySËĎ nĎ’Ğ wĲČ dŇ wÌĂdĎŇ ’bÄŁ BĘ yhĂÂ yĘwČ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ Cl¿ ‘Ď Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C

ÉCJIČwČ gŇlČŔ qĘ YăĂ =l’Ć wĘ ÉbgĆŇnĆÄ=l’Ć CTę SĘ pĲĎŇ yqăĂlĄ mĲĎ ‘ĞwĲČ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIăBČ gŇl¡Č qĘ YĲĂ
2 ÉHBĎ =rSĆ ’Ğ MySąĂ eĎhČ =tŇ ’Ć CBÄ SĘ IĂwČ : S’ĲĄ BĎ Ht¡ĎŇ ’Ł Cp¿Ň rĘWĘ IĂwČ gŇlČŔ qĘ YăĂ =tŇ ’Ć
3 ’bÄŁ IĎwČ : MJĲĎ rĘdČŇ lĘ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ CgŔ hĞ nĘ IĲĂwČ Sy’ĳĂ CtŇ ym¡Ă hĄ âl¿ lodŔ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NTăŁ uĎ mĂ

Mh¿Ć ynĄbĘŇ C MhËĆ ySĄ nĘ C S’ĳĄ BĎ hŇ p¡ĎŇ CrWĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ry‘ĂŔ hĎ =l’Ć ÉwySĎ nĎ’Ğ wĲČ dŇ wąĂdĎŇ
4 CJĳ bĘŇ IĂwČ Ml¡Ď oq=tŇ ’Ć oêË’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ÌĎhĎ wĘ dŇ wĂÁdĎŇ ’vĎÄ IĂwČ : CBĲ SĘ nĂ Mh¡Ć ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C
5 ÉM‘ČŁnÄ yxĂ ’Ğ CBĳ SĘ nĂ dŇ w¡ĂdĎŇ =ySĲĄ nĘ yê¿ĄSĘ C : tŇ oJĲ bĘŇ lĂ xČ J¡Ł MhËĆ BĎ =Ny’ĲĄ rSÌĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ
6 dŇ ’ęŁ mĘ dŇ wĂÁdĎŇ lĘ rYĆêĄÄ wČ : ylĲĂ mĘ rĘJČ hĲČ lb¿ĎŇ nĎ tŇ SĆ ’¡Ą lyĂgČě ybĂŇ ’Ğ wĲČ tŇ ylĂŔ ‘ĄrĘzĘIĂhČ

wnăřb=l‘Č Sy’¡Ă M‘ĎŔ hĎ =lJĎ SpĆŇ năĆ ÉhrĎmĎ =yJĲĂ olŔ qĘ sĎ lĘ ÉM‘ĎhĎ CrąmĘ ’ĲĎ =yJĂ
wytnb=l‘w
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rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ dŇ wĂŔDĎ qEăĄxČ tĘŇ IĂwČ wytĳĎŇ nŁ BĘ =l‘Č wĘ 7

SGÌĄIČwČ dŇ pĳŇŁ ’Ą hĲĎ yl¡Ă ’e¿Ď=hŇ SĎ yGĲĂ hČ ëŇ lĆ mĆŔ yxĂ ’Ğ=NBĆ ÉNhĄ JŁ hČ rtąĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =l’Ć dŇ wĂęDĎ
PŇ DËŁ rĘ’Ć rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyBĲČ dŇ wąĂDĎ l’ČÄ SĘ IĂwČ : dŇ wĲĂDĎ=l’Ć dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć rtËĎŇ yĎbĘŇ ’Ć 8

gŇ yv¡Ă êČ gŇv¿Ą hČ =yJĲĂ PŇ dŔŁ rĘ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ CegĳĆŇvĂ ’Č hĲČ hŇ E¡ĆhČ =dŇ CdŇ GĘ hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ
oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ wĘ ’Chą dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ IăĄwČ : ly~ĲĂ êČ l~¿ĄhČ wĘ 9

’Ch¡ dŇ wĂŔDĎ PŇ DăŁ rĘIĂwČ : CdŇ mĲĎ ‘Ď Myr¡ĂtĎŇ oeĲ hČ wĘ roWĳ BĘ hČ lxČ năČ=dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ 10

rb¡ŇŁ ‘ĞmĲĄ CrŔ GĘ jĂ rSăĆ ’Ğ Sy’ĂŔ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ Sy’ĳĂ tŇ o’ă mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ
ot¡Ň ’Ł Cx¿ qĘ IĂwČ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉyrĂYĘ mĂ =Sy’Ă C’ą YĘ mĘ IĂwĲČ : roWĲ BĘ hČ lxČ n¿Č=tŇ ’Ć 11

xlČ pĆÄ žol=CnêĘ IĂwČ : MyĂmĲĎ Chq¡ĚSĘ IČwČ lkČŇ ’Ň ŁIŔwČ ÉMxĆ lĆÄ ol¿ =CnêĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć 12

ÉMxĆ lĆÄ lkČŇ ’ąĎ =âlĲ yJĂ ţ wylĳĎ’Ą ox¡ Cr bŇ SĎ ê¿Ď wČ lkČŇ ’Ň ŁIŔwČ ÉMyqĂ UĚ YĂ ynąĄSĘ C hŇ lĎÁbĄŇ DĘ
ÉdwĂdĎŇ olą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ olĲ ylĄ hŇ S¿Ď ŁlSĘ C Mym¡Ă yĎ hŇ S¿Ď ŁlSĘ MyĂmČŔ hŇ tĎŇ SăĎ =âlwĘ 13

Sy’ăĂ lĘ dŇ bĆŇ ‘Ćť ykĂŇ Łnę ’Ď yrăĂYĘ mĂ r‘ČnÌČ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ hŇ êĎ’ĳĎ hŇ E¡ĆmĂ y’¿ĄwĘ hŇ êĎ’ČŔ =ymĂ lĲĘ
CnTĘ SČÁ jĎ CnxĘ nČÃ ’Ğ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ MoI¿hČ ytĂŇ yl¡Ă xĎ yJ¿Ă ynËĂdŇŁ ’Ğ ynĂ bÌĄŇ zĘ‘Č IĲČwČ yqĂŔ lĄ mĲĎ ‘Ğ 14

gŇl¡Č qĘ YĂ =tŇ ’Ć wĘ bŇ lĳĄ JĎ bŇ gĆŇ năĆ=l‘Č wĘ hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ rS¿Ć ’Ğ=l‘Č wĘ ytËĂŇ rĄJĘ hČ bŇ gĆŇ nÌĆ
hŇ EĳĆhČ dŇ CdăŇ GĘ hČ =l’Ć ynĂ d¡ĄŇ rĂotĲŇ hĞ dŇ wĂŔDĎ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : S’ĲĄ bĎŇ CnpĘŇ r¿ČWĎ 15

=dŇ yČBĘ ÉynĂ rĄÄ GĂ sĘ êČ =M’Ă wĘ ynĂ tĄę ymĂ êĘ =M’Ă MyhĂÁ Łl’Ň bĲĄŇ yQĂÄ žh‘ĎbĘŇ èĲĎ hĂ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ
ynăĄjĘ =l‘Č MyS¡Ă TĚ nĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ChdĄŔ rĂIăŁ wČ : hŇ EĲĆhČ dŇ Cd¿Ň GĘ hČ =l’Ć ì¡Ň dĘŇ rĲĂo’wĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ 16

rS¿Ć ’Ğ lodŔ GĎhČ llăĎ èĎ hČ É lkŇŁ BĘ MygĂŔ gĘŇxăŁ wĘ ÉMytĂŇ SŁ wĘ MyląĂ kĘŇ ’ĲŁ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ
=dŇ ‘Č wĘ PŇ SĆ e¿ĆhČ mĲĄ dŇ wËĂDĎ MJ¿Ą IČwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿ĆmĄ C Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ ZrĆ’¿ĆmĄ CxË qĘ lĲĎ 17

tŇ o’Ì mĄ ‘BČÄ rĘ’Č =M’Ă žyJĂ Sy’ĂŔ ÉMhĆ mĄ TląČ mĘ nĂ =âlĲ wĘ MtĳĎŇ rĎxĽmĲĎ lĘ bŇ rĆ‘¡ĆhĎ
=lJĎ tŇ ’ËĄ dŇ wĂŔDĎ l~ăĄ IČwČ : CsnĲĚIĎwČ MyQ¡Ă mČ GĘ hČ =l‘Č Cb¿Ň kĘŇ rĲĎ=rSĆ ’Ğ r‘ČnËČ=Sy’ĲĂ 18

MhĆ lĎ ţ=rDČ‘Ę nĆ âlă wĘ : dŇ wĲĂDĎ ly~¿Ă hĂ wyS¡Ď nĎ yê¿ĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ qlĳĄ mĎ ‘Ğ Cx¡ qĘ lĲĎ rS¿Ć ’Ğ 19

rS¿Ć ’Ğ=lJĎ dŇ ‘ËČwĘ llĎŔ èĎ mĂ C ÉtonbĎŇ C MynąĂBĎ =dŇ ‘Č wĘ lodÁ GĎhČ =dŇ ‘Č wĘ NTÄŁ uĎ hČ =NmĂ
rqĳĎBĎ hČ wĘ N’Ň ~¡Ł hČ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ wĂŔDĎ xuăČIĂwČ : dŇ wĲĂDĎ bŇ yS¿Ă hĄ lJ¡Ł hČ MhĳĆ lĎ Cx¡ qĘ lĲĎ 20

dŇ wĂędĎŇ ’băŇŁ IĎwČ : dŇ wĲĂDĎ ll¿Č SĘ hŇ z¡Ć CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ’ChŔ hČ hŇ năĆqĘ UĂ hČ ÉynĄpĘŇ lĂ CgęhĞ nĲĎ 21

ÉMbĚŇ ySĂ IĲŁ wČ dŇ wĂędĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ ű tŇ kĆŇ QăĆ mĂ ű CrăGĘ jĂ =rSĲĆ ’Ğ MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ MyĂtČÄ ’Ň mĎ =l’Ć
oêĳ’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ wĘ dŇ wĂŔDĎ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ÉC’YĘ IĲĄwČ roWŔ BĘ hČ lxČ năČBĘ
N‘Č IČÁwČ : MolĲ SĎ lĘ Mh¡Ć lĎ l’¿Č SĘ IĂwČ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉdwĂDĎ SGąČ IĂwČ 22

Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ůdwĂDĎ=M‘Ă CkăŇ lĘ hĲĎ rSăĆ ’Ğ ÈMySĂ nĎ’ĞhĲĎ mĲĄ l‘Č IČęlĂ bĘŇ C ‘răĎ=Sy’ĲĂ =lJĎ
N‘ywww.bibleist.ru
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CnlĘ ~ĳČ hĂ rSăĆ ’Ğ ll¡Ď èĎ hČ mĲĄ MhĆŔ lĎ NêăĄ nĂ =âlĲ yUĂŔ ‘Ă CkăŇ lĘ hĲĎ =âl rSăĆ ’Ğ N‘Č yČ ť
: CkŇ lĲĄ yĄwĘ Cg¡ŇhĞ nĘ yĂwĘ wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉoêSĘ ’Ă =tŇ ’Ć Sy’ąĂ =M’Ă =yJĲĂ

23 ÉCnlĎÄ ho¿ĎhyĘ NtČÄ nĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’Ą ţ yxĳĎ’Ć Nk¡ĄŇ CW¿ ‘ĞtĲČŇ =âl dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
24 ‘măČ SĘ yĂ ÉymĂ C : CndĲĄŇ yĎBĘ Cnyl¡Ą ‘Ď ’B¿Ď hČ dŇ CdËŇ GĘ hČ =tŇ ’ĲĆ NêĄę IĂwČ CntĎŔ ’Ł rmăŁ SĘ IĂwČ

=l‘Č bŇ S¿Ą IŁ hČ qlĆ xËĄ kĘŇ C hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ BČ dŇ răĄIŁ hČ ű qlĆ xăĄ JĘ yJĂÂ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎlČ MkĆŔ lĎ
25 hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ mĲĄ yhĂě yĘwČ : CqŁlĲ xĞ yĲČ wD¿ĎxĘ yČ Myl¡Ă JĄ hČ sŘ20

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉTjĎ SĘ mĂ lĘ C qxąŁ lĘ hĎ mĆÁ WĂ yĘwČ
26 Ch‘ăĄrĄlĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄqĘ zĂlĘ llËĎ èĎ hČ mĲĄ xQÌČ SČ yĘwČ gŇlČŔ qĘ YăĂ =l’Ć ÉdwĂdĎŇ ’bąŇŁ IĎwČ

: hoĲĎhyĘ yb¿ĄŇ yĘ’ĲŁ ll¡Č èĘ mĂ hŇ kĎŔ rĎBĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ eąĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ

27 l’ËĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ rSÌĆ ’ĞlĲČ
bŇ gĆŇ n¡Ć=tŇ omĲ rĎBĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ

: rêĲĂ yČBĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ
28 r‘ËĄrŁ ‘ĞBĲČ rSÌĆ ’ĞlĲČ wĘ

tŇ om¡ pĘŇ WĲĂ BĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ
: ‘ČmĲŁ êĘ SĘ ’Ć BĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ

29 lkĎę rĎBĘ rSăĆ ’ĞlĲČ wĘ
ylĂŔ ’Ą mĘ xĘ rČIĘhČ yrăĄ‘ĎBĘ ÉrSĆ ’ĞlĲČ wĘ

: ynĲĂ yuĄhČ yr¿Ą‘ĎBĘ rS¡Ć ’ĞlĲČ wĘ
30 hŇ mËĎ rĘxĎ BĘ rSÌĆ ’ĞlĲČ wĘ

NS¡Ď ‘Ď=robŇ BĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ
: ëŇ tĲĎŇ ‘ĞbĲČŇ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ

31 NorĳbĘŇ xĆ BĘ rS¡Ć ’ĞlĲČ wĘ
: wySĲĎ nĎ’Ğ wĲČ ’Ch¿ dŇ w¡ĂDĎ MS¿Ď =ëŇ QĆ hČ tĘŇ hĂ =rSĲĆ ’Ğ tŇ omË qŁ UĘ hČ =lkĎŇ lĘ CĲ

’l É l’Ą rĎWĘ yĂ ySąĄ nĘ ’Č CsnĚÁ IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ MymăĂ xĎ lĘ nĂ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C
2 MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ Cqă BĘ dĘŇ IČwČ : ‘ČBĲŁ lĘ GĂ hČ rh¿Č BĘ Myl¡Ă lĎ xĞ Cl¿ jĘ IĂwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄjĘ mĂ

bŇ dËĎŇ nĎ ybĂŇ ’ĲĞ=tŇ ’Ć wĘ NtÌĎŇ nĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ CJă IČwČ wynĳĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ lC’¡ SĎ =tŇ ’Ć
3 lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ dŇ BąČ kĘŇ êĂ wČ : lC’Ĳ SĎ yn¿ĄBĘ ‘Č CS¡ =yJĂ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ

wh’Ymyw
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rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyrĲĂoUhČ mĲĄ dŇ ’¡Ł mĘ lxĆ I¿ĎwČ tŇ SĆ uĳĎBČ MySăĂ nĎ’Ğ Myr¡ĂoUhČ Ch’¿ĚYĎ mĘ IĂwČ 4

MylĂÄrĄ‘ĞhĲĎ C’obŇ yĎţ=NjĆ HbĎę ynĂ răĄqĘ dĎŇ wĘ ű ìăŇ BĘ rĘxČ PŇ Łl¿ SĘ wylĎÁkĄŇ ’WĄÄ nŁ lĘ ž lC’SĎ
’r¡ĄyĎ yJ¿Ă wylĎŔ kĄŇ ’WăĄ nŁ ÉhbĎŇ ’Ď âlą wĘ ybĂŔ =ClQĘ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ ÉynĂ rĚÄ qĎ dĘŇ C hŇ QĆ ’ąĄ hĎ
wyl¡Ď kĄŇ =’WĲĄ nŁ ’rĘI¿ČwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď lj¡Ł IĂwČ bŇ rĆxĆŔ hČ =tŇ ’Ć É lC’SĎ xuąČIĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ 5

tŇ mĎ IăĎwČ : oUĲ ‘Ă tŇ mĎ I¿ĎwČ oB¡ rĘxČ =l‘Č ’ChË =MGČ lj¿Ł IĂwČ lC’ĳ SĎ tŇ măĄ yJăĂ 6

’Ch¡ hČ MoI¿BČ wySËĎ nĎ’Ğ=lJĎ MGÌČ wylĎÁkĄŇ ’WĄÄ nŁ wĘ žwynĎBĎ tŇ SĆ Łlă SĘ C lC’Ã SĎ
rbĆŇ ‘ăĄBĘ ű rSăĆ ’Ğ wĲČ qmĆ ‘ĄÁ hĎ rbĆŇ ‘ĄÄ BĘ =rSĆ ’Ğ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ySĲĄ nĘ ’Č C’ă rĘIĂwČ : wDĲĎxĘ yČ 7

CbąŇ zĘ‘Č IĲČwČ wynĳĎbĎŇ C lC’ă SĎ CtŇ m¡Ą =ykĂŇ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ySăĄ nĘ ’Č ÉCsnĎ=yJĲĂ NDĄę rĘIČhČ
: NhĲĆ BĎ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ C’băŇŁ IĎwČ CsnĚŔ IĎwČ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć

C’ą YĘ mĘ IĂwČ MylĳĂ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć Tè¡Ą pČŇ lĘ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ C’băŇŁ IĎwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ 8

ÉCtŇ rĘkĘŇ IĂwĲČ : ‘ČBĲŁ lĘ GĂ hČ rh¿Č BĘ Myl¡Ă pĘŇ nĲŁ wynĎŔ BĎ tŇ SĆ Łlă SĘ =tŇ ’Ć wĘ É lC’SĎ =tŇ ’Ć 9

bŇ ybĂę sĎ MyêĂÁ SĘ lĂ jĘ =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ CxÄ QĘ SČ yĘwČ wylĳĎJĄ =tŇ ’Ć CTyS¡Ă pĘŇ IČwČ oSŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć
tŇ yB¡Ą wylĎŔ JĄ =tŇ ’Ć ÉCmWĂ IĎwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć yBĄ YČ ‘Ğ tŇ yB¿Ą rvËĄ bČŇ lĘ 10

yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ wylĎŔ ’Ą C‘ămĘ SĘ IĂwČ : NSĲĎ tŇ yB¿Ą tŇ m¡Č oxBĘ C‘Ŕ qĘ êĲĎ ÉotŇ IĎwĂGĘ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orĳêĎSĘ ‘Č 11

Sy’ăĂ =lJĎ CmCqÁ IĎwČ : lC’Ĳ SĎ lĘ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ CW¿ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ SybăĄŇ yĎ 12

wynĎŔ BĎ tŇ IăŁ wĂGĘ Ét’Ą wĘ lC’ę SĎ tŇ IăČwĂGĘ =tŇ ’Ć CxÂqĘ IĂwČ ůhlĎ yĘQČ hČ =lkĎŇ CkăŇ lĘ IĲĄwČ È lyĂxČ
=tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ : MSĲĎ Mt¡ĎŇ ’Ł Cp¿Ň rĘWĘ IĂwČ hŇ SĎ bĄŔ yĎ C’băŇŁ IĎwČ NSĳĎ tŇ yBăĄ tŇ m¡Č oxmĄ 13

: MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ CmY¡Ě IĎwČ hŇ SĎ bĳĄŇ yĎBĘ lSĆ ’¡Ć hĎ =tŇ xČ tĲČŇ Cr¿BĘ qĘ IĂwČ MhĆŔ ytĄŇ măŁ YĘ ‘Č
=tŇ ’Ć tŇ oJ¡ hČ mĲĄ bŇ SĎŔ dŇ wăĂdĎŇ wĘ lC’Ŕ SĎ tŇ omă ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ b"V, ’

ySĂę ylĂ èĘ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : MyĂnĲĎSĘ Mym¿Ă yĎ gŇl¡Ď qĘ YĂ BĘ dŇ wËĂDĎ bŇ SĆ IÌĄwČ qlĳĄ mĎ ‘ĞhĲĎ 2

hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ My‘ĂŔ rĚqĘ wydăĎŇ gĎŇbĘŇ C lC’Ŕ SĎ M‘ăĂmĄ ÉhnĆxĞUĲČ hĲČ =NmĂ ’BąĎ Sy’ĂÄ žheĄhĂ wĘ
rmĆ ’Ň IąŁ wČ : CxêĲĎSĘ IĂwČ hŇ YĎ rĘ’¡Č lj¿Ł IĂwČ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć o’ă bŇŁ BĘ ÉyhĂ yĘwĲČ oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č 3

: yêĂ TĘ lĲĎ mĘ nĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ hŇ n¿ĄxĞUĲČ mĂ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’obĳŇ êĎ hŇ E¡ĆmĂ y’¿Ą dŇ wĂŔDĎ Éol
snĎÄ=rSĆ ’Ğ rmĆ ’Ň IŁ wČţ ylĳĂ ’năĎ=dŇ GĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ y¿ĎhĎ =hŇ mĆ dŇ wËĂDĎ wyl¿Ď ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 4

lC’Ë SĎ MgČę wĘ CtŇ mĚŔ IĎwČ ÉM‘ĎhĎ =NmĂ lpąČŇ nĎ hŇ BĄÂ rĘhČ =MgČŇ wĘ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ =NmĂ M‘ĎÁ hĎ
êĎ‘Ę dČŔ yĎ ëŇ y’ăĄ olĳ dŇ yGăĂUČ hČ r‘Če¡ČhČ =l’Ć dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CtŇ mĲĄ on¡BĘ Nt¿ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ 5

’rąŁ qĘ nĂ olę dŇ yGăĂUČ hČ ű r‘ČeăČhČ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ : onĲ BĘ Nt¿ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ lC’¡ SĎ tŇ m¿Ą =yJĂ 6

bŇ kĆŇ rËĆhĎ hŇ e¿ĄhĂ wĘ otĳŇ ynĂ xĞ=l‘Č N‘ăĎSĘ nĂ lC’¡ SĎ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ‘ČBŔŁ lĘ GĂ hČ rhăČ BĘ ÉytĂŇ yrĄÄ qĘ nĂ
rm¡Č ’Ł wĲĎ ylĎŔ ’Ą ’răĎqĘ IĂwČ ynĂ ’ĳĄ rĘIĂwČ wyr¡ĎxĞ’ĲČ NpĆŇ I¿ĂwČ : ChqĲĚBĂ dĘŇ hĂ MyS¡Ă rĎjĲĎ hČ yl¿Ą ‘ĞbĲČŇ C 7
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8, 9 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď yq¡ĂlĄ mĲĎ ‘Ğ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IŁ wČ hŇ êĎ’ĳĎ =ymĂ yl¡Ă rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ynĂ eĲĄhĂ
yS¡Ă pĘŇ nČ dŇ o‘¿=lkĎŇ =yJĲĂ ZbĳĎŇ èĎ hČ ynĂ z¡ČxĎ ’Ğ yJ¿Ă ynĂ tĄŔ tĘŇ măŁ C ÉylČ ‘Ď ’nąĎ=dŇ mĎ ‘Ğ ylČę ’Ą

10 olĳ pĘŇ nĂ yrăĄxĞ’ĲČ hŇ y¡ĆxĘ yĲĂ âl¿ yJËĂ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ yJăĂ ChtĄŔ tĘŇ măŁ ’Ğ wĲČ ÉwylĎ ‘Ď dŇ mąŁ ‘Ĺ’ĲĆ wĎ : yBĲĂ
M’¿Ą ybĂŇ ’Ğ wĲĎ o‘Ŕ rŁ zĘ=l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉhdĎŇ ‘ĎYĘ ’Ć wĘ oSę ’Ň rŁ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ű rzĆeăĄhČ xuČÂ’Ć wĲĎ

11 MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =lJĎ Mg¿ČŇ wĘ M‘ĳĄrĎqĘ IĂwČ odŇ gĎŇbĘŇ BĂ dŇ wËĂDĎ qz¿ĄxĞ IĲČwČ : hŇ eĎhĲĄ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć
12 =l‘Č wĘ lC’ÂSĎ =l‘Č bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č CmY¡Ě IĎwČ CJŔ bĘŇ IĂwČ ÉCdŇ jĘ sĘ IĂwĲČ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ

: bŇ rĆxĲĎ BĆ Cl¡ pĘŇ nĲĎ yJ¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l‘Č wĘ ÉhoĎhyĘ M‘ąČ=l‘Č wĘ onęBĘ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ

13 Sy’ËĂ =NBĆ rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ êĎ’ĳĎ hŇ E¡ĆmĂ y’¿Ą olŔ dŇ yGăĂUČ hČ Ér‘ČeČÄhČ =l’Ć dŇ wĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
14 ÉxČŁlÄSĘ lĂ tĎŇ ’Ň rĄŔ yĎ âlă ëŇ y’Ą ť dŇ wĳĂDĎ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď yq¡ĂlĄ mĲĎ ‘Ğ rG¿Ą
15 MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ mĲĄ ÉdxČ ’Č lĘ dŇ wĂędĎŇ ’răĎqĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ xČ yS¿Ă mĘ =tŇ ’Ć tŇ x¡Ą SČ lĘ ìŔ dĘŇ yĲĎ
16 =l‘Č ìŇ ymĄ DĎ dŇ wĂŔDĎ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ mĲŁ IĎwČ ChJ¡Ą IČwČ oBĳ =‘gČŇjĘ SGăČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ

: hoĲĎhyĘ xČ yS¿Ă mĘ =tŇ ’Ć yêĂ t¡ČŇ mŁ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìbĘŇ hŇ nąĎ‘Ď ìŇ ypĂę yJăĂ ìŇ SĳĆ ’Ň rŁ

17, 18 rmĆ ’Ň ŁIěwČ : onĲ BĘ Nt¿ĎŇ nĎ ohĲ yĘ=l‘Č wĘ lC’¡ SĎ =l‘Č tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ n¡Ď yuĂ hČ =tŇ ’Ć dŇ wĂŔDĎ NăĄnqŁ yĘwČ
19 ÉybĂŇ ~Ę hČ : rSĲĎ IĎhČ rpĆŇ s¿Ą =l‘Č hŇ b¡ĎŇ CtŇ kĘŇ hŇ e¿ĄhĂ tŇ SĆ qĳĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ dŇ U¿Ą lČ lĘ
20 tŇ gČŔ bĘŇ CdŇ yGăĂêČ =l’Č : MyrĲĂoBgĂŇ Cl¿ pĘŇ nĲĎ ëŇ y’¡Ą llĳĎ xĎ ìŇ yt¡ĆŇ omBĎ =l‘Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ tŇ onăBĘ ÉhnĎxĘ mČÄ WĘ êĂ =NjĆ Nolĳ qĘ SĘ ’Č tŇ YăŁ CxBĘ Cr¡vĘ bČŇ êĘ =l’ĲČ
21 rTËĎ mĎ =l’Č wĘ lTÌČ =l’Č ‘ČBęŁ lĘ GĂ bČŇ yrăĄhĎ : MylĲĂ rĄ‘ĞhĲĎ tŇ on¿BĘ hŇ nĎ zĘŁl¡ ‘ĞêĲČ =NjĆ

lC’Ŕ SĎ NgăĄŇmĎ MyrĂŔ oBGĂ NgăĄŇmĎ É l‘ČgĘŇ nĂ MSąĎ yJăĂ tŇ mĳŁ CrtĘŇ ydăĄŇ WĘ C Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ
22 NtĎŔ nĎ ohă yĘ tŇ SĆ qĆ ť MyrĂŔ oBGĂ ÉblĆ xĄÄ mĄ MylĂę lĎ xĞ MDăČmĂ : NmĆ èĲĎ BČ xČ yS¿Ă mĎ yl¡Ă BĘ
23 NtĎę nĎ ohĲ ywĂ lC’ă SĎ : MqĲĎ yrĄ bŇ CS¡ tĎŇ âl¿ lC’Ŕ SĎ bŇ rĆxăĆwĘ roxĳ ’Ď gŇ oW¡ nĎ âl¿

CQqČŔ MyrăĂSĎ eĘ mĂ CdŇ rĳĎpĘŇ nĂ âlă Mt¡ĎŇ ombĘŇ C MhĆŔ yIĄxČ BĘ ÉMmĂ y‘Ă eĘ hČ wĘ MybąĂŇ hĎ ’ĹeĲĆhČ
24 MkąĆŇ SĘ BĲĂ lĘ UČ hČ hŇ nĎ ykĳĆŇ BĘ lC’¡ SĎ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉtonBĘ : CrbĲĄŇ GĎ tŇ oy¡rĎ’ĞmĲĄ
25 Clă pĘŇ nĲĎ ëŇ y’Ą ť : NkĲĆŇ SĘ CbŇ lĘ l‘¡Č bŇ hĎŔ zĎ ydăĂŇ ‘Ğ ÉhlĆ ‘ĞUĲČ hĲČ MynĂŔ dĎŇ ‘Ğ=M‘Ă ÉynĂ SĎ
26 ìŇ ylĆę ‘Ď ylăĂ =rYČ : llĲĎ xĎ ìŇ yt¡ĆŇ omBĎ =l‘Č NtĎŔ nĎ ohă yĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ ëŇ ot¡Ň BĘ MyrĂŔ BŁ gĂŇ

tŇ b¡ČŇ hĞ’ĲČ mĄ ylĂŔ ÉìtĘŇ bĲĎŇ hĞ’ĲČ hŇ tĎŇ ’ąČ lĘ pĘŇ nĂ dŇ ’ĳŁ mĘ yQ¡Ă êĎmĘ ‘¿ČnĎ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉyxĂ ’Ď
27 : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ yl¿Ą JĘ Cd¡Ň bĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MyrĂŔ oBgĂŇ Clă pĘŇ nĲĎ ëŇ y’Ą ť : MySĲĂ nĎ
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ÉtxČ ’Č BĘ hŇ lĆę ‘Ĺ’ĲĆhČ ÉrmŁ ’Ň lĄ ű hoąĎhyBĲČ dŇ wĂÄDĎ ž l’Č SĘ IĂwČ NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ yhăĂ yĘwČ b
hŇ l¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇ nĎ’¿Ď dŇ wËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ hŇ lĳĄ ‘Ğ wyl¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď
ÉM‘ČŁnÄ yxĂ ’Ğ wySĳĎ nĎ yêăĄSĘ Mg¡ČŇ wĘ dŇ wĂŔDĎ ÉMSĎ l‘Č IąČwČ : hŇ nĎrĲŁ bĘŇ xĆ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 2

oUË ‘Ă =rSĆ ’Ğ wySÌĎ nĎ’Ğ wĲČ : ylĲĂ mĘ rĘJČ hĲČ lb¿ĎŇ nĎ tŇ SĆ ’¡Ą lyĂgČě ybĂŇ ’Ğ wĲČ tŇ ylĂŔ ‘ĄrĘzĘIĂhČ 3

hŇ dĎŔ ChyĘ ySăĄ nĘ ’Č ÉC’bÄŁ IĎwČ : NorĲbĘŇ xĆ yr¿Ą‘ĎBĘ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ otĳŇ ybĄŇ C Sy’ăĂ dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ l¿Ď ‘ĹhĲĆ 4

rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdwĂdĎŇ lĘ CdŇ GąĂ IČwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ yBăĄ =l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ dŇ wËĂDĎ=tŇ ’Ć MSÌĎ =CxSĘ mĘ IĂwČ
: lC’Ĳ SĎ =tŇ ’Ć Cr¡bĘŇ qĲĎ rS¿Ć ’Ğ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ SybăĄŇ yĎ ÉySĄ nĘ ’Č

MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ SybăĄŇ yĎ yS¡Ą nĘ ’Č =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉdwĂDĎ xląČ SĘ IĂwČ 5

=M‘Ă ÉMkĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=M‘Ă hŇ EĆęhČ dŇ sĆ xăĆ hČ MtĆÁ yWĂ ‘Ğ rSĆÄ ’Ğ hoĎŔhylĲČ ÉMêĆ’Č MykąĂŇ rĚBĘ
MgăČŇ wĘ tŇ mĳĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ xăĆ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă ho¿ĎhyĘ=W‘Č yĲČ hŇ êĎě ‘Č wĘ : otĲŇ ’Ł Cr¡BĘ qĘ êĂ wĲČ lC’Ŕ SĎ 6

: hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ Mt¡ĆŇ yWĂ ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ băĎŇ oFhČ ÉMkĆŇ êĘ ’Ă hŇ WąĆ ‘Ĺ’ĲĆ ykĂę nŁ ’ĲĎ
sŘ21 lC’ĳ SĎ MkăĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ tŇ m¡Ą =yJĂ lyĂxČŔ =ynĄbĘŇ lĂ ÉCyhĘ wĲĂ MkĆę ydĄŇ yĘ hŇ nĎqĘ zăČxĹêĲĆ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ 7

: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ lĆ m¡Ć lĘ hŇ dËĎŇ ChyĘ=tŇ ybĲĄŇ CxÌ SĘ mĲĎ ytĂę ’Ł =MgČŇ wĘ
ÉtSĆ BÄŁ Sy’¿Ă =tŇ ’Ć xqČę lĎ lC’ĳ SĎ lĘ rSăĆ ’Ğ ’b¡ĎŇ YĎ =rWČ rnĄŔ =NBĆ rnăĄbĘŇ ’Č wĘ 8

yr¡ĂCS’ĞhĲĎ =l’Ć wĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ =l’Ć ÉChkĄÄ lĂ mĘ IČwČ : MyĂnĲĎxĞmĲČ Chr¡ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ lC’Ŕ SĎ =NBĆ 9

: hŇŁQĲ JĚ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č wĘ NmĂŔ yĎnĘ BĂ =l‘Č wĘ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć =l‘Č wĘ l’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂ=l’ĲĆ wĘ
ÉokŇ lĘ mĎ BĘ lC’ę SĎ =NBĆ tŇ SĆ BăŁ =Sy’ĲĂ hŇ nĎÁSĎ My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č =NBĆ 10

yr¿ĄxĞ’ĲČ Cy¡hĎ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yBăĄ ëŇ ’Č ť ëŇ ĳĎlmĎ Myn¡ĂSĎ MyĂê¿ČSĘ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č
Nor¡bĘŇ xĆ BĘ ëŇ lĆ mËĆ dŇ w¿ĂdĎŇ hŇ yĎÄhĎ žrSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČ rjăČ sĘ mĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : dŇ wĲĂdĎŇ 11

: MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ è¿Ď SĂ wĘ Myn¡ĂSĎ ‘bČŇ S¿Ć hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ yBăĄ =l‘Č
MyĂn¡ČxĞUĲČ mĲĂ lC’ĳ SĎ =NBĆ tŇ SĆ BăŁ =Sy’ĲĂ yd¡ĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ rnĄŔ =NBĆ rnăĄbĘŇ ’Č É’YĄ IĄwČ 12

tŇ k¿ČŇ rĄBĘ =l‘Č MCSË GĘ pĘŇ IĂwĲČ C’Ŕ YĘ yĲĎ ÉdwĂdĎŇ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ hŇ yĎÁCrYĘ =NBĆ bŇ ’ĎÄ oywĘ : hŇ nĎ o‘Ĳ bĘŇ GĂ 13

hŇ k¡ĎŇ rĄBĘ hČ =l‘Č hŇ QĆ ’¿Ą wĘ hŇ EĆŔmĂ ÉhkĎŇ rĄBĘ hČ =l‘Č hŇ QĆ ’ąĄ CbÁ SĘ IĄÄwČ wDĳĎxĘ yČ No‘¡bĘŇ GĂ
Cq¡ xĞWĲČ ywĲĂ MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ É’nĎ CmCqą yĎ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉrnĄbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ EĲĆmĂ 14

rWăĎ ‘Ď MynÌĄSĘ rjĳĎsĘ mĂ bĘŇ CrăbĘŇ ‘Č IĲČwČ Cmq¡ĚIĎwČ : CmqĲĚyĎ bŇ ’¡Ď oy rmĆ ’Ň I¿Ł wČ CnynĳĄpĎŇ lĘ 15

: dŇ wĲĂdĎŇ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ C lC’Ŕ SĎ =NBĆ ÉtSĆ BÄŁ Sy’¿Ă lĘ C NmĂę yĎnĘ bĂŇ lĘ
wDĳĎxĘ yČ Cl¡ jĘ IĂwĲČ Ch‘ĄŔ rĄ dŇ YăČ BĘ ÉoBrĘxČ wĘ Ch‘Ąę rĄ S’Ň răŁ BĘ ű Sy’ăĂ CqzĂÁxĞ IĲČwČĲ 16

yhÌĂ êĘ wČ : No‘Ĳ bĘŇ gĂŇBĘ rS¿Ć ’Ğ Myr¡Ă~ĚhČ tŇ q¿ČlĘ xĆ ’ChŔ hČ Moqă UĎ lČ É’rĎqĘ IĂwČ 17
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ySăĄ nĘ ’Č wĘ ÉrnĄbĘŇ ’Č PŇ gĆŇ eąĎIĂwČ ’Chĳ hČ MoIăBČ dŇ ’¡Ł mĘ =dŇ ‘Č hŇ S¿Ď qĎ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ
18 bŇ ’¿Ď oy hŇ yĎŔCrYĘ ynăĄBĘ ÉhSĎ ŁlSĘ MSĎę =CyhĘ IĲĂwČ : dŇ wĲĂdĎŇ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄpĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

rS¿Ć ’Ğ My¡ĂbĎŇ ~Ę hČ dŇ x¿Č ’Č JĘ wylĎŔ gĘŇrČBĘ lqăČ É l’Ą hWĎ ‘ĞwĲČ l’ĳĄ hWĎ ‘ĞwĲČ yS¡Č ybĂŇ ’Ğ wĲČ
19 =l‘Č tŇ kĆŇ lĆę lĎ hŇ TăĎ nĎ=âlĲ wĘ rnĳĄbĘŇ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ l’¡Ą hWĎ ‘Ğ PŇ D¿Ł rĘIĂwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ
20 rmĆ ’Ň ŁIěwČ wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉrnĄbĘŇ ’Č NpĆŇ IąĂwČ : rnĲĄbĘŇ ’Č yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ lw’Ň mŔŁ vĘ hČ =l‘ĲČwĘ ÉNymĂ IĎhČ
21 ÉìlĘ hŇ TąĄ nĘ rnĄębĘŇ ’Č olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď rmĆ ’Ň I¡Ł wČ l’ĳĄ hWĎ ‘Ğ hŇ z¡Ć hŇ ê¿Ď’Č hĲČ

ì¡Ň lĘ =xqČ wĘ MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ mĲĄ ÉdxĎ ’Ć ìę lĘ zxăŁ ’ĹwĲĆ ìŇ lĆŔ ’Ň mŁ WĘ =l‘Č o’ă ÉìnĘ ymĲĂ yĘ=l‘Č
22 dŇ o‘ă PŇ sĆ IÌŁ wČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ mĄ rCs¡ lĎ l’ĄŔ hWĎ ‘Ğ hŇ băĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ otĳŇ YĎ lĂ xĞ=tŇ ’Ć

hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉhJĎ JĆ ’Č hŇ UĎ ląĎ yrĳĎxĞ’ĲČ mĄ ì¡Ň lĘ rCs¿ l’ĄŔ hWĎ ‘Ğ=l’Ć ÉrmŁ ’Ň lĄ rnĄębĘŇ ’Č
23 žrnĄbĘŇ ’Č ChJăĄ IČwČ rCsę lĎ N’ăĄ mĎ yĘwČ : ìŇ yxĲĂ ’Ď bŇ ’¡Ď oy=l’Ć ynČŔ pĎŇ ’văĎ ’Ć Éëy’Ą wĘ

MS¡Ď =ljĎ IĂwČ wyrĎŔ xĞ’ĲČ mĄ ÉtynĂ xĞhĲČ ’YąĄêĄ wČ SmĆ xęŁ hČ =l’Ć tŇ ynĂÁxĞhĲČ yrĄÄ xĞ’ĲČ BĘ
l’ËĄ hWĎ ‘Ğ MSÌĎ lpČŇ nĎÄ=rSĆ ’Ğ žMoqUĎ hČ =l’ĲĆ ’BăĎ hČ =lJĎ yhĂÃ yĘwČ otŇ xČ êČ tŇ mĎ IăĎwČ

24 hŇ ’Ď BĎŔ SmĆ èăĆ hČ wĘ rnĳĄbĘŇ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ yS¡Č ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ ’¿Ď oy CpËŇ DĘrĘIĂwĲČ : CdŇ mĲŁ ‘ĞIĲČwĲČ tŇ m¡Ł IĎwČ
rB¿Č dĘŇ mĂ ëŇ rĆD¡Ć xČ ygĂŔ =ynĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ hŇ UĎŔ ’Č tŇ ‘ăČbĘŇ GĂ =dŇ ‘Č C’BĎ ť hŇ UĎ hĄę wĘ

25 tŇ xĳĎ ’Ć hŇ DăĎgĚŇ’ĞlĲČ Cy¡hĘ IĲĂwČ rnĄŔ bĘŇ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ CYą BĘ qČ tĘŇ IĲĂwČ : No‘Ĳ bĘŇ GĂ
26 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ bŇ ’Ďę oy=l’Ć rnĄÁbĘŇ ’Č ’rĎÄ qĘ IĂwČ : tŇ xĲĎ ’Ć hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ =S’Ň rĲŁ l‘¿Č CdŔ mĘ ‘Č IăČwČ

hŇ nĳĎ orxĞ’ĲČ BĎ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ hŇ r¿ĎmĎ =yJĲĂ hŇ êĎ‘Ę dČŔ yĎ ’olă hĞ bŇ rĆxĆŔ lkČŇ ’Ň êăŁ ÉxYČ nĆÄlĎ hĞ
27 bŇ ’ĎŔ oy rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ yr¿ĄxĞ’ĲČ mĄ bŇ CS¡ lĎ M‘ĎŔ lĎ rmăČ ’Ň tŇŁ =âlĲ ÉytČŇ mĎ =dŇ ‘Č wĘ

M‘ĎŔ hĎ hŇ lăĎ ‘ĞnĲČ ÉrqĆBÄŁ hČ mĲĄ z’ąĎ yJăĂ êĎrĘBĳČDĂ ’l¡Ą Cl yJ¿Ă MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ yxČ ť
28 M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ rpĎŔ oèBČ Éb’Ď oy ‘qąČtĘŇ IĂwČ : wyxĲĂ ’Ď yr¿ĄxĞ’ĲČ mĄ Sy’¡Ă
29 rnăĄbĘŇ ’Č wĘ : MxĲĄ QĎ hĂ lĘ dŇ o‘¡ Cp¿Ň sĘ yĲĎ=âlwĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yrăĄxĞ’ĲČ dŇ o‘¡ Cp¿Ň DĘrĘyĂ=âlĲ wĘ

NDĄę rĘIČhČ =tŇ ’Ć CrăbĘŇ ‘Č IĲČwČ ’Chĳ hČ hŇ lĎ yĘQăČ hČ lJ¡Ł hŇ bĎŔ rĎ‘ĞBĲĎ ÉCkŇ lĘ hĲĎ wySĎę nĎ’Ğ wĲČ
30 rnĄŔ bĘŇ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ mĄ bŇ SĎ ť bŇ ’Ďę oywĘ : MyĂnĲĎxĞmĲČ C’b¡ŇŁ IĎwČ NorŔ tĘŇ BĂ hČ =lJĎ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ

Sy’¡Ă rW¿Ď ‘Ď=hŇ ‘ĲĎSĘ êĂ dŇ wËĂdĎŇ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ CdÁ qĘ jĎÄ IĂwČ M‘ĳĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ZB¡Ł qĘ IĂwČ
31 tŇ o’Ì mĄ =SŁlĲ SĘ rnĳĄbĘŇ ’Č yS¡Ą nĘ ’Č bĘŇ C NmĂŔ yĎnĘ BĂ mĂ ÉCJhĂ dŇ wĂędĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ : l’ĲĄ hŇ WĎ ‘ĞwĲČ
32 wybĂŔ ’Ď rbĆŇ qăĆBĘ ÉChrĚÄ BĘ qĘ IĂwĲČ l’ĄŔ hWĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉC’WĘ IĂwČ : CtŇ mĲĄ Sy’¡Ă MyèËĂ SĂ wĘ

Mh¡Ć lĎ r’¿Ł IĄwČ wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ Éb’Ď oy hŇ lĎ yĘQČęhČ =lkĎŇ CkăŇ lĘ IĲĄwČ MxĆ lĳĎ tŇ yBăĄ rS¡Ć ’Ğ
g dŇ wĳĂDĎ tŇ yBăĄ Nyb¡ĄŇ C lC’Ŕ SĎ tŇ yBăĄ NyBĄ ť hŇ JĎŔ rĚ’Ğ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ yhąĂ êĘ wČ : NorĲbĘŇ xĆ BĘ
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: MyQĲĂ dČŇ wĘ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ lC’¡ SĎ tŇ yb¿ĄŇ C qzĄŔxĎ wĘ ëŇ ăĄlhŁ ÉdwĂdĎŇ wĘ
M‘Čn¡Ł yxĂ ’ĞlĲČ NonŔ mĘ ’Č ÉorokŇ bĘŇ yhąĂ yĘwČ NorĳbĘŇ xĆ BĘ Myn¡ĂBĎ dŇ wËĂdĎŇ lĘ wdÌř lyw 2

ylĳĂ mĘ rĘJČ hĲČ lbăĎŇ nĎ tŇ SĆ ’¡Ą lgĄŇ ybĂŇ ’ĞlĲČ bŇ ’ĎŔ lĘ kĂŇ ChnăĄSĘ mĂ C : tŇ lĲĂ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ 3

y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ wĘ : rCSĲ GĘ ëŇ lĆ m¿Ć ym¡Č lĘ êČ =tŇ BČ hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ =NBĲĆ Molă SĎ bĘŇ ’Č ÉySĂ lĂ èĘ hČ wĘ 4

M‘ĎŔ rĘtĘŇ yĂ yèăĂ èĂ hČ wĘ : lTĲĎ ybĂŇ ’Ğ=NbĆŇ hŇ y¿ĎTĘ pČŇ SĘ yS¡Ă ymĂ xĞhĲČ wĘ tŇ yGĳĂxČ =NbĆŇ hŇ IăĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ 5

: NorĲbĘŇ xĆ BĘ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ Cd¿Ň QĘ yĚ hŇ QĆ ’ËĄ dŇ wĳĂDĎ tŇ SĆ ’ăĄ hŇ l¡Ď gĘŇ‘ĆlĘ
rnËĄbĘŇ ’Č wĘ dŇ wĳĂDĎ tŇ yBăĄ Nyb¡ĄŇ C lC’Ŕ SĎ tŇ yBăĄ NyBĄ ť hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ÉtoyhĘ BĲĂ yhĂę yĘwČ 6

hŇ jăĎ YĘ rĂ Hm¡Ď SĘ C SgĆŇlĆŔ jĂ lC’ă SĎ lĘ C : lC’Ĳ SĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ qE¡ĄxČ tĘŇ mĂ hŇ y¿ĎhĎ 7

: ybĲĂŇ ’Ď SgĆŇl¿Ć yjĂ =l’Ć hŇ tĎŇ ’Ň B¡Ď ‘Č CD¿mČ rnĄŔ bĘŇ ’Č =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ IĳĎ’Č =tŇ bČŇ
bŇ lĆ J¿Ć S’Ň rÄŁ hĞ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ tŇ SĆ BęŁ =Sy’ĲĂ yrăĄbĘŇ DĂ=l‘Č dŇ ’ÁŁ mĘ rnĄÄbĘŇ ’Č lĘ žrxČ IĂwČ 8

ìŇ ybĂę ’Ď lC’ă SĎ ű tŇ yBăĄ =M‘Ă dŇ sĆ xĆÁ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ MoIÄhČ ůhdĎŇ ChylĲĂ rSăĆ ’Ğ ÈykĂŇ ŁnÅ’Ď
Nw¿Ł ‘Ğ ylËČ ‘Ď dŇ q¿Ł pĘŇ êĂ wČ dŇ wĳĂDĎ=dŇ yČBĘ ìŇ t¡ĂŇ yYĂ mĘ hĂ âl¿ wĘ Ch‘ĄŔ rĄmăĄ=l’Ć wĘ ÉwyxĎ ’Ć =l’Ć
yJĂę olĳ PŇ ysăĂ yŁ hŇ k¡ŇŁ wĘ rnĄŔ bĘŇ ’Č lĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ : MoIĲhČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ 9

hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ ryb¿ĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ : oQĲ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ Nk¡ĄŇ =yJĂ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ ‘BąČ SĘ nĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ 10

hŇ dĎŔ ChyĘ=l‘Č wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č dŇ wĂędĎŇ ’iăĄ JĂ =tŇ ’Ć MyqĂÂhĎ lĘ C lC’ĳ SĎ tŇ yBăĄmĂ
rbĳĎŇ DĎ rn¡ĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ dŇ o‘Ŕ lkăŇŁ yĎ=âlĲ wĘ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ =dŇ ‘Č wĘ ND¡ĎmĂ 11

: otĲŇ ’Ł ot¡Ň ’Ď rĘIĂmĂ
ZrĆ’ĳĎ=ymĂ lĘ rm¡Ł ’Ň lĄ otŇ xČ êČ dŇ wËĂDĎ=l’Ć ű MykÌĂŇ ’Ď lĘ mČ rnĄÄbĘŇ ’Č žxlČ SĘ IĂwČ 12

ìŇ yl¡Ć ’Ą bŇ s¿Ą hĎ lĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă ydăĂŇ yĎ ÉheĄhĂ wĘ yêĂŔ ’Ă ÉìtĘŇ yrĲĂbĘŇ hŇ tąĎŇ rĘJĎ rmęŁ ’Ň lĄ
ëŇ ’ăČ tŇ yrĳĂBĘ ì¡Ň êĘ ’Ă tŇ r¿Ł kĘŇ ’Ć ynĂě’Ğ bŇ oTŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć 13

ű yJăĂ ynČŔ jĎ =tŇ ’Ć hŇ ’ăĆ rĘtĂŇ =âlĲ ÉrmŁ ’Ň lĄ ìąŇ êĘ ’Ă mĲĄ l’ĄÄ SŁ žykĂŇ nŁ ’ĲĎ dŇ xĎÃ ’Ć rbăĎŇ DĎ
: ynĲĎjĎ =tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ ì¡Ň ’ĞbĲŇŁ BĘ lC’Ŕ SĎ =tŇ BČ lkăČŇ ymĂ tŇ ’Ą ť ìę ’Ğ ybĂŇ hĹ ynăĄpĘŇ lĂ =M’Ă

hŇ nąĎêĘ rmĳŁ ’Ň lĄ lC’¡ SĎ =NBĆ tŇ SĆ B¿Ł =Sy’ĲĂ =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉdwĂDĎ xląČ SĘ IĂwČ 14

tŇ ol¿ rĘ‘Ď hŇ ’¡Ď mĄ BĘ ylĂŔ yêĂ WĘ răČ’Ą ÉrSĆ ’Ğ lkČŔ ymĂ =tŇ ’Ć ÉyêĂ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć
l’¿Ą yTĂ lĘ jČ M‘¡ĂmĄ Sy’ĳĂ M‘ĲĂmăĄ hĎ x¡Ć uĎ IĂwČ tŇ SĆ BŔŁ Sy’ăĂ ÉxlČ SĘ IĂwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ 15

MyrĳĂxĚBĲČ =dŇ ‘Č hĎ yr¡ĆxĞ’ĲČ hŇ kËŇŁ bĎŇ C ëŇ olÌ hĎ HSĎę y’Ă HêĎÁ ’Ă ëŇ lĆ IĄÄwČ : VwĲřl=NBĆ 16

yn¿ĄqĘ zĂ=M‘Ă hŇ yĎŔhĎ rnăĄbĘŇ ’Č =rbČŇ dĘŇ C : bŇ SĲŁ IĎwČ bŇ CS¡ ëŇ ¿Ąl rnËĄbĘŇ ’Č wyl¿Ď ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 17

l’rVy
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dŇ wËĂDĎ=tŇ ’Ć MySÌĂ qĘ bČŇ mĘ MtĆÂ yyĂhĹ MSŔŁ lĘ SĂ =MGČ É lomêĘ =MGČ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
18 ű dŇ yăČBĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdwĂDĎ=l’Ć rmąČ ’Ď hoĎęhyĘ yJăĂ CWĳ ‘Ğ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ ëŇ lĆ m¡Ć lĘ

=lJĎ dŇ I¡ČmĂ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ dŇ IăČmĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ yUąĂ ‘Č=tŇ ’Ć ‘Č ySĂÁ oh yDĂę bĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ
19 rBĄÂ dČŇ lĘ rnĄębĘŇ ’Č =MGČ ëŇ lĆ IăĄwČ NymĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄzĘ’Ď BĘ rn¡ĄbĘŇ ’Č =MGČ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : MhĲĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ

yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄy‘ĄBĘ ÉboT=rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ąĄ NorŔ bĘŇ xĆ BĘ ÉdwĂdĎŇ ynąĄzĘ’Ď BĘ
20 MyrăĂWĘ ‘Ć oê¡’Ă wĘ NorŔ bĘŇ xĆ ÉdwĂDĎ=l’Ć rnąĄbĘŇ ’Č ’bÄŁ IĎwČ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ tŇ yB¿Ą =lJĎ
21 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ êĲĆSĘ mĂ oê¡’Ă =rSĆ ’Ğ MyS¿Ă nĎ’ĞlĲČ wĘ rnËĄbĘŇ ’Č lĘ dŇ wÌĂDĎ W‘Č IČÄwČ MySĳĂ nĎ’Ğ sŘ22

ëŇ lĆ UĆÁ hČ ynĂÄdŇŁ ’Ğ=l’Ć žhYĎ BĘ qĘ ’Ć wĘ hŇ kĎŇ lĄÃ’Ą wĲĘ ű hŇ mĎ Cqă ’Ď dŇ wĂÃDĎ=l’Ć rnăĄbĘŇ ’Č
hŇ C¡Ć’Č êĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ êĎŔ kĘŇ lČ măĎ C tŇ yrĂŔ BĘ ÉìêĘ ’Ă CtąŇ rĘkĘŇ yĂwĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć

22 dŇ wąĂdĎŇ ydĄÄ bĘŇ ‘Č žheĄhĂ wĘ : MolĲ SĎ BĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ rn¡ĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ xQ¿Č SČ IĘwČ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ
ÉdwĂDĎ=M‘Ă CenąĆ y’Ą rnĄębĘŇ ’Č wĘ C’ybĳĂŇ hĄ MUăĎ ‘Ă bŇ r¡Ď ll¿Ď SĎ wĘ dŇ CdŔ GĘ hČ mĲĄ ’BăĎ Éb’Ď oywĘ

23 =rSĆ ’Ğ ’b¿ĎŇ ~Ď hČ =lkĎŇ wĘ bŇ ’ËĎ oywĘ : MolĲ SĎ BĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ ox¡ QĘ SĂ yJ¿Ă NorŔ bĘŇ xĆ BĘ
ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉrnĄ=NBĆ rnąĄbĘŇ ’Č =’BĲĎ rmŔŁ ’Ň lĄ Éb’Ď oylĘ CdŇ GąĂ IČwČ C’BĳĎ oê¡’Ă

24 hŇ măĆ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć Éb’Ď oy ’bąŇŁ IĎwČ : MolĲ SĎ BĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ Chx¡Ą QĘ SČ yĘwĲČ
: ëŇ olĲ hĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ oê¡xĘ QČ SĂ hŇ E¿Ć=hŇ UĎ lĲĎ ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉrnĄbĘŇ ’Č ’bąĎŇ =hŇ eĄhĂ hŇ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď

25 Éì’ĞYĲĎ om=tŇ ’Ć tŇ ‘ČdČÁ lĎ wĘ ’BĳĎ ì¡Ň tĘŇ êŁ pČŇ lĘ yJ¿Ă rnĄŔ =NBĆ rnăĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ
26 Éb’Ď oy ’YąĄ IĄwČ : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ ê¡Ď’Č rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ tŇ ‘ČdČě lĎ wĘ ìŇ ’Ć obŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ

roBă mĂ ot¡Ň ’Ł CbŇ S¿Ă IĎwČ rnĄŔ bĘŇ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ xląČ SĘ IĂwČ dŇ wĂŔDĎ M‘ăĂmĄ
27 ëŇ oêă =l’Ć Éb’Ď oy ChFąĄ IČwČ NorŔ bĘŇ xĆ ÉrnĄbĘŇ ’Č bŇ SĎ IąĎwČ : ‘dĲĎŇ yĎ âl¿ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ hŇ rĳĎiĂ hČ

l’¿Ą hŇ WĎ ‘Ğ Md¡ČŇ BĘ tŇ mĎ IĎěwČ SmĆ xŔŁ hČ ÉMSĎ ChJąĄ IČwČ ylĂ èĳĆ BČ oê¡’Ă rB¿Ą DČlĘ r‘ČèČŔ hČ
28 yêËĂ kĘŇ lČ mĘ mČ C ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ yqĂÄ nĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ NkĄŔ yrĄxĞ’ăČ mĄ ÉdwĂDĎ ‘mąČ SĘ IĂwČ : wyxĲĂ ’Ď
29 S’Ň răŁ =l‘Č ÉClxĚÄ yĎ : rnĲĄ=NBĆ rn¿ĄbĘŇ ’Č ym¡Ą DĘmĂ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č ho¡ĎhyĘ M‘¿ĂmĄ

‘rĎÂYŁ mĘ C bŇ zĎţ bŇ ’ĎÃ oy tŇ yBăĄmĂ tŇ răĄJĎ yĂ=l’Č wĲĘ wybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =lJĎ l’¡Ć wĘ bŇ ’ĎŔ oy
30 wyxĂŔ ’Ď ySăČ ybĂŇ ’Ğ wĲČ Éb’Ď oywĘ : MxĆ lĲĎ =rsČ xĞ wĲČ bŇ rĆx¡ĆBČ lp¿ĄŇ nŁ wĘ ëŇ lĆ jËĆ BČ qyz¿ĂxĞmĲČ C

No‘¡bĘŇ gĂŇBĘ MhËĆ yxĂ ’Ğ l’ÌĄ hWĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć tŇ ymĂÁ hĄ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č rnĳĄbĘŇ ’Č lĘ Cg¡ŇrĘhĲĎ
31 M‘ăĎhĎ =lJĎ =l’Ć wĘ bŇ ’ĎÁ oy=l’Ć dŇ wĂÄDĎ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ

rnĳĄbĘŇ ’Č ynăĄpĘŇ lĂ Cd¡Ň pĘŇ sĂ wĘ MyuĂŔ WČ CrăgĘŇxĂ wĘ ÉMkĆŇ ydĄŇ gĘŇbĂŇ C‘ąrĘqĂ oêę ’Ă =rSĆ ’Ğ
32 NorĳbĘŇ xĆ BĘ rn¡ĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć Cr¿BĘ qĘ IĂwČ : hŇ FĲĎ UĂ hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ ëŇ ¡ĄlhŁ dŇ wĂŔDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ

: M‘ĲĎhĎ =lJĎ CJ¡ bĘŇ IĂwČ rnĄŔ bĘŇ ’Č rbĆŇ qăĆ=l’Ć ÉOĘ bĘŇ IĄÄwČ olę oq=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UăĆ hČ ’vÌĎ IĂwČ
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: rnĲĄbĘŇ ’Č tŇ Cm¿ yĎ lb¡ĎŇ nĎ tŇ om¿ JĘ hČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ rn¡ĄbĘŇ ’Č =l’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ N¿ĄnqŁ yĘwČ 33

yn¿ĄpĘŇ lĂ lopËŇ nĘ JĂ CSGĎŔ hĚ MyĂêăČSĘ xĚ nĘ lĂ =âlĲ ÉìylĆÄgĘŇrČwĘ tŇ orę sĚ’Ğ=âlĲ ìŇ dăĆŇ yĎ 34

=lkĎŇ ’băŇŁ IĎwČ : wylĲĎ ‘Ď tŇ oJ¿ bĘŇ lĂ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ CpŇ s¿Ă IŁ wČ êĎlĘ pĳĎŇ nĎ hŇ l¡Ď wĘ‘Č=ynĲĄbĘŇ 35

rmęŁ ’Ň lĄ dŇ wĂÁDĎ ‘bČÄ èĎ IĂwČ MoIĳhČ dŇ o‘ăBĘ MxĆ l¡Ć dŇ wËĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ orÌbĘŇ hČ lĘ M‘Ďę hĎ
SmĆ èËĆ hČ =’obĲŇ ynÌĄpĘŇ lĂ =M’Ă yJăĂ PŇ ysĂŔ yŁ hŇ kăŇŁ wĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ yQąĂ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ hŇ JăŁ
MhĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ T¡Č yIĂwČ CryJĂŔ hĂ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ =lkĎŇ o’¿ MxĆ l¡Ć =M‘ČTĘ ’Ć 36

M‘ËĎhĎ =lkĎŇ C‘ÌdĘŇ IĲĄwČ : bŇ oTĲ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄBĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ hŇ WăĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ JĘ 37

=tŇ ’Ć tŇ ym¡Ă hĎ lĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ mĲĄ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ âlą yJăĂ ’Chĳ hČ MoIăBČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ
’olă hĞ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rnĲĄ=NBĆ rn¿ĄbĘŇ ’Č 38

ÉërČ MoI¿hČ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ lpËČŇ nĎ lodę gĎŇ wĘ rWăČ =yJĂ C‘Ŕ dĘŇ tĄŇ 39

MQÌĄ SČ yĘ yeĂ UĳĆ mĂ MySăĂ qĎ hŇ y¡ĎCrYĘ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’ËĄ hĎ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ wĘ ëŇ lĆ mĆŔ xČ CSă mĎ C
lC’ę SĎ =NBĆ ‘măČ SĘ IĂwČ : otĲŇ ‘ĎrĲĎJĘ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ W¿Ą ‘Ł lĘ hoËĎhyĘ d
ynăĄSĘ C : ClhĲĎ bĘŇ nĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ wydĳĎŇ yĎ Cj¡ rĘIĂwČ NorŔ bĘŇ xĆ BĘ ÉrnĄbĘŇ ’Č tŇ mąĄ yJăĂ 2

ynăĂèĄ hČ MSÌĄ wĘ hŇ nĎÁ‘ĞBĲČ dŇ xĎÄ ’Ć hĲĎ žMSĄ lC’łSĎ =NbĆŇ CyÀhĎ MydăĂŇ CdŇ gĘŇ=yrĲĄWĎ MySăĂ nĎ’Ğ
bŇ S¡Ą xĎ êĲĄ tŇ orŔ ’Ą BĘ =MGČ yJĂ ť NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ mĂ yt¡ĂŇ rŁ ’ĲĆ BĘ hČ NoU¿ rĂ ynËĄBĘ bŇ kĎę rĄ
MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MyrĂŔ GĎ MSăĎ =CyhĘ IĲĂwČ hŇ mĎ yĘêĳĎGĂ Myt¡ĂŇ rŁ ’Ą BĘ hČ Cx¿ rĘbĘŇ IĂwČ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ =l‘Č 3

: hŇ EĲĆhČ
’băŇŁ BĘ hŇ yĎÃhĎ MynăĂSĎ SmăĄ xĎ =NBĆ MyĂlĳĎ gĘŇrČ hŇ kăĄŇ nĘ NB¡Ą lC’Ŕ SĎ =NBĆ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ ylĂ wĘ 4

yhĂÂ yĘwČ snŔŁ êĎ wČ ÉoênĘ mČ ’ĲŁ Ch’ąĄ vĎ êĂ wČ l’Ň ‘Ćę rĘzĘIĂmĲĂ NtĎÁ nĎ ohĲ ywĂ lC’Ä SĎ žt‘ČmĚ SĘ
NoUą rĂ=ynĲĄBĘ CkÁ lĘ IĄÄwČ : tŇ SĆ bĲŇŁ ypĂŇ mĘ om¿ SĘ C xČ s¡Ą jĎ IĂwČ lj¿Ł IĂwČ sCnËlĎ Hz¿ĎpĘŇ xĎ BĘ 5

tŇ SĆ BĳŁ Sy’ăĂ tŇ yB¡Ą =l’Ć MoIŔhČ MxăŁ JĘ ÉC’bÄŁ IĎwČ hŇ nĎŔ ‘ĞbĲČŇ C bŇ kăĎŇ rĄ ÉytĂŇ rŁ ’ĲĄ BĘ hČ
ÉtyĂBČÄ hČ ëŇ oêą=dŇ ‘Č C’BĎÁ hŇ eĎhĄ wĘţ : MyĂrĲĎhĽ~ĲĎ hĲČ bŇ J¿Č SĘ mĂ tŇ ’¡Ą bŇ kĄŔ SŁ ’Chă wĘ 6

: CTlĲĎ mĘ nĂ wyx¡Ă ’Ď hŇ n¿Ď‘ĞbĲČŇ C bŇ kËĎŇ rĄwĘ SmĆ xĳŁ hČ =l’Ć ChJ¡Ě IČwČ MyFĂŔ xĂ yxăĄ qĘ ŁlĲ
ÉChJĚÄ IČwČ obŔ JĎ SĘ mĂ rdăČŇ xĞBĲČ ÉotŇ FĎ mĂ =l‘Č bŇ kąĄŇ SŁ =’ChĲ wĘ tŇ yĂBČę hČ C’băŇŁ IĎwČ 7

hŇ b¡ĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇ rĆD¿Ć CkËŇ lĘ IĲĄwČ oSŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ oSĳ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć Crys¡Ă IĎwČ ChtĚŔ mĂ yĘwČ
ůNorbĘŇ xĆ ÈdwĂDĎ=l’Ć tŇ SĆ B¿Ł =Sy’ĲĂ S’Ň rÄŁ =tŇ ’Ć C’bĂŇ IĎwČţ : hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ =lJĎ 8

ìŔ bĘŇ yĂ’ĲŁ É lC’SĎ =NBĆ tŇ SĆ BęŁ =Sy’ĲĂ S’Ň răŁ =hŇ eĲĄhĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ
MoIăhČ ÉtomqĎ nĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ ynĂÄdŇŁ ’Ň lĲČ hoĎhyĘţ NêăĄ IĂwČ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Su¡ĄBĂ rS¿Ć ’Ğ
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9 wyxĂę ’Ď hŇ năĎ‘ĞBĲČ =tŇ ’Ć wĘ ű bŇ kăĎŇ rĄ=tŇ ’Ć dŇ wĂÁDĎ N‘Č IČÄwČ : o‘Ĳ rĘEČmĂ C lC’¡ èĎ mĂ hŇ EĆŔhČ
yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ d¿ĎŇ jĎ =rSĆ ’Ğ hoĎěhyĘ=yxČ MhĳĆ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ yt¡ĂŇ rŁ ’ĲĄ BĘ hČ NoU¿ rĂ ynËĄBĘ

10 hŇ yąĎhĎ =’ChĲ wĘ lC’ę SĎ tŇ măĄ =hŇ eĄhĂ rmÁŁ ’Ň lĄ ylĂÄ ždyGĂ UČ hČ yJăĂ : hŇ rĲĎYĎ =lJĎ mĂ
ol¡ =yêĂ tĂŇ lĘ rS¿Ć ’Ğ gŇlĳĎ qĘ YĲĂ BĘ Chg¡ĄŇrĘhĘ ’Ć wĲĎ obŔ hŇ zăĎxĞ’ĲŁ wĎ wynĎŔ y‘ĄBĘ ÉrvĄ bČŇ mĘ kĂŇ

11 ot¡Ň ybĄŇ BĘ qyDËĂYČ =Sy’Ă =tŇ ’Ć CgÌŇrĘhĲĎ My‘Ăę SĎ rĘ MySăĂ nĎ’Ğ=yJĲĂ PŇ ’ČÂ : hŇ rĲĎŁWBĘ
yê¿Ă rĘ‘ČbĂŇ C MkĆŔ dĘŇ IĆmĂ ÉomDĎ=tŇ ’Ć SuąĄbČŇ ’Ğ ’olÄhĞ hŇ êĎę ‘Č wĘ obĳŇ JĎ SĘ mĂ =l‘Č

12 =tŇ ’Ć CYą ~Ę qČ yĘwĲČ MCgęrĘhČ IĲČwČ MyrĂÁ ‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć dŇ wĂÄDĎ žwYČ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć
S’Ň rąŁ tŇ ’ĄÄ wĘ NorĳbĘŇ xĆ BĘ hŇ k¡ĎŇ rĄBĘ hČ =l‘Č Cl¿ tĘŇ IĂwČ MhĆŔ ylĄ gĘŇrČ=tŇ ’Ć wĘ ÉMhĆ ydĄŇ yĘ

: NorĲbĘŇ xĆ BĘ rn¡ĄbĘŇ ’Č =rbĆŇ qĲĆbĘŇ Cr¿BĘ qĘ IĂwČ CxqĎŔ lĎ ÉtSĆ BÄŁ =Sy’ĲĂ
h rmŔŁ ’Ň lĄ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ nĎ orĳbĘŇ xĆ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ yTÌĄbĘŇ SĂ =lJĎ C’bÁŁ IĎwČ
2 tŇ oyÄhĘ BĲĂ MoSę lĘ SĂ =MGČ lomă tĘŇ ’Ć =MGČ : CnxĘ nĲĎ’Ğ ì¡Ň rĘWĎ bĘŇ C ì¿Ň mĘ YĘ ‘Č CnËnĘ hĂ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yřb¡ĂŇ UĄ hČ wĘ ’yY¿ wm śhtyËyh hŇ êĎę ’Č CnylĄŔ ‘Ď ÉëlĆ mĆÄ lC’¿ SĎ
hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ êËĎ’Č wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć hŇ ‘ąĆrĘtĂŇ hŇ êĎÄ ’Č ìę lĘ hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČř

3 hŇ nĎ orŔ bĘŇ xĆ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄqĘ zĂ=lJĎ C’bŇŁ IĎwČţ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č dŇ yg¡ĂŇ nĎlĘ
CxÌ SĘ mĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Nor¡bĘŇ xĆ BĘ tŇ yrËĂBĘ dŇ w¿ĂDĎ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žMhĆ lĎ tŇ răŁ kĘŇ IĂwČ

4 hŇ nËĎSĎ MyS¿Ă ŁlSĘ =NBĆ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ dŇ wËĂDĎ=tŇ ’Ć
5 hŇ dĎŔ ChyĘ=l‘Č ëŇ ăČlmĎ ÉNorbĘŇ xĆ BĘ : ëŇ lĲĎ mĎ hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č okĳŇ lĘ mĎ BĘ dŇ w¡ĂDĎ

ÉSŁlSĎ wĘ MySąĂ ŁlSĘ ëŇ lČęmĎ MĂlăČ SĎ CrĲybĂŇ C MySĳĂ dĎŇ xĽ hŇ èăĎ SĂ wĘ Myn¡ĂSĎ ‘bČŇ S¿Ć
6 MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉwySĎ nĎ’Ğ wĲČ ëŇ lĆ UąĆ hČ ëŇ lĆ IĄÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ l‘¿Č hŇ nĎŔ SĎ

hŇ eĎhĄŔ ’obăŇ tĎŇ =âlĲ ÉrmŁ ’Ň lĄ dŇ wąĂdĎŇ lĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ SăĄ oy ys¡Ă bĚŇ yĘhČ =l’Ć
: hŇ eĎhĲĄ dŇ w¡ĂdĎŇ ’ob¿Ň yĎ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyxĂ sĘ jĂ hČ wĘ MyrąĂwĘ‘Ă hĲČ ìę rĘysĲĂ hĹ=M’Ă yJăĂ

7, 8 ’Chę hČ MoIăBČ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : dŇ wĲĂDĎ ry‘¿Ă ’yh¡Ă NoIĳYĂ tŇ dăČŇ YĚmĘ tŇ ’¡Ą dŇ wĂŔDĎ dŇ JăŁ lĘ IĂwČ
w’¡ř nV MyrĂŔ wĘ‘Ă hăČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyxĂ sĘ jĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ roeŔ ~Ă BČ ‘GăČ yĂwĘ ÉysĂ bĚŇ yĘ hŇ JąĄ mČ =lJĎ

9 bŇ SĆ IąĄwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ =l’Ć ’ob¡Ň yĎ âl¿ xČ iĄŔ pĂŇ C rCăĄ‘Ă CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ ÉNJĄ =l‘Č dŇ wĳĂDĎ SpĆŇ năĆ
’oQ¡ UĂ hČ =NmĂ bŇ ybĂŔ sĎ ÉdwĂDĎ NbĆŇ IąĂwČ dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂ Hl¡Ď =’rĎqĘ IĂwČ hŇ dĎŔ YĚUĘ BČ ÉdwĂDĎ
htybw
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’yYĂ oUhČ tĎyyĂhĎ ’"sb ,yrq ’yYĂ oUhČ tĎyyĂhĎ ,bytk ’yYĂ om htĎyyĂhĎ v.2 .h
qwsp ‘Ym’b ’qsp ’lb Nk v.2 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’ybĂ UĄhČ wĘ ’"sb ,yrq ’ybĂ UĄhČ wĘ v.2
d"yd ,b"yd ,z"d Nkw qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb ,’"ydw w"d ,g"d ,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
bytk y’ĄCnWĘ w’ y’ĄnĚWĘ ’"sb ,yrq y’ĄCnWĘ w’ y’ĄnĚWĘ ,bytk C’nĘWĎ v.8 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.4 .w"Tdw
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sŘ23 : oUĲ ‘Ă tŇ o’¡ bĎŇ YĘ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhywĲČ lodĳŇ gĎŇ wĘ ëŇ olă hĎ dŇ w¡ĂDĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : hŇ tĎŇ yĘbĲĎŇ wĎ 10

ySăĄ rĎxĎ wĘ MyzĂŔrĎ’Ğ yYăĄ‘ĞwĲČ ůdwĂDĎ=l’Ć ÈMykĂŇ ’Ď lĘ mČ rY¿Ł =ëŇ lĆ mĲĆ MrĎÄ yxĂ xlČ SĘ IĂwČţ 11

hoËĎhyĘ onÌykĂŇ hĹ=yJĲĂ dŇ wĂŔDĎ ‘dČŇ IăĄwČ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ tŇ yĂb¡ČŇ =CnĲ bĘŇ IĂwČ ryqĳĂ NbĆŇ ’ăĆ yS¡Ą rĎxĲĎ wĘ Z‘ĄŔ 12

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ oU¿ ‘Č rCb¡Ň ‘ĞBĲČ oêŔ kĘŇ lČ mĘ mČ ’văĄ nĂ ÉykĂŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ
yr¡ĄxĞ’ĲČ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉMySĂ nĎ wĘ MySąĂ gĘŇlČ jĲĂ dŇ o‘Á dŇ wĂÄDĎ žxuČ IĂwČ 13

tŇ omË SĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¿ĂBĎ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ dŇ o‘Ë CdŇ lĘ C¿ĎIĂwČ NorĳbĘŇ xĆ mĲĄ o’ă BŁ 14

rx¿Ď bĘŇ yĂwĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ C Nt¡ĎŇ nĎ wĘ bŇ bĎŔ oSwĘ ‘Č CUă SČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ol¡ Myd¿ĂŇŁQIĂhČ 15

: TlĆ pĲĎŇ ylĂ ’ĹwĲĆ ‘d¡ĎŇ yĎlĘ ’Ć wĘ ‘m¿Ď SĎ ylĲĂ ’ĹwĲĆ : ‘Č ypĲĂŇ yĎwĘ gŇpĆŇ n¿ĆwĘ ‘Č CS¡ ylĂ ’ĹwĲĆ 16

Cl¿ ‘ĞIĲČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉëlĆ mĆÄ lĘ dŇ wąĂDĎ=tŇ ’Ć CxÄ SĘ mĲĎ =yJĂ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ C‘ămĘ SĘ IĂwČ 17

: hŇ dĲĎŇ CYUĘ hČ =l’Ć dŇ rĆI¡ĄwČ dŇ wĂŔDĎ ‘măČ SĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć SuăĄbČŇ lĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =lkĎŇ
ÉhoĎhyBĲČ dŇ wąĂDĎ l’ČÄ SĘ IĂwČ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ qmĆ ‘¿ĄBĘ CS¡ TĘ eĲĎ IĂwČ C’BĳĎ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C 18, 19

ydĳĂŇ yĎBĘ Mn¡ĄêĘ tĂŇ hĞ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =l’Ć ÉhlĆ ‘Ĺ’ĲĆhČ rmŔŁ ’Ň lĄ
Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć NêËĄ’Ć Nt¿ŇŁ nĎ=yJĲĂ hŇ lĄŔ ‘Ğ ÉdwĂDĎ=l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
ZrČÄ jĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ůdwĂDĎ MSăĎ MJăĄ IČwČ ÈMyYĂ rĎjĘ =l‘ČbĲČŇ BĘ dŇ w¿ĂdĎŇ ’bÄŁ IĎwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ 20

’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ ’rËĎqĎ NJĄę =l‘Č MyĂmĳĎ ZrĆpăĆŇ JĘ yn¡ČpĎŇ lĘ ybËČŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć hoÌĎhyĘ
: wySĲĎ nĎ’Ğ wĲČ dŇ w¡ĂDĎ M’¿Ą vĎ IĂwČ MhĳĆ yBĄ YČ ‘Ğ=tŇ ’Ć MS¡Ď =CbŇ zĘ‘Č IĲČwČ : MyYĲĂ rĎjĘ l‘ČB¿Č 21

ÉdwĂDĎ l’ąČ SĘ IĂwČ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ qmĆ ‘¿ĄBĘ CS¡ TĘ eĲĎ IĂwČ tŇ olĳ ‘ĞlĲČ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ dŇ o‘Ë CpŇ s¿Ă IŁ wČ 22, 23

lCU¿ mĂ Mh¡Ć lĎ tĎŇ ’Ň b¿ĎŇ C MhĆŔ yrĄxĞ’ăČ =l’Ć ÉbsĄ hĎ hŇ lĳĆ ‘ĞtĲČŇ âlă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hoĎŔhyBĲČ
z’ăĎ My’¡Ă kĎŇ BĘ hČ yS¿Ą ’Ň rĎBĘ hŇ dËĎŇ ‘ĎYĘ loqÌ=tŇ ’Ć ìŇ ‘ĞmĘ SĎ BĘ yhĂ ywĂţ : My’ĲĂ kĎŇ BĘ 24

W‘ČIąČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ n¿ĄxĞmĲČ BĘ tŇ oJ¡ hČ lĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ ’YąĎ yĎ z’Ďę yJăĂ ZrĳĎxĹêĲĆ 25

ì¿Ň ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č ‘bČŇ G¡ĆmĂ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć ÉëIČwČ hoĳĎhyĘ ChC¡ĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ NJĄŔ ÉdwĂDĎ
l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ rCx¿ BĎ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ dŇ o‘¿ PŇ sĆŁIÄwČ : rzĆgĲĎŇ w

yl¡Ą ‘ĞBĲČ mĲĂ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ IăĄwČ ű MqĎ IăĎwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ MyS¿Ă ŁlSĘ 2

MSăĄ MSĄę ’răĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ tŇ ’Ą ť MèĎę mĂ tŇ olă ‘ĞhĲČ lĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ
ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ=tŇ ’Ć CbŇ JĂÁ rĘIČwČ : wylĲĎ ‘Ď Myb¡ĂŇ rĚJĘ hČ bŇ S¿Ą yŁ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ 3

’EăĎ‘ĚwĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ BČ rSăĆ ’Ğ bŇ d¡ĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ tŇ yB¿ĄmĂ Ch’ĚŔ vĎ IĂwČ hŇ SĎŔ dĎŇ xĞ hŇ lăĎ gĎŇ‘Ğ=l’Ć
wyx’wwww.bibleist.ru
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4 tŇ yBąĄmĂ Ch’Ěę vĎ IĂwČ : hŇ SĲĎ dĎŇ xĞ hŇ l¿Ď gĎŇ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Myg¡ĂŇhĞ nŁ bŇ dĎŔ nĎ ybăĂŇ ’Ğ ÉynĄBĘ oyęxĘ ’Č wĘ
yn¿ĄpĘŇ lĂ ëŇ ¡ĄlhŁ oyěxĘ ’Č wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ M‘¡Ă hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ BČ rSăĆ ’Ğ ÉbdĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ

5 yYăĄ‘Ğ lk¡ŇŁ BĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMyqĂ xĞWĲČ mĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ ű dŇ wăĂdĎŇ wĘ : NorĲ’Ď hĲĎ
: MylĲĂ YĆlĘ YĆbĘŇ C My‘¡ĂnĘ ‘ČnĲČmĘ bĂŇ C MyjĂŔ tĚŇ bĘŇ C ÉMylĂ bĎŇ nĘ bĂŇ C tŇ orąeŁ kĂŇ bĘŇ C MySĳĂ orbĘŇ

6 oBŔ zxĆ ’Ň IăŁ wČ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ=l’Ć ’EĎÁ‘Ě xlČÄSĘ IĂwČ NokĳŇ nĎ NrĆGăŁ =dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ
7 Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ MSËĎ ChJ¿Ą IČwČ hŇ EĎŔ‘ĚBĘ ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : rqĲĎBĎ hČ CT¡ mĘ SĲĎ yJ¿Ă
8 rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č dŇ wĂŔdĎŇ lĘ rxČ IăĂwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ M‘¡Ă MSĎŔ tŇ mĎ IăĎwČ lèĳČ hČ =l‘Č

MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hŇ EĎŔ‘Ě ZrĆjăĆ É’ChhČ MoqąUĎ lČ ’rĎÂ qĘ IĂwČ hŇ EĳĎ‘ĚBĘ ZrĆj¡Ć hoËĎhyĘ ZrÌČjĎ
9 yl¡Č ’Ą ’ob¿Ň yĎ ëŇ y’ËĄ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ’Chĳ hČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ wËĂdĎŇ ’r¿ĎIĂwČ : hŇ EĲĆhČ

10 ry‘ăĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć wylËĎ ’Ą rys¿Ă hĎ lĘ dŇ wĂędĎŇ hŇ băĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ
11 tŇ yBăĄ hoĎÁhyĘ NorÄ ’Ğ žbSĆ IĄwČ : yêĲĂ GĂ hČ Mod¡Ň ’Ĺ=dŇ bĲĄŇ ‘Ł tŇ yB¿Ą dŇ wĂŔdĎŇ ChFăĄ IČwČ dŇ wĳĂDĎ

Md¡ŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ MySĳĂ dĎŇ xĽ hŇ SăĎ ŁlSĘ yê¡Ă GĂ hČ MdËŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł
12 tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ ëŇ răČBĄ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈdwĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ dŇ GČę IĚwČ : otĲŇ yBĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ

dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ IăĄwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ olŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉMdŇŁ ’Ĺ dŇ bąĄŇ ‘Ł
: hŇ xĲĎ mĘ WĂ BĘ dŇ w¡ĂDĎ ry‘¿Ă MdËŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł tŇ yBĄÄ mĂ MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć ž l‘Č IČwČ

13 roS¡ xB¿Č zĘIĂwČ MydĳĂŇ ‘ĎYĘ hŇ èăĎ SĂ ho¡ĎhyĘ=NorĲ’Ğ y’¿ĄWĘ nĲŁ CdËŇ ‘ĞYĲĎ yJÌĂ yhĂę yĘwČ
14 dŇ op¿Ň ’Ą rCg¡ŇxĎ dŇ wĂědĎŇ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ z‘¡Ł =lkĎŇ BĘ rJ¿ĄrĘkČŇ mĘ dŇ wËĂdĎŇ wĘ : ’yrĲĂmĘ C
15 hŇ ‘¡ĎCrtĘŇ BĂ hoĳĎhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć Myl¡Ă ‘ĞmĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ ÉdwĂdĎŇ wĘ : dŇ BĲĎ
16 lC’Á SĎ =tŇ BČ lkČÄ ymĂ C dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂ ’B¡Ď hoĎŔhyĘ Noră’Ğ ÉhyĎhĎ wĘ : rpĲĎŇ oS loq¿ bĘŇ C

ÉrJĄ rĘkČŇ mĘ C zEąĄpČŇ mĘ ÉdwĂDĎ ëŇ lĆ UąĆ hČ =tŇ ’Ć ’rĆêĄÄ wČ NoQęxČ hĲČ dŇ ‘ăČBĘ ű hŇ păĎŇ qĘ SĘ nĂ
17 ÉotŇ ’Ł CgŇ~ąĂ IČwČ hoĎęhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć C’bĂÁ IĎwČ : HBĲĎ lĂ BĘ ol¡ zbĆŇ ê¿Ă wČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ

yn¿ĄpĘŇ lĂ tŇ olË ‘Ł dŇ w¿ĂDĎ l‘Č IČÄwČ dŇ wĳĂDĎ ol¡ =hŇ TĎ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ lhĆ ’ŔŁ hĎ ëŇ otăŇ BĘ omŔ oqmĘ BĂ
18 ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ MymĳĂ lĎ èĘ hČ wĘ hŇ l¡Ď o‘hĲĎ tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ mĄ dŇ wĂŔDĎ lkăČŇ yĘwČ : MymĲĂ lĎ SĘ C ho¡ĎhyĘ
19 Nomă hĞ=lkĎŇ lĘ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ lĘ qQĄÄxČ yĘwČ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ MS¡Ą BĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć

rjăĎ SĘ ’Ć wĘ tŇ xČŔ ’Č ÉMxĆ lĆÄ tŇ Q¿Č xČ Sy’Ăę lĘ ůhèĎ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ Sy’ăĂ mĄ lĘ È l’Ą rĎWĘ yĂ
20 dŇ w¡ĂDĎ bŇ SĎ I¿ĎwČ : otĲŇ ybĄŇ lĘ Sy’¿Ă M‘¡ĎhĎ =lJĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ tŇ xĳĎ ’Ć hŇ S¡Ď ySĂ ’Ğ wĲČ dŇ xĎŔ ’Ć

rmĆ ’Ň êęŁ wČ dŇ wĂŔDĎ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ É lC’SĎ =tŇ BČ lkąČŇ ymĂ ’YĄÂêĄ wČř otĳŇ yBĄ =tŇ ’Ć ëŇ răĄbĎŇ lĘ
dbkn=hm
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tŇ ohă mĘ ’Č ynĄÄ y‘ĄlĘ ÉMoIhČ hŇ ląĎ gĘŇ nĂ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ MoIÁhČ dŇ BČÄ kĘŇ eĂ =hŇ mČ
ů lkČŇ ymĂ =l’Ć ÈdwĂDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyqĲĂ rĄhĲĎ dŇ x¿Č ’Č tŇ ol¡ gĘŇ nĂ tŇ ol¿ GĎhĂ JĘ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ 21

dŇ ygËĂŇ nĎ yt¿ĂŇ ’Ł tŇ CÄŁ YČ lĘ otŔ yBĄ =lJĎ mĂ C ÉëybĂŇ ’Ď mĲĄ yBąĂ =rxČ BĲĎ rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ
Édo‘ ytĂŇ ŁQą qČ nĘ C : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ yê¡Ă qĘ xČ WĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ M‘¿Č=l‘Č 22

MU¡Ď ‘Ă êĘ rĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉtohmĎ ’ĞhĲĎ =M‘Ă wĘ ynĳĎy‘ĄBĘ lp¡ĎŇ SĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔmĂ
: HtĲĎŇ om Moy¿ dŇ ‘¡Č dŇ lĆ yĳĎ Hl¡Ď hŇ yĎh¿Ď=âlĲ lC’Ŕ SĎ =tŇ BČ É lkČŇ ymĂ lĘ C : hŇ dĎŇ bĲĄŇ JĎ ’Ă 23

=lJĎ mĂ bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ ol¿ =xČ ynĲĂ hĄ hoËĎhywĲČ otĳŇ ybĄŇ BĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ bŇ S¿Č yĎ=yJĲĂ yhĂě yĘwČ z
bŇ S¡Ą oy yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ ’nĎŔ hŇ ’ăĄ rĘ ’ybĂŔ eĎhČ NtăĎŇ nĎ=l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ 2

ÉNtĎŇ nĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ ‘ĲĎyrĂyĘhČ ëŇ ot¿Ň BĘ bŇ S¡Ą yŁ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ÉNor’Ğ wĲČ MyzĳĂrĎ’Ğ tŇ ybăĄŇ BĘ 3

yh¡Ă yĘwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă hŇ WĳĄ ‘Ğ ëŇ ăĄl ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć 4

: rmĲŁ ’Ň lĄ Nt¡ĎŇ nĎ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwČĲ ’Chĳ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ
yQ¿Ă =hŇ nĆbĘŇ êĂ hŇ êËĎ’Č hĲČ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡řŁ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć yDăĂbĘŇ ‘Č=l’Ć ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇ ląĄ 5

=tŇ ’Ć ytĂÂŁl‘ĞhĲČ MoImĂ lĘ ţ tŇ yĂbČŔ BĘ ÉyêĂ bĘŇ SČÄ yĎ âlą yJăĂ : yêĲĂ bĘŇ SĂ lĘ tŇ yĂb¡ČŇ 6

lhĆ ’¡Ł BĘ ëŇ QĄŔ hČ tĘŇ mĂ ÉhyĆhĘ ’ĲĆ wĎ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡ČwĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ
rbăĎŇ dĎŇ hĞ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lkĎŇ BĘ ÈyêĂ kĘŇ QČ hČ tĘŇ hĂ =rSĲĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ : NJĲĎ SĘ mĂ bĘŇ C 7

yU¿Ă ‘Č=tŇ ’Ć tŇ o‘ËrĘlĂ ytĂŇ yCĂęYĂ rSăĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ ÉdxČ ’Č =tŇ ’Ć yêĂ rĘBČę DĂ
hŇ êĎ‘Č wĘţ : MyzĲĂrĎ’Ğ tŇ yB¿Ą yl¡Ă Mt¿ĆŇ ynĂ bĘŇ =âlĲ hŇ UĎ lËĎ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 8

ÉìyêĂÄ xĘ qČ lĘ ynąĂ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąřŁ dŇ wĂędĎŇ lĘř yDăĂbĘŇ ‘ČlĘ rmČÂ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ
hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ wĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č yU¡Ă ‘Č=l‘Č dŇ ygĂŔ nĎ tŇ oyăhĘ lĲĂ N’Ň ~ĳŁ hČ rx¡Č ’Č mĲĄ hŇ wĆŔ eĎhČ =NmĂ 9

ytĲĂŇ WąĂ ‘Ď wĘ ìŇ ynĳĆjĎ mĂ ìŇ yb¡ĆŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ tĎŇ r¿ĂkĘŇ ’Č wĲĎ êĎkĘŇ lČŔ hĎ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ BĘ ìę UĘ ‘Ă
MoqmĎ ţ yêăĂ mĘ WČ wĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ Myl¡Ă dŇŁ GĘ hČ MS¿Ą JĘ lodŔ GĎ MSăĄ ÉìlĘ 10

CpŇ ysąĂ yŁ =âlĲ wĘ dŇ o‘ĳ zG¡ČrĘyĂ âl¿ wĘ wyêĎŔ xĘ êČ NkăČŇ SĎ wĘ ÉwyêĂ ‘Ę TČ nĘ C l’ąĄ rĎWĘ yĂlĘ yUĂÄ ‘ČlĘ
ytĂŇ yCąĂYĂ rSĆÄ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ lĘ C : hŇ nĲĎ oS’Ň rĲĂBĎ rS¡Ć ’ĞJĲČ otŔ oe‘ČlĘ ÉhlĎ wĘ‘Č=ynĲĄbĘŇ 11

ÉìlĘ dŇ yGąĂhĂ wĘ ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ mĂ ì¡Ň lĘ ytĂŇ x¿Ł ynĂ hĞ wĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č=l‘Č ÉMyTĂ pĘŇ SĲŁ
ÉêĎbĘŇ kČŇ SĲĎ wĘ ìŇ ymĆę yĎ C’ă lĘ mĘ yĂ ű yJăĂ : hoĲĎhyĘ ì¿Ň QĘ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ tŇ yĂb¡ČŇ =yJĂ hoĎŔhyĘ 12

ìŇ y‘ĳĆUĄ mĂ ’Y¡Ą yĄ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yrĆŔ xĞ’ĲČ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ ytąĂŇ mŁ yqĲĂ hĞ wĲČ ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć
ytnykhw
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13 ’i¿Ą JĂ =tŇ ’Ć yêËĂ nĘ nČkŇŁ wĘ ymĳĂ SĘ lĂ tŇ yĂB¡Č =hŇ nĆbĘŇ yĂ ’Ch¿ : oêĲ kĘŇ lČ mĘ mČ =tŇ ’Ć yt¡ĂŇ nŁ ykĲĂŇ hĞ wĲČ
14 NbĳĄŇ lĘ yQăĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ’Ch¡ wĘ bŇ ’ĎŔ lĘ oQă =hŇ yĆhĘ ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č oê¡kĘŇ lČ mĘ mČ

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ y‘¡ĄgĘŇ nĂ bĘŇ C MySĂŔ nĎ’Ğ TbĆŇ SăĄ BĘ ÉwyêĂ xĘ kČŇ hĲŁ wĘ otŔ wŁ ‘ĞhăČBĘ ÉrSĆ ’Ğ
15 ytĂŇ r¡Ł sĂ hĞ rS¿Ć ’Ğ lC’Ŕ SĎ M‘ăĂmĄ ÉytĂŇ rÄŁ sĂ hĞ rSąĆ ’ĞJĲČ CeUĳĆ mĂ rCsă yĎ=âlĲ yD¡ĂsĘ xČ wĘ
16 hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ìŔ ’ĞsĘ JĲĂ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ Ml¡Ď o‘=dŇ ‘Č ìËŇ êĘ kĘŇ lČ mĘ mĲČ C ìÌŇ tĘŇ yBĲĄ NmČÄ ’Ę nĆwĘ : ìŇ ynĲĆpĎŇ QĘ mĂ sŘ24

17 rB¿Ć DĂ NJËĄ hŇ EĳĆhČ NoyăEĎxĂ hČ lk¡ŇŁ kĘŇ C hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ É lkŇŁ JĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č Nok¡Ň nĎ
: dŇ wĲĂDĎ=l’Ć Nt¡ĎŇ nĎ

18 ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ ymăĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ bŇ SĆ I¡ĄwČ dŇ wĂŔDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ É’bŇŁ IĎwČ
19 ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ tŇ ’Ň ząŁ dŇ o‘Ä žNTČ qĘ êĂ wČ : MŁlĲ hĞ =dŇ ‘Č ynĂ t¡ČŇ ’Ł ybĲĂŇ hĞ yJ¿Ă ytĂŔ ybĄŇ ymăĂ C

Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ tŇ r¿Čoê tŇ ’Ň zËŁ wĘ qoxĳ rĎmĲĄ lĘ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ yBĲĄ =l’Ć MG¿Č rBËĄdČŇ êĘ wČ hoĂŔhyĹ
20 êĎ‘Ę d¿ČŇ yĎ hŇ êËĎ’Č wĘ ìŇ ylĳĆ’Ą rBăĄ dČŇ lĘ dŇ o‘¡ dŇ wËĂDĎ PŇ ys¿Ă oI=hŇ mČ C : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ
21 =lJĎ tŇ ’¿Ą tĎŇ yWĂě ‘Ď ìŔ BĘ lĂ kĘŇ C ÉìrĘbĲĎŇ DĘ rCbąŇ ‘ĞBĲČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ
22 hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ êĎlĘ d¡ČŇ GĎ NJ¿Ą =l‘Č : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć ‘Č yd¡ĂŇ ohlĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ Q¡Ď CdŇ GĘ hČ

: CnynĲĄzĘ’Ď BĘ Cn‘Ę m¡Č SĎ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ ìŇ tĆŔ lĎ CzĲ ÉMyhĂ Łl’Ĺ Ny’ąĄwĘ ìŇ omę JĎ Ny’ăĄ=yJĂ
23 MyhĂ Łl’Ĺţ=CkĲŇ lĘ hĲĎ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’ĳĎBĎ dŇ x¡Ď ’Ć yoG¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂJĘ ÉìUĘ ‘ČkĘŇ ymąĂ C

Éto’rĎnĲŁ wĘ hŇ QąĎ CdŇ GĘ hČ MkĆÁ lĎ tŇ oWÄ ‘ĞlĲČ wĘ MSĄę olă MCWÌ lĎ wĘ M‘ĎÁ lĘ olÄ=tŇ oDĲpĘŇ lĂ
: wyhĲĎ Łl’Ň wĲĄ My¡ĂoG MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉìQĘ tĎŇ ydąĂŇ jĎ rSĆÄ ’Ğ ìę UĘ ‘Č ynăĄjĘ mĂ ìŇ YĆŔ rĘ’Č lĘ

24 hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ’Č wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č M‘¡ĎlĘ ìËŇ lĘ ű l’ÌĄ rĎWĘ yĂ ÉìUĘ ‘Č=tŇ ’Ć ìŇ lĘ ţ NnĲĄ okăŇ êĘ wČ
25 êĎrĘBąČ DĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘Č wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ tĎŇ yy¿ĂhĎ

: êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ W¡Ą ‘ĞwĲČ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č Mq¡ĄhĎ otŔ yBĄ =l‘Č wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č=l‘ĲČ
26 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMlĎ o‘=dŇ ‘Č ìąŇ mĘ SĂ lDČÄ gĘŇ yĂwĘ
27 tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žhêĎ’Č =yJĲĂ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ Nok¡Ň nĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ dŇ wĂŔdĎŇ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č ÉtybĄŇ C

ëŇ QĳĎ =hŇ nĆbĘŇ ’Ć tŇ yĂB¡Č rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìDĘbĘŇ ‘Č NzĆ’ąŁ =tŇ ’Ć hŇ tĎŇ ylĂÁGĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
hŇ Q¡Ď pĂŇ êĘ hČ =tŇ ’Ć ìŇ ylĆŔ ’Ą lQăĄ jČ tĘŇ hĂ lĘ oBŔ lĂ =tŇ ’Ć ÉìDĘbĘŇ ‘Č ’YąĎ mĎ NJĄę =l‘Č

28 CyăhĘ yĲĂ ìŇ yr¡ĆbĎŇ dĘŇ C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ É’Ch=hŇ êĎ’Č hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ
29 ÉërĄbĎŇ C É l’Ą oh hŇ êĎę ‘Č wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ b¡ĎŇ oFhČ =tŇ ’Ć ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=l’ĲĆ ÉrBĄ dČŇ êĘ wČ tŇ mĳĆ ’Ĺ

ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ hŇ êĎÂ’Č =yJĲĂ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ Ml¡Ď o‘lĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
: MlĲĎ o‘lĘ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ yBĲĄ ëŇ r¿ČbŇŁ yĘ ìŔ tĘŇ kăĎŇ rĘBĂ mĂ C êĎrĘBČŔ DĂ
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dŇ wËĂDĎ xu¿ČIĂwČ M‘ĳĄynĂ kĘŇ IČwČ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ ëŇ I¿ČwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ x

É lbĆŇ xĆÄ BČ MdąĄŇ DĘmČ yĘwĲČ bŇ ’Ďę om=tŇ ’Ć ëŇ IăČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ dŇ I¿ČmĂ hŇ U¡Ď ’Č hĲĎ gŇtĆŇ m¿Ć =tŇ ’Ć 2

lbĆŇ x¡Ć hČ âl¿ mĘ C tŇ ymĂŔ hĎ lĘ ÉMylĂ bĎŇ xĞ=ynĲĄSĘ dŇ DąĄmČ yĘwČ hŇ YĎ rĘ’ČŔ MtăĎŇ o’ bŇ JăĄ SĘ hČ
dŇ wĂŔDĎ ëŇ IăČwČ : hŇ xĲĎ nĘ mĂ y’¿ĄWĘ nĲŁ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ Éb’Ď om yhąĂ êĘ wČ tŇ oyĳxĞhĲČ lĘ 3

: rhČ nĘ BĲĂ od¡Ň yĎ bŇ yS¿Ă hĎ lĘ oêě kĘŇ lĆ BĘ hŇ bĳĎŇ oY ëŇ lĆ măĆ bŇ x¡Ł rĘ=NBĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇ dČŇ hĞ =tŇ ’Ć
PŇ lĆ ’¡Ć Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ MySĂŔ rĎjĲĎ Éto’mĄ =‘bČŇ SĘ C PŇ lĆ ’ąĆ CeUĆę mĂ dŇ wĂÁDĎ dŇ JÄŁ lĘ IĂwČ 4

: bŇ kĆŇ rĲĎ hŇ ’Ď m¿Ą CeU¡Ć mĂ rt¿ĄŇ oIwČ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉdwĂDĎ ruąĄ‘Č yĘwČ ylĳĂ gĘŇrČ Sy’ăĂ
MrĎŔ ’ĞBĲČ ÉdwĂDĎ ëŇ IąČwČ hŇ bĳĎŇ oY ëŇ lĆ măĆ rzĆ‘¡ĆdĘŇ dČŇ hĞlĲČ rŁzě‘Ę lČ qWĆ UĆŔ DČ MrăČ’Ğ É’bŇŁ êĎ wČ 5

qWĆ UĆŔ DČ MrăČ’ĞBĲČ ÉMybĂŇ YĂ nĘ dŇ wąĂDĎ MWĆ IĎÄwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć MyĂn¿ČSĘ C=MyrĲĂWĘ ‘Ć 6

dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘SČ IąŁ wČ hŇ xĳĎ nĘ mĂ y’ăĄWĘ onĲ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ ÉMrĎ’Ğ yhąĂ êĘ wČ
CyŔhĎ rSăĆ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ yTăĄ lĘ SĂ tŇ ’Ą ť dŇ wĂęDĎ xuăČIĂwČ : ëŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ 7

yrăĄ‘Ď yt¡ČŇ rŁ BĲĄ mĂ C xTČ B¿Ć mĂ C : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ M’¡Ą ybĂŇ yĘwČ rzĆ‘ĳĎdĘŇ dČŇ hĞ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č l’¡Ć 8

: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ tŇ SĆ x¡Ł nĘ dŇ wËĂDĎ ëŇ lĆ UÌĆ hČ xqČÂlĎ rzĆ‘ĳĎdĘŇ dČŇ hĞ
: rzĆ‘ĲĎdĘŇ dČŇ hĞ lyx¿Ą =lJĎ tŇ ’¡Ą dŇ wĂŔdĎŇ hŇ JăĎ hĂ yJĂ ť tŇ mĳĎ xĞ ëŇ lĆ măĆ y‘Ă ê¡Ł ‘mČě SĘ IĂwČ 9

MolÁSĎ lĘ olÄ=l’Ď SĘ lĂ dŇ wĂDĎţ=ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć onăBĘ =MrĎoyĲ=tŇ ’Ć y‘Ă êăŁ xlăČ SĘ IĂwČ 10

tŇ om¿ xĞlĘ mĂ Sy’ËĂ =yJĂ ChJĄŔ IČwČ ÉrzĆ‘ĆÄ dĘŇ dČŇ hĞBĲČ MxąČ lĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č okę rĘbĲĎŇ lĘ CĲ
: tŇ SĆ xĲŁ nĘ yl¿Ą kĘŇ C bŇ h¡Ď zĎ=ylĲĄ kĘŇ C PŇ sĆ k¿ĆŇ =ylĲĄ JĘ CyËhĎ odę yĎbĘŇ C rzĆ‘ĳĎdĘŇ dČŇ hĞ hŇ yăĎhĎ y‘Ă ê¡Ł
rSăĆ ’Ğ ÉbhĎ EĎhČ wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ =M‘Ă hoĳĎhylĲČ dŇ w¡ĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć hČ SyDËĂqĘ hĂ MtĎě ’Ł =MGČ 11

NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ mĂ C Éb’Ď oUmĂ C MrąĎ’ĞmĲĄ : SBĲĄ JĂ rS¿Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ =lJĎ mĂ SyDĂŔ qĘ hĂ 12

: hŇ bĲĎŇ oY ëŇ lĆ m¿Ć bŇ x¡Ł rĘ=NBĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇ dČŇ hĞ llËČ èĘ mĂ C qlĳĄ mĎ ‘ĞmĲĄ C Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ mĂ C
hŇ n¿Ď omSĘ xlČ mĳĆ =’ygĄŇBĘ Mr¡Ď’Ğ=tŇ ’Ć ot¿Ň oJhČ mĲĄ obě SĚ BĘ MSĄŔ ÉdwĂDĎ W‘Č IąČwČ 13

yh¿Ă yĘwČ MybĂŔ YĂ nĘ MWăĎ ÉModŇ ’Ĺ=lkĎŇ BĘ MybĂę YĂ nĘ ModÁ ’ĹBĲĆ MWĆ IĎÄwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ rW¡Ď ‘Ď 14

: ëŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘SČ oIąwČ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ Mod¡Ň ’Ĺ=lkĎŇ
hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ hŇ WËĆ ‘Ł dŇ wĂędĎŇ yhăĂ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č dŇ w¡ĂDĎ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ 15

dŇ Cl¡ yxĂ ’Ğ=NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ ywĂř ’bĳĎŇ ~Ď hČ =l‘Č hŇ y¡ĎCrYĘ =NBĆ bŇ ’¿Ď oywĘ : oUĲ ‘Č=lkĎŇ lĘ 16

hŇ y¡ĎrĎWĘ C MynĳĂhĞJĲŁ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆř ëŇ lĆ m¿Ć yxĂ ’Ğ wĲČ bŇ CTË yxĂ ’Ğ=NBĆ qodÌŇ YĎ wĘ : ryJĲĂ zĘmČ 17

Myn¿ĂhĞJĲŁ dŇ w¡ĂdĎŇ yn¿ĄbĘŇ C ytĳĂŇ lĄ jĘ hČ wĘ yt¡ĂŇ rĄJĘ hČ wĘ ‘dĎŔ yĎohă yĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĎbĘŇ C : rpĲĄŇ os 18

tŇ ybăĄŇ lĘ rt¡ČŇ on rS¿Ć ’Ğ dŇ o‘Ŕ =SyĆ ykăĂŇ hĞ dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CyĲhĎ T
lw’V
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2 ÉdbĆŇ ‘ĆÄ lC’¿ SĎ tŇ ybĄÄ lĘ C : NtĲĎŇ nĎ ohĲ yĘ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ dŇ sĆ xĆŔ ÉoU‘Ă hŇ WąĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ lC’ĳ SĎ
hŇ ê¿Ď’Č hĲČ wylËĎ ’Ą ëŇ lĆ UÌĆ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć ol¡ =C’rĘqĘ IĂwČ ’bĎŔ yYĂ omă SĘ C

3 tŇ ybăĄŇ lĘ ÉSy’Ă dŇ o‘¿ spĆŇ ’ĆÄ hČ ëŇ lĆ UĆę hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ’b¡ĎŇ yYĂ
dŇ o‘Ë ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć É’bĎŇ yYĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyhĳĂ Łl’Ĺ dŇ sĆ xăĆ oU¡ ‘Ă hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ wĘ lC’Ŕ SĎ

4 rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’Chĳ hŇ păŇŁ y’Ą ëŇ lĆ U¡Ć hČ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ : MyĂlĲĎ gĘŇrČ hŇ k¿ĄŇ nĘ Nt¡ĎŇ nĎ ohylĂ NB¿Ą
: rbĲĎŇ dĘŇ ol¿ BĘ l’¡Ą yUĂ ‘Č=NBĆ ryk¿ĂŇ mĎ tŇ yBËĄ ’Chę =hŇ eĄhĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć É’bĎŇ yYĂ

5 : rbĲĎŇ dĘŇ oQ¿ mĂ l’¡Ą yUĂ ‘Č=NBĆ ryk¿ĂŇ mĎ tŇ yBËĄmĂ ChxĄę uĎ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ xl¡Č SĘ IĂwČ
6 wyn¡ĎjĎ =l‘Č lj¿Ł IĂwČ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć É lC’SĎ =NBĆ NtąĎŇ nĎ ohĲ yĘ=NBĆ tŇ SĆ bÄŁ ypĂŇ mĘ ’bŇŁ IĎwČţ
7 olÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č hŇ e¿ĄhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ tŇ SĆ bŔŁ ypĂŇ mĘ ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ CxêĳĎSĘ IĂwČ

ìŇ ybĂŔ ’Ď NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ ÉrCbŇ ‘ĞBĲČ ÉdsĆ xĆÄ ì¿Ň UĘ ‘Ă hŇ WĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ žhŁW‘Ď yJăĂ ’rĎę yêĂ =l’Č dŇ wĂÁdĎŇ
=l‘Č MxĆ lËĆ lkČŇ ’Ň ê¿Ł hŇ êĎę ’Č wĘ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď lC’ă SĎ hŇ d¡ĄŇ WĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ ìŔ lĘ ytăĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ

8 bŇ lĆ J¿Ć hČ =l’Ć tĎŇ ynĂŔ pĎŇ yJăĂ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č hŇ măĆ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ CxêČě SĘ IĂwČ : dŇ ymĲĂ êĎ yn¡ĂxĎ lĘ SĚ
9 rmĆ ’Ň IăŁ wČ lC’¡ SĎ r‘Čn¿Č ’bËĎŇ yYĂ =l’Ć ëŇ lĆ UĆę hČ ’răĎqĘ IĂwČ : ynĂ omĲ JĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ U¡Ą hČ

: ìŇ ynĲĆdŇŁ ’Ğ=NbĆŇ lĘ yêĂ t¡ČŇ nĎ otŔ yBĄ =lkĎŇ lĘ C É lC’SĎ lĘ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ wylĳĎ’Ą
10 hŇ yĎÄhĎ wĘ tĎŇ ’Ň bĄę hĄ wĘ ìŇ ydĆÁ bĎŇ ‘ĞwĲČ ìŇ ynĆÄbĎŇ C žhêĎ’Č hŇ mĎÃ dĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć oQă êĎdĘŇ băČŇ ‘Ď wĘ

MxĆ l¡Ć dŇ ymËĂ êĎ lk¿ČŇ ’Ň yŁ ìŇ ynĆŔ dŇŁ ’Ğ=NBĆ ÉtSĆ bÄŁ ypĂŇ mĘ C olŔ kĎŇ ’Ğ wĲČ ÉMxĆ QĆÄ ìŇ ynąĆdŇŁ ’Ğ=NbĆŇ lĘ
11 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ Myn¡ĂBĎ rWËĎ ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞ ’bĎę yYĂ lĘ C ynĳĂxĎ lĘ SĚ =l‘Č

NJ¡Ą oDŔ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂdŇŁ ’Ğ hŇ CĆÁYČ yĘ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ JĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć É’bĎŇ yYĂ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄBĘ mĂ dŇ x¡Č ’Č JĘ ynĂŔ xĎ lĘ SĚ =l‘Č É lkĄŇ ’Ł tŇ SĆ bęŁ ypĂŇ mĘ C ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ

12 Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ ’bĎŔ yYĂ =tŇ yBĲĄ bŇ SăČ om É lkŇŁ wĘ ’kĳĎŇ ymĂ omă SĘ C NT¡Ď qĎ =NBĄ tŇ SĆ b¿ŇŁ ypĂŇ mĘ lĂ wĘ
13 ëŇ lĆ UËĆ hČ Nx¿Č lĘ SĚ =l‘Č yJăĂ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉbSĄ yŁ tŇ SĆ bęŁ ypĂŇ mĘ C : tŇ SĆ bĲŇŁ ypĂŇ mĘ lĂ

: wylĲĎ gĘŇrČ yê¿ĄSĘ xČ i¡Ą jĂ ’Ch¿ wĘ lkĳĄŇ ’Ł ’Chă dŇ ym¡Ă êĎ
y : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ NCn¿xĎ ëŇŁlË mĘ IĂwČ NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ ëŇ lĆ m¡Ć tŇ mĎ IĎěwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ
2 wybąĂŇ ’Ď hŇ WĎÄ ‘Ď žrSĆ ’ĞJĲČ SxĎę nĎ=NBĆ NCnăxĎ =M‘Ă ű dŇ sĆ xăĆ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

ÉC’bÄŁ IĎwČ wybĳĂŇ ’Ď =l’Ć wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ omË xĞ nĲČlĘ dŇ wÌĂDĎ xlČÄSĘ IĂwČ dŇ sĆ xĆŔ ÉydĂŇ UĎ ‘Ă
3 NCnăxĎ =l’Ć NoUÁ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yrĄÄ WĎ žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ ZrĆ’¡Ć dŇ wĂŔdĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č

MymĳĂ xĞ nĲČmĘ ì¡Ň lĘ xl¿Č SĎ =yJĲĂ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉìybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć dŇ wąĂDĎ dŇ BĄÄ kČŇ mĘ hĲČ MhĆę ynĄdĲŇŁ ’Ğ
dŇ wËĂDĎ xl¿Č SĎ HkĎŔ pĘŇ hĎ lĘ C HlăĎ GĘ rČlĘ C Éry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć roqąxĞ rCbÂ ‘ĞBĲČ ’olhĞ ţ
wydb‘=t’
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yYăĂ xĞ=tŇ ’Ć ÉxQČ gČŇ yĘwČ dŇ wĂędĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć NCnÁxĎ xuČÄ IĂwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć 4

CdŇ GąĂ IČwČ : MxĲĄ QĘ SČ yĘwĲČ MhĳĆ ytĄŇ otĲŇ SĘ dŇ ‘ăČ yYĂ x¡Ą BČ MhËĆ ywĄdĘŇ mČ =tŇ ’Ć tŇ rÌŁ kĘŇ IĂwČ MnĎŔ qĎ zĘ 5

rmĆ ’Ň IąŁ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ MymăĂ lĎ kĘŇ nĂ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cy¿hĎ =yJĲĂ MtĎŔ ’Ň rĎqĘ lĂ xlăČ SĘ IĂwČ ÉdwĂdĎŇ lĘ
NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉC’rĘIĂwČ : MêĲĆbĘŇ SČ wĘ Mk¡ĆŇ nĘ qČ zĘ xU¿Č YČ yĘ=dŇ ‘Č oxŔ rĄybĲĂŇ CbăŇ SĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ 6

=tŇ yBĲĄ MrČÄ ’Ğ=tŇ ’Ć žCrJĘ WĘ IĂwČ NoUÃ ‘Č=ynĲĄbĘŇ Cxă lĘ SĘ IĂwČ dŇ wĳĂdĎŇ BĘ CS¡ ’ĞbĘŇ nĂ yJ¿Ă
ÉhkĎŇ ‘ĞmĲČ ëŇ lĆ mąĆ =tŇ ’Ć wĘ ylĂŔ gĘŇrČ ÉPlĆ ’ĆÄ Myr¿ĂWĘ ‘Ć ’bĎę oY MrăČ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ bŇ oxÁ rĘ
ÉxlČ SĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ ‘m¡Č SĘ IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ bŇ oTŔ Sy’ăĂ wĘ Sy’ĂŔ PŇ lĆ ’ăĆ 7

Ck¿Ň rĘ‘Č IĲČwČ NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉC’YĘ IĲĄwČ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ ’b¡ĎŇ ~Ď hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ bŇ ’ĎŔ oy=tŇ ’Ć 8

hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ C bŇ oTă =Sy’ĲĂ wĘ ÉboxrĘC ’bąĎŇ oY MrČÄ ’Ğ wĲČ r‘ČèĳĎ hČ xtČŇ jăĆ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ
Myn¡ĂjĎ mĂ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ynăĄjĘ ÉwylĎ ’Ą hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ =yJĂ bŇ ’Ďę oy ’rĘIăČwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ MD¡ĎbČŇ lĘ 9

: MrĲĎ’Ğ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ ëŇ r¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ l’Ŕ rVĘ ybř yrăĄCxBĘ É lJŁ mĂ rxČę bĘŇ IĂwČ roxĳ ’Ď mĲĄ C
: NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ ëŇ rěŁ ‘ĞIĲČwĲČ wyxĳĂ ’Ď ySăČ bĘŇ ’Č dŇ y¡ČBĘ NtČě nĎ M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆ Ét’Ą wĘ 10

ÉNoU‘Č ynąĄBĘ =M’Ă wĘ hŇ ‘ĳĎCSylĲĂ yQ¡Ă hŇ tĎŇ y¿ĂhĎ wĘ yeĂ UĆŔ mĂ ÉMrĎ’Ğ qząČxĹêĲĆ=M’Ă rmĆ ’Ň ŁIęwČ 11

sŘ25 CnUĄŔ ‘Č=dŇ ‘ČBĘ ÉqEČxČ tĘŇ nĂ wĘ qząČxĞ : ëŇ lĲĎ ‘Č yS¿Ă ohlĘ yê¡Ă kĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŔ UĘ mĂ Cqă zĘxĹyĲĆ 12

ÉM‘ĎhĎ wĘ bŇ ’Ďę oy SGăČ IĂwČ : wynĲĎ y‘ĄBĘ bŇ oF¡ hČ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ hoĎŔhywĲČ CnyhĳĄŁl’Ĺ yrăĄ‘Ď dŇ ‘¡ČbĘŇ C 13

snăĎ=yJĂ ÉC’rĎ NoUą ‘Č ynĄÄbĘŇ C : wynĲĎjĎ mĂ Csn¡ĚIĎwČ MrĳĎ’ĞBĲČ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ oUŔ ‘Ă rSăĆ ’Ğ 14

ynăĄBĘ É l‘ČmĄ bŇ ’Ďę oy bŇ SĎ IăĎwČ ry‘ĳĂhĎ C’b¡ŇŁ IĎwČ ySČŔ ybĂŇ ’Ğ ynăĄjĘ mĂ ÉCsnĚÄ IĎwČ MrĎŔ ’Ğ
Cp¡Ň sĘ ’ĲĎ IĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ PŇ G¡Č nĂ yJ¿Ă MrĎŔ ’Ğ ’rĘIăČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ NoUŔ ‘Č 15

rhĎŔ eĎhČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ ÉrSĆ ’Ğ ÉMrĎ’Ğ=tŇ ’Ć ’YąĄ IŁ wČ rzĆ‘Ćę dĘŇ dČŇ hĞ xlăČ SĘ IĂwČ : dŇ xČ yĲĎ 16

dŇ wĂędĎŇ lĘ dŇ GăČIĚwČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ rzĆ‘¡ĆdĘŇ dČŇ hĞ ’b¿ĎŇ YĘ =rWČ ëŇ bËČŇ oSwĘ MlĳĎ yxĄ C’b¡ŇŁ IĎwČ 17

CkąŇ rĘ‘Č IĲČwČ hŇ mĎ ’Ň lĳĎ xĄ ’b¡ŇŁ IĎwČ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć PŇ sąŁ ’ĹIĲĆwČ
ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄjĘ mĂ ÈMrĎ’Ğ snĎ IăĎwČ : oUĲ ‘Ă Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ dŇ wĂŔDĎ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ÉMrĎ’Ğ 18

MySĳĂ rĎjĲĎ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ Éto’mĄ ‘bąČŇ SĘ MrĎę ’ĞmĲĄ dŇ wĂÁDĎ gŇrÄŁ hĞ IĲČwČ
MykĂÁ lĎ UĘ hČ =lkĲĎŇ C’Ä rĘIĂwČ : MSĲĎ tŇ mĎ I¿ĎwČ hŇ J¡Ď hĂ o’Ë bĎŇ YĘ =rWČ ëŇ bÌČŇ oS tŇ ’ĄÄ wĘ 19

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Cml¿Ă SĘ IČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ ÉCpŇ GĘ nĂ yJąĂ rzĆ‘Ćę dĘŇ dČŇ hĞ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č
: NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć dŇ o‘¡ ‘Č yS¿Ă ohlĘ MrĎŔ ’Ğ C’ă rĘIĲĂwČ MCdĳŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ

dŇ wĂÃDĎ xlăČ SĘ IĂwČ MykĂę ’Ň lĘ UČ hČ tŇ ’Ň YăĄ ű tŇ ‘ăĄlĘ hŇ nĎÁèĎ hČ tŇ bČÄ CStĘŇ lĂ žyhĂ yĘwČ ’y
b’wy=t’

.’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk l’ĄrĎWĘ yĂ ’"sb ,yrq l’ĄrĎWĘ yĂ ,bytk l’ĄrĎWĘ yĂbĘ v.9 .y
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ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉCtŇ xĂÄ SĘ IČwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ oUÁ ‘Ă wydĎÄ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ žb’Ď oy=tŇ ’Ć
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ bŇ S¿Ą oy dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ hŇ BĳĎ rČ=l‘Č CrY¡ĚIĎwČ NoUŔ ‘Č

2 gŇGăČ=l‘Č ÉëQĄ hČ tĘŇ IĂwČ ÉobŇ JĎ SĘ mĂ l‘ąČmĄ dŇ wĂÁDĎ MqĎ IĎÄwČ bŇ rĆ‘Ćę hĎ tŇ ‘ăĄlĘ ű yhăĂ yĘwČ
hŇ ’¡Ć rĘmČ tŇ b¿ČŇ oT hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ wĘ gŇGĳĎhČ l‘ăČmĄ tŇ YĆx¡Ć rŁ hŇ èËĎ ’Ă ’rĘI¿ČwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ yBĲĄ

3 ‘bČŇ SăĆ =tŇ BČ Ét’Ň zŁ =’olhĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ èĳĎ ’Ă lĲĎ Sr¡Ł dĘŇ IĂwČ dŇ wĂŔDĎ xlăČ SĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ
4 hĎ xĆę uĎ IĂwČ MykĂÁ ’Ď lĘ mČ dŇ wĂÄDĎ žxlČ SĘ IĂwČ : yêĲĂ xĂ hĲČ hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ tŇ SĆ ’¡Ą M‘ĎŔ ylĂ ’Ĺ=tŇ BČ

bŇ SĎ ê¡Ď wČ HtĳĎŇ ’Ď mĘ FĚ mĂ tŇ SĆ D¡ĆqČ tĘŇ mĂ ’yh¿Ă wĘ HUĎę ‘Ă bŇ JăČ SĘ IĂwČ ÉwylĎ ’Ą ’obąŇ êĎ wČ
5 hŇ r¿ĎhĎ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ dŇ GăĄêČ wČ ÉxlČ SĘ êĂ wČ hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ rhČ ê¡Č wČ : HtĲĎŇ yBĄ =l’Ć
6 xl¿Č SĘ IĂwČ yêĳĂ xĂ hĲČ hŇ I¡ĎrĂC’Ĳ =tŇ ’Ć ylČŔ ’Ą xlăČ SĘ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉdwĂDĎ xląČ SĘ IĂwČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď
7 Molą SĘ lĂ dŇ wĂęDĎ l’ăČ SĘ IĂwČ wylĳĎ’Ą hŇ I¡ĎrĂC’Ĳ ’b¿ŇŁ IĎwČ : dŇ wĲĂDĎ=l’Ć hŇ I¡ĎrĂC’Ĳ =tŇ ’Ć bŇ ’ËĎ oy
8 hŇ IĎęrĂC’ă lĘ ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ Mol¡ SĘ lĂ wĘ M‘ĎŔ hĎ Molă SĘ lĂ wĘ Éb’Ď oy

wyr¡ĎxĞ’ĲČ ’Y¿ĄêĄ wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄmĂ ÉhIĎrĂC’Ĳ ’YąĄ IĄwČ ìŇ ylĳĆgĘŇrČ ZxăČ rĘC ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ lĘ dŇ r¿Ą
9 ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ xtČŇ jĆ ť hŇ IĎęrĂC’Ĳ bŇ JăČ SĘ IĂwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ ’¿Č WĘ mČ

10 hŇ I¡ĎrĂC’Ĳ dŇ r¿ČyĎ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdwĂdĎŇ lĘ CdŇ GąĂ IČwČ : otĲŇ yBĄ =l’Ć dŇ r¡ČyĎ âl¿ wĘ wynĳĎdŇŁ ’Ğ
‘Č CD¡mČ ’bĎŔ hŇ êăĎ’Č ÉërĆDĆÄ mĂ ’olą hĞ hŇ IĎęrĂC’Ĳ =l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ otĳŇ yBĄ =l’Ć

11 l’ĄÄ rĎWĘ yĂwĘ Nor’Ď hĲĎ ţ dŇ wĂęDĎ=l’Ć hŇ IĎÁrĂC’Ĳ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ tĲĆŇ yBĄ =l’Ć êĎdĘŇ r¿ČyĎ=âlĲ
ÉhdĆŇ vĎ hČ ynąĄjĘ =l‘Č ynĂÄdŇŁ ’Ğ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ bŇ ’ĎÁ oy ynĂÄdŇŁ ’Ň wĲČ tŇ oJę iĚBČ MybăĂŇ SĘ yĲŁ hŇ dĎÁ ChywĲĂ
yêĳĂ SĘ ’Ă =M‘Ă bŇ JăČ SĘ lĂ wĘ tŇ oê¡SĘ lĂ wĘ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ ytËĂŇ yBĄ =l’Ć ’obÌŇ ’Ď ynĂÂ’Ğ wĲČ MynĂŔ xŁ

12 dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ=M’ĲĂ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ yxăĄ wĘ ÉìIĆÄxČ
hŇ IÌĎrĂC’Ĳ bŇ SĆ IĄÄwČ OĎ xĳĆ QĘ SČ ’Ğ rxăĎ mĎ C MoI¡hČ =MGČ hŇ zËĆBĎ bŇ S¿Ą hŇ IĎęrĂC’Ĳ =l’Ć

13 wynËĎpĎŇ lĘ lkČŇ ’Ň IÌŁ wČ dŇ wĂędĎŇ olă =’rĎqĘ IĂwČ : tŇ rĲĎxĽUĲĎ mĲĂ C ’Ch¡ hČ MoI¿BČ MĂlËČ SĎ CrĲybĂŇ
wynĎŔ dŇŁ ’Ğ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=M‘Ă ÉobŇ JĎ SĘ mĂ BĘ bŇ JąČ SĘ lĂ bŇ rĆ‘Ćę bĎŇ ’YăĄ IĄwČ ChrĳĄJĘ SČ yĘwĲČ êĘ SĘ I¡ĄwČ

14 bŇ ’ĳĎ oy=l’Ć rpĆŇ s¡Ą dŇ wËĂDĎ bŇ ê¿Ł kĘŇ IĂwČ rqĆBŔŁ bČŇ yhăĂ yĘwČ : dŇ rĲĎyĎ âl¿ ot¡Ň yBĄ =l’Ć wĘ
15 hŇ IĎęrĂC’Ĳ =tŇ ’Ć CbăŇ hĎ rmĳŁ ’Ň lĄ rpĆŇ i¡Ą BČ bŇ ê¿Ł kĘŇ IĂwČ : hŇ IĲĎrĂC’Ĳ dŇ y¿ČBĘ xl¡Č SĘ IĂwČ

: tŇ mĲĄ wĎ hŇ J¿Ď nĂ wĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ mĄ Mê¿ĆbĘŇ SČ wĘ hŇ qĎŔ zĎxĞhĲČ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ ynąĄjĘ É lCm=l’Ć
16 hŇ IĎŔrĂC’ă =tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ ry‘ĳĂhĎ =l’Ć bŇ ’¡Ď oy rom¿ SĘ BĂ yhĂě yĘwČ
17 Éry‘Ă hĎ ySąĄ nĘ ’Č C’Á YĘ IĄÄwČ : MSĲĎ lyĂx¡Č=ySĄ nĘ ’Č yJ¿Ă ‘dČŔ yĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =l’Ć

hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ MG¡Č tŇ mĎ IĎěwČ dŇ wĳĂdĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ M‘¡ĎhĎ =NmĂ lj¿Ł IĂwČ bŇ ’ĎŔ oy=tŇ ’Ć Cmă xĞQĲĎ IĂwČ
ytxh
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: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć dŇ wĂŔdĎŇ lĘ dŇ GăĄIČwČ bŇ ’ĳĎ oy xl¡Č SĘ IĂwČ : yêĲĂ xĂ hĲČ 18

hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’ËĄ ìę tĘŇ oQĲ kČŇ JĘ rmĳŁ ’Ň lĄ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wY¿Č yĘwČ 19

ìŔ lĘ rmăČ ’Ď wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ măČ xĞ ÉhlĆ ‘ĞêĲČ =M’ĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć rB¿Ą dČŇ lĘ 20

Cr¡yŁ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MêĆŔ ‘Ę dČŇ yĘ ’olă hĞ MxĳĄ QĎ hĂ lĘ ry‘¡ĂhĎ =l’Ć Mê¿ĆSĘ GČnĂ ‘Č CDËmČ
hŇ èĎÃ ’Ă =’olĲ hĞ tŇ SĆ BĆę rĚyĘ=NBĆ ëŇ lĆ măĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ JĎÂ hĂ =ymĲĂ : hŇ mĲĎ oxhČ l‘¿ČmĄ 21

hŇ UĎ l¿Ď ZbĄŔ tĄŇ BĘ tŇ mĎ IăĎwČ ÉhmĎ oxhĲČ l‘ąČmĄ bŇ kĆŇ rĆÁ xlČ jĆÄ žwylĎ ‘Ď hŇ kĎŇ ylăĂ SĘ hĂ
ëŇ lĆ I¡ĄwČ : tŇ mĲĄ yê¡Ă xĂ hĲČ hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č MGČę êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ hŇ mĳĎ oxhĲČ =l’Ć Mê¡ĆSĘ GČnĂ 22

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ ’ĲĎ oy ox¡ lĎ SĘ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ dŇ GăĄIČwČ É’bŇŁ IĎwČ ëŇ ’ĳĎ lĘ UČ hČ 23

hŇ dĳĆŇ vĎ hČ Cnyl¡Ą ’Ą C’¿ YĘ IĲĄwČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCnylĄÄ‘Ď CrąbĘŇ gĲĎŇ=yJĂ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć Éë’Ď lĘ UČ hČ
ÉìdĆÄ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć My’rąř wmh w’ř rÄ yw : r‘ČèĲĎ hČ xtČŇ j¿Ć =dŇ ‘Č Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ y¿ĆhĘ eĲĂ wČ 24

yê¡Ă xĂ hĲČ hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č MgČę wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ CtŇ Cm¡ IĎwČ hŇ mĎŔ oxhČ l‘ăČmĄ
=l’Ć rmąČ ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ ëŇ ’Ďę lĘ UČ hČ =l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ mĲĄ 25

lkăČŇ ’Ň êŁ hŇ z¡ĆkĎŇ wĘ hŇ z¿Ł kĎŇ =yJĲĂ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ ‘rąČyĄ=l’Č Éb’Ď oy
É‘mČ SĘ êĂ wČ : ChqĲĄEĘxČ wĘ Hs¡Ď rĘhĎ wĘ ry‘ËĂhĎ =l’Ć ìÌŇ êĘ mĘ xČ lĘ mĂ qzĄÄxĞhĲČ bŇ rĆxĳĎhĆ 26

rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ : HlĲĎ ‘Ę BČ =l‘Č dŇ j¡Ł sĘ êĂ wČ HSĳĎ y’Ă hŇ IăĎrĂC’Ĳ tŇ m¡Ą =yJĂ hŇ IĎŔrĂC’Ĳ tŇ SĆ ’ăĄ 27

ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ èĎŔ ’Ă lĘ olă =yhĂ êĘ wČ ÉotŇ yBĄ =l’Ć HpąĎŇ sĘ ’Č IĲČwČ dŇ wĂÁDĎ xlČÄSĘ IĂwČ lbĆŇ ’Ąę hĎ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ ‘rČIÌĄwČ NBĳĄ

ynăĄSĘ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ wylĎę ’Ą ’băŇŁ IĎwČ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć Nt¡ĎŇ nĎ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ xlÌČ SĘ IĂwČ by

hŇ yËĎhĎ rySĂę ‘ĎlĘ : S’Ň rĲĎ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ ryS¡Ă ‘Ď dŇ x¿Ď ’Ć tŇ xĎŔ ’Ć ry‘ăĂBĘ ÉCyhĎ MySĂę nĎ’Ğ 2

tŇ xąČ ’Č hŇ WĎÄ bĘŇ JĂ =M’Ă žyJĂ lJęŁ =Ny’ĲĄ SrăĎlĎ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ rq¡ĎbĎŇ C N’Ň Y¿Ł 3

oêÄ jĂ mĂ wDĳĎxĘ yČ wyn¡ĎBĎ =M‘Ă wĘ oUË ‘Ă lD¿ČgĘŇêĂ wČ hĎ IĆěxČ yĘwČ hŇ nĎŔ qĎ rSăĆ ’Ğ ÉheĎTČ qĘ
’bŇŁ IăĎwČ : tŇ bĲČŇ JĘ ol¡ =yhĂ êĘ wČ bŇ JĎŔ SĘ tĂŇ oqă yxĄ bĘŇ C ÉhêĆSĘ tĂŇ osą JŁ mĂ C lkČÁ ’Ň tŇŁ 4

tŇ oWě ‘ĞlĲČ orŔ qĎ BĘ mĂ C Éon’Ň ~Ł mĂ tŇ xČ qąČlĎ lmęŁ xĘ IČwČ ůrySĂ ‘ĎhĲĆ Sy’ăĂ lĘ ÈëlĆ hĄ
Sy’¡Ă lĎ hĎ WĆŔ ‘ĞIĲČwĲČ S’Ň rĎŔ hĎ Sy’ăĂ hĎ ÉtWČ bĘŇ JĂ =tŇ ’Ć xuČę IĂwČ olĳ =’BĎ hČ xČ r¡Ą’Ł lĎ
hoĎěhyĘ=yxČ NtĎŔ nĎ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ ’ĳŁ mĘ Sy’¡Ă BĎ dŇ wËĂDĎ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : wylĲĎ ’Ą ’B¿Ď hČ 5

MyĂêĳĎ‘Ę BČ rĘ’Č MQăĄ SČ yĘ hŇ W¡Ď bĘŇ JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ ’Ň zĲŁ hŇ W¿Ć ‘Ł hĲĎ Sy’¡Ă hĎ tŇ wĆmĎŔ =NbĆŇ yJăĂ 6

: lmĲĎ xĎ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ l‘¡ČwĘ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ bŇ qĆ‘Ąę
rm’yw
’"sb ,yrq MyrĂoUhČ ,bytk My’Ă rĘoUhČ v.24 .yrqw bytk CrIŁ wČ ’"sb ,yrq CrIŁ wČ ,bytk C’rĘIŁ wČ v.24 .’y
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7 yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲřŁ Sy’ĳĂ hĎ hŇ êăĎ’Č dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć NtËĎŇ nĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ
dŇ I¿ČmĂ ìŇ yê¡Ă lĘ ~Č hĂ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉëlĆ mĆÄ lĘ ìŇ yêąĂ xĘ SČ mĘ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ

8 ìŇ qĆŔ yxĄ BĘ ÉìynĆÄdŇŁ ’Ğ ySąĄ nĘ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ ynĆę dŇŁ ’Ğ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ìÁ lĘ hŇ nĎÄêĘ ’Ć wĲĎ : lC’Ĳ SĎ
ì¡Ň QĘ hŇ pĎŇ s¿Ă ’Ł wĘ T‘ĎŔ mĘ =M’ĂÄ wĘ hŇ dĳĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ìŔ lĘ hŇ năĎêĘ ’Ć wĲĎ

9 ůwnř y‘b È‘rČhĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ hoĎęhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ű tĎ yzăĂBĎ ‘Č CDÁ mČ : hŇ eĎhĲĄ kĎŇ wĘ hŇ eĎh¿Ą JĎ
hŇ èĳĎ ’Ă lĘ ì¡Ň QĘ êĎxĘ q¿ČlĎ oêŔ SĘ ’Ă =tŇ ’ĆÄ wĘ bŇ rĆxĆŔ bČŇ tĎŇ yJăĂ hĂ ÉyêĂ xĂ hĲČ hŇ IąĎrĂC’Ĳ tŇ ’ăĄ

10 ì¡Ň tĘŇ yBĲĄ mĂ bŇ rĆxËĆ rCs¿ tĎŇ =âlĲ hŇ êĎę ‘Č wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ bŇ rĆx¡ĆBĘ êĎ gĘŇrČŔ hĎ otăŇ ’Ł wĘ
tŇ oy¿hĘ lĲĂ yêĂŔ xĂ hĲČ hŇ IăĎrĂC’Ĳ ÉtSĆ ’ĄÄ =tŇ ’Ć xuČę êĂ wČ ynĂ tĎŔ zĂbĘŇ yJăĂ bŇ qĆ‘Ąť MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č

11 ìŇ yląĆ‘Ď MyqĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ì¡Ň lĘ
ÉbkČŇ SĎ wĘ ìŇ y‘ĳĆrĄlĘ yê¡Ă tČŇ nĲĎ wĘ ìŇ ynĆŔ y‘ĄlĘ ÉìySĆÄ nĎ=tŇ ’Ć yêąĂ xĘ qČ lĲĎ wĘ ìŇ tĆŔ yBĄ mĂ Éh‘ĎrĎ

12 ynĂę ’Ğ wĲČ rtĆŇ iĳĎ bČŇ tĎŇ yWăĂ ‘Ď hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă : tŇ ’Ň EĲŁ hČ SmĆ è¿Ć hČ yn¡Ąy‘ĄlĘ ìŇ ySĆŔ nĎ=M‘Ă
: SmĆ èĲĎ hČ dŇ gĆŇ n¿ĆwĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ dŇ gĆŇ n¿Ć hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ

13 hoĳĎhylĲČ ytĂŇ ’Ň T¡Ď xĎ NtĎŔ nĎ=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ sŘ26

: tŇ CmĲ tĎŇ âl¿ ì¡Ň tĘŇ ’Ň FĲĎ xČ ryb¿ĂŇ ‘ĹhĲĆ hoËĎhyĘ=MGČ dŇ wĂęDĎ=l’Ć NtĎÁ nĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
14 dŇ oQ¿ IĂhČ NBËĄ hČ MGČę hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎBČ hoĎŔhyĘ ybăĄŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć ÉêĎYĘ ’ČÄ nĂ Z’ąĄ nĂ =yJĲĂ spĆŇ ’Ćę
15 rSĆÄ ’Ğ dŇ lĆ IĆÁhČ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ PŇ GăŁ IĂwČ otĳŇ yBĄ =l’Ć Nt¡ĎŇ nĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : tŇ CmĲ yĎ tŇ om¿ ì¡Ň lĘ
16 Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ Su¿ĄbČŇ yĘwČ : SnĲČ’Ď IĲĄwČ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ hŇ IËĎrĂC’Ĳ =tŇ SĆ ’ĲĄ hŇ dÌĎŇ lĘ yĲĎ
17 ynąĄqĘ zĂ CmqĚÁ IĎwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ bŇ k¿ČŇ SĎ wĘ N¡ĎlwĘ ’b¿ĎŇ C MoYŔ ÉdwĂDĎ MYĎ IąĎwČ r‘ČeĳĎhČ dŇ ‘ăČBĘ

: MxĆ lĲĎ Mê¡Ď’Ă ’r¿ĎbĎŇ =âlĲ wĘ hŇ bĎŔ ’Ď âlă wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ om¡ yqĂ hĞlĲČ wylĎŔ ‘Ď ÉotŇ ybĄŇ
18 ű olă dŇ yG¿ĂhČ lĘ dŇ wĂÁdĎŇ ydĄÄ bĘŇ ‘Č žC’rĘIĲĂwČ dŇ lĆ IĳĎhČ tŇ mĎ IăĎwČ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿BČ yhËĂ yĘwČ

ÉwylĎ ’Ą CnrĘBąČ DĂ yxČę dŇ lĆ IĆÁhČ tŇ oyÄhĘ bĂŇ žheĄhĂ ÉCrmĘ ’ĲĎ yJąĂ dŇ lĆ IĆęhČ tŇ măĄ =yJĂ
: hŇ ‘ĲĎrĎ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ dŇ lĆ I¡ĆhČ tŇ m¿Ą wylËĎ ’Ą rm¿Č ’Ň nŁ ëŇ y’ĄÄ wĘ CnlĄŔ oqBĘ ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ

19 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ lĆ IĳĎhČ tŇ măĄ yJăĂ dŇ w¡ĂDĎ NbĆŇ I¿ĎwČ MySĂŔ xĞlĲČ tĘŇ mĲĂ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ yJąĂ dŇ wĂęDĎ ’rĘIăČwČ
20 ZrĆ’ĎÁ hĎ mĲĄ dŇ wĂÄDĎ žMqĎ IĎwČ : tŇ mĲĄ CrmĘ ’Ň I¿Ł wČ dŇ lĆ I¡ĆhČ tŇ m¿Ą hĞ wydËĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć dŇ wÌĂDĎ

É’bŇŁ IĎwČ CxêĳĎSĘ IĂwČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’b¿ŇŁ IĎwČ otŇ ŁlmĘ WĂ ÉPQĄ xČ yĘwČ ëŇ sĆ IĎęwČ ZxăČ rĘIĂwČ
21 wylĎŔ ’Ą ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ : lkĲČŇ ’Ň IŁ wČ MxĆ l¡Ć olË CmyW¿Ă IĎwČ l’Čě SĘ IĂwČ otŔ yBĄ =l’Ć

rbdh=hm
’"sb ,w"Td Nkw yrq ynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.9 .T"dw z"d Nkw qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.7 .by

.yrqw bytk ynĎy‘ĄBĘ dxbw ,‘"tw d"dx Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ tYqmb ,b"yd Nkw yrqw wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ
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OĘ bĘŇ êĄŔ wČ êĎmĘ YăČ ÉyxČ dŇ lĆ IąĆhČ rCbÂ ‘ĞBĲČ hŇ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =hŇ mĲĎ
yxČŔ dŇ lĆ IăĆhČ Édo‘BĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : MxĆ lĲĎ lkČŇ ’Ň ê¿Ł wČ êĎmĘ q¡Č dŇ lĆ IĆŔhČ tŇ măĄ ÉrSĆ ’ĞkĲČŇ wĘ 22

ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : dŇ lĆ IĲĎhČ yx¿Č wĘ ho¡ĎhyĘ ynn¿řxy ‘ČdĄŔ oy ymăĂ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď yJąĂ hŇ JĳĆ bĘŇ ’Ć wĲĎ yêĂ mĘ Y¡Č 23

’Ch¡ wĘ wylĎŔ ’Ą ëŇ ăĄlhŁ ÉynĂ ’Ğ dŇ o‘ĳ ob¡Ň ySĂ hĞlĲČ lk¿ČŇ C’hČ MYĎŔ ynăĂ’Ğ ÉhEĆ hŇ UĎ ląĎ tŇ mĄę
hĎ yl¡Ć ’Ą ’b¿ŇŁ IĎwČ oêŔ SĘ ’Ă ‘bČŇ SăĆ =tŇ BČ tŇ ’Ą ť dŇ wĂęDĎ MxăĄ nČ yĘwČ : ylĲĎ ’Ą bŇ CS¿ yĎ=âlĲ 24

: obĲŇ hĄ ’Ğ ho¡ĎhywĲČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ÉomSĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ IĂřwČ NBĄę dŇ lĆ êăĄ wČ HUĳĎ ‘Ă bŇ JăČ SĘ IĂwČ
: hoĲĎhyĘ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ HyĳĎdĘŇ ydăĂŇ yĘ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ ’ybĂŔ eĎhČ NtăĎŇ nĎ ÉdyČBĘ xlČęSĘ IĂwČ 25

ry‘¿Ă=tŇ ’Ć dŇ J¡Ł lĘ IĂwČ NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ tŇ B¡Č rČBĘ bŇ ’ĎŔ oy MxĆ QăĎ IĂwČ 26

yêĂ mĘ xăČ lĘ nĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ mČ bŇ ’ËĎ oy xl¿Č SĘ IĂwČ : hŇ kĲĎŇ ClUĘ hČ 27

M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆ=tŇ ’Ć ÉPsŁ ’Ĺ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MyĂUĲĎ hČ ry‘¿Ă=tŇ ’Ć yêĂ dĘŇ k¡ČŇ lĎ =MGČ hŇ BĎŔ rČbĘŇ 28

ym¡Ă SĘ ’r¿ĎqĘ nĂ wĘ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉynĂ ’Ğ dŇ JąŁ lĘ ’Ć =NjĆ HdĳĎŇ kĘŇ lĎ wĘ ry‘¡ĂhĎ =l‘Č hŇ n¿ĄxĞ wĲČ
HB¡Ď MxĆ Q¿Ď IĂwČ hŇ tĎŇ BĳĎ rČ ëŇ lĆ IăĄwČ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď 29

rJąČJĂ HlĎÄqĎ SĘ mĂ C oSÁ ’Ň rŁ l‘ČÄ mĄ žMJĎ lĘ mČ =tŇ rĆTĲĆ ‘Ğ=tŇ ’Ć xuăČIĂwČ : HdĲĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ 30

’yY¡Ă oh ry‘ËĂhĎ ll¿Č SĘ C dŇ wĳĂDĎ S’Ň răŁ =l‘Č yh¡Ă êĘ wČ hŇ rĎŔ qĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ wĘ ÉbhĎ zĎ
hŇ rĎgĄŇUĘ BČ ţ MWĆ IăĎwČ ’yYĂę oh HBĎÁ =rSĆ ’Ğ M‘ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ 31

NkăĄŇ wĘ NkŔ lřmb ÉMtĎŇ o’ rybąĂŇ ‘ĹhĲĆ wĘ lzĆęrĘBČ hČ tŇ răŁ zĘgĘŇmČ bĘŇ C lzĆÁrĘBČ hČ yYĄÄ rĂxĞbĲČŇ C
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ dŇ wËĂDĎ bŇ SĎ IÌĎwČ NoUĳ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yrăĄ‘Ď lk¡ŇŁ lĘ hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ
hŇ p¡ĎŇ yĎ tŇ ox¿ ’Ď dŇ wËĂDĎ=NBĆ MolÌ SĎ bĘŇ ’Č lĘ C NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ yhăĂ yĘwČ gy

tŇ oQęxČ tĘŇ hĂ lĘ NonÁmĘ ’Č lĘ rYĆ IĄÄwČ : dŇ wĲĂDĎ=NBĆ Non¿mĘ ’Č hĎ b¡ĆŇ hĎ ’ĹIĲĆwČ rmĳĎ êĎ HmăĎ SĘ C 2

tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ NonŔ mĘ ’Č ynăĄy‘ĄBĘ É’lĄ jĎ IĂwČ ’yhĳĂ hŇ l¡Ď CtŇ bĘŇ yJ¿Ă otŔ xŁ ’Ğ rmăĎ êĎ ÉrCbŇ ‘ĞBĲČ
dŇ wĳĂdĎŇ yxăĂ ’Ğ hŇ ‘¡ĎmĘ SĂ =NBĆ bŇ dĎŔ nĎ oyĲ ÉomSĘ C ‘ČrĄę NonămĘ ’Č lĘ C : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ Hl¡Ď 3

lDąČ hŇ kĎŇ JăĎ hŇ êĎ’Č ţ ‘Č CDămČ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ Mk¡ĎŇ xĎ Sy’¿Ă bŇ dĎŔ nĎ oyăwĘ 4

NonŔ mĘ ’Č Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ ylĳĂ dŇ yGăĂêČ ’ol¡ hĞ rqĆBŔŁ BČ rqĆBăŁ BČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =NBĆ
bŇ dĎŔ nĎ ohă yĘ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ hĲĄ ’Ł yn¿Ă’Ğ yx¡Ă ’Ď MŁl¿ SĎ bĘŇ ’Č tŇ oxË ’Ğ rmĎę êĎ =tŇ ’Ć 5

wylĎÃ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ìŇ tĆę o’rĘlĂ ìŇ ybăĂŇ ’Ď ’bÌĎŇ C lxĳĎ tĘŇ hĂ wĘ ì¡Ň bĘŇ JĲĎ SĘ mĂ =l‘Č bŇ k¿ČŇ SĘ
hŇ yĎŔrĘBĂ hČ =tŇ ’Ć ÉynČ y‘ĄlĘ hŇ tąĎŇ WĘ ‘ĲĎwĘ MxĆ lĆę ynĂ răĄbĘŇ tČŇ wĘ ytĂÁ ox’Ğ rmĎÄ tĎŇ ž’nĎ ’bŇŁ êăĎ
N‘ml
’rĎqĘêĂ wČ v.24 .’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂ eĎxČ wĘ ’"sb ,yrq ynĂ eĎxČ wĘ ,bytk ynĂ eĄxĎ yĘ v.22

’"sb ,yrq NBĄ lĘ UČBČ ,bytk NJŁ lĘ UĂ BČ w’ NJĎ lĘ mČBĘ v.31 .s"tw +rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ’rĎqĘêĂ wČ ’"sb ,yrq
.’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk NBĄ lĘ UČBČ
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6 lxĳĎ tĘŇ IĂwČ Non¡mĘ ’Č bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : HdĲĎŇ IĎmĂ yê¡Ă lĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ hŇ ’ĆŔ rĘ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉN‘ČmČÄ lĘ
rmăĎ êĎ ’nĎÂ=’obŇ êĲĎ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć NonąmĘ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÄwČ otę ’Ł rĘlĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ’bÄŁ IĎwČ

7 dŇ wËĂDĎ xl¿Č SĘ IĂwČ : HdĲĎŇ IĎmĂ hŇ r¡ĆbĘŇ ’Ć wĘ tŇ obŔ bĂŇ lĘ yêăĄSĘ ÉynČ y‘ĄlĘ bŇ BąĄ lČ tĘŇ C ytĂę xŁ ’Ğ
ol¡ =yWĂ ‘ĞwĲČ ëŇ yxĂŔ ’Ď NonămĘ ’Č tŇ yBĄ ť ’nĎę ykăĂŇ lĘ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ tĎŇ yĘBăČ hČ rm¡Ď êĎ =l’Ć

8 =tŇ ’Ć xuČÄ êĂ wČ bŇ kĳĄŇ SŁ ’Chă wĘ hĎ yx¡Ă ’Ď Non¿mĘ ’Č tŇ yBËĄ rmĎę êĎ ëŇ lĆ êăĄ wČ : hŇ yĲĎrĘBĂ hČ
9 xuąČêĂ wČ : tŇ obĲŇ bĂŇ QĘ hČ =tŇ ’Ć lè¡Ą bČŇ êĘ wČ wynĎŔ y‘ĄlĘ bŇ BăĄ lČ êĘ wČ ÉVwlřtÄ w qYąĄBĎ hČ

C’yYąĂ oh NonęmĘ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ lokĳŇ ’ĹlĲĆ N’¡Ą mĎ yĘwČ wynĎŔ pĎŇ lĘ qYăŁ êĂ wČ ÉtrĄWĘ UČ hČ =tŇ ’Ć
10 rmĎę êĎ =l’Ć NonÁmĘ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ Sy’¡Ă =lkĎŇ C’¿ YĘ IĲĄwČ ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉSy’Ă =lkĎŇ

ÉtobŇ bĂŇ QĘ hČ =tŇ ’Ć rmĎę êĎ xuăČêĂ wČ ëŇ dĳĄŇ IĎmĂ hŇ r¡ĆbĘŇ ’Ć wĘ rdĆŔ xĆ hČ ÉhyĎrĘBĂ hČ y’Ă ybąĂŇ hĎ
11 lkĳŇŁ ’ĹlĲĆ wyl¡Ď ’Ą SG¿ĄêČ wČ : hŇ rĎdĘŇ xĲĎ hĆ hĎ yx¡Ă ’Ď Non¿mĘ ’Č lĘ ’bËĄŇ êĎ wČ hŇ tĎŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ
12 olę rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ytĲĂŇ ox’Ğ yU¡Ă ‘Ă yb¿ĂŇ kĘŇ SĂ y’Ă oBË HlĎŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉHBĎ =qzĆxĞ IĲČwČ

hŇ W¡Ą ‘ĞêĲČ =l’ĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Nk¡ĄŇ hŇ W¿Ć ‘Ď yĲĄ=âl yJËĂ ynĂ eĄŔ ‘ČêĘ =l’Č ÉyxĂ ’Ď =l’Č
13 hŇ yËĆhĘ êĲĂ hŇ êĎę ’Č wĘ ytĂŔ jĎ rĘxĆ =tŇ ’Ć ÉëylĂ o’ hŇ nĎ’ąĎ ynĂę ’Ğ wĲČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ l¿Ď bĎŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć

âl¿ yJËĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ’năĎ=rBĆ DČ ÉhêĎ‘Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Myl¡Ă bĎŇ eĘ hČ dŇ x¿Č ’Č JĘ
14 hĎ eĆŔ ‘Č yĘwČ ÉheĎUĆÄ mĂ qząČxĹIĲĆwČ HlĳĎ oqBĘ ‘ČmăŁ SĘ lĂ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ : OĎ UĲĆ mĂ ynĂ ‘¡ĄnĎmĘ yĂ
15 hŇ lĎę odŇ gĘŇ yJăĂ dŇ ’ŔŁ mĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ Éh’Ď nĘ WĂ NonęmĘ ’Č hĎ ’ăĆ nĎWĘ IĂwČ : HtĲĎŇ ’Ł bŇ J¡Č SĘ IĂwČ

Non¡mĘ ’Č Hl¿Ď =rmĆ ’Ň IŁ wĲČ HbĳĎŇ hĄ ’Ğ rSăĆ ’Ğ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ mĄ H’ĎŔ nĄWĘ rSăĆ ’Ğ Éh’Ď nĘ vĂ hČ
16 tŇ rĆxËĆ’Č mĲĄ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhlĎ odŇ GĘ hČ hŇ ‘ąĎrĎhĲĎ tŇ dÂŁ o’=l’Č olę rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ykĂŇ lĲĄ ymĂ Cq¿
17 ’rĎę qĘ IĂwČ : HlĲĎ ‘Čm¿Ł SĘ lĂ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ ynĂ xĳĄ QĘ SČ lĘ yU¡Ă ‘Ă tĎŇ yW¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ

hŇ YĎ Cxĳ hČ yl¡Č ‘ĎmĲĄ tŇ ’Ň zËŁ =tŇ ’Ć ’n¿Ď=CxlĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ otŔ rĘSăĎ mĘ Éor‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ
18 íSĘ BÌČ lĘ êĂ NkĄÄ žyJĂ MyiĂŔ jČ tŇ nĆtăŇŁ JĘ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď wĘ : hĎ yrĲĆxĞ’ĲČ tŇ lĆ D¡ĆhČ l‘¿Ł nĘ C

ZCxŔ hČ ÉotŇ rĘSĲĎ mĘ HtąĎŇ o’ ’YĄÄ IŁ wČ MylĳĂ y‘Ă mĘ tŇ Łl¡ CtŇ BĘ hČ ëŇ lĆ UËĆ hČ =tŇ onĲ BĘ
19 tŇ nĆtÌŇŁ kĘŇ C HSĎŔ ’Ň rŁ =l‘Č ÉrpĆŇ ’ĄÄ rm¿Ď êĎ xuČÄ êĂ wČ : hĎ yrĲĆxĞ’ĲČ tŇ lĆ D¡ĆhČ l‘¿ČnĎ wĘ

ëŇ ol¡ hĎ ëŇ lĆ ê¿Ą wČ HSĎŔ ’Ň rŁ =l‘Č ÉHdĎŇ yĎ MWĆ êąĎ wČ hŇ ‘ĎrĳĎqĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MyiËĂ jČ hČ
20 hŇ yăĎhĎ ÈëyxĂ ’Ď Nonă ymĂ ’ĞhĲČ hĎ yxĂę ’Ď Molă SĎ bĘŇ ’Č hĎ ylĆÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ qĎ ‘ĲĎzĎwĘ

ëŇ B¡Ą lĂ =tŇ ’Ć ytĂŇ yS¿Ă êĎ =l’Č ’ChŔ ëŇ yxăĂ ’Ď ÉySĂ yrĂxĞhĲČ ytąĂŇ ox’Ğ hŇ êĎÂ‘Č wĘ ůëUĎ ‘Ă
21 ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ : hĎ yxĲĂ ’Ď Mol¿ SĎ bĘŇ ’Č tŇ yB¡Ą hŇ mĎŔ mĄ SăŁ wĘ ÉrmĎ êĎ bŇ SĆ êąĄ wČ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎlČ

dwd
.d"dxw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk SlĎ êĎwČ ’"sb ,yrq SlĎ êĎwČ ,bytk SolêĎwČ v.8 .gy
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rBÌĆdĂŇ =âlĲ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ ol¡ rxČ I¿ĂwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ‘mČě SĎ dŇ wĂŔDĎ 22

=tŇ ’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č ’nąĄWĎ =yJĲĂ bŇ oTĳ =dŇ ‘Č wĘ ‘răĎmĄ lĘ Non¡mĘ ’Č =M‘Ă MolË SĎ bĘŇ ’Č
: otĲŇ xŁ ’Ğ rm¿Ď êĎ tŇ ’¡Ą hŇ eĎŔ ‘Ă rSăĆ ’Ğ ÉrbČŇ DĘ=l‘Č NonŔ mĘ ’Č

roY¡ xĎ l‘Čb¿ČŇ BĘ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č lĘ ÉMyzĂzĘgĲŇŁ CyąhĘ IĲĂwČ MymĂŔ yĎ MyĂtăČŇ nĎSĘ lĂ ÉyhĂ yĘwČĲ 23

’bąŇŁ IĎwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄBĘ =lkĎŇ lĘ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č ’r¿ĎqĘ IĂwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć =M‘Ă rSăĆ ’Ğ 24

’n¿Ď=ëŇ lĆ yĲĄ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ Myz¡ĂzĘgŇŁ ’n¿Ď=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č
sŘ27 =l’Č MolęSĎ bĘŇ ’Č =l’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č=M‘Ă wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ëŇ lĆ UËĆ hČ 25

hŇ b¿ĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ oBË =ZrĎpĘŇ IĂwČ ìŇ ylĳĆ‘Ď dŇ B¡Č kĘŇ nĂ âl¿ wĘ CnQĎŔ JĚ ÉëlĄ nĄ ’nąĎ=l’Č ÉynĂ BĘ
NonămĘ ’Č Cnê¡Ď’Ă ’n¿Ď=ëŇ lĆ yĲĄ âlě wĎ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ChkĲĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ 26

Molĳ SĎ bĘŇ ’Č oB¡ =ZrĎpĘŇ IĂwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă ëŇ ¡ĄlyĄ hŇ UĎ l¿Ď ëŇ lĆ UĆŔ hČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ yxĳĂ ’Ď 27

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄBĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ NonŔ mĘ ’Č =tŇ ’Ć Éoê’Ă xląČ SĘ IĂwČ
NonąmĘ ’Č =bŇ lĲĄ bŇ oTÄ JĘ ’nĎ ţ C’ă rĘ rmęŁ ’Ň lĄ wyrĎÁ ‘ĎnĘ =tŇ ’Ć MolÄSĎ bĘŇ ’Č žwYČ yĘwČ 28

C’rĳĎyêĂ =l’Č ot¡Ň ’Ł Mê¿ĆmĂ hĞ wĲČ NonËmĘ ’Č =tŇ ’Ć CJÌ hČ MkĆŔ ylĄ ’Ğ yêăĂ rĘmČ ’ĲĎ wĘ ÉNyĂIČÄBČ
CWÂ ‘ĞIĲČwĲČ : lyĂxĲĎ =ynĄbĘŇ lĂ Cy¿hĘ wĲĂ Cq¡ zĘxĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yCăĂYĂ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ yJąĂ ’olęhĞ 29

ynăĄBĘ =lJĎ ű CmqăĚIĎwČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č hŇ C¡ĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ NonŔ mĘ ’Č lĘ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č yrąĄ‘ĞnĲČ
hŇ ‘ăĎmĚ èĘ hČ wĘ ëŇ rĆDĆŔ bČŇ hŇ UĎ hăĄ ÉyhĂ yĘwĲČ : CsnĲĚIĎwČ oD¡rĘjĂ =l‘Č Sy’¿Ă CbËŇ JĘ rĘIĂwĲČ ëŇ lĆ UĆę hČ 30

=âlĲ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄBĘ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č hŇ JąĎ hĂ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć hŇ ’Ď bĎŔ
wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘r¿ČqĘ IĂwČ ëŇ lĆ UËĆ hČ MqĎ IÌĎwČ : dŇ xĲĎ ’Ć Mh¡Ć mĄ rt¿ČŇ on 31

: MydĲĂŇ gĎŇbĘŇ y‘¿ĄrĚqĘ Myb¡ĂŇ ~Ď nĂ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ bŇ JăČ SĘ IĂwČ
tŇ ’ăĄ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ rmąČ ’Ň yŁ =l’Č rmĆ ’Ň ŁIęwČ dŇ wĂÁdĎŇ =yxĲĂ ’Ğ hŇ ‘ĎÄ mĘ SĂ =NBĆ ű bŇ dăĎŇ nĎ oy N‘Č IČÃwČ 32

yjąĂ =l‘Č=yJĲĂ tŇ mĳĄ oD¡bČŇ lĘ Non¿mĘ ’Č =yJĲĂ CtŇ ymĂŔ hĄ ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĲĄBĘ MyrąĂ‘ĎeĘ hČ =lJĎ
hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : otĲŇ xŁ ’Ğ rm¿Ď êĎ tŇ ’¡Ą otŔ eŁ ‘Č ÉMoImĂ hŇ mĎŔ CW hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č 33

ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄBĘ =lJĎ rmŔŁ ’Ň lĄ rbăĎŇ DĎ ÉoBlĂ =l’Ć ëŇ lĆ UąĆ hČ ynĂÄdŇŁ ’Ğ žMWĄ yĎ=l’Č
Molĳ SĎ bĘŇ ’Č xr¡ČbĘŇ IĂwČ : tŇ mĲĄ oD¡bČŇ lĘ Non¿mĘ ’Č =M’Ă =yJĲĂ CtŇ mĳĄ 34

ëŇ rĆDËĆmĂ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ bŇ rČÁ =M‘Č hŇ eĄÄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ ony‘Ą=tŇ ’Ć ÉhpĆŇ ~Ł hČ r‘ČeąČhČ ’vĎÂ IĂwČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĄbĘŇ hŇ e¿ĄhĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉbdĎŇ nĎ oyĲ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rhĲĎ hĎ dŇ ~¿Č mĂ wyr¡ĎxĞ’ĲČ 35

=ynĲĄbĘŇ hŇ eąĄhĂ wĘ rBĄę dČŇ lĘ otăŇ ŁQkČŇ JĘ ű yhăĂ yĘwČ : hŇ yĲĎhĎ NJ¿Ą ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č rb¿ČŇ dĘŇ JĂ C’BĳĎ 36

Ckě BĎ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ =MgČŇ wĘ CJĳ bĘŇ IĂwČ Ml¡Ď oq C’¿ WĘ IĂwČ C’BĎŔ ÉëlĆ UĆÄ hČ
ykb

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.31www.bibleist.ru
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37 rř Cx¡ yUĂ ‘Č=NBĆ ym¿Č lĘ êČ =l’Ć ëŇ lĆ IËĄwČ xrČŔ BĎ Molă SĎ bĘŇ ’Č wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ lod¿Ň GĎ yk¡ĂŇ BĘ
38 xr¡ČBĎ Mol¿ SĎ bĘŇ ’Č wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ on¡BĘ =l‘Č lB¿Ą ’Č tĘŇ IĂwČ rCSĳ GĘ ëŇ lĆ măĆ
39 tŇ ’Ň Y¡Ą lĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ dŇ wăĂDĎ É lkČŇ êĘ wČ : MynĲĂ SĎ SŁl¿ SĎ MS¡Ď =yhĂ yĘwĲČ rCSĳ GĘ ëŇ lĆ IăĄwČ
dy ‘dČŇ I¡ĄwČ : tŇ mĲĄ =yJĂ Non¡mĘ ’Č =l‘Č Mx¿Č nĂ =yJĲĂ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć

2 Éb’Ď oy xląČ SĘ IĂwČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č =l‘Č ëŇ lĆ U¡Ć hČ bŇ l¿Ą =yJĂ hŇ yĳĎrĚYĘ =NBĆ bŇ ’ăĎ oy
’nĎÂ=ylĂ BĘ ’Č tĘŇ hĲĂ hĎ ylĆ ’Ą ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ mĳĎ kĎŇ xĞ hŇ èăĎ ’Ă Mè¡Ď mĂ xu¿ČIĂwČ hŇ ‘Ď oqŔ êĘ
MymăĂ yĎ hŇ zĆť hŇ èĎę ’Ă JĘ tŇ yyĂěhĎ wĘ NmĆ SĆŔ ÉykĂŇ CsêĎ=l’Č wĘ lbĆŇ ’Ąę =ydĄŇ gĘŇbĂŇ ’năĎ=ySĂ bĘŇ lĂ wĘ

3 rbăĎŇ DĎJČ wyl¡Ď ’Ą êĘ rĘB¿Č dĂŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć Ét’Ň bĎŇ C : tŇ mĲĄ =l‘Č tŇ lĆ B¡Ć ’Č tĘŇ mĂ MyBĂŔ rČ
4 Éty‘Ă qŁ êĘ hČ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êŁ wČţ : hĎ ypĲĂŇ BĘ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć bŇ ’ËĎ oy MWĆ IÌĎwČ hŇ EĳĆhČ

hŇ ‘ĎS¿Ă oh rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ CxêĳĎSĘ êĂ wČ hŇ YĎ rĘ’¡Č hĎ yjËĆ’Č =l‘Č ljÌŁ êĂ wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć
5 hŇ n¿ĎmĎ lĘ ’Č =hŇ èĲĎ ’Ă lbËĎŇ ’Ğ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ëŇ QĳĎ =hŇ mČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ Hl¿Ď =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ
6 hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉMhĆ ynĄSĘ CYą eĎ IĂwČ MynĂŔ bĎŇ ynăĄSĘ ÉìtĘŇ xĲĎ pĘŇ SĂ lĘ C : ySĲĂ y’Ă tŇ mĎ I¿ĎwČ ynĂ ’¡Ď
7 žheĄhĂ wĘ : otĲŇ ’Ł tŇ mĆ I¿ĎwČ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć dŇ xËĎ ’Ć hĲĎ oJÌř IČwČ MhĳĆ ynĄyBĲĄ ly~¡Ă mČ Ny’¿ĄwĘ

wyxĂę ’Ď hŇ JăĄ mČ =tŇ ’Ć ű ynăĂêĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ ìŇ tĆę xĎ pĘŇ SĂ =l‘Čř hŇ xĎÁ jĎ SĘ UĂ hČ =lkĎŇ hŇ mĎ qĎÄ
CBę kĂŇ wĘ SrĳĄoIhČ =tŇ ’Ć MGăČ hŇ dĎŇ ym¡Ă SĘ nČ wĘ gŇrĎŔ hĎ rSăĆ ’Ğ ÉwyxĂ ’Ď SpĆŇ nąĆBĘ ÉChtĄÄ mĂ nĘ C
tŇ yr¡Ă’Ą SĘ C MS¿Ą ySËĂ y’Ă lĘ =MwřV yêÌĂ lĘ bĂŇ lĘ hŇ rĎ’ĎŔ SĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÉyêĂ lĘ xČÄ GĲČ=tŇ ’Ć

8 ykăĂŇ lĘ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =l’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č
9 ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć Éty‘Ă oqêĘ hČ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êÁŁ wČ : ëŇ yĂlĲĎ ‘Ď hŇ C¿ĆYČ ’Ğ yn¡Ă’Ğ wĲČ ëŇ tĳĄŇ ybĄŇ lĘ

: yqĲĂ nĎ o’¡ sĘ kĂŇ wĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ wĘ ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =l‘Č wĘ Nw¡Ł ‘ĎhĲĆ ëŇ lĆ UËĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ ylČÂ‘Ď
10 =âlĲ wĘ ylČŔ ’Ą otăŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ ÉëyĂlČÄ’Ą rBąĄdČŇ mĘ hĲČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ
11 ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ ’nĎÄ=rJĎ zĘyĂ žrmĆ ’Ň êŁ wČ : ëŇ BĲĎ tŇ ‘Čg¿ČŇlĎ dŇ o‘¡ PŇ ys¿Ă yŁ

=yxČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ynĳĂBĘ =tŇ ’Ć CdŇ ym¡Ă SĘ yČ âl¿ wĘ tŇ xĄŔ SČ lĘ ÉMDĎhČ l’ąĄ GŁ tŇ ybĂŇ rĘhČ mĄ
12 ’nÌĎ=rBĆ dČŇ êĘ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ ëŇ n¡ĄBĘ tŇ r¿Č‘ĞvĲČ mĂ ljËŁ yĂ=M’Ă hoĎŔhyĘ
13 hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : yrĂBĲĄ DČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ rbĳĎŇ DĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć ìËŇ tĘŇ xĎ pĘŇ SĂ

rbąĎŇ DĎhČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ rBĄÄ DČmĂ C MyhĳĂ Łl’Ĺ M‘ăČ=l‘Č tŇ ’Ň z¡Ł JĎ hŇ êĎbĘŇ SËČ xĎ hŇ UĎ lÌĎ wĘ
14 tŇ CmŔ nĎ tŇ omă =yJĂ : oxĲ DĘnĂ =tŇ ’ĲĆ ëŇ lĆ U¡Ć hČ bŇ yS¿Ă hĎ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ MSĄŔ ’Ď JĘ ÉhEĆhČ

Mymkw
Nk v.5 .dy .r"tw s"t ,‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk dŇChyUĂ ‘Č ’"sb ,yrq dŇChyUĂ ‘Č v.37
.r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk ëIČwČ ’"sb ,ëIČwČ rybs v.6 .’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k Myrps bwrb ’qsp ’lb
,y"k Myrps bwrb ’qsp ’lb Nk v.13 .yrq MyWĂ ,bytk MCW v.7 .=l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7
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SpĆŇ nĆŔ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’vąĎ yĂ=âlĲ wĘ CpŇ sĳĄ ’Ď yĲĄ âlă rS¡Ć ’Ğ hŇ YĎ rĘ’ČŔ MyrăĂGĎ eĂ hČ ÉMyĂUČÄ kČŇ wĘ
ytĂŇ ’Ň BĎÁ =rSĆ ’Ğ hŇ êĎ‘Č wĘţ : xDĲĎnĂ CeU¡Ć mĂ xD¿ČyĂ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ tŇ obŔ SĎ xĞmĲČ ÉbSČ xĎ wĘ 15

rmĆ ’Ň êąŁ wČ M‘ĳĎhĎ ynĂ ’¡ĚrĘyĲĄ yJ¿Ă hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉynĂ dŇŁ ’Ğ ëŇ lĆ UąĆ hČ =l’Ć rBĄÄ dČŇ lĘ
rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ ylËČ C’ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ’eăĎ=hŇ rĎBĘ dČŇ ’Ğ ÉìtĘŇ xĲĎ pĘŇ SĂ
Sy’ĳĂ hĎ PŇ JăČ mĂ ot¡Ň mĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ‘măČ SĘ yĂ yJĂ ť : otĲŇ mĎ ’Ğ 16

ìŔ tĘŇ xăĎ pĘŇ SĂ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ l¡Č xĞ eĲČmĲĂ dŇ xČ yČŔ ÉynĂ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ytąĂŇ ’Ł dŇ ymĂÄ SĘ hČ lĘ 17

NJăĄ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’ăČ lĘ mČ JĘ ű yJăĂ hŇ xĳĎ CnmĘ lĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ=rbČŇ DĘ ’eËĎ=hŇ yĆhĘ yĲĂ
: ëŇ UĲĎ ‘Ă yh¿Ă yĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhywĲČ ‘rĎŔ hĎ wĘ bŇ oFă hČ É‘ČmÄŁ SĘ lĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂdŇŁ ’Ğ
ydąĂŇ xĞkĲČŇ tĘŇ ’nĎÄ=l’Č hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ëŇ lĆ UĆę hČ N‘Č IăČwČ 18

=rBĆ dČŇ yĘ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ ëŇ tĳĎŇ ’Ł l’ăĄ SŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎ ÉyeĂ UĆÄ mĂ
tŇ ’Ň zĳŁ =lkĎŇ BĘ ëŇ ê¡Ď’Ă bŇ ’ËĎ oy dŇ y¿ČhĞ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ ’n¡Ď 19

NymăĂ hĄ lĘ ű S’ăĂ =M’Ă ëŇ lĆ UĆÁ hČ ynĂÄdŇŁ ’Ğ žìSĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ rmĆ ’Ň êÃŁ wČ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ N‘ČêăČ wČř
’Chă Éb’Ď oy ìąŇ DĘbĘŇ ‘Č=yJĲĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉrBĆ DĂ=rSĆ ’Ğ lJąŁ mĂ lymĂę WĘ hČ lĘ C
rCbąŇ ‘ĞbĲČŇ lĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ìŔ tĘŇ xĲĎ pĘŇ SĂ ypăĂŇ BĘ MWĎ ť ’Chę wĘ ynĂ CĎŔYĂ 20

ynăĂdŇŁ ’Ň wĲČ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć bŇ ’¡Ď oy ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č hŇ WËĎ ‘Ď rbĎŔ DĎhČ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć ÉbBĄ sČ
: ZrĆ’ĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉtmČ kĘŇ xĎ JĘ MkĎę xĎ

ëŇ ËĄlwĘ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď ’n¿Ď=hŇ eĄhĂ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 21

hŇ YĎ rĘ’ËČ wyn¿ĎjĎ =l’Ć bŇ ’ĎÄ oy ž ljŁ IĂwČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć r‘Če¡ČhČ =tŇ ’Ć bŇ S¿Ą hĎ 22

=yJĲĂ ìÁ DĘbĘŇ ‘Č ‘dČÄ yĎ žMoIhČ bŇ ’ĎÃ oy rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ Cxê¡ČSĘ IĂwČ
rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ IĎwČ hŇ rĎCSĳ GĘ ëŇ lĆ IăĄwČ bŇ ’¡Ď oy MqĎ I¿ĎwČ : wdř bř ‘ 23

hŇ ’ĳĆ rĘyĂ âlă yn¡ČpĎŇ C otŔ yBĄ =l’Ć bŇ iăŁ yĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 24

: hŇ ’ĲĎ rĎ âl¿ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄpĘŇ C otŔ yBĄ =l’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č bŇ iąŁ IĂwČ
dŇ ’ĳŁ mĘ lQăĄ hČ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ hŇ pËĆŇ yĎ=Sy’Ă hŇ yÌĎhĎ =âlĲ MolęSĎ bĘŇ ’Č kĘŇ C 25

ůoS’Ň rŁ =tŇ ’Ć ÈoxQĘ gČŇbĘŇ CĲ : MCmĲ ob¡Ň hŇ yĎh¿Ď=âl odŔ qĽdĘŇ qĎ dŇ ‘ăČwĘ ÉolgĘŇrČ PŇ JąČ mĂ 26

oxĳ QĘ gĂŇ wĘ wyl¡Ď ‘Ď dŇ b¿ĄŇ kĎŇ =yJĲĂ xČ QĄŔ gČŇ yĘ rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ IĎlČ ű MymąĂ yĎ ÉZuĄmĂ hŇ yĎhĎ wĲĘţ
lqVw
,’"d Nkw yrqw bytk ìDĆbĘ ‘Č ’"sb ,yrq ìDĆbĘ ‘Č ,bytk oDbĘ ‘Č v.22 .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.19

.s"tw ‘"t ,+rt ,b"yd Nkw yrqw bytk oDbĘ ‘Č ’"sbw ,r"tw ’"yd ,w"d ,b"d
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27 CdąŇ lĘ CĎIĲĂwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ NbĆŇ ’¿Ć BĘ Myl¡Ă qĎ SĘ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ oSŔ ’Ň rŁ r‘ăČWĘ =tŇ ’Ć É lqČ SĎ wĘ
hŇ tĎŔ yĘhĲĎ ’yhăĂ rmĳĎ êĎ HmăĎ SĘ C tŇ x¡Č ’Č tŇ b¿ČŇ C MynĂŔ bĎŇ hŇ SăĎ olSĘ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č lĘ

28 MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ MolË SĎ bĘŇ ’Č bŇ SĆ IÌĄwČ : hŇ ’ĲĆ rĘmČ tŇ p¿ČŇ yĘ hŇ è¡Ď ’Ă
29 bŇ ’Ďę oy=l’Ć MolÁSĎ bĘŇ ’Č xlČÄSĘ IĂwČ : hŇ ’ĲĎ rĎ âl¿ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄpĘŇ C MymĳĂ yĎ MyĂtăČŇ nĎSĘ

tŇ ynĂŔ SĄ Édo‘ xl¿Č SĘ IĂwČ wylĳĎ’Ą ’obăŇ lĎ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉotŇ ’Ł xČŁlą SĘ lĂ
30 ÉydĂŇ yĎ=l’Ć bŇ ’ąĎ oy tŇ qČÄ lĘ xĆ žC’rĘ wydĎÁ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ’obĲŇ lĎ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ

=tŇ ’Ć MolË SĎ bĘŇ ’Č ydÌĄŇ bĘŇ ‘Č CtŇ ~ĂÁ IČwČ S’ĳĄ bĎŇ hĎ ytĄŇ ~Ă ohwĘ Ck¡Ň lĘ MyrĂŔ ‘Ł WĘ MSăĎ =olwĘ
31 Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć ’b¿ŇŁ IĎwČ bŇ ’ĎŔ oy MqĎ IăĎwČ : S’ĲĄ BĎ hŇ q¡ĎlĘ xĆ hČ

yl¡Ă =rSĆ ’Ğ hŇ q¿ĎlĘ xĆ hČ =tŇ ’Ć ìŇ dËĆŇ bĎŇ ‘Ğ CtŇ y~ÌĂhĂ hŇ UĎ lăĎ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ
32 rmÃŁ ’Ň lĄ ű ìylăĆ ’Ą yêĂ xĘ lăČ SĎ hŇ eăĄhĂ bŇ ’ĎÃ oy=l’Ć Molă SĎ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ : S’ĲĄ BĎ

rCSŔ GĘ mĂ ÉytĂŇ ’Ň BĎÄ hŇ UĎ ląĎ rmęŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =l’Ć ÉìtĘŇ ’ĲŁ žhxĎ lĘ SĘ ’Ć wĘ hŇ eĎhĄ ţ ’BăŁ
Nw¡Ł ‘Ď yB¿Ă =SyĆ=M’Ă wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄjĘ Éh’Ć rĘ’Ć hŇ êĎę ‘Č wĘ MSĳĎ =ynĂ ’Ğ dŇ ‘ăŁ yl¡Ă bŇ oT¿

33 ÉMolSĎ bĘŇ ’Č =l’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ ůol=dŇ GĆIČwČ ÈëlĆ UĆ hČ =l’Ć bŇ ’ăĎ oy ’bÄŁ IĎwČ : ynĂ tĲĎŇ mĂ hĹwĲĆ sŘ28

qè¿Č IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ YĎ rĘ’¡Č wyjËĎ’Č =l‘Č olÌ CxêČÄ SĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ’băŇŁ IĎwČ
wT Éol W‘Č IąČwČ NkĄŔ yrĄxĞ’ăČ mĄ ÉyhĂ yĘwČĲ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č lĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ

2 ÉMyJĂ SĘ hĂ wĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ MyY¿Ă rĎ Sy’¡Ă Myè¿Ă mĂ xĞ wĲČ MysĳĂ sĚ wĘ hŇ b¡ĎŇ JĎ rĘmĆ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č
=rSĲĆ ’Ğ Sy’ăĂ hĎ =lJĎ yhĂÃ yĘwČ r‘ČèĳĎ hČ ëŇ rĆDăĆ dŇ y¡Č=l‘Č dŇ mČě ‘Ď wĘ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č
ÉwylĎ ’Ą Molą SĎ bĘŇ ’Č ’rĎÄ qĘ IĂwČ TjĎę SĘ UĂ lČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =l’Ć ’obÄ lĎ žbyrĂ=oQ=hŇ yĆhĘ yĲĂ
: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yTĲĄ bĘŇ SĂ dŇ x¿Č ’Č mĲĄ rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ êĎ’ČŔ Éry‘Ă hŇ E¿ĆmĂ =y’ĲĄ rmĆ ’Ň ŁIęwČ

3 ì¡Ň lĘ =Ny’ĲĄ ‘Čm¿Ą SŁ wĘ MyxĳĂ kŇŁ nĘ C MybăĂŇ oT ìŇ r¡ĆbĎŇ dĘŇ hŇ ’¿Ą rĘ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ
4 ylČę ‘Ď wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Tp¡ĄŇ SŁ ynĂ m¿Ą WĂ yĘ=ymĂ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ ’¿Ą mĄ
5 ÉhyĎhĎ wĘ : wyêĲĂ qĘ DČYĘ hĂ wĘ Tj¡Ď SĘ mĂ C bŇ yr¿Ă=oQ=hŇ yĆhĘ yĲĂ=rSĲĆ ’Ğ Sy’ËĂ =lJĎ ’ob¿Ň yĎ

: olĲ qSČ n¿Ď wĘ ol¡ qyz¿ĂxĹhĲĆ wĘ odËŇ yĎ=tŇ ’Ć xlÌČ SĎ wĘ olĳ tŇ w¡Ł xĞêĲČSĘ hĂ lĘ Sy’ĂŔ =bŇ rĎqĘ BĂ
6 Tj¡Ď SĘ UĂ lČ C’b¿ŇŁ yĎ=rSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎJČ MolÁSĎ bĘŇ ’Č W‘Č IČÄwČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yS¿Ą nĘ ’Č bŇ l¡Ą =tŇ ’Ć MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉbeĄgČŇ yĘwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć
7 ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ hŇ nĳĎSĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č Zu¡ĄmĂ yhĂě yĘwČ

: NorĲbĘŇ xĆ BĘ ho¡ĎhylĲČ yêĂ rĘd¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ yrËĂdĘŇ nĂ =tŇ ’Ć MQËĄ SČ ’Ğ wĲČ ’eĎę hŇ kĎŇ lĞ ’ăĄ
8 bŇ ySĂ yĘ=M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ Mr¡Ď’ĞBĲČ rCSË gĘŇbĂŇ yê¿Ă bĘŇ SĂ BĘ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č rdăČŇ nĎ ÉrdĆŇ nĄÄ=yJĂ
9 ëŇ ăĄl ëŇ lĆ U¡Ć hČ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć yê¡Ă dĘŇ bČŇ ‘ĲĎwĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉhoĎhyĘ ynĂ bąĄŇ ySĂ yĘ
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ÉMolSĎ bĘŇ ’Č xląČ SĘ IĂwČ : hŇ nĎ orĲbĘŇ xĆ ëŇ lĆ I¿ĄwČ MqĎ I¡ĎwČ Molĳ SĎ BĘ 10

rpĎŔ èŁ hČ loqă =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ ‘ĞmĘ SĎ JĘ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ =lkĎŇ BĘ MylĂŔ GĘ rČmĘ
MyĂtąČŇ ’Ň mĎ CkÂ lĘ hĲĎ MolęSĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ : NorĲbĘŇ xĆ BĘ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č ëŇ ¿ČlmĎ MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ 11

: rbĲĎŇ DĎ=lJĎ C‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ MUĳĎ tĚŇ lĘ MykăĂŇ lĘ hĲŁ wĘ My’¡Ă rĚqĘ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉSy’Ă
hŇŁlŔ GĂ mĂ Éory‘Ă mĲĄ dŇ wĂęDĎ Z‘ăĄoy ynĂÁŁlyGĲĂ hČ lpĆŇ tÄŁ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć MolSĎ bĘŇ ’Č ţ xlăČ SĘ IĂwČ 12

=tŇ ’Ć bŇ r¡ĎwĎ ëŇ ¿Ąloh M‘ËĎhĎ wĘ ZUĂŔ ’Č ÉrSĆ uĆÄ hČ yhąĂ yĘwČ MyxĳĂ bĎŇ EĘhČ =tŇ ’Ć ox¡ bĘŇ zĎBĘ
l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă =bŇ lĆ hŇ yËĎhĎ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć dŇ yGĂŔ UČ hČ É’bŇŁ IĎwČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č 13

ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ oêą’Ă =rSĆ ’Ğ wydĎÄ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ dŇ wĂDĎţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ 14

CrăhĞmĲČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č ynăĄjĘ mĂ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ CnQ¿Ď =hŇ yĆhĘ tĲĂŇ =âl yJËĂ hŇ xĎ rĎŔ bĘŇ nĂ wĘ CmCqă
ry‘¡ĂhĎ hŇ J¿Ď hĂ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=tŇ ’Ć ÉCnylĄÄ‘Ď xČ yDąĂhĂ wĘ ÉCngĎÄvĂ hĂ wĘ rhąĄ mČ yĘ=NjĆ tŇ kĆŇ lĆę lĎ
rxËČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ lkÌŇŁ JĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ 15

bŇ zăŁ ‘ĞIĲČwČ wylĳĎ gĘŇrČBĘ ot¡Ň yBĄ =lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ ’Y¿Ą IĄwČ : ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ e¿ĄhĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ 16

ëŇ lĆ UËĆ hČ ’Y¿Ą IĄwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ rm¿Ł SĘ lĂ MyS¡Ă gĘŇlČ jĲĂ MySËĂ nĎ rWĆ ‘ÌĆ tŇ ’ăĄ ëŇ lĆ UĆę hČ 17

MyrăĂbĘŇ ‘ĲŁ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ : qxĲĎ rĘUĆ hČ tŇ yB¿Ą Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ wylĳĎ gĘŇrČBĘ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ 18

Sy’Ăę tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ MyêĂÂ GĂ hČ =lkĲĎŇ wĘ ytĳĂŇ lĄ jĘ hČ =lkĎŇ wĘ yt¡ĂŇ rĄJĘ hČ =lkĎŇ wĘ odŔ yĎ=l‘Č
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č Myr¡ĂbĘŇ ‘ĲŁ tŇ GČŔ mĂ ÉolgĘŇrČbĘŇ C’BąĎ =rSĆ ’Ğ

CnêĳĎ’Ă hŇ ê¡Ď’Č =MGČ ëŇ ËĄltĄŇ hŇ UĎ lÌĎ yêĂŔ GĂ hČ yêăČ’Ă =l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 19

: ìŇ mĲĆ oqmĘ lĂ hŇ ê¡Ď’Č hŇ l¿Ć GŁ =MgČŇ wĘ hŇ êĎ’ČŔ yrăĂkĘŇ nĎ=yJĲĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ =M‘Ă bŇ SąĄ wĘ bŇ CSă
yn¡Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ l‘¿Č ëŇ lĄŔ oh ynăĂ’Ğ wĲČ tŇ kĆŇ lĆŔ lĎ ÉCnUĎÄ ‘Ă Ką ‘wn’ MoIÂhČ wĘ ìŇ ’Ćę oB ű lomă êĘ 20

yêËČ’Ă N‘Č IÌČwČ : tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ x¿Ć ëŇ U¡Ď ‘Ă ìŇ yxËĆ’Č =tŇ ’Ć bŇ SÌĄ hĎ wĘ bŇ CSă ëŇ ĳĄloh 21

MoqÂmĘ BĂ =M’Ă yJĂ ţ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyxĄ wĘ hoĎęhyĘ=yxČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć
MS¡Ď =yJĂ MyIĂŔxČ lĘ =M’Ă ÉtwĆmĎÄ lĘ =M’Ă ëŇ lĆ UĆę hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ű MèăĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ
ÉyêĂ GĂ hČ yêąČ’Ă rbÂŁ ‘ĞIĲČwĲČ rbĳŇŁ ‘ĞwĲČ ëŇ ăĄl yê¡Č’Ă =l’Ć dŇ wËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ 22

lodŔ GĎ loqă ÉMykĂŇ oB ZrĆ’Ďę hĎ =lkĎŇ wĘ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ PŇ F¡Č hČ =lkĎŇ wĘ wySĎŔ nĎ’Ğ=lkĎŇ wĘ 23

MyrĂŔ bĘŇ ‘ĲŁ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ NorŔ dĘŇ qĂ lxČ năČBĘ ÉrbĄŇ ‘Ł ëŇ lĆ UĆę hČ wĘ MyrĳĂbĘŇ ‘ĲŁ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ
oêę ’Ă MIăĂwĂlĘ hĲČ =lkĲĎŇ wĘ qodÁ YĎ =MgČŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ =tŇ ’Ć ëŇ rĆd¡ĆŇ =ynĄjĘ =l‘Č 24

l‘Č I¡ČwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉCq~Ă IČwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yrăĂBĘ ÉNor’Ğ=tŇ ’Ć ÉMy’Ă WĘ nĲŁ
: ry‘ĲĂhĎ =NmĂ rob¿Ň ‘ĞlĲČ M‘¡ĎhĎ =lJĎ Mê¿Ł =dŇ ‘Č rtĳĎŇ yĎbĘŇ ’Ć

rm’yw
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25 =M’Ă ry‘ĳĂhĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć bŇ SËĄ hĎ qodŔ YĎ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
26 ÉM’Ă wĘ : ChwĲĄnĎ=tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň ’Ł ynĂ ’¿Č rĘhĂ wĘ ynĂ bČě SĂ hĹwĲĆ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉNxĄ ’Y¿Ď mĘ ’Ć

: wynĲĎ y‘ĄBĘ bŇ oT¡ rS¿Ć ’ĞJĲČ yQĂě=hŇ WĆ ‘ĞyĲČ ynĂě nĘ hĂ ëŇ BĳĎ yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ âl¿ rmČŔ ’Ň yŁ hŇ JăŁ
27 hŇ êĎŔ ’Č hŇ ’ăĆ orhĞ NhĄŔ JŁ hČ qodăŇ YĎ =l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

yn¿ĄSĘ rtËĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆ NtÌĎŇ nĎ ohĲ ywĂ ìÁ nĘ BĂ Z‘ČmČÄ yxĂ ’Ğ wĲČ Molĳ SĎ BĘ ry‘¡ĂhĎ hŇ bĎŇ S¿Ě
28 dŇ ‘ăČ rBĳĎdĘŇ UĂ hČ tŇ orbĘŇ ‘ČBĘ HČ mĄŔ hĘ mČ tĘŇ mĂ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉC’rĘ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ
29 Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć rtËĎŇ yĎbĘŇ ’Ć wĘ qodÌŇ YĎ bŇ SĆ IĎÄwČ : ylĲĂ dŇ yG¿ĂhČ lĘ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă mĲĄ rbËĎŇ dĎŇ ’oB¿
30 ű hŇ lăĆ ‘Ł MytĂÁ yEĄhČ hŇ lĄÄ‘ĞmĲČ bĘŇ žhlĆ ‘Ł dŇ wĂÃdĎŇ wĘ : MSĲĎ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ

oêę ’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ PŇ ĳĄxyĎ ëŇ ăĄlhŁ ’Ch¡ wĘ yCpŔ xĎ Éol S’Ň r¿Ł wĘ hŇ kĆę obŇ C
31 lpĆŇ t¿ŇŁ yxĂ ’Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ dŇ yGăĂhĂ ÉdwĂdĎŇ wĘ : hŇ kĲŇŁ bĎŇ C hŇŁl¡ ‘Ď Cl¿ ‘Ď wĘ oSŔ ’Ň rŁ Sy’ăĂ ÉCpŇ xĎ

lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ tŇ Y¿Č ‘Ğ=tŇ ’Ć ’nËĎ=lJĆ sČ dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =M‘Ă Myr¡ĂSĘ uĲŁ BČ
32 MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ MS¡Ď hŇ w¿ĆxĞêĲČSĘ yĂ=rSĲĆ ’Ğ S’Ň rŔŁ hĎ =dŇ ‘Č ’BăĎ ÉdwĂdĎŇ yhąĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ

: oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ oêŔ nĘ êĎJĚ É‘Č CrÄ qĎ yJĂŔ rĘ’Č hĲĎ ySăČ Cx ÉotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ eąĄhĂ wĘ
33, 34 ry‘ăĂhĎ =M’Ă wĘ : ’vĲĎ mČ lĘ yl¡Č ‘Ď tĎŇ y¿ĂhĎ wĘ yêĂŔ ’Ă êĎrĘbăČŇ ‘Ď M’Ă ť dŇ wĳĂDĎ ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ

ìŇ ybąĂŇ ’Ď dŇ bĆŇ ‘ăĆ hŇ yĆŔhĘ ’ĲĆ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂ’Ğ ÉìDĘbĘŇ ‘Č ÉMolSĎ bĘŇ ’Č lĘ êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ bŇ CSę êĎ
: lpĆŇ tĲŇŁ yxĂ ’Ğ tŇ Y¿Č ‘Ğ tŇ ’¡Ą ylĂŔ hŇ êăĎrĘpČŇ hĲĄ wĘ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č ynăĂ’Ğ wĲČ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ z’ĎŔ mĄ ÉynĂ ’Ğ wĲČ

35 rSąĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ =lJĎ hŇ yĎęhĎ wĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć wĘ qod¿Ň YĎ MSĎŔ ÉìUĘ ‘Ă ’olą hĞ wĲČ
36 MSąĎ =hŇ eĄhĂ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C qod¿Ň YĎ lĘ dŇ yGĂěêČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄmĂ É‘mČ SĘ êĂ

MêąĆxĘ lČ SĘ C rtĳĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ qodŔ YĎ lĘ Z‘ČmăČ yxĂ ’Ğ MhĆŔ ynĄbĘŇ ynăĄSĘ ÉMUĎ ‘Ă
37 dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ ‘¿ĆrĄ ySËČ Cx ’b¿ŇŁ IĎwČ : C‘mĲĎ SĘ êĂ rS¿Ć ’Ğ rb¡ĎŇ DĎ=lJĎ ylČŔ ’Ą ÉMdĎŇ yĎBĘ sŘ29

zT ÉT‘ČmĘ rbąČŇ ‘Ď dŇ wĂędĎŇ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ’b¡ŇŁ yĎ MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č wĘ ry‘ĳĂhĎ
MyrĂÁ mŁ xĞ dŇ mĆ YĆÄ wĘ otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ tŇ SĆ b¡ŇŁ =ypĂŇ mĘ r‘Čn¿Č ’bËĎŇ yYĂ hŇ e¿ĄhĂ wĘ S’Ň rŔŁ hĎ mĲĄ
lbĆŇ n¿Ą wĘ ZyĂq¡Č hŇ ’Ď m¿Ą C MyqËĂCUYĂ hŇ ’ÌĎ mĄ C MxĆ lĆÁ MyĂtČÄ ’Ň mĎ žMhĆ ylĄ ‘ĞwĲČ MySĂę bĚŇ xĞ

2 ’bĎŇ yřYĂ ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ QĳĎ hŇ QĆ ’ăĄ =hŇ mĎ ’b¡ĎŇ yYĂ =l’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : NyĂyĲĎ
MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ lokăŇ ’ĹlĲĆ ÉZyĂuČ hČ wĘ Mxlą hlř w bŇ JęŁ rĘlĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =tŇ ybĲĄŇ lĘ MyrĂÄ omxĞhĲČ

3 ìŇ ynĳĆdŇŁ ’Ğ=NBĆ hŇ I¡Ą’Č wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ PŇ ‘¡ĄIĎhČ tŇ oê¿SĘ lĂ NyĂIČěhČ wĘ
MoIęhČ rmČŔ ’Ď yJăĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyBĂ bŇ SăĄ oy ÉheĄhĂ ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć ’bĎÁ yYĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
wbyVy
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’bĎŔ YĂ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ Ck¿Ň lĘ mĘ mČ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉylĂ CbŇ ySąĂ yĎ 4

=’YĎ mĘ ’Ć ytĂŇ ywĄŔxĞêĲČSĘ hĲĂ É’bĎŇ yYĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ tŇ SĆ bĳŇŁ =ypĂŇ mĘ lĂ rSăĆ ’Ğ lJ¡Ł ìŔ lĘ hŇ eăĄhĂ
hŇ eăĄhĂ wĘ MyrĳĂCxBĲČ =dŇ ‘Č dŇ w¡ĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć hČ ’bËĎŇ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ Nx¿Ą 5

’rĎŔ GĄ=NbĆŇ y‘ăĂmĘ SĂ ÉomSĘ C lC’ę SĎ =tŇ yBĲĄ tŇ xČ jăČ SĘ UĂ mĂ ’YĄÁ oy Sy’ĂÄ žMèĎ mĂ
yd¡ĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć ÉMynĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ luąĄsČ yĘwČ : lQĲĄ qČ mĘ C ’oY¡ yĎ ’Y¿Ą yŁ 6

=hŇ kĲŇŁ wĘ : olĲ ’Ň mŁ vĘ mĂ C on¡ ymĂ ymĲĂ MyrĂŔ BŁ GĂ hČ =lkĎŇ wĘ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ 7

žbySĂ hĄ : l‘Č IĲĎlĂ BĘ hČ Sy’¿Ă wĘ Mym¡Ă DĎhČ Sy’¿Ă ’YËĄ ’Y¿Ą olĳ lĘ qĲČBĘ y‘¡ĂmĘ SĂ rm¿Č ’Ď 8

ÉhoĎhyĘ NêąĄ IĂwČ wřtŔ xt ÉêĎkĘŇ lČ mĎ rSąĆ ’Ğ lC’ę SĎ =tŇ ybĲĄŇ ymăĄ DĘ ű lJăŁ hoĎÁhyĘ ìŇ ylĆÄ‘Ď
Mym¡Ă DĎ Sy’¿Ă yJËĂ ìŇ tĆŔ ‘ĎrăĎBĘ ÉìeĘ hĂ wĘ ìŇ ĳĆnBĘ Molă SĎ bĘŇ ’Č dŇ y¡ČBĘ hŇ kĎŔ ClUĘ hČ =tŇ ’Ć
bŇ lĆ JąĆ hČ lQĄÂqČ yĘ hŇ UĎ lăĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉhyĎCrYĘ =NBĆ ySąČ ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ êĎ’ĲĎ 9

: oSĲ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć hŇ rĎys¿Ă ’Ď wĘ ’e¡Ď=hŇ rĎBĘ ‘Ę ’Ć ëŇ lĆ UĳĆ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ EĆŔhČ ÉtUĄ hČ
lQĄęqČ yĘ ykăř hŇ yĳĎrĚYĘ ynăĄBĘ Mk¡ĆŇ lĎ wĘ yQ¿Ă =hŇ mČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 10

: NJĲĄ hŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď ‘Č CD¡mČ rmČŔ ’Ň yŁ ymăĂ C dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć lQăĄ qČ Éol rmČ ’ąĎ ÉhoĎhyĘ ykĂŇ wĘř
hŇ e¿ĄhĂ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ć wĘ ÉySČ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć dŇ wąĂDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 11

ynĂę ymĂ yĘhČ =NBĆ hŇ êĎÁ ‘Č=yJĲĂ PŇ ’ČÄ wĘ ySĳĂ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć SuăĄbČŇ mĘ y‘¡ČUĄ mĂ ’Y¿Ď yĎ=rSĆ ’Ğ ynËĂbĘŇ
ynĳw‘ř b ho¡ĎhyĘ hŇ ’¿Ć rĘyĂ ylËČ C’ : hoĲĎhyĘ ol¡ =rmČ ’ĲĎ yJ¿Ă lQĄŔ qČ ywĲĂ Éol CxeąĂ hČ 12

dŇ wËĂDĎ ëŇ lĆ IÌĄwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ ot¡Ň lĎ lĘ qĂ tŇ xČ ê¿Č hŇ bĎŔ oT ÉylĂ ho¿ĎhyĘ bŇ ySĂÄ hĄ wĘ 13

lQĄŔ qČ yĘwČ ÉëolhĎ otę UĎ ‘ĚlĘ rhĎÁ hĎ ‘lČ YĄÄ BĘ žëlĄ hŁ y‘ĂÃ mĘ SĂ wĘř ëŇ rĆDĳĎBČ wyS¡Ď nĎ’Ğ wĲČ
: rpĲĎŇ ‘ĎBĲĆ rj¡Č ‘Ă wĘ otŔ UĎ ‘ĚlĘ ÉMynĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ luąĄsČ yĘwČ

MolęSĎ bĘŇ ’Č wĘ : MSĲĎ Sp¡ĄŇ eĎ IĂwČ MypĳĂŇ yĄ‘Ğ oê¡’Ă =rSĆ ’Ğ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ ’b¿ŇŁ IĎwČ 14, 15

yhĂę yĘwČ : oêĲ ’Ă lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ wĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ C’B¡Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ 16

ÉySČ Cx rmĆ ’Ň IąŁ wČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ ‘¿ĆrĄ yJËĂ rĘ’Č hĲĎ ySÌČ Cx ’BĎÂ =rSĆ ’ĞJĲČ
ySČŔ Cx=l’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yx¿Ă yĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yx¿Ă yĘ MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć 17

ÈySČ Cx rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ ‘ĲĆrĄ=tŇ ’Ć êĎkĘŇ ¡ČlhĎ =âlĲ hŇ UĎ l¿Ď ìŇ ‘ĳĆrĄ=tŇ ’Ć ì¡Ň DĘsĘ xČ hŇ z¿Ć 18

Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ wĘ hoËĎhyĘ rxÌČBĎ rSĆÄ ’Ğ žyJĂ âlě ůMŁlSĎ bĘŇ ’Č =l’Ć
l’rVy
,bytk yJĂ v.10 .T"dw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyêĎxĘ êČ ’"sb ,yrq wyêĎxĘ êČ ,bytk oêxĘ êČ v.8

’"sbw ,’"yd Nkw yrqw bytk yJĂ ’"sb ,yrq yJĂ ,bytk ykĂ wĘ v.10 .g"d Nkw yrqw bytk hJŁ ’"sb ,yrq hJŁ
hnykV ’l’ wynĎy‘ĄBĘ w’ CnynĄy‘ĄB yw’r hyh : Myrpws Nwqyt ,yrq ynĂ y‘ĄBĘ ,bytk ynĂ wŁ‘ĞBČ v.12 .yrqw bytk hkŁ wĘ
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19 dŇ bŔŁ ‘Ĺ’ĲĆ ynăĂ’Ğ ÉymĂ lĘ tŇ ynĂęèĄ hČ wĘ : bŇ SĲĄ ’Ą oê¿’Ă wĘ hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ âl¿ř l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
: ìŇ ynĲĆpĎŇ lĂ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ NJ¡Ą ìŇ ybĂŔ ’Ď ynăĄpĘŇ lĂ ÉyêĂ dĘŇ bČÄ ‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ onĳbĘŇ ynăĄpĘŇ lĂ ’ol¡ hĞ

20 hŇ Y¡Ď ‘Ą MkËĆŇ lĎ Cb¿Ň hĎ lpĆŇ tĳŇŁ yxĂ ’Ğ=l’Ć Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
21 ySăĄ gĘŇlČ jĲĂ =l’Ć ’oBť MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć É lpĆŇ tŇŁ yxĂ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ WĲĆ ‘ĞeĲČ=hŇ mČ

êĎSĘ ’ăČ bĘŇ nĂ =yJĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ ‘mąČ SĎ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ romă SĘ lĂ xČ ye¡ĂhĂ rS¿Ć ’Ğ ìŇ ybĂŔ ’Ď
22 lhĆ ’¡Ł hĎ MolË SĎ bĘŇ ’Č lĘ CFÌ IČwČ : ëŇ êĲĎ ’Ă rS¿Ć ’Ğ=lJĎ yd¡ĄŇ yĘ CqŔ zĘxăĎ wĘ ìŇ ybĂŔ ’Ď =tŇ ’Ć

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ wybĂŔ ’Ď ySăĄ gĘŇlČ jĲĂ =l’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č ’bąŇŁ IĎwČ gŇGĳĎhČ =l‘Č
23 rbăČŇ dĘŇ BĂ =l’Č SĘ yĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉZ‘Č yĎ rSąĆ ’Ğ lpĆŇ tęŁ yxĂ ’Ğ tŇ YăČ ‘ĞwĲČ

: MŁlĲ SĎ bĘŇ ’Č lĘ MG¿Č dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ =MGČ lpĆŇ tŔŁ yxĂ ’Ğ tŇ YăČ ‘Ğ=lJĎ NJĄ ť MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ

zy ÉPlĆ ’ĆÄ rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ ’eĎę hŇ răĎxĞbĘŇ ’Ć MŁlĳ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
2 ’Chą wĘ wylĎę ‘Ď ’obăŇ ’Ď wĘ : hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ dŇ w¡ĂdĎŇ =yrĄxĞ’ĲČ hŇ p¿ĎŇ DĘrĘ’Ć wĘ hŇ mĎ CqË’Ď wĘ Sy’ĂŔ

oêĳ’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =lJĎ sn¡Ď wĘ otŔ ’Ł yêăĂ dĘŇ rČxĞhĲČ wĘ MyĂdČŔ yĎ hŇ păĄŇ rĘC É‘ČgĄÄ yĎ
3 bŇ CSă JĘ ìŇ ylĳĆ’Ą M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ hŇ bĎŇ yS¿Ă ’Ď wĘ : oDĲbČŇ lĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ yJĄ hĂ wĘ
4 rS¿Č yIĂwČ : MolĲ SĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ M‘¡ĎhĎ =lJĎ SuĄŔ bČŇ mĘ hŇ êăĎ’Č rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ lJŔŁ hČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C MŁlĳ SĎ bĘŇ ’Č ynăĄy‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ
5 hŇ ‘¿ĎmĘ SĘ nĂ wĘ yJĳĂrĘ’Č hĲĎ ySăČ CxlĘ MG¡Č ’nĎŔ ’răĎqĘ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
6 MolÄSĎ bĘŇ ’Č žrmĆ ’Ň IŁ wČ ůMolSĎ bĘŇ ’Č =l’Ć ÈySČ Cx ’băŇŁ IĎwČ : ’ChĲ =MGČ wyp¡ĂŇ BĘ =hŇ mČ

orĳbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć hŇ W¡Ć ‘ĞnĲČhĞ lpĆŇ tŔŁ yxĂ ’Ğ rBăĆ DĂ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎJČ rmęŁ ’Ň lĄ wylĎÁ’Ą
7 Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć yS¡Č Cx rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rBĲĄ dČŇ hŇ ê¿Ď’Č NyĂ’¡Č=M’Ă
8 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ M‘Čj¿Č BČ lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ Z‘¿ČyĎ=rSĆ ’Ğ hŇ YËĎ ‘ĄhĲĎ hŇ bÌĎŇ oT=âlĲ

yr¿ĄmĎ C hŇ UĎ hĄę MyrăĂBŁ gĂŇ yJÌĂ wySĎÁ nĎ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ìŇ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć êĎ‘Ę dČŇ yĎţ hŇ êăĎ’Č ySČę Cx
Nyl¡Ă yĎ âl¿ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ Sy’ăĂ ÉìybĂÄ ’Ď wĘ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ lCJ¡ SČ bŇ d¿ŇŁ JĘ hŇ UĎ hĄŔ ÉSpĆŇ nĆÄ

9 dŇ xăČ ’Č BĘ o’¡ MytĂŔ xĎ jĘ hČ tŇ xăČ ’Č BĘ É’BĎ xĘ nĆ=’ChĲ hŇ êąĎ ‘Č hŇ eĄÄhĂ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć
ÉhtĎŇ yĘhĲĎ rmČŔ ’Ď wĘ É‘ČmĄÄ èŁ hČ ‘mąČ SĎ wĘ hŇ QĎŔ xĂ êĘ BČ ÉMhĆ BĎ lpąŇŁ nĘ JĂ hŇ yĎęhĎ wĘ tŇ mĳŁ oqUĘ hČ

10 rS¿Ć ’Ğ lyĂxČę =NBĆ =MgČŇ ’Chă wĘ : MŁlĲ SĎ bĘŇ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ rS¡Ć ’Ğ M‘Ďě BĎ hŇ pĎŔ GĄmČ
roBă gĂŇ=yJĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ ‘ČdąĄŇ yŁ =yJĲĂ sUĳĎ yĂ sUăĄ hĂ hŇ y¡ĄrĘ’Č hĲĎ bŇ l¿Ą JĘ oBË lĂ

11 ìŇ yląĆ‘Ď PŇ sĄÄ ’Ď yĲĄ PŇ sŁ ’Ď hĲĄ ţ yêĂ YĘ ‘Čę yĎ yJăĂ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ lyĂx¡Č=ynĄbĘŇ C ìŇ ybĂŔ ’Ď
l’rVy=lk
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bŇ rĳŁ lĎ MI¡ĎhČ =l‘Č=rSĆ ’Ğ lox¿ JČ ‘bČŇ SĆŔ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ÉNDĎmĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ
rSăĆ ’Ğ ÉtmŁ oqUĘ hČ tŇ xČ ’Č BĘ wylĎę ’Ą Cn’Ň băĎŇ C : bŇ rĲĎqĘ BČ Myk¡ĂŇ lĘ hĲŁ ìŇ yn¿ĆpĎŇ C 12

rtČŇ on¿=âlĲ wĘ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č lF¡Č hČ lj¿Ł yĂ rSËĆ ’ĞJĲČ wylĎŔ ‘Ď CnxĘ năČ wĘ MSĎŔ ’YăĎ mĘ nĂ
PŇ sĄŔ ’Ď yĲĄ Éry‘Ă =l’Ć =M’Ă wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć =MGČ oê¡’Ă =rSĆ ’Ğ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ bĘŇ C oBË 13

ÉotŇ ’Ł CnbĘŇ xąČ sĎ wĘ MylĳĂ bĎŇ xĞ ’yh¡Ă hČ ry‘¿ĂhĎ =l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=lkĲĎŇ C’yvÌĂ hĂ wĘ
: rorĲYĘ =MGČ MS¡Ď ’Y¿Ď mĘ nĂ =âlĲ =rSĲĆ ’Ğ dŇ ‘ËČ lxČ eČŔ hČ =dŇ ‘Č

yJĂŔ rĘ’Č hĲĎ ySăČ Cx ÉtYČ ‘Ğ hŇ bĎę oT l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ 14

hŇ bĎŔ oFhČ É lpĆŇ tŇŁ yxĂ ’Ğ tŇ YąČ ‘Ğ=tŇ ’Ć rpĄÂhĎ lĘ hŇ CĎęYĂ hoăĎhywĲČř lpĆŇ tĳŇŁ yxĂ ’Ğ tŇ Y¡Č ‘ĞmĲĄ
: hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć hoËĎhyĘ ’ybÌĂŇ hĎ rCbę ‘ĞbĲČŇ lĘ

tŇ ’Ň ŁzękĎŇ wĘ tŇ ’Ň zăŁ JĎ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉrtĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =l’Ć wĘ qodąŇ YĎ =l’Ć ySČę Cx rmĆ ’Ň IăŁ wČ 15

tŇ ’Ň z¡Ł kĎŇ wĘ tŇ ’Ň z¿Ł kĎŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ tŇ ’¡Ą wĘ MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć É lpĆŇ tŇŁ yxĂ ’Ğ Z‘ąČyĎ
NlĆ êąĎ =l’Č rmęŁ ’Ň lĄ dŇ wĂÁdĎŇ lĘ CdŇ yGĂÄhČ wĘ žhrĎhĄ mĘ Cxă lĘ SĂ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : ynĂ ’ĲĎ yêĂ YĘ ‘¿ČyĎ 16

ëŇ lĆ UĆŔ lČ ‘QăČ bĚŇ yĘ NjĆ ť robĳŇ ‘ĞêĲČ robăŇ ‘Ď Mg¡ČŇ wĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ hČ tŇ obăŇ rĘ‘ĲČBĘ ÉhlĎ yĘQČÄhČ
lgĄęrŁ =Ny‘ĲĄBĘ MydăĂŇ mĘ ‘ĲŁ Z‘ČmČÁ yxĂ ’Ğ wĲČ NtĎÄ nĎ ohĲ ywĂ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ lĘ C 17

dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ CdŇ yG¡ĂhĂ wĘ CkŔ lĘ yĲĄ ÉMhĄ wĘ MhĆŔ lĎ hŇ dĎŇ yGăĂhĂ wĘ ÉhxĎ pĘŇ èĂ hČ hŇ kąĎŇ lĘ hĎ wĘ
dŇ G¡ĄIČwČ r‘ČnČŔ ÉMtĎŇ ’Ł ’rĘIąČwČ : hŇ rĎy‘ĲĂhĎ ’ob¿Ň lĎ tŇ o’¡ rĎhĲĄ lĘ ClË kĘŇ CyĲ âl¿ yJăĂ 18

MyrĂę CxbČŇ BĘ Sy’ăĂ =tŇ yBĲĄ =l’Ć ű C’băŇŁ IĎwČ hŇ rĎÁ hĄ mĘ MhĆÄ ynĄSĘ žCkŇ lĘ IĲĄwČ MŁlĳ SĎ bĘŇ ’Č lĘ
ÉësĎ UĎ hČ =tŇ ’Ć WrąŁ pĘŇ êĂ wČ hŇ èĎę ’Ă hĲĎ xuăČêĂ wČ : MSĲĎ CdŇ rĘI¿ĄwČ or¡YĄxĞBĲČ r’ËĄbĘŇ ol¿ wĘ 19

sŘ30 C’băŇŁ IĎwČ : rbĲĎŇ DĎ ‘d¡ČŇ on âl¿ wĘ tŇ opĳŇ rĂhĲĎ wyl¡Ď ‘Ď xT¿Č SĘ êĂ wČ r’ĄŔ BĘ hČ ynăĄjĘ =l‘Č 20

ÉZ‘ČmČÄ yxĂ ’Ğ hŇ IĄę’Č ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ tĎŇ yĘBČę hČ hŇ èĎÁ ’Ă hĲĎ =l’Ć MolÄSĎ bĘŇ ’Č žydĄŇ bĘŇ ‘Č
ÉCSqĘ bČŇ yĘwČ MyĂUĳĎhČ lkăČŇ ymĂ Cr¡bĘŇ ‘ĲĎ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ NtĎŔ nĎ ohă ywĂ
MêĎę kĘŇ lĆ yrăĄxĞ’ĲČ ű yhăĂ yĘwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ CbŇ S¡Ě IĎwČ C’YĎŔ mĎ âlă wĘ 21

CmCqă dŇ wĂęDĎ=l’Ć CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ CdŇ G¡Ă IČwČ CkŔ lĘ IăĄwČ r’ĄŔ BĘ hČ mĲĄ ÉCl‘ĞIĲČwČ
MqĎ IăĎwČ : lpĆŇ tĲŇŁ yxĂ ’Ğ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ Z‘¿ČyĎ hŇ kĎŇ kËĎŇ =yJĂ MyĂUČŔ hČ =tŇ ’Ć ÉhrĎhĄ mĘ CrąbĘŇ ‘Ă wĘ 22

rqĆBęŁ hČ ro’ă =dŇ ‘Č NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Cr¡bĘŇ ‘Č IĲČwČ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ dŇ wĂęDĎ
hŇ ’Ďę rĎ lpĆŇ tăŇŁ yxĂ ’Ğ wĲČ : NDĲĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć rb¡ČŇ ‘Ď=âlĲ rS¿Ć ’Ğ rDĎŔ ‘Ę nĆ âlă ÉdxČ ’Č =dŇ ‘Č 23

ÉotŇ yBĄ =l’Ć ëŇ lĆ IąĄwČ MqĎ IĎÁwČ romę xĞhĲČ =tŇ ’Ć SbăŇŁ xĞ IĲČwČ ůotŇ YĎ ‘Ğ ÈhtĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ âlă yJăĂ
: wybĲĂŇ ’Ď rbĆŇ q¿ĆBĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ tŇ mĎ IĎěwČ qnĳČxĎ IĄwČ ot¡Ň yBĄ =l’Ć wY¿Č yĘwČ orŔ y‘Ă =l’Ć
dwdw
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24 NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉrbČŇ ‘Ď MŁlęSĎ bĘŇ ’Č wĘ hŇ mĎ yĘnĳĎxĞmĲČ ’BăĎ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ
25 tŇ xČ ê¿Č MŁlË SĎ bĘŇ ’Č MWÌĎ ’WĎę mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ : oUĲ ‘Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă =lkĎŇ wĘ ’Chě

=rSĆ ’Ğ ylĂŔ ’Ą rĘWĘ IĂhČ ’răĎtĘŇ yĂ ÉomSĘ C Sy’Ăę =NbĆŇ ’WăĎ mĎ ‘ĞwĲČ ’bĳĎŇ ~Ď hČ =l‘Č bŇ ’¡Ď oy
26 É l’Ą rĎWĘ yĂ NxČ IąĂwČ : bŇ ’ĲĎ oy M’¿Ą hŇ y¡ĎCrYĘ tŇ ox¿ ’Ğ SxĎŔ nĎ=tŇ BČ lgăČŇ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć É’BĎ
27 hŇ mĎ yĘnĳĎxĞmĲČ dŇ w¡ĂdĎŇ ’ob¿Ň JĘ yhĂě yĘwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’¡Ć MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č wĘ

rbĎŔ dĘŇ âQă mĂ É l’Ą yUĂ ‘Č=NBĆ rykąĂŇ mĎ C NoUę ‘Č=ynĲĄBĘ tŇ BăČ rČmĄ SxĎÁ nĎ=NbĆŇ ybĂÄ SŁ wĘ
28 MyF¿Ă xĂ wĘ rYĄŔ oy ylăĂ kĘŇ C ÉtojsČ wĘ bŇ JąĎ SĘ mĂ : MylĲĂ gĘŇrŁ mĄ yd¡ĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ yQ¿Č zĂrĘbČŇ C
29 ÉN’Ň YŁ wĘ hŇ ’Ďę mĘ xĆ wĘ SbăČŇ dĘŇ C : ylĲĂ qĎ wĘ MyS¡Ă dĎŇ ‘ĞwĲČ lop¿Ň C ylĳĂ qĎ wĘ xmČ qăĆwĘ Myr¡Ă‘Ł WĘ C

CrŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ lokĳŇ ’ĹlĲĆ oê¡’Ă =rSĆ ’Ğ M‘¿ĎlĎ wĘ dŇ wËĂdĎŇ lĘ CSyGÌĂhĂ rqĎŔ BĎ tŇ opăŇ SĘ C
xy rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ wĂŔDĎ dŇ qăŁ pĘŇ IĂwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ ’m¡Ą YĎ wĘ PŇ y¿Ą‘Ď wĘ bŇ ‘ËĄrĎ M‘Ďę hĎ

2 =tŇ ’Ć dŇ wĂÁDĎ xQČÄSČ yĘwČ : tŇ o’Ĳ mĄ yr¿ĄWĎ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ yr¿ĄWĎ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ MWĆ IăĎwČ oêĳ’Ă
ÉhyĎCrYĘ =NBĆ ySąČ ybĂŇ ’Ğ dŇ yČÄBĘ tŇ ySĂ lĂ èĘ hČ wĘţ Éb’Ď oy=dŇ yČBĘ tŇ ySąĂ lĂ èĘ hČ M‘Ďę hĎ
M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČř yêĳĂ GĂ hČ yêăČ’Ă dŇ y¡ČBĘ tŇ SĂŔ lĂ èĘ hČÄ wĘ bŇ ’ĎŔ oy yxăĂ ’Ğ

3 sŁnÄ=M’Ă žyJĂ ’YĄę tĄŇ âlă M‘ĎÁ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă yn¡Ă’Ğ=MGČ ’YËĄ’Ą ’Y¿Ł yĎ
ÉCnylĄÄ’Ą CmyWąĂ yĎ=âlĲ ÉCnyĄÄYĘ xĆ CtŇ mąĚ yĎ=M’Ă wĘ bŇ lĄę CnylăĄ ’Ą CmyWÌĂ yĎ=âlĲ sCnÁ nĎ
CnQ¿Ď =hŇ yĆhĘ tĲĂŇ =yJĂ bŇ oTŔ hŇ êăĎ ‘Č wĘ MypĳĂŇ lĎ ’Ğ hŇ răĎWĎ ‘Ğ Cnm¡Ł kĎŇ hŇ ê¿Ď ‘Č=yJĲĂ bŇ lĄŔ

4 bŇ T¿Č yyĂ=rSĆ ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ryzĲř‘l ry‘¡ĂmĄ
C’Ŕ YĘ yĲĎ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ r‘ČèČŔ hČ dŇ yăČ=l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ dŇ mąŁ ‘ĞIĲČwČ hŇ WĳĆ ‘Ĺ’ĲĆ Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ

5 ÉyêČ’Ă =tŇ ’Ć wĘ ySąČ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ bŇ ’Ď oyţ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÃ hČ wYăČ yĘwČ : MypĲĂŇ lĎ ’ĞlĲČ wĘ tŇ o’¡ mĄ lĘ
ëŇ lĆ UËĆ hČ tŇ C¿Ł YČ BĘ C‘ę mĘ SĲĎ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č lĘ r‘ČeăČlČ yl¡Ă =T’Č lĘ rmŔŁ ’Ň lĄ

6 tŇ ’Ň răČqĘ lĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ M‘ËĎhĎ ’Y¿Ą IĄwČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č rb¿ČŇ DĘ=l‘Č Myr¡ĂvĎ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć
7 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ M‘ăČ ÉMSĎ CpŇ gĘŇ eąĎIĂwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć r‘Č y¿ČBĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ yh¿Ă êĘ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

Myr¿ĂWĘ ‘Ć ’Ch¡ hČ MoI¿BČ hŇ lËĎ odŇ gĘŇ hŇ pÌĎŇ GĄUČ hČ MSĎÂ =yhĂ êĘ wČ dŇ wĳĂdĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄpĘŇ lĂ
8 bŇ rĆIąĆwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č tŇ yYĄpŇŁ nĎ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ MSÌĎ =yhĂ êĘ wČ : PŇ lĆ ’ĲĎ
9 É’rĄuĎ IĂwČ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ bŇ rĆx¡ĆhČ hŇ lËĎ kĘŇ ’ĲĎ rS¿Ć ’ĞmĲĄ M‘ĎŔ BĎ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ Ér‘Č IČÄhČ

’băŇŁ IĎwČ dŇ rĆjĆę hČ =l‘Č bŇ kăĄŇ rŁ MolÂSĎ bĘŇ ’Č wĘ dŇ wĳĂdĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄpĘŇ lĂ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č
ÉNêČ IĚwČ hŇ lĎę ’Ą bĎŇ oSă ’Ň rŁ qzÌČxĹIĲĆwČ hŇ lĎÁ odŇ GĘ hČ hŇ lĎÄ’Ą hĲĎ žëbĆŇ oW tŇ xČ êăČ dŇ rĆjĆÃ hČ
Nyb
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É’rĘIČwČ : rbĲĎŇ ‘Ď wyê¡ĎxĘ êČ =rSĆ ’Ğ dŇ rĆj¿ĆhČ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ NybăĄŇ C ÉMyĂmČÄ èĎ hČ NyBąĄ 10

yCl¡ êĎ MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ytĂŇ y’ăĂ rĎ ÉheĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ bŇ ’ĳĎ oylĘ dŇ G¡ĄIČwČ dŇ xĎŔ ’Ć Sy’ăĂ
‘Č CDËmČ C tĎŇ y’ĂŔ rĎ hŇ eăĄhĂ wĘ olŔ dŇ yGăĂUČ hČ ÉSy’Ă lĎ bŇ ’Ďę oy rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ lĲĎ ’Ą BĎ 11

hŇ r¡ĎgŇŁ xĞ wĲČ PŇ sĆ kĆŔ hŇ rĎWăĎ ‘Ğ ÉìlĘ tŇ tĆŇ ląĎ ylČę ‘Ď wĘ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ MS¡Ď ot¿Ň yJĂ hĂ =âlĲ
ÉyjČ JČ =l‘Č lqąĄSŁ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ ’ř lÄ w bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉSy’Ă hĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ xĲĎ ’Ć 12

hŇ CăĎYĂ CnynĄÁ zĘ’Ď bĘŇ yJăĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =NBĆ =l’Ć yd¡ĂŇ yĎ xl¿Č SĘ ’Ć =âlĲ PŇ sĆ JĆŔ PŇ lĆ ’ăĆ
r‘Če¡ČBČ ymĂě =CrmĘ SĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉyêČ’Ă =tŇ ’Ć wĘ ySąČ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ìŇ tĘŇ ’Ł ţ ëŇ lĆ UĆę hČ
dŇ xăĄ JĎ yĂ=âlĲ rb¡ĎŇ DĎ=lkĎŇ wĘ rqĆSĆŔ oSpĘŇ nČbĘŇ ytĂŇ yWąĂ ‘Ď=o’Ĳ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č BĘ 13

hŇ lĎ yxăĂ ’Ł Nk¡ĄŇ =âl bŇ ’ĎŔ oy rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ gĆŇ eĲĆmĂ bŇ ~¿Ą yČtĘŇ êĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =NmĂ 14

MolŔ SĎ bĘŇ ’Č bŇ lăĄ BĘ ÉM‘ĄqĎ tĘŇ IĂwČ oję kČŇ BĘ MyTĂÁ bĎŇ SĘ hŇ SĎÄ ŁlSĘ žxuČ IĂwČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ
ylăĄ JĘ y’¡ĄWĘ nĲŁ MyrĂŔ ‘ĎnĘ hŇ răĎWĎ ‘Ğ ÉCBsÄŁ IĎwČ : hŇ lĲĎ ’Ą hĲĎ bŇ l¿Ą BĘ yx¡Č Ced¿ĆŇ o‘ 15

bŇ SĎ IăĎwČ rpĎŔ èŁ BČ Éb’Ď oy ‘qąČtĘŇ IĂwČ : ChtĲĚŇ ymĂ yĘwČ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć CJ¿ IČwČ bŇ ’ĳĎ oy 16

Cxă qĘ IĂwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć bŇ ’¡Ď oy ëŇ W¿Č xĎ =yJĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yrăĄxĞ’ĲČ PŇ d¡ŇŁ rĘmĂ M‘ĎŔ hĎ 17

CbŇ ~ÌĂ IČwČ lodŔ GĎhČ tŇ xČ jăČ hČ =l’Ć Ér‘Č IČÄbČŇ otąŇ ’Ł CkŇ ylĂÄSĘ IČwČ MolęSĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć
: wlĲ hř ’l Sy’¿Ă Csn¡Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎÄ wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ lodăŇ GĎ Myn¡ĂbĎŇ ’Ğ=lGČ wylËĎ ‘Ď
ëŇ lĆ UĆŔ hČ =qmĆ ‘ĲĄBĘ rSăĆ ’Ğ ÉtbĆŇ ~ĆÄ mČ =tŇ ’Ć wyĎxČ bĘŇ olą =bŇ ~Ć IČwČ xqČę lĎ MŁlă SĎ bĘŇ ’Č wĘ 18

ÉtbĆŇ ~ĆÄ UČ lČ ’rąĎqĘ IĂwČ ymĳĂ SĘ ryJăĂ zĘhČ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ NbĄŔ ylăĂ =Ny’ĲĄ ÉrmČ ’Ď yJąĂ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č dŇ yăČ ÉHlĎ ’rĄuąĎIĂwČ omŔ SĘ =l‘Č

ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć hŇ r¡ĎvĘ bČŇ ’Ğ wĲČ ’eĎŔ hŇ YĎ Cră’Ď rmČŔ ’Ď ÉqodŇ YĎ =NBĆ Z‘ČmąČ yxĂ ’Ğ wĲČ 19

hŇ rąĎŁWBĘ Sy’ĂÄ žâl bŇ ’Ďę oy olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ dŇ I¿ČmĂ ho¡ĎhyĘ oT¿ pĎŇ SĘ =yJĲĂ 20

yJËĂ rvĄŔ bČŇ tĘŇ âlă ÉhEĆhČ MoIąhČ wĘ rxĳĄ’Č MoyăBĘ ê¡ĎrĘvČ bĂŇ C hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉhêĎ’Č
rSăĆ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć lČ dŇ G¿ĄhČ ëŇ ËĄl ySĂŔ CJlČ Éb’Ď oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ mĲĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =NBĆ Íl‘Č 21

ÉqodŇ YĎ =NBĆ Z‘ČmąČ yxĂ ’Ğ dŇ o‘Á PŇ sĆŁIÄwČ : ZrĲŁ IĎwČ bŇ ’¡Ď oylĘ ySËĂ CkŇ CxêÌČSĘ IĂwČ hŇ tĎŇ y’ĳĂ rĎ 22

ySĳĂ CJhČ yrăĄxĞ’ĲČ ynĂ ’¡Ď =MgČŇ ’e¿Ď=hŇ YĎ rĲĚ’Ď hŇ mĎŔ yhĂ ywăĂ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ
: tŇ ’Ň YĲĄmŁ hŇ r¿ĎoWBĘ =Ny’ĲĄ hŇ k¡ĎŇ lĘ C ynĂŔ BĘ ÉZrĎ hŇ ê¿Ď’Č hŇ EĆÂ=hŇ UĎ lĲĎ bŇ ’Ďę oy rmĆ ’Ň IăŁ wČ
rJĎŔ JĂ hČ ëŇ rĆDăĆ ÉZ‘ČmČÄ yxĂ ’Ğ ZrĎIąĎwČ ZCrĳ ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ZCrŔ ’Ď hŇ măĎ =yhĂ ywĂ 23

hŇ pĆÁ ~Ł hČ ëŇ lĆ IĄÄwČ MyrĳĂ‘ĎèĘ hČ ynăĄSĘ =NyBĲĄ bŇ S¡Ą oy dŇ w¿ĂdĎŇ wĘ : ySĲĂ CJhČ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ 24

gg=l’
olhĽ’ĎlĘ v.17 .yrqw bytk ’ClwĘ ’"sbw ,w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ClwĘ ’"sb ,yrq ClwĘ ,bytk âlwĘ v.12

bytk =Nb NJ¿Ą=l‘ ’"sb ,bytk ’lw yrq NJ¿Ą=l‘ v.20 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.18 .yrq wylĎ hĎ’Ł lĘ ,bytk
.w"d Nkw yrqwwww.bibleist.ru
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Sy’¡Ă =hŇ eĄhĂ wĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎ y‘Ą=tŇ ’Ć ’vąĎ IĂwČ hŇ mĎŔ oxhăČ =l’Ć Ér‘ČèČÄ hČ gŇGąČ=l’Ć
25 oD¡bČŇ lĘ =M’Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĆŔ lČ dŇ GăĄIČwČ ÉhpĆŇ ~Ł hČ ’rąĎqĘ IĂwČ : oDĲbČŇ lĘ Zr¿Ď
26 ůZrĎ rxăĄ ’Č =Sy’ĲĂ ÈhpĆŇ ~Ł hČ ’rĘIăČwČ : bŇ rĲĄqĎ wĘ ëŇ ol¡ hĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ wypĳĂŇ BĘ hŇ răĎoWBĘ

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ oDĳbČŇ lĘ ZrăĎ Sy’¡Ă =hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ r‘ĄŔ èŁ hČ =l’Ć ÉhpĆŇ ~Ł hČ ’rąĎqĘ IĂwČ
27 tŇ YăČ CrmĘ =tŇ ’Ć Éh’Ć rŁ ynąĂ’Ğ hŇ pĆŔ ~Ł hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rvĲĄ bČŇ mĘ hŇ z¿Ć=MGČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ sŘ31

hŇ zĆŔ bŇ oTă =Sy’ĲĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ qodĳŇ YĎ =NBĆ Z‘ČmăČ yxĂ ’Ğ tŇ Y¡Č rĚmĘ JĂ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ
28 ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć rmĆ ’Ň IąŁ wČ Z‘ČmČę yxĂ ’Ğ ’răĎqĘ IĂwČ : ’obĲŇ yĎ hŇ b¡ĎŇ oT hŇ r¿ĎoWBĘ =l’Ć wĘ

ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉëCrBĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČř hŇ YĎ rĘ’ĳĎ wyj¡Ď’Č lĘ ëŇ lĆ UËĆ lČ CxêÌČSĘ IĂwČ MolŔ SĎ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ň BĲČ Md¡ĎŇ yĎ=tŇ ’Ć C’¿ WĘ nĲĎ=rSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉrGČsĂ rSąĆ ’Ğ

29 rmĆ ’Ň IăŁ wČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č lĘ r‘Če¡ČlČ Mol¿ SĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
Éb’Ď oy ëŇ lĆ UąĆ hČ dŇ bĆŇ ‘ĆÄ =tŇ ’Ć xČŁlSĘ lĂ ţ lodÁ GĎhČ NomÄ hĎ hĲĆ žytĂŇ y’Ă rĎ Z‘ČmČÃ yxĂ ’Ğ

30 bŇ i¡Ł IĂwČ hŇ JĳŁ bŇ ~ăĄ yČtĘŇ hĂ bŇ s¡Ł ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ mĲĎ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ wĘ ìŇ DĆŔ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ
31 ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉrvĄ BČ tĘŇ yĂ ySĂę CJhČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’BĳĎ yS¡Ă CJhČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ : dŇ mĲŁ ‘ĞIĲČwĲČ

: ìŇ ylĲĆ ‘Ď Mym¿Ă uĎ hČ =lJĎ dŇ I¡ČmĂ MoIŔhČ ÉhoĎhyĘ ìąŇ TĘ pĎŇ SĘ =yJĲĂ
32 rmĆ ’Ň IăŁ wČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č lĘ r‘Če¡ČlČ Mol¿ SĎ hĞ ySĂŔ CJhČ =l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

ìŇ yl¡Ć ‘Ď Cmq¿Ď=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉybĄŇ yĘ’ĲŁ Ér‘ČeČÄkČŇ CyąhĘ yĲĂ ySĂę CJhČ
Ty r‘Čè¡Č hČ tŇ I¿ČlĂ ‘Ğ=l‘Č l‘Č IËČwČ ëŇ lĆ UĆę hČ zGăČrĘIĂwČ : hŇ ‘ĲĎrĎlĘ

MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ynăĂbĘŇ ynăĂBĘ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č ynąĂBĘ oêę kĘŇ lĆ BĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ wĘ OĘ bĘŇ IĳĄwČ
2 hŇ eĄÄhĂ bŇ ’ĳĎ oylĘ dŇ G¡ČIĚwČ : ynĲĂ bĘŇ yn¿ĂBĘ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č ìŇ yêĆŔ xĘ tČŇ ynăĂ’Ğ ÉytĂŇ Cm NêąĄ yĂ=ymĲĂ
3 ’ChË hČ MoI¿BČ hŇ ‘ĎÁ SĚ êĘ hČ yhĂÄ êĘ wČ : MŁlĲ SĎ bĘŇ ’Č =l‘Č lB¡Ą ’Č tĘŇ IĂwČ hŇ kËĆŇ BŁ ëŇ lĆ UÌĆ hČ

bŇ Y¿Č ‘ĹnĲĆ rmŔŁ ’Ň lĄ É’ChhČ MoIąBČ M‘Ďę hĎ ‘măČ SĎ =yJĲĂ M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ lĘ lbĆŇ ’¡Ą lĘ
4 rSăĆ ’ĞJĲČ ry‘ĳĂhĎ ’obăŇ lĎ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ M‘ËĎhĎ bŇ e¿ĄGČtĘŇ IĂwČ : onĲ BĘ =l‘Č ëŇ lĆ U¡Ć hČ
5 =tŇ ’Ć T’ăČ lĎ ÉëlĆ UĆÄ hČ wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ Ms¡Ď CnBĘ MymĂŔ lĎ kĘŇ eĂ hČ ÉM‘ĎhĎ bŇ eĄę GČtĘŇ yĂ

: ynĲĂ bĘŇ yn¿ĂBĘ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉynĂ BĘ lodĳŇ GĎ loqă ëŇ lĆ U¡Ć hČ q‘¿ČzĘIĂwČ wynĎŔ jĎ
6 êĎSĘ bČÄ hŁ žrmĆ ’Ň IŁ wČ tŇ yĂBĳĎhČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć bŇ ’ËĎ oy ’b¿ŇŁ IĎwČ

SpĆŇ nąĆ tŇ ’ĄÄ wĘ MoIŔhČ ÉìSĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć MyTąĂ QĘ mČ mĘ hĲČ ìŇ ydĆę bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć MoIÁhČ
7 ìŇ y’ĆŔ nĘŁWă =tŇ ’Ć ÉhbĎŇ hĞ’ĲČ lĘ : ìŇ ySĲĆ gĘŇlČ jĲĂ SpĆŇ n¡ĆwĘ ìŇ ySĆŔ nĎ SpĆŇ năĆwĘ ìŇ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ÉìynĆÄBĎ

MydĂŔ bĎŇ ‘ĞwĲČ MyrăĂWĎ ÉìlĘ Ny’ąĄ yJăĂ MoIęhČ êĎdĘŇ GăČhĂ ű yJăĂ ìŇ ybĳĆŇ hĞ’ĲŁ =tŇ ’Ć ’n¡Ł WĘ lĂ wĘ
yk
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MytĂŔ mĄ ÉMoIhČ CnQąĎ kĚŇ wĘ ÉyxČ Mol¿ SĎ bĘŇ ’Č ’ř lă yJĂ ţ MoIęhČ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ ű yJăĂ
žyJĂř ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ bŇ lăĄ =l‘Č rB¡Ą dČŇ wĘ ’YĄŔ MCqă ÉhêĎ‘Č wĘ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ rS¿Ď yĎ z’¡Ď =yJĂ 8

hŇ ‘ÌĎrĎwĘ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ ÉìêĘ ’Ă Sy’ąĂ NylĂÄ yĎ=M’Ă ’YĄę oy ìăŇ nĘ y’ĲĄ =yJĂ yêĂ ‘Ę BČÁ SĘ nĂ hoĎÄhybĲČŇ
: hŇ êĎ‘ĲĎ=dŇ ‘Č ìŇ yr¡Ć‘ĚeĘ mĂ ìŇ ylĆŔ ‘Ď hŇ ’Ď BăĎ =rSĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ =lJĎ mĂ tŇ ’Ň Łzę ìăŇ lĘ
CdŇ yGăĂhĂ M‘ĎÂhĎ =lkĎŇ lĘ C r‘ČèĳĎ BČ bŇ SĆ IăĄwČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ MqĎ I¿ĎwČ 9

ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ ’bąŇŁ IĎwČ r‘ČèČŔ BČ bŇ SăĄ oy ÉëlĆ UĆÄ hČ hŇ eąĄhĂ rmęŁ ’Ň lĄ
NodŔ nĎ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ yhąĂ yĘwČ : wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’¿Ă sn¡Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂwĘ 10

’Chą wĘ CnybĄę yĘ’ĲŁ PŇ JăČ mĂ ű CnlăĎ y~Ă hĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ =lkĎŇ BĘ
: MolĲ SĎ bĘŇ ’Č l‘¿ČmĄ ZrĆ’¡ĎhĎ =NmĂ xr¿ČBĎ hŇ êËĎ ‘Č wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ PŇ JăČ mĂ ÉCnTĎÄ QĘ mĂ
hŇ m¿Ď lĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ tŇ m¡Ą CnylĄŔ ‘Ď CnxĘ SăČ mĎ rSăĆ ’Ğ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č wĘ 11

dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ MyS¡Ă rĂxĞmĲČ MêËĆ’Č 12

ynąĄqĘ zĂ=l’Ć CrÂBĘ DČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈMynĂ hĞJĲŁ hČ rt¿ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =l’Ć wĘ qodÄ YĎ =l’Ć xlČ SĎ ţ
otĳŇ yBĄ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ MynĂŔ rŁ xĞ’ĲČ ÉCyhĘ tĲĂŇ hŇ UĎ ląĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhdĎŇ ChyĘ
ym¿Ă YĘ ‘Č MêĆŔ ’Č yxăČ ’Č : otĲŇ yBĄ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć ’B¿Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ ÉrbČŇ dĘŇ C 13

É’WĎ mĎ ‘ĞlĲČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ Myn¡ĂrŁ xĞ’ĲČ CyËhĘ tĂŇ hŇ UĎ lÌĎ wĘ MêĳĆ’Č yr¡ĂWĎ bĘŇ C 14

hŇ kăŇŁ wĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ yQąĂ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ hŇ JăŁ hŇ êĎ’ĳĎ yr¡ĂWĎ bĘŇ C ym¿Ă YĘ ‘Č ’olË hĞ CrŔ mĘ êĲŁ
: bŇ ’ĲĎ oy tŇ xČ ê¿Č Mym¡Ă IĎhČ =lJĎ ynËČpĎŇ lĘ hŇ yÌĆhĘ êĲĂ ’bĎÂ YĎ =rWČ âlţ=M’Ă PŇ ysĂŔ oy
ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ dŇ xĳĎ ’Ć Sy’ăĂ JĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=Sy’Ă =lJĎ bŇ b¿ČŇ lĘ =tŇ ’Ć TIËČwČ 15

hŇ dĎÂChywĲĂ NDĳĄrĘIČhČ =dŇ ‘Č ’b¡ŇŁ IĎwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ bŇ SĎ IăĎwČ : ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ ê¡Ď’Č bŇ CS¿ 16

=tŇ ’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć ryb¿ĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ hŇ lĎ GĎę lĘ GĂ hČ ’BăĎ
ÉdrĆIĄÄwČ MyrĳĂCxBĲČ mĂ rS¡Ć ’Ğ ynĂŔ ymĂ yĘhČ =NBĆ É’rĎGĄ=NbĆŇ y‘ąĂmĘ SĂ rhĄę mČ yĘwČ : NDĲĄrĘIČhČ 17

ůNmĂ yĎnĘ BĂ mĂ ÈoU‘Ă Sy’ăĂ PŇ lĆ ’ĆÄ wĘ : dŇ wĲĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ =M‘Ă 18

oêĳ’Ă wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ wynËĎBĎ rW¿Ď ‘Ď tŇ SĆ mĄÄ xĞ wĲČ lC’Ŕ SĎ tŇ yBăĄ r‘ČnČ ť ’bĎę yYĂ wĘ
tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉrybĂŇ ‘ĞlĲČ hŇ rĎę bĎŇ ‘ĞhĲĎ hŇ răĎbĘŇ ‘ĲĎwĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ ND¡ĄrĘIČhČ Cx¿ lĘ YĲĎ wĘ 19

ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ É lpČŇ nĎ ’rĎę GĄ=NbĆŇ y‘ăĂmĘ SĂ wĘ wnĳř y‘b bŇ oF¡ hČ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
ůNwŁ ‘Ď ÈynĂ dŇŁ ’Ğ ylăĂ =bŇ SĎ xĞ yĲČ=l’Č ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ : NDĲĄrĘIČBČ or¡bĘŇ ‘ĎBĘ 20

rkzt=l’w
.yrq Cl ,bytk ’Cl ’"sbw ,w"dw d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk Cl ’"sb ,yrq Cl ,bytk âl v.7 .Ty
,’"d Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ ’"sb ,yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.19 .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.8
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ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ ’Y¿Ď yĎ=rSĆ ’Ğ MoIěBČ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č hŇ wăĎ‘ĹhĲĆ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ą ť rJęŁ zĘêĂ =l’Č wĘ
21 ytĂŇ ’Ň TĳĎ xĎ ynăĂ’Ğ yJ¡Ă ìŔ DĘbĘŇ ‘Č ‘dăČŇ yĎ yJĂ ť : oBĲ lĂ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ MCW¿ lĎ MĂlĳĎSĎ CrĲymĂ

yn¿ĂdŇŁ ’Ğ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ tŇ dĆŇ rĆě lĎ PŇ sĄŔ oy tŇ yBăĄ =lkĎŇ lĘ ÉNoS’Ň rĂ MoIęhČ ytĂŇ ’Ň băĎŇ =hŇ eĲĄhĂ wĘ
22 tŇ xČ tăČŇ hĞ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉhyĎCrYĘ =NBĆ ySąČ ybĂŇ ’Ğ N‘Č IČÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ

: hoĲĎhyĘ xČ yS¿Ă mĘ =tŇ ’Ć lQ¡Ą qĂ yJ¿Ă y‘ĳĂmĘ SĂ tŇ m¡Č Cy âl¿ tŇ ’Ň ŁzŔ
23 MoI¡hČ yl¿Ă =CyhĘ tĲĂŇ =yJĂ hŇ yĎŔCrYĘ ynăĄBĘ ÉMkĆŇ lĎ wĘ yQąĂ =hŇ mČ dŇ wĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

=ynĂ ’Ğ MoI¡hČ yJ¿Ă yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ ’olă hĞ yJĂ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉSy’Ă tŇ mČ Cyą MoIęhČ NTĳĎ WĎ lĘ
24 ol¡ ‘bĲČŇ è¿Ď IĂwČ tŇ Cmĳ tĎŇ âlă y‘¡ĂmĘ SĂ =l’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¿Ć
25 ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ dŇ r¡ČyĎ lC’Ŕ SĎ =NBĆ ÉtSĆ bÄŁ pĂŇ mĘ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ

=NmĂ lĘ sBĄŔ kĂŇ âlă ÉwydĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć wĘ omę pĎŇ WĘ hŇ WăĎ ‘Ď=âlĲ wĘ wylĎÁgĘŇrČ hŇ WĎÄ ‘Ď=âlĲ wĘ
26 ’b¿ĎŇ =yJĂ yhËĂ yĘwČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’B¿Ď =rSĆ ’Ğ MoI¡hČ =dŇ ‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ kĆŇ lăĆ ÉMoIhČ

êĎkĘŇ ¿ČlhĎ =âlĲ hŇ UĎ lËĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ
27 ìÁ DĘbĘŇ ‘Č rmČÄ ’Ď =yJĲĂ ynĂ UĳĎ rĂ yDăĂbĘŇ ‘Č ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ rmČě ’Ň IŁ wČ : tŇ SĆ bĲŇŁ ypĂŇ mĘ yU¡Ă ‘Ă

xČ i¡Ą pĂŇ yJ¿Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ’Ć ëŇ ăĄl’Ą wĘ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď bŇ JąČ rĘ’Ć wĘ romÄ xĞhĲČ žyQĂ =hŇ SĎ BĘ xĘ ’Ć
28 ëŇ ’ăČ lĘ mČ JĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂdŇŁ ’Ň wĲČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć ìŔ DĘbĘŇ ‘ČBĘ lGăĄrČyĘwČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č
29 yJąĂ ybĂę ’Ď tŇ yBăĄ =lJĎ hŇ yĎÁhĎ âlÄ žyJĂ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ bŇ oF¡ hČ hŇ W¿Ą ‘ĞwĲČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ

ìŇ ĳĆnxĎ lĘ SĚ yl¡Ą kĘŇ ’ĲŁ BĘ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ ÉtSĆ êĎÄ wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ň lĲČ ÉtwĆmĎÄ =ySĄ nĘ ’Č =M’Ă
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć dŇ o‘¡ q‘¿Ł zĘlĂ wĘ hŇ qĎŔ dĎŇ YĘ Édo‘ yl¿Ă =SIĆ=hŇ mČ C

30 hŇ êăĎ’Č yêĂ rĘmČě ’Ď ìŇ yrĳĆbĎŇ DĘ dŇ o‘¡ rB¿Ą dČŇ êĘ hŇ UĎ lËĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ
31 MG¿Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉtSĆ bÄŁ ypĂŇ mĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ =tŇ ’Ć Cq¡ lĘ xĘ êČ ’bĎŔ yYĂ wĘ

: otĲŇ yBĄ =l’Ć Mol¡ SĎ BĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ ’BĎÂ =rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’ĲČ ţ xuĳĎyĂ lJ¡Ł hČ =tŇ ’Ć
32 =tŇ ’Ć rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ MylĳĂ gĘŇrŁ mĄ dŇ r¡ČyĎ ydĂŔ ‘ĎlĘ GĂ hČ ÉyQČ zĂrĘbČŇ C
33 Myn¡ĂmŁ SĘ =NBĆ dŇ ’ŔŁ mĘ NqăĄzĎ ÉyQČ zĂrĘbČŇ C : NDĄrĘIČbČŇ =tŇ ’Ć ox¡ QĘ SČ lĘ NDĄŔ rĘIČhČ ÉëlĆ UĆÄ hČ

lod¿Ň GĎ Sy’ËĂ =yJĂ MyĂnČŔ xĞmĲČ bĘŇ otăŇ bĎŇ ySĂ bĘŇ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ’Ć lJąČ lĘ kĂŇ =’ChĲ wĘ hŇ nĳĎSĎ
34 yê¿Ă lĘ JČ lĘ kĂŇ wĘ yêĂŔ ’Ă rbăŇŁ ‘Ğ ÉhêĎ’Č yQĳĎ zĂrĘBČ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ’Ch¡
35 ÉymĄ yĘ hŇ UĎę JČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć yQ¡Č zĂrĘBČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ yd¡ĂŇ UĎ ‘Ă ìËŇ tĘŇ ’ĲŁ
36 žhnĎSĎ MynăĂmŁ SĘ =NBĆ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć hŇ l¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ=yJĂ yIČŔxČ ynăĄSĘ

rSąĆ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉìDĘbĘŇ ‘Č M‘ąČTĘ yĂ=M’Ă ‘rĎę lĘ bŇ oTă =NyBĲĄ ű ‘dăČŇ ’Ą hĲČ MoIÁhČ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ
tŇ orĳSĎ wĘ MyrăĂSĎ loq¡ BĘ dŇ o‘Ŕ ‘măČ SĘ ’Ć =M’Ă hŇ êĆŔ SĘ ’Ć rSăĆ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ É lkČŇ ’Ł
hmlwwww.bibleist.ru
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rbÌŇŁ ‘ĞyĲČ T‘ČÂmĘ JĂ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć ’vĎŔ mČ lĘ Édo‘ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žhUĎ lĎ wĘ 37

hŇ l¡Ď CmGĘ hČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynĂ lăĄ mĘ gĘŇ yĂ ÉhUĎ lĎÄ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č
yUĳĂ ’Ă wĘ yb¡ĂŇ ’Ď rbĆŇ q¿Ć M‘ËĂ yrĂŔ y‘Ă BĘ tŇ măĚ ’Ď wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č ’nąĎ=bŇ SĎ yĲĎ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ 38

tŇ ’¿Ą olě=hŇ WĄ ‘ĞwĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉrbŇŁ ‘ĞyĲČ MhĎę mĘ kĂŇ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č ű hŇ eăĄhĂ wĘ
rbăŇŁ ‘ĞyĲČ ÉyêĂ ’Ă ëŇ lĆ UĆę hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ bŇ oT¡ =rSĆ ’Ğ 39

rx¿Č bĘŇ êĂ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ bŇ oF¡ hČ =tŇ ’Ć oQŔ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ wĲČ MhĎŔ mĘ JĂ
sŘ32 rbĳĎŇ ‘Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć M‘ËĎhĎ =lJĎ rbÌŇŁ ‘ĞIĲČwČ : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ yl¡Č ‘Ď 40

: omĲ qŁ mĘ lĂ bŇ SĎ I¡ĎwČ ChkĄŔ rĞbăĎŇ yĘwČ ÉyQČ zĂrĘbČŇ lĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ qèČÄ IĂwČ
ÉhdĎŇ ChyĘ M‘ąČ=lkĎŇ wĘ oUĳ ‘Ă rbăČŇ ‘Ď Nh¡Ď mĘ kĂŇ wĘ hŇ lĎ GĎŔ lĘ GĂ hČ ÉëlĆ UĆÄ hČ rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ 41

Sy’¿Ă =lJĎ hŇ eËĄhĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ M‘¿Č yY¡Ă xĞ MgČě wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ’Ć CrbĂŇ ‘ĹyĘwČ 42

CnyxĄÁ ’Č ìŇ CbÄ nĎGĘ ž‘Č CDmČ ëŇ lĆ UĆÃ hČ =l’Ć CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć My’ăĂ BĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
yS¿Ą nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉotŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ =tŇ ’Ć CrbĂÄ ‘ĞIĲČwČ hŇ dĎę ChyĘ Sy’ăĂ
bŇ orąqĎ =yJĲĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ =l‘Č hŇ dĎÁ ChyĘ Sy’ĂÄ =lJĎ žN‘Č IČwČ : oUĲ ‘Ă dŇ w¡ĂdĎŇ 43

lokąŇ ’Ď hĆ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =l‘Č ìŔ lĘ hŇ răĎxĎ ÉhEĆ hŇ UĎ ląĎ wĘ ylČŔ ’Ą ÉëlĆ UĆÄ hČ
N‘Č IăČwČ : CnlĲĎ ’v¡Ď nĂ tŇ ’Ň v¿Ą nĂ =M’Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ =NmĂ ÉCnlĘ kČŇ ’Ď 44

ÈëlĆ UĆ bČŇ ylăĂ tŇ odÄ yĎ=rWĆ ‘ĲĆ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ dĎÁ ChyĘ Sy’ĂÄ =tŇ ’Ć ž l’Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ
NoSË ’Ň rĂ yr¿ĂbĎŇ dĘŇ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ wĘ ynĂ tČŔ ŁQqĂ hĹ É‘Č CDÄ mČ C ůìUĘ mĂ ynăĂ’Ğ ÈdwĂdĎŇ BĘ =MgČŇ wĘ
Sy’¿Ă rb¡ČŇ DĘmĂ hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ =rbČŇ DĘ ÉSqĆ IĂÄwČ yJĳĂlĘ mČ =tŇ ’Ć bŇ ySăĂ hĎ lĘ yl¡Ă
‘bČŇ S¿Ć omË SĘ C l‘Č IČęlĂ BĘ Sy’ăĂ ’rĎÁ qĘ nĂ MSĎÄ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ k

dŇ wĂędĎŇ BĘ qlĆ xĄÁ CnlĎÄ=Ny’ĲĄ rmĆ ’Ň IŁ wČţ rpĎę èŁ BČ ‘qăČtĘŇ IĂwČ ynĳĂymĂ yĘ Sy’ăĂ yr¡ĂkĘŇ BĂ =NBĆ
=lJĎ l‘Č IČÁwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ wyl¡Ď hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’¿Ă ySČŔ yĂ=NbĆŇ BĘ ÉCnlĎÄ=hŇ lĲĎ xĞř nĲČ âlą wĘ 2

ÉhdĎŇ ChyĘ Sy’ąĂ wĘ yrĳĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ SăĆ yr¡ĄxĞ’ĲČ dŇ wĂŔdĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ Sy’ąĂ
ÈotŇ yBĄ =l’Ć dŇ wăĂdĎŇ ’bÄŁ IĎwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=dŇ ‘Č wĘ ND¡ĄrĘIČhČ =NmĂ MJĎŔ lĘ mČ bĘŇ Cqă bĘŇ DĲĎ 3

žxČ yeĂ hĂ rSăĆ ’Ğ MySĂÃ gĘŇlČ jĲĂ ű MySăĂ nĎ=rWĆ ‘ĲĆ tŇ ’ăĄ ëŇ lĆ UĆÃ hČ xuăČIĂwČ ůMĂlČ SĎ CrĲyĘ
’bĳĎŇ =âl Mh¡Ć ylĄ ’Ğ wĲČ MlĄŔ JĘ lĘ kČŇ yĘwČĲ ÉtrĆmĆÄ SĘ mĂ =tŇ yBĲĄ MnąĄêĘ IĂwĲČ tŇ yĂBČÁ hČ rmÄŁ SĘ lĂ

: tŇ CIĲxČ tŇ Cn¿mĘ lĘ ’Č Nt¡ĎŇ mĚ Moy¿=dŇ ‘Č tŇ orËrĚYĘ hŇ nĎ yyÌĆhĘ êĲĂ wČ
tŇ SĆ Łlă SĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=Sy’Ă =tŇ ’Ć yl¿Ă =q‘ĆzĘhČ ’WĎŔ mĎ ‘Ğ=l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 4

Mymy

NbĄ BĘ hlĎ xĞn ’"s ,ÉtlxnĲČ n"b ,’"b Nk v.1 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .k .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.43

Myklm Nyy‘ : bwtkh hnykV ’l’ wyhĎŁl’lĄ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.1 .r"tw s"t ,’"d Nkw CnlĎ tlm ’lb
.w"T +y +b Mymyh yrbd ,w"T b"y +’www.bibleist.ru
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5 rxř yyěw hŇ dĳĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć qy‘ăĂzĘhČ lĘ ’W¡Ď mĎ ‘Ğ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : dŇ mĲŁ ‘Ğ hŇ j¿Ł hŇ ê¡Ď’Č wĘ MymĳĂ yĎ
6 ySČŔ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : odĲŇ ‘Ď yĘ rS¿Ć ’Ğ dŇ ‘¡ĄoUhČ =NmĂ

ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć xqČÂ hŇ êĎ’Č ţ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =NmĂ yr¡ĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ S¿Ć CnlËĎ ‘rĲČyÌĄ hŇ êĎę ‘Č
: CnnĲĄ y‘Ą ly~¿Ă hĂ wĘ tŇ or¡YĚBĘ Myr¿Ă‘Ď olË ’YĎ m¿Ď =NjĆ wyrĎŔ xĞ’ĲČ PŇ dăŇŁ rĘC ÉìynĆÄdŇŁ ’Ğ

7 ÉC’YĘ IĲĄwČ MyrĳĂBŁ GĂ hČ =lkĎŇ wĘ yt¡ĂŇ lĄ jĘ hČ wĘ yt¿ĂŇ rĄJĘ hČ wĘ bŇ ’ĎŔ oy ySăĄ nĘ ’Č ÉwyrĎxĞ’ĲČ C’ą YĘ IĲĄwČ
8 ÉhlĎ odŇ GĘ hČ NbĆŇ ’ąĆ hĎ =M‘Ă MhĄę : yrĲĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ S¿Ć yr¡ĄxĞ’ĲČ PŇ DěŁ rĘlĂ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ

oSę bĚŇ lĘ oDămĂ ű rCgăŇxĎ bŇ ’ĎÂ oywĘ MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ ’BăĎ ’W¡Ď mĎ ‘ĞwĲČ No‘Ŕ bĘŇ gĂŇBĘ rSăĆ ’Ğ
: ljĲŁ êĂ wČ ’Y¡Ď yĎ ’Ch¿ wĘ HrĎŔ ‘Ę tČŇ BĘ ÉwynĎtĘŇ mĎ =l‘Č tŇ dĆŇ UąĆYĚmĘ ÉbrĆxĆÄ rog¿ŇxĞ wřlÂ‘w

9 bŇ ’ËĎ oy Nym¿Ă yĘ=dŇ yČ zxĆ êÁŁ wČ yxĳĂ ’Ď hŇ ê¡Ď’Č Mol¿ SĎ hĞ ’WĎŔ mĎ ‘ĞlĲČ Éb’Ď oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ
10 rSăĆ ’Ğ ű bŇ rĆxăĆBČ rmČÁ SĘ nĂ =âlĲ ’WĎÄ mĎ ‘ĞwĲČ : olĲ =qSĎ nĘ lĂ ’W¡Ď mĎ ‘Ğ Nq¿ČzĘBĂ

hŇ nĎS¿Ď =âlwĘ hŇ YĎ rĘ’ËČ wy‘¿ĎmĄ ëŇ jÄŁ SĘ IĂwČ SmĆ xÁŁ hČ =l’Ć HbĎÄ žChJĄ IČwČ bŇ ’Ďę oy=dŇ yČBĘ
: yrĲĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ S¿Ć yr¡ĄxĞ’ĲČ PŇ dČě rĎ wyxĂŔ ’Ď ySăČ ybĂŇ ’Ğ wĲČ Éb’Ď oywĘř tŇ mĳŁ IĎwČ ol¡

11 ym¿Ă C bŇ ’ËĎ oyBĘ ZpÌĄŇ xĎ rSĆÄ ’Ğ žymĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ bŇ ’ĳĎ oy yr¡Ą‘ĞeĲČmĲĂ wylĎŔ ‘Ď dŇ măČ ‘Ď ÉSy’Ă wĘ
12 hŇ QĳĎ sĂ UĘ hĲČ ëŇ otăŇ BĘ MD¡ĎBČ ll¿Ą GŁ tĘŇ mĂ ’WËĎ mĎ ‘ĞwĲČ : bŇ ’ĲĎ oy yr¿ĄxĞ’ĲČ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ =rSĆ ’Ğ

hŇ QąĎ sĂ mĘ hĲČ =NmĂ ’WĎÄ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć žbiĄ IČwČ M‘Ďę hĎ =lJĎ dŇ măČ ‘Ď=yJĲĂ Sy’ĂÁ hĎ ’rĘIČÄwČ
: dŇ mĲĎ ‘Ď wĘ wyl¡Ď ‘Ď ’B¿Ď hČ =lJĎ hŇ ’ĎŔ rĎ rSăĆ ’ĞJĲČ dŇ gĆŇBĆŔ ÉwylĎ ‘Ď ëŇ ląĄ SĘ IČwČ ÉhdĆŇ vĎ hČ

13 PŇ DěŁ rĘlĂ bŇ ’ĎŔ oy yrăĄxĞ’ĲČ ÉSy’Ă =lJĎ rbąČŇ ‘Ď hŇ QĳĎ sĂ mĘ hĲČ =NmĂ hŇ g¡ĎŇhŁ rS¿Ć ’ĞJĲČ
14 tŇ yb¿ĄŇ C hŇ lĎ bËĄŇ ’Ď l’Ąę rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ =lkĎŇ BĘ rbÂŁ ‘ĞIĲČwĲČ : yrĲĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ S¿Ć yr¡ĄxĞ’ĲČ
15 wylĎę ‘Ď CrYăĚIĎwČ C’bÁŁ IĎwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ =PŇ ’Č C’b¡ŇŁ IĎwČ whŔ lřqyw MyrĳĂBĄ hČ =lkĎŇ wĘ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmĲČ

lxĳĄ BČ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wĲČ ry‘ĂŔ hĎ =l’Ć ÉhlĎ lĘ sĲŁ CkąŇ jĘ SĘ IĂwČ hŇ kĎŔ ‘ĞUĲČ hĲČ tŇ yBăĄ ÉhlĎ bĄŇ ’Ď BĘ
16 ’rËĎqĘ êĂ wČ : hŇ mĲĎ oxhČ lyj¿Ă hČ lĘ Mt¡ĂŇ yxĂ SĘ mČ bŇ ’ĎŔ oy=tŇ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ

bŇ răČqĘ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ’năĎ=CrmĘ ’Ă ÉC‘mĘ SĂ C‘ąmĘ SĂ ry‘ĳĂhĎ =NmĂ hŇ m¡Ď kĎŇ xĞ hŇ è¿Ď ’Ă
17 hŇ ê¿Ď’Č hĲČ hŇ èËĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êÌŁ wČ hĎ ylĆŔ ’Ą bŇ răČqĘ IĂwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą hŇ r¡ĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ hŇ eĎhĄŔ =dŇ ‘Č

‘Čm¿Ą SŁ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ yrăĄbĘŇ DĂ É‘mČ SĘ olę rmĆ ’Ň êăŁ wČ ynĂ ’ĳĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ bŇ ’¡Ď oy
18 l’ÌŁ SĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhnĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ CrąBĘ dČŇ yĘ rBĄÄ DČ rmĳŁ ’Ň lĄ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď
19 hŇ êăĎ’Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄCm’Ĺ ym¡Ą lĚ SĘ ykĂě nŁ ’ĲĎ : CUtĲČŇ hĄ Nk¿ĄŇ wĘ lb¡ĄŇ ’Ď BĘ ClË ’ĞSĲĎ yĘ

Vqbm
yrqw bytk rsx rxĆIŁ wČ ’"sbw ,yrq ’lm rxĆoIwČ ,bytk rsx rxĆIŁ wČ ’"sb ,yrq rxĆoIwČ ,bytk rxĄyČyĘwČ w’ rxĆyIĄwČ v.5

.d"ydw ’"yd ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ ‘ĎwĘ ’"sb ,yrq wylĎ ‘ĎwĘ ,bytk ol‘ĎwĘ v.8 .w"dw b"d Nkw
,bytk ChQĄqČyĘwČ w’ ChQĚqČyĘwČ v.14 .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.10 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ClhĞuĎIĂwČ ’"sb ,yrq ClhĞuĎIĂwČ
www.bibleist.ru
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: hoĲĎhyĘ tŇ l¿Č xĞ nĲČ ‘Q¡Č bČŇ tĘŇ hŇ UĎ l¿Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉM’Ą wĘ ry‘ąĂ tŇ ymĂÄ hĎ lĘ SuĄę bČŇ mĘ
‘Q¡Č bČŇ ’Ğ=M’Ă ylĂŔ ÉhlĎ ylĂÄxĎ hŇ lĎ yląĂ xĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ bŇ ’¡Ď oy N‘Č I¿ČwČ 20

‘bČŇ SÌĆ MyĂrČÁ pĘŇ ’Ć rhČÄ mĄ žSy’Ă yJĂÃ rbĎę DĎhČ NkăĄŇ =âl : tŇ yxĲĂ SĘ ’Č =M’Ă wĘ 21

hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ oDŔ bČŇ lĘ otăŇ ’Ł =CnĲ êĘ dŇ wĂŔdĎŇ BĘ ëŇ lĆ UăĆ BČ ÉodŇ yĎ ’WąĎ nĎ omę SĘ yrăĂkĘŇ BĂ =NBĆ
ìŇ yl¡Ć ’Ą ëŇ ¿ĎlSĘ mĚ oSË ’Ň rŁ hŇ e¿ĄhĂ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉhèĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ ry‘ĳĂhĎ l‘ăČmĄ
CtÂrĘkĘŇ IĂwĲČ HtĎę mĎ kĘŇ xĎ BĘ M‘ĎÁ hĎ =lJĎ =l’Ć hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ ž’obŇ êĎ wČ : hŇ mĲĎ oxhČ dŇ ‘¿ČBĘ 22

rpĎŔ oèBČ É‘qČ tĘŇ IĂwČ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć CkŇ lăĂ SĘ IČwČ ÉyrĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ SąĆ S’Ň rÄŁ =tŇ ’Ć
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ bŇ S¿Ď bŇ ’ËĎ oywĘ wylĳĎhĎ ’ĲŁ lĘ Sy’ăĂ ry‘¡ĂhĎ =l‘ČmĲĄ CYp¿ĚŇ IĎwČ
‘dĎŔ yĎohă yĘ=NBĆ ÉhyĎnĎbĘŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’b¡ĎŇ ~Ď hČ =lJĎ l’¿Ć bŇ ’Ďě oywĘ 23

dŇ Cl¡ yxĂ ’Ğ=NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohywĲĂ sUĳČ hČ =l‘Č Mr¡ĎdŇŁ ’Ğ wĲČ : ytĲĂŇ lĄ jĘ hČ =l‘Č wĘ y¡rkř h=l‘Č 24

É’rĎy‘Ă MgČę wĘ : MynĲĂ hĞJĲŁ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć wĘ qod¿Ň YĎ wĘ rpĳĄŇ sŁ ’y¡Vř w : ryJĲĂ zĘUČ hČ 25, 26

dŇ wĂÁdĎŇ ymĄÄ yBĂ žb‘ĎrĎ yhăĂ yĘwČ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ Nh¡Ą kŇŁ hŇ y¿ĎhĎ yrĂŔ ’Ă IăĎhČ ’k

hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć dŇ w¡ĂDĎ Su¿ĄbČŇ yĘwČ hŇ nĎŔ SĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÉhnĎSĎ MynĂęSĎ SŁlă SĎ
=l‘Č MymĂŔ DĎhČ śtŇ yBăĄ =l’Ć wĘ É lC’SĎ =l’Ć hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
rmĆ ’Ň IăŁ wČ Myn¡Ă‘Ł bĘŇ GĂ lČ ëŇ lĆ UËĆ hČ ’r¿ĎqĘ IĂwČ : MynĲĂ ‘Ł bĘŇ GĂ hČ =tŇ ’Ć tŇ ym¡Ă hĄ =rSĆ ’Ğ 2

rtĆŇ IăĆmĂ =M’Ă yJĂ ť hŇ UĎ hĄę l’ăĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ mĂ âlă MynĂÂ‘Ł bĘŇ GĂ hČ wĘ MhĳĆ ylĄ ’Ğ
MtĎŔ JŁ hČ lĘ É lC’SĎ SuąĄbČŇ yĘwČ MhĆŔ lĎ C‘ăBĘ SĘ nĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄbĘŇ C yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ
hŇ m¿Ď MynĂŔ ‘Ł bĘŇ GĂ hČ =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ lĂ ot¿Ň ’Ň eŁ qČ BĘ 3

CrmĘ ’Ň IÌŁ wČ : hoĲĎhyĘ tŇ l¿Č xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Ck¡Ň rĘbĲĎŇ C rjĄŔ kČŇ ’Ğ hŇ UăĎ bČŇ C MkĳĆŇ lĎ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ 4

=Ny’ĲĄ wĘ otŔ yBĄ =M‘Ă wĘ lC’ă SĎ =M‘Ă ÉbhĎ zĎwĘ PŇ sĆ JąĆ yřlĂÁ=Ny’ĲĄ MynĂę ‘Ł bĘŇ GĂ hČ olă
hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ Myr¡ĂmĘ ’ĲŁ Mê¿Ć’Č =hŇ mĲĎ rmĆ ’Ň IËŁ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ tŇ ymăĂ hĎ lĘ Sy’¡Ă Cnl¿Ď
CnlĳĎ =hŇ UĎ DĂ rS¡Ć ’Ğ wĲČ CnQĎŔ JĂ rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ lĎ 5

ÉMySĂ nĎ’Ğ hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ CnlĎÁ=Ntnř y : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lb¿ĚŇ GĘ =lkĎŇ BĘ bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ mĲĄ CndĘŇ mČě SĘ nĂ 6

rmĆ ’Ň I¿Ł wČř hoĳĎhyĘ ryxăĂ BĘ lC’¡ SĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ gĂŇBĘ hoĎŔhylĲČ ÉMCn‘ĞqĲČ ohwĘ wynĎŔ BĎ mĂ
sŘ33 NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ=NBĆ tŇ SĆ b¡ŇŁ =ypĂŇ mĘ =l‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ lmăŁ xĘ IČwČ : NêĲĄ’Ć yn¿Ă’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć hČ 7

Nt¿ĎŇ nĎ ohĲ yĘ Nyb¡ĄŇ C dŇ wĂŔDĎ NyBăĄ MtĎŔ nŁ yBĲĄ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇ ‘ąČbĚŇ SĘ =l‘Č lC’ĳ SĎ =NBĆ
lw’V=Nb
’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytĂ rĄJĘ hČ ’"sb ,yrq ytĂ rĄJĘ hČ ,bytk yrĂJĎ hČ v.23

Nk MymĂ dĎ htŁ yBĄ = Mymdhtyb l"Y v.1 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .’k .yrq ’wĎSĘ C ,bytk ’yĎSĂ wĘ v.25

,bytk =NtĆeĎyĂ v.6 .r"tw ‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk CnlĎ ’"sb ,yrq CnlĎ ,bytk ylĂ v.4 .‘"t
.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.6 .yrq =NêČyĚ
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8 rSăĆ ’Ğ ÉhIĎ’Č =tŇ bČŇ hŇ jąĎ YĘ rĂ ynĄÄBĘ ynĄSĘ ţ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÃ hČ xuăČIĂwČ : lC’Ĳ SĎ =NBĆ
lkăČŇ ymĂ ÉynĄBĘ tŇ SĆ mĄę xĞ=tŇ ’Ć wĘ tŇ SĆ bĳŇŁ pĂŇ mĘ =tŇ ’Ć wĘ yn¡ĂmŁ rĘ’Č =tŇ ’Ć lC’Ŕ SĎ lĘ hŇ dăĎŇ lĘ yĲĎ

9 MnĄÂêĘ IĂwĲČ : ytĲĂŇ lĎ xĲŁ UĘ hČ yQ¡Č zĂrĘBČ =NBĆ l’¿Ą yrĂdĘŇ ‘ČlĘ hŇ dËĎŇ lĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ lC’Ŕ SĎ =tŇ BČ
dŇ xČ yĳĎ MyĂêĎ‘Ę bČŇ SĂ Cl¿ jĘ IĂwČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrhĎ BĎ M‘ąĚyqĂ IŁ wČ MynĂę ‘Ł bĘŇ GĂ hČ dŇ yăČBĘ

10 xuăČêĂ wČ : MyrĲĂ‘Ł WĘ ryY¿Ă qĘ tŇ QČ xĂ tĘŇ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂBĎ ÉryYĂ qĎ ymąĄyBĂ CtÁ mĘ hĲĚ Mř hÄ w
tŇ QăČ xĂ êĘ mĂ ÉrC~hČ =l’Ć HląĎ ChFĄÄ êČ wČ qvČÁ hČ =tŇ ’Ć hŇ IĎÄ’Č =tŇ bČŇ žhjĎ YĘ rĂ
MyĂmČÁ èĎ hČ PŇ o‘Ä žhnĎtĘŇ nĲĎ =âlwĘ MyĂmĳĎèĎ hČ =NmĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ MyĂm¿Č=ëŇ êČ nĂ dŇ ‘ËČ ryYĂŔ qĎ

11 tŇ ’ÌĄ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ dŇ G¡ČIĚwČ : hŇ lĎ yĘlĲĎ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ =tŇ ’Ć wĘ MmĎŔ oy ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ xČ CnąlĎ
12 xuČÂ IĂwČ dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ IăĄwČ : lC’Ĳ SĎ SgĆŇl¿Ć jĂ hŇ I¡Ď’Č =tŇ bČŇ hŇ j¿Ď YĘ rĂ hŇ tËĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ

SybăĄŇ yĎ yl¡Ą ‘ĞBĲČ tŇ ’Ąě mĄ onŔ BĘ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ ÉtomYĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ É lC’SĎ tŇ omą YĘ ‘Č=tŇ ’Ć
ÉMVÄ Mw¿řlt rSĆÄ ’Ğ NSČę =tŇ yBĲĄ bŇ xăŁ rĘmĲĄ MtĎÁ ’Ł CbÄ nĘ GĲĎ žrSĆ ’Ğ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ

13 l‘Č IąČwČ : ‘ČBĲŁ lĘ GĂ BČ lC’¡ SĎ =tŇ ’Ć MyêËĂ SĘ lĂ jĘ tŇ oJÌ hČ MoyÄBĘ MytŔ Vlphř
CpŔ sĘ ’Č IăČwČ onĳBĘ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ om¡ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ lC’Ŕ SĎ tŇ omă YĘ ‘Č=tŇ ’Ć ÉMèĎ mĂ

14 onBĘ ţ=NtĎŇ nĲĎ ohĲ ywĂ lC’ă SĎ =tŇ omĲ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć CrăBĘ qĘ IĂwČ : My‘ĲĂqĎ CUhČ tŇ om¡ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć
=rSĆ ’Ğ lJ¿Ł CWŔ ‘ĞIĲČwĲČ wybĂŔ ’Ď SyqăĂ ÉrbĆŇ qĆÄ BĘ ‘lĎę YĄBĘ NmĂÁ yĎnĘ BĂ ZrĆ’ĆÄ BĘ

: NkĲĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ ZrĆ’¡ĎlĎ MyhËĂ Łl’Ĺ rtÌĄŇ ‘Ď IĲĄwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ hŇ C¡ĎYĂ
15 wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ dŇ wĂÁDĎ dŇ rĆIĄÄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ lČ hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ dŇ o‘Ì=yhĂ êĘ wČ
16 ydăĄŇ ylĂ yBĂ ű rSăĆ ’Ğ bŇ ŁnÁBĘ wbÄ Vř yw : dŇ wĲĂDĎ PŇ ‘Č I¿ĎwČ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć Cm¿ xĞQĲĎ IĂwČ oUË ‘Ă

rCgăŇxĎ ’Ch¡ wĘ tŇ SĆ xŔŁ nĘ lqăČř SĘ mĂ Éto’mĄ SŁlą SĘ ÉonyqĄ lqąČSĘ mĂ C hŇ pĎę rĎhĲĎ
17 hŇ yĎŔCrYĘ =NBĆ ySăČ ybĂŇ ’Ğ Éol=rzĎ‘ĞIĲČwČ : dŇ wĲĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ oJ¿ hČ lĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hŇ SĳĎ dĎŇ xĞ

rmęŁ ’Ň lĄ olÁ dŇ wĂÄdĎŇ =ySĲĄ nĘ ’Č žC‘BĘ SĘ nĂ z’ăĎ ChtĳĄŇ ymĂ yĘwČ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ rn¿Ą=tŇ ’Ć hŇ B¡Ć kČŇ tĘŇ âl¿ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉCnêĎÄ ’Ă dŇ o‘ą ’YĄÄ tĄŇ =âlĲ

18 =M‘Ă bŇ og¡ŇBĘ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ dŇ o‘Ì=yhĂ êĘ wČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ
: hŇ pĲĎŇ rĎhĲĎ yd¿ĄŇ lĂ yBĲĂ rS¡Ć ’Ğ PŇ sČě =tŇ ’Ć ytĂŔ SĎ xăĚhČ ÉykČŇ BĘ sĂ hŇ JĎę hĂ z’ăĎ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ

19 ëŇ IČÃwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =M‘Ă bŇ og¡ŇBĘ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ dŇ o‘Ì=yhĂ êĘ wČ
otŔ ynĂ xĞ Z‘ăĄwĘ yêĂŔ GĂ hČ tŇ yăĎlĘ GĎ tŇ ’Ą ť ymĂę xĘ QČ hČ tŇ yBăĄ MygĂÁrĘ’ĲŁ ÉyrĄ‘Ę yČ=NBĆ žNnĎxĎ lĘ ’Ć

20 ű yhăĂ yĘwČ tŇ gĳČŇBĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ dŇ o‘¿=yhĂ êĘ wČ : MygĲĂŇrĘ’ĲŁ ron¡mĘ JĂ
Vy’
MyêĂ SĘ lĂ jĘ hUĎSĎ ,bytk MyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ MSĎ v.12 .yrq MC’lĎ êĘ ,bytk MClêĎ v.12 .yrq hUĎhĄwĘ ,bytk MhĄwĘ v.9

.‘"t Nk lqĆSĆ l"Y v.16 .yrq yBĂ SĘ yĂwĘ ,bytk oBSĘ yĂwĘ w’ CbSĘ IĄwČ v.16 .yrq
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MyrąĂWĘ ‘Ć SSĄę wĎ SSăĄ wylĎÁgĘŇrČ tŇ ‘ÄŁ BĘ YĘ ’Ć wĘ žwydĎŇ yĎ tŇ ‘ăŁ BĘ YĘ ’Ć wĘ NydĂŇ mĎ Sy’ăĂ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć PŇ r¡ĄxĎ yĘwČ : hŇ pĲĎŇ rĎhĲĎ lĘ dŇ Q¿Č yĚ ’Ch¡ =MgČŇ wĘ rjĎŔ sĘ mĂ É‘BČ rĘ’Č wĘ 21

Cd¿Ň QĘ yĚ hŇ QĆ ’ËĄ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č =tŇ ’Ć : dŇ wĲĂdĎŇ yx¿Ă ’Ğ y‘¡ř mV=NBĆ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉChJĄÄ IČwČ 22

: wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ y¿ČbĘŇ C dŇ w¡ĂDĎ=dŇ yČbĘŇ Cl¿ jĘ IĂwČ tŇ gĳČŇBĘ hŇ p¡ĎŇ rĎhĲĎ lĘ

ho¿ĎhyĘ ly~ĂÄ hĂ žMoyBĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ răĎyèĂ hČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć hoĎŔhylĲČ ÉdwĂDĎ rBąĄdČŇ yĘwČ bk
: lC’Ĳ SĎ PŇ J¿Č mĂ C wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ PŇ J¿Č mĂ otËŇ ’Ł

yh¿ĄŁl’Ĺ : ylĲĂ =yTĂ lĘ pČŇ mĘ C yt¡ĂŇ dĎŇ YĲĚmĘ C y‘¿ĂlĘ sČ hoËĎhyĘ rmĳČ ’Ň IŁ wČ 2, 3

ysĂŔ CnmĘ C ÉyBĂ GČWĘ mĂ y‘Ăę SĘ yĂ NrĆqăĆwĘ yeĂÂgĂŇmĲĎ oBĳ =hŇ sĆ xĹ’ĲĆ yr¡ĂCY
yb¡ČŇ yĘ’ĲŁ mĄ C hoĳĎhyĘ ’răĎqĘ ’Ć lQ¡Ď hĚ mĘ : ynĂ ‘ĲĄSĂ êĲŁ sm¡Ď xĎ mĲĄ y‘Ăě SĂ mŁ 4

l‘Č I¡ČlĂ bĘŇ yl¿Ą xĞ nĲČ tŇ wĆmĳĎ=yrĄBĘ SĘ mĂ ynĂ p¡ĚŇ pĎŇ ’Ğ yJ¿Ă : ‘ČSĲĄ CĎ’Ă 5

ySĄ qĘ m¿Ł ynĂ m¡Ě DĘqĂ ynĂ BĳĚ sČ lo’¡ SĘ yl¿Ą bĘŇ xĆ : ynĂ tĲĚŇ ‘ĞbĲČŇ yĘ 6

’rĳĎqĘ ’Ć yh¡Č Łl’Ĺ=l’Ć wĘ hoĎŔhyĘ ’răĎqĘ ’Ć ÉylĂ =r~Č BČ : tŇ wĆmĲĎ 7

V‘ągtř w : wynĲĎ zĘ’Ď BĘ yt¡ĂŇ ‘Ď wĘSČ wĘ ylĂŔ oq ÉolkĎŇ yhĲĄ mĄ ‘mąČ SĘ IĂwČ 8

CS¡ ‘ĞGĲĎtĘŇ IĲĂwČ CzGĳĎrĘyĂ MyĂm¡ČèĎ hČ tŇ od¿Ň sĘ omĲ ZrĆ’ĎŔ hĎ ÉS‘ČrĘêĂ wČ
lkĳĄŇ ’Ň êŁ wyj¡Ă mĂ S’¿Ą wĘ ojŔ ’Č BĘ ÉNSĎ ‘Ď hŇ ląĎ ‘Ď : olĲ hŇ rĎx¿Ď=yJĂ 9

tŇ xČ ê¿Č lp¡ĆŇ rĎ‘ĞwĲČ dŇ rĳČIĄwČ MyĂm¡ČSĎ TI¿ĄwČ : CeUĲĆ mĂ Cr¿‘ĞBĲĎ Myl¡Ă xĎ GĲĆ 10

=ypĄŇ nĘ JČ =l‘Č ’r¡ĎIĄwČ PŇ ‘ĳŁ IĎwČ bŇ Cr¡JĘ =l‘Č bŇ J¿Č rĘIĂwČ : wylĲĎ gĘŇrČ 11

MyĂm¡Č=tŇ rČSĘ xĲČ tŇ oJĳ sĚ wyt¡ĎŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ ëŇ SĆ xËŁ tŇ SĆ I¿ĎwČ : xČ CrĲ 12

M‘¿ĄrĘyČ : S’ĲĄ =ylĄ xĞGĲČ Cr¡‘ĞBĲĎ oDĳgĘŇ nĆ HgČŇ e¡Ł mĂ : MyqĲĂ xĎ SĘ yb¿ĄŇ ‘Ď 13, 14

My~¡Ă xĂ xl¿Č SĘ IĂwČ : olĲ oq Nê¿Ą yĂ Noy¡lĘ ‘ĆwĘ hoĳĎhyĘ MyĂm¡ČSĎ =NmĂ 15

tŇ odăŇ sĘ mĲŁ Cl¡ GĎ yĂ MyĎŔ yqĄpăĂŇ ’Ğ ÉC’rĎIĲĄwČ : Mmř hĲ yw qr¡ĎBĎ MYĳĄ ypĂŇ yĘwČ 16

xl¿Č SĘ yĂ : ojĲ ’Č xČ Cr¿ tŇ m¡Č SĘ eĂ mĂ hoĎŔhyĘ tŇ răČ‘ĞgĲČŇBĘ lbĳĄŇ êĄ 17

yb¡ĂŇ yĘ’ĲŁ mĄ ynĂ lĄě y~Ă yČ : MyBĲĂ rČ MyĂU¿ČmĂ ynĂ S¡Ą mĘ yĲČ ynĂ xĳĄ uĎ yĂ Mor¡UĎ mĂ 18

ydĳĂŇ y’Ą MoyăBĘ ynĂ m¡Ě DĘqČ yĘ : yeĂ UĲĆ mĂ CY¡ mĘ ’ĲĎ yJ¿Ă y’ČŔ nĘŁvă mĂ z‘ĳĎ 19

ynĂ Y¡Ą QĘ xČ yĘ ytĳĂŇ ’Ł bŇ x¡Ď rĘUĆ lČ ’Y¿Ą IŁ wČ : ylĲĂ N‘¡ĎSĘ mĂ hoËĎhyĘ yhÌĂ yĘwČ 20

yd¡ČŇ yĎ rb¿ŇŁ JĘ ytĳĂŇ qĎ dĘŇ YĂ JĘ ho¡ĎhyĘ ynĂ l¿Ą mĘ gĘŇ yĂ : yBĲĂ ZpĲĄŇ x¿Ď =yJĂ 21

byVy
.r"tw s"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’‘ĎmĘ SĂ ’"s ,yrq ’‘ĎmĘ SĂ ,bytk y‘ĂmĘ SĂ v.21

S‘ČGĎtĘ IĂwČ ,bytk S‘ČgĘêĂ wČ v.8 .’"n qwsp d‘ +’ qwsp Nm xsp lV +z Mwyw wnyz’h tVrpl hrTph v.1 .bk
.w"T x"y Mylht Nyy‘ : yrq MhŁ IĎwČ ,bytk MUĄhĚyĘwČ v.15 .+x x"y Mylht Nyy‘ : yrq
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22 yêĂ ‘Ę S¡Č rĎ âl¿ wĘ hoĳĎhyĘ ykăĄŇ rĘDČ yêĂ rĘm¡ČSĎ yJ¿Ă : ylĲĂ bŇ yS¿Ă yĎ
23 rCs¿ ’Ď =âlĲ wyt¡ĎŇ uŁ xĚ wĘ yDĳĂgĘŇ nĆlĘ oTjŁ SĘ mĂ =lkĎŇ yJ¿Ă : yhĲĎ Łl’ĹmĲĄ

24, 25 bŇ SĆ IÌĎwČ : ynĲĂ wŁ ‘ĞmĲĄ hŇ r¡ĎUĘ êČSĘ ’Ć wĲĎ olĳ Mym¡Ă tĎŇ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ wĎ : hŇ eĎUĲĆ mĂ
26 dŇ ys¡Ă xĎ =M‘Ă : wynĲĎ y‘Ą dŇ gĆŇ n¿ĆlĘ yr¡ĂbŇŁ JĘ ytĳĂŇ qĎ dĘŇ YĂ JĘ yl¡Ă hoËĎhyĘ
27 rbĳĎŇ êĎêĂ rb¡ĎŇ nĎ=M‘Ă : MUĲĎ êČêĂ Mym¡Ă êĎ roB¿ GĂ =M‘Ă dŇ iĳĎ xČ tĘŇ êĂ
28 ìŇ yn¡Ćy‘ĄwĘ ‘Č ySĳĂ oê yn¡Ă‘Ď M‘¿Č=tŇ ’Ć wĘ : ljĲĎ êČêĂ Su¡Ą‘Ă =M‘Ă wĘ
29 HČ yG¿ĂyČ ho¡ĎhywĲČ hoĳĎhyĘ yr¡ĂynĄ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ : lyjĲĂ SĘ êČ Mym¿Ă rĎ=l‘Č
30 : rCSĲ =gŇQĆ dČŇ ’Ğ yh¡Č Łl’Ň BĲĄ dŇ CdĳŇ GĘ ZCră’Ď hŇ k¡ĎŇ bĘŇ yJ¿Ă : yJĲĂ SĘ xĎ
31 ’ChŔ NgăĄŇmĎ hŇ pĎŔ CrYĘ ÉhoĎhyĘ tŇ rąČmĘ ’Ă oJĳ rĘDČ MymăĂ êĎ l’¡Ą hĎ
32 ym¿Ă C hoĳĎhyĘ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĂ l’¡Ą =ymĂ yJ¿Ă : oBĲ Mys¿Ă xŁ hĲČ lk¡ŇŁ lĘ
33 rê¿Ą IČwČ lyĂxĳĎ yE¡ĂC‘mĎ l’¿Ą hĎ : CnyhĲĄŁl’Ĺ yd¿ĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĲĂ rCY¡
34 yt¡ČŇ omBĲĎ l‘¿ČwĘ tŇ olĳ IĎ’Č JĲĎ wylĎ gĘŇrČ hŇ C¿ĆSČ mĘ : wkĲř rd Mym¡Ă êĎ
35 =tŇ SĆ qĲĆ tŇ x¿Č nĂ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ yd¡ČŇ yĎ dŇ U¿Ą lČ mĘ : ynĂ dĲĄŇ mĂ ‘ĞyĲČ
36 : ynĂ BĲĄ rĘêČ ì¡Ň tĘŇ nĲŁ ‘ĞwĲČ ìŇ ‘ĳĆSĘ yĂ NgăĄŇmĎ yl¡Ă =NêĆêĲĂ wČ : ytĲĎŇ ‘Ł rĲŁ zĘ hŇ S¡Ď CxnĘ

37, 38 hŇ p¿ĎŇ DĘrĘ’Ć : yQĲĎ sĚrĘqČ Cd¡Ň ‘ĞmĲĎ âl¿ wĘ ynĂ êĳĄxĘ êČ yd¡ĂŇ ‘ĞYĲČ bŇ yx¿Ă rĘêČ
39 MQ¿Ą kČŇ ’Ğ wĲĎ : MtĲĎŇ oQJČ =dŇ ‘Č bŇ CS¡ ’Ď âl¿ wĘ MdĳĄŇ ymĂ SĘ ’Č wĲĎ yb¡ČŇ yĘ’ĲŁ
40 ynĂ r¿ĄzĘêČ wČ : ylĲĎ gĘŇrČ tŇ xČ ê¿Č Cl¡ jĘ IĂwČĲ NCmĳ CqyĘ âlă wĘ MY¡ĄxĎ mĘ ’Ć wĲĎ
41 yQ¡Ă hŇ êĎê¿Č ybČŔ yĘ’ăŁ wĘ : ynĂ êĲĄxĘ êČ ym¡Č qĎ ‘Č yr¿ĂkĘŇ êČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ lyĂx¡Č
42 ho¡ĎhyĘ=l’Ć ‘Č ySĳĂ mŁ Ny’ăĄwĘ C‘¡SĘ yĂ : MtĲĄŇ ymĂ YĘ ’Č wĲĎř y’¡Č nĘ WČ mĘ PŇ rĆ‘ĳŁ
43 tŇ oY¿ Cx=TyTĲĂ JĘ ZrĆ’ĳĎ=rpČŇ ‘ĞJĲČ Mq¡ĄxĎ SĘ ’Ć wĘ : MnĲĎ‘Ď âl¿ wĘ
44 ÉynĂ rĄÄ mĘ SĘ êĂ yUĳĂ ‘Č yb¡ĄŇ yrĂmĲĄ ynĂ TĄŔ QĘ pČŇ êĘ wĲČ : M‘ĲĄqĎ rĘ’Ć Mu¡ĄdĂŇ ’Ğ
45 rk¡ĎŇ nĄ yn¿ĄBĘ : ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ=âlĲ M‘¿Č MyĂŔoG S’Ň răŁ lĘ
46 ClBĳŁ yĂ rk¡ĎŇ nĄ yn¿ĄBĘ : ylĲĂ C‘mĘ è¿Ď yĂ NzĆ’¡Ł ‘Č om¿ SĘ lĂ ylĳĂ =CSxĞJĲČ tĘŇ yĂ
47 MrĚě yĎwĘ yrĳĂCY ëŇ CrăbĎŇ C ho¡ĎhyĘ=yxČ : MtĲĎŇ orGĘ sĘ UĂ mĂ Cr¡GĘ xĘ yČwĘ
48 dŇ yr¿ĂomC ylĳĂ tŇ m¡Ł qĎ nĘ Nt¿ĄŇ eŁ hČ l’Ąě hĎ : y‘ĲĂSĘ yĂ rCY¿ yh¡ĄŁl’Ĺ
49 ynĂ mĄŔ mĘ orăêĘ ÉymČ uĎ mĂ C ybĳĎŇ yĘ’ĲŁ mĄ y’¡Ă yYĂ omĲ C : ynĂ êĲĄxĘ êČ MyU¡Ă ‘Č
50 ì¡Ň mĘ SĂ lĘ C MyĳĂoGBČ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň dĘŇ o’Ĳ NJËĄ =l‘Č : ynĂ lĲĄ y~Ă êČ Mys¡Ă mĎ xĞ Sy’¿Ă mĄ sŘ34

51 oxË ySĂ mĘ lĂ dŇ sĆ xÌĆ =hŇ WĆ ‘ĲŁ wĘ oJĳ lĘ mČ tŇ o‘ă CSyĘ lyd¡ř gm : rUĲĄ zČ’Ğ
dwdl
Zmqb Nk v.41 .g"l x"y Mylht Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw yrqw bytk yJĂ rĘDČ ’"s ,yrq yJĂ rĘDČ ,bytk oJrĘDČ v.33
b"d Nkw ’wVb MtĄymĂ YĘ ’Č wĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsh bwrb

.w"Tdwwww.bibleist.ru



516 b l’wmV 23:1—15

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č o‘¡rĘzČlĘ C dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ
ÉrbĆŇ GĆÄhČ M’ąĚ nĘ C ySČę yĂ=NBĆ dŇ wăĂDĎ M’ÌĚ nĘ MynĳĂrŁ xĞ’ĲČ hĎ dŇ w¡ĂdĎŇ yr¿ĄbĘŇ DĂ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ gk
xČ Cr¿ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ or¿mĂ zĘ My‘¡ĂnĘ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yhăĄŁl’Ĺ ÉxČ ySĂÄ mĘ l‘ĎŔ MqČ hăĚ 2

yl¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉrmČ ’Ď : ynĲĂ oSlĘ =l‘Č ot¡Ň QĎ mĂ C yBĳĂ =rBĆ DĂ ho¡ĎhyĘ 3

: MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ ’¿Č rĘyĂ lS¡Ą om qyDĂě YČ MdĎŔ ’Ď BĲĎ É lSĄ om l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rCYă rB¡Ć dĂŇ
’SĆ D¿Ć rT¡Ď UĎ mĂ HgČŇ e¿Ł mĂ tŇ obŔ ‘Ď âlă rqĆBŁ ť SmĆ SĳĎ =xrČzĘyĂ rqĆB¡Ł ro’¿ kĘŇ C 4

ylĂę MWăĎ MlĎÁ o‘ tŇ yrĂÄ bĘŇ žyJĂ l’ĳĄ =M‘Ă yt¡ĂŇ yBĄ Nk¿ĄŇ =âl=yJĲĂ : ZrĆ’ĲĎ mĄ 5

: xČ ymĲĂ YĘ yČ âl¿ =yJĂ ZpĆŇ x¡Ą =lkĎŇ wĘ y‘¿ĂSĘ yĂ=lkĎŇ =yJĲĂ hŇ rĎŔ mĚ SĘ C É lJŁ bČŇ hŇ kąĎŇ Cr‘Ğ
‘GăČ yĂ ÉSy’Ă wĘ : CxuĲĎ yĂ dŇ y¡ĎbĘŇ âl¿ =yJĂ MhČ QĳĎ JĚ dŇ n¡ĎmĚ Zoq¿ JĘ l‘Č IČělĂ bĘŇ C 6, 7

: tŇ bĆŇ èĲĎ BČ Cp¡Ň rĘvĎ yĂ PŇ or¿WĎ S’Ąě bĎŇ C tŇ ynĳĂxĞ Z‘ăĄwĘ lz¡ĆrĘbČŇ ’l¿Ą UĎ yĂ MhĆŔ BĎ
tŇ bĆŇ èĆÁ BČ bŇ SĄÄ yŁ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ Myr¡ĂBŁ GĂ hČ tŇ om¿ SĘ hŇ QĆ ’ËĄ 8

tŇ o’Ë mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ =l‘Č wnŔ Yř ‘h onă ydĂŇ ‘Ğ ’Chť ySĂę lĂ èĎ hČ S’Ň răŁ ű ynăĂmŁ JĘ xĘ êČ
hŇ SĎÄ ŁlSĘ BĂ yxĳĂ xŁ ’Ğ=NBĆ yd¡ř d=NBĆ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć wrËř x’w : dŇ xĲĎř ’Ć M‘Čp¿ČŇ BĘ ll¡Ď xĎ 9

hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ MSăĎ =CpŇ sĘ ’Ć nĲĆ ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ BČ MpąĎŇ rĘxĲĎ BĘ dŇ wĂęDĎ=M‘Ăř MyrÁ bgř
=yJĲĂ ű dŇ ‘ăČ MyêĂÁ SĘ lĂ jĘ BČ ëŇ IČÄwČ žMqĎ ’Chă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă Cl¡ ‘ĞIĲČwĲČ 10

hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ ‘¿ĎCSêĘ hoËĎhyĘ W‘Č IÌČwČ bŇ rĆxĆŔ hČ =l’Ć ÉodŇ yĎ qBąČ dĘŇ êĂ wČ odę yĎ hŇ ‘ăĎgĘŇ yĎ
: TèĲĄ pČŇ lĘ =ëŇ ’Č wyr¡ĎxĞ’ĲČ CbŇ S¿Ě yĎ M‘ËĎhĎ wĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ

=yhĂ êĘ wČ hŇ IĎęxČ lĲČ MyêĂÁ SĘ lĂ pĘŇ CpÄ sĘ ’ĲĎ IĄwČ yrĳĂrĎhĎ ’g¡ĄŇ’Ď =NbĆŇ ’U¿Ď SČ wrËř x’w 11

: MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ yn¿ĄjĘ mĂ sn¡Ď M‘¿ĎhĎ wĘ MySĂŔ dĎŇ ‘Ğ hŇ ’ăĎ lĄ mĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ qąČlĘ xĆ MSĎÂ
ho¡ĎhyĘ W‘Č I¿ČwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć ëŇ I¡ČwČ hĎ lĆŔ y~Ă IČwČ ÉhqĎ lĘ xĆ hĲČ =ëŇ otĲŇ BĘ bŇ ~ąĄ yČtĘŇ IĂwČ 12

=l’Ć C’bąŇŁ IĎwČ S’Ň ręŁ MySăĂ ŁlèĘ hČ mĲĄ MyVÁ lřV CdÄ rĘIĲĄwČ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘¿ĎCSêĘ 13

qmĆ ‘¿ĄBĘ hŇ n¡ĎxŁ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ tŇ IăČxČ wĘ MQĳĎ dĚŇ ‘Ğ tŇ r¡Č‘ĎmĘ =l’Ć dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉryYĂ qĎ
: MxĆ lĲĎ tŇ yB¿Ą z’¡Ď MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bŇ ~ăČ mČ C hŇ dĳĎŇ CYUĘ BČ z’ăĎ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ 14

rS¿Ć ’Ğ MxĆ l¡Ć =tŇ yBĲĄ r’Ň B¿Ł mĂ MyĂmČŔ ynĂ qăĄSĘ yČ ymĂ ť rmĳČ ’Ň IŁ wČ dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ C¿Ć’Č tĘŇ IĂwČ 15

r‘Vb
bytk txĎ’Ć ’"sb ,yrq txĎ’Ć v.8 .yrq ynĂYĘ ‘ĆhĎ ,bytk onYĘ ‘ĆhĎ v.8 .gk .yrq loDgĘmĂ ,bytk lyDĂgĘmČ v.51

.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wyrĎxĞ’Č wĘ ’"sb ,yrq wyrĎxĞ’Č wĘ ,bytk orxĞ’Č wĘ v.9 .’"yd Nkw yrqw
b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk odoD ’"s ,yrq odoD ,bytk ydĂDŁ v.9 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9

,’ h"d Nk MyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ wĘ MyUĂ DČ sjČ BČ dwd=M‘ hyĎhĎ ’Ch l"n v.9 .yrq MyrĂBŁ GĂhČ ,bytk MyrĂBŁ GĂ v.9 .d"ydw
.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wyrĎxĞ’Č wĘ ’"sb ,yrq wyrĎxĞ’Č wĘ ,bytk orxĞ’Č wĘ v.11 .g"y ’"y

.s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hSĎŁlSĘ ’"s ,yrq hSĎŁlSĘ ,bytk MySĂŁlSĘ v.13
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16 =CbŇ ’ĞSĘ IĲĂwČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ hŇ năĄxĞmĲČ BĘ MyrĂÁ BŁ GĂ hČ tŇ SĆ ŁlÄSĘ žC‘qĘ bĘŇ IĂwČ : r‘ČèĲĎ BČ
âlą wĘ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć C’băĂŇ IĎwČ C’¡ WĘ IĂwČ r‘ČèČŔ BČ rSăĆ ’Ğ ÉMxĆ lĆÄ=tŇ yBĲĄ r’Ň BąŁ mĂ ÉMyĂmČÄ

17 hoĎÁhyĘ yQĂÄ žhlĎ ylĂ xĎ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : hoĲĎhylĲČ Mt¡ĎŇ ’Ł ëŇ i¿Ą IČwČ MtĎŔ oêSĘ lĂ ÉhbĎŇ ’Ď
hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ MtĎŔ oSpĘŇ nČBĘ MykăĂŇ lĘ hĲŁ hČ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ MdąČŇ hĞ tŇ ’Ň Łzę ytĂŇ ŁWă ‘ĞmĲĄ

18 ySČÂ ybĂŇ ’Ğ wĲČ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ tŇ SĆ Łl¡ SĘ CWŔ ‘Ď hŇ QĆ ’ăĄ MtĳĎŇ oêSĘ lĂ
otŔ ynĂ xĞ=tŇ ’Ć rrăĄo‘ É’ChwĘ yVŔ lřVh S’Ň răŁ ’Chť hŇ yĎęCrYĘ =NBĆ bŇ ’ăĎ oy ű yxăĂ ’Ğ

19 ykăĂŇ hĞ ÉhSĎ ŁlèĘ hČ =NmĂ : hŇ SĲĎ ŁlèĘ BČ MS¡Ą =olwĘ llĳĎ xĎ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ =l‘Č
: ’bĲĎŇ =âl hŇ S¡Ď ŁlèĘ hČ =dŇ ‘Č wĘ rWĳĎ lĘ Mh¡Ć lĎ yh¿Ă yĘwČ dŇ BĎŔ kĘŇ nĂ

20 ’Chă l’ĳĄ YĘ bĘŇ uČ mĲĂ Myl¡Ă ‘ĎjĘ =bŇ rČ yxËř =Sy’ĲĂ =NBĆ ‘dÌĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyĎÄnĎbĘŇ C
ëŇ ot¿Ň BĘ hyrË’h=tŇ ’Ć hŇ JÌĎ hĂ wĘ dŇ rČÂ yĎ ’ChwĘţ bŇ ’ĎŔ om É l’Ą rĂ’Ğř ynąĄSĘ tŇ ’ăĄř hŇ JĎę hĂ

21 hŇ ’Ćę rĘmČ rV’ăř yrĂÁ YĘ mĂ Sy’ĂÄ =tŇ ’Ć žhJĎ hĂ ’Chă wĘ : gŇlĆ èĲĎ hČ Moy¿BĘ r’ř B¡Ł hČ
dŇ IăČmĂ ÉtynĂ xĞhĲČ =tŇ ’Ć lząŁ gĘŇ IĂwČ TbĆŇ èĳĎ BČ wyl¡Ď ’Ą dŇ rĆI¿ĄwČ tŇ ynĂŔ xĞ ÉyrĂYĘ UĂ hČ dŇ yąČbĘŇ C

22 MS¡Ą =olwĘ ‘dĳĎŇ yĎohĲ yĘ=NBĆ Chy¡ĎnĎBĘ hŇ WĎŔ ‘Ď hŇ QĆ ’ăĄ : otĲŇ ynĂ xĞBĲČ Chg¡ĄŇrĘhČ IĲČwČ yrĂŔ YĘ UĂ hČ
23 ’bĳĎŇ =âl hŇ S¡Ď ŁlèĘ hČ =l’Ć wĘ dŇ BĎŔ kĘŇ nĂ MySăĂ ŁlèĘ hČ =NmĂ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ hŇ S¿Ď ŁlSĘ BĂ
24 bŇ ’¡Ď oy=yxĲĂ ’Ğ l’¿Ą hŇ WĎ ‘Ğ : oêĲ ‘Ę mČ SĘ mĂ =l’Ć dŇ w¡ĂdĎŇ Chm¿Ą WĂ yĘwČ
25 ÉhUĎ SČ : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿Ą od¡Ň DŁ =NBĆ N¿ĎnxĎ lĘ ’Ć MySĳĂ ŁlèĘ BČ
26 =NbĆŇ ’r¿Ďy‘Ă yTĂŔ lĘ jČ hČ ZlĆ xĆ ť : ydĲĂŇ rŁ xĞhĲČ ’q¡ĎylĂ ’Ĺ ydĂŔ rŁ xĞhĲČ
27 : ytĲĂŇ SĎ xĚhČ ye¡ČbĚŇ mĘ ytĂŔ tŇŁ eĘ ‘ČhĲĎ ÉrzĆ‘ĆÄ ybĂŇ ’Ğ : y‘ĲĂ oqêĘ hČ Su¡Ą‘Ă
28 : ytĲĂŇ pĎŇ TŁ eĘ hČ yr¡ČhĘ mČ yxĂŔ xŁ ’ĞhĲĎ ÉNomlĘ YČ
29 : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ tŇ ‘¡ČbĘŇ GĂ mĂ ybČŔ yrĂ=NBĆ ÉyêČ’Ă ytĳĂŇ pĎŇ TŁ eĘ hČ hŇ n¡Ď‘ĞBĲČ =NBĲĆ bŇ lĆ x¿Ą
30 : S‘ČgĲĎŇ ylĄ xĞ e¿ČmĂ yD¡ČhĂ ynĂŔ tŇŁ ‘ăĎrĘjĂ ÉChyĎÄnĎBĘ
31 : ymĲĂ xĚrĘBČ hČ tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č ytĂŔ bĎŇ rĘ‘ČhĲĎ ÉNobŇ lĘ ‘Č=ybĲĂŇ ’Ğ

32, 33 ÉhUĎ SČ : NtĲĎŇ nĎ ohĲ yĘ NS¡Ą yĎ yn¿ĄBĘ ynĂŔ bŇŁ lĘ ‘ČèăČ hČ É’BĎ xĘ yČlĘ ’Ć
34 =NBĆ TlĆ p¿ĆŇ ylĂ ’Ĺ : yrĲĂrĎ’Ň hĎ rr¡ĎSĎ =NBĆ M’¿Ď yxĂ ’Ğ yrĂŔ rĎhĞhĲČ

: ynĲĂŁlGĂ hČ lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ=NBĆ M‘¿ĎylĂ ’Ĺ ytĳĂŇ kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ =NBĆ yB¡Č sĘ xČ ’Ğ
35, 36 ÉNtĎŇ nĎ=NBĆ l’ąĎ gĘŇ yĂ : yBĲĂ rĘ’Č hĲĎ yr¡Č‘ĞjĲČ ylĂŔ mĘ rĘJČ hĲČ Éwrř Yx

hbYm
yrqw bytk lyĂxČ ’"s ,yrq lyĂxČ ,bytk yxČ v.20 .s"t Nkw MySĂŁlèĘ hČ ’"s ,yrq hSĎŁlèĘ hČ ,bytk ySĂŁlèĘ hČ v.18

yrĂ’ĞhĎ ,bytk hyĄrĘ’ČhĎ v.20 .‘"t Nk l’r’=ynĄbĘ l"Y v.20 .=t’Ć ’"s v.20 .’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw
s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk Sy’Ă ’"s ,yrq Sy’Ă ,bytk rSĆ ’Ğ v.21 .yrq rBŁ hČ v.20 .yrq

.yrq yrČYĘ xĆ ,bytk orYĘ xĆ v.35 .r"tw
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ytĂŔ rŁ ’ăĄ BĘ hČ ÉyrČxĘ nČ ynĳĂUŁ ‘ČhĲĎ qlĆ Y¡Ć : ydĲĂŇ GĎhČ yn¡ĂBĎ hŇ bĎŔ ~Ł mĂ 37

bŇ r¡ĄGĎ yrĂŔ tĘŇ IĂhČ É’rĎy‘Ă : hŇ yĲĎrĚYĘ =NBĆ bŇ ’¿Ď oy yl¡Ą JĘ y’ř Vě n 38

: hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ lJ¡Ł yêĂŔ xĂ hĲČ ÉhIĎrĂC’Ĳ : yrĲĂtĘŇ IĂhČ 39

dŇ wąĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ sĆ IĎÄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ tŇ or¡xĞlĲČ hoĎŔhyĘ=PŇ ’Č ÉPsĆŁIÄwČ dk
ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ n¿ĄmĘ ëŇ ËĄl rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ BĎ 2

É l’Ą rĎWĘ yĂ yTąĄbĘŇ SĂ =lkĎŇ BĘ ’nĎÂ=TCSĲ oêę ’Ă =rSĆ ’Ğ lyĂxăČhČ =rWČ ű bŇ ’ăĎ oy=l’Ć
: M‘ĲĎhĎ rj¿Č sĘ mĂ tŇ ’¡Ą yêĂŔ ‘Ę dČŇ yăĎwĘ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Cd¡Ň qĘ pĂŇ C ‘bČŇ SĆŔ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ÉNDĎmĂ
ű MhąĄ JĎ M‘ĎÁ hĎ =l’Ć ìŇ yhĆÄ Łl’Ĺ žhoĎhyĘ PŇ ăĄsoywĘ ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć bŇ ’ĎÁ oy rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 3

hŇ UĎ l¿Ďř ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ň wĲČ tŇ o’ĳ rŁ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yn¿Ąy‘ĄwĘ MymĂŔ ‘ĎpĘŇ hŇ ’ăĎ mĄ ÉMhĄ kĎŇ wĘ
yrăĄWĎ l‘¡ČwĘ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ =rbČŇ DĘ qząČxĹIĲĆwČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎBČ Zp¡ĄŇ xĎ 4

M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ q¿Ł pĘŇ lĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ É lyĂxČÄ hČ yrąĄWĎ wĘ bŇ ’ĎÁ oy ’YĄÄ IĄwČ lyĂxĳĎhĆ
rSËĆ ’Ğ ry‘ËĂhĎ Nym¿Ă yĘ r‘Ąę or‘ĞbĲČŇ CnăxĞ IĲČwČ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Cr¡bĘŇ ‘Č IĲČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 5

Myê¡Ă xĘ êČ ZrĆ’¿Ć=l’Ć wĘ hŇ dĎŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ ÉC’bÄŁ IĎwČ : rzĲĄ‘Ę yČ=l’Ć wĘ dŇ G¡ĎhČ lxČ e¿ČhČ =ëŇ otĲŇ BĘ 6

rYŔŁ =rYČ bĘŇ mĂ C’bÄŁ IĎwČ : NodĲŇ yYĂ =l’Ć bŇ yb¡ĂŇ sĎ wĘ N‘Č IČŔ hŇ nĎDăĎ ÉC’bÄŁ IĎwČ ySĳĂ dĘŇ xĎ 7

: ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ bŇ gĆŇ n¿Ć=l’Ć C’Ë YĘ IĲĄwČ ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ yr¿Ą‘Ď=lkĎŇ wĘ
Moy¡ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ MySËĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘ÌĎSĘ tĂŇ hŇ YĄÄ qĘ mĂ C’bÁŁ IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ CTS¡Ě IĎwČ 8

yhăĂ êĘ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć M‘¡ĎhĎ =dŇ qČ pĘŇ mĂ rj¿Č sĘ mĂ =tŇ ’Ć bŇ ’ËĎ oy Nê¿Ą IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 9

hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ wĘ bŇ rĆxĆŔ PŇ lĲĄ SăŁ É lyĂxČÄ =Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’ąĆ tŇ o’Ä mĄ žhnĆmŁ SĘ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ
rpăČŇ sĎ Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ otŔ ’Ł ÉdwĂDĎ=bŇ lĲĄ ëŇ IąČwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć tŇ o’¿ mĄ =SmĲĄ xĞ 10

Éd’Ł mĘ ytĂŇ ’Ň TąĎ xĎ hoĎęhyĘ=l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć
yêĂ lĘ J¡Č sĘ nĂ yJ¿Ă ìŔ DĘbĘŇ ‘Č NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć É’nĎ=rbĆŇ ‘ĞhĲČ hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ
dŇ GăĎ=l’Ć ÉhyĎhĎ hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ C rqĆBĳŁ BČ dŇ w¡ĂDĎ MqĎ I¿ĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ 11

rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť dŇ wĂęDĎ=l’Ć êăĎrĘBČ dĂŇ wĘ ëŇ olÂhĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ z¿ĄxŁ ’ybĂŔ eĎhČ 12

=hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ Mh¡Ć mĄ =tŇ xČ ’ĲČ ì¿Ň lĘ =rxČ BĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď lTăĄ on yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ SŁlěSĎ hoĎŔhyĘ
‘bČŇ SĲĆ ìăŇ lĘ ’obăŇ tĎŇ hĞ olÃ rmĆ ’Ň IăŁ wČ olĳ =dŇ GĆIČwČ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć dŇ g¿ĎŇ =’bŇŁ IĎwČ : ëŇ QĲĎ 13

ìŇ yrĆÁ YĎ =ynĲĄpĘŇ lĂ ÉìsĘ nĚ MySĂ dĎŇ xĽ ţ hŇ SăĎ ŁlSĘ =M’Ă ìŇ YĆÃ rĘ’Č BĘ ű bŇ ‘ăĎrĎ ű MynăĂSĎ
‘DăČ ÉhêĎ‘Č ìŇ YĆŔ rĘ’Č BĘ ÉrbĆŇ DĆÄ Mym¿Ă yĎ tŇ SĆ ŁlÄSĘ tŇ oyhĹ ţ=M’Ă wĘ ìŇ pĆę dĘŇ rĲŁ ’Chă wĘ
h’rw

.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.3 .dk .yrq ’WĄ nŁ ,bytk y’ĄWĘ nŁ v.37
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14 =l’Ć dŇ wËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : rbĲĎŇ DĎ yx¡Ă lĘ SĲŁ bŇ yS¿Ă ’Ď =hŇ mĎ hŇ ’ĄŔ rĘC
Md¡ĎŇ ’Ď =dŇ yČbĘŇ C wmŔ xř r MyBăĂ rČ=yJĲĂ ÉhoĎhyĘ=dŇ yČbĘŇ ’eąĎ=hŇ lĎ jĘ nĂ dŇ ’ĳŁ mĘ ylăĂ =rYČ dŇ G¡Ď

15 dŇ ‘ĳĄom tŇ ‘ăĄ=dŇ ‘Č wĘ rqĆB¡Ł hČ mĲĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉrbĆŇ DĆÄ ho¿ĎhyĘ NêĄÄ IĂwČ : hŇ lĎ jĲŁ ’Ć =l’Č
16 žxlČ SĘ IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ ‘bČŇ SĆŔ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ÉNDĎmĂ M‘Ďę hĎ =NmĂ tŇ mĎ IăĎwČ

rmĆ ’Ň IŁ wČţ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ MxĆ eąĎIĂwČ ůHtĎŇ xĞSĲČ lĘ ÈMĂlČ SĎ CrĲyĘ ű ëŇ ’¿Ď lĘ UČ hČ odÄ yĎ
hŇ yĎŔhĎ ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ C ìŇ dĳĆŇ yĎ PŇ rĆhăĆ hŇ ê¡Ď ‘Č bŇ rČŔ ÉM‘ĎBĎ tŇ yxąĂ SĘ UČ hČ ëŇ ’ĎÂlĘ UČ lČ

17 hoĎÁhyĘ=l’Ć dŇ wĂÄDĎ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ysĲĂ bĚŇ yĘhČ hŇ nĎrĘo’hĎ NrĆG¡Ł =M‘Ă
ÉytĂŇ ’Ň TĎÄ xĎ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ M‘Ďę bĎŇ hŇ JăĆ UČ hČ ű ëŇ ’ăĎ lĘ UČ hČ =tŇ ’ĲĆ ű otăŇ ’Ł rĘBĂ
: ybĲĂŇ ’Ď tŇ yb¿ĄŇ bĘŇ C yB¡Ă ìËŇ dĘŇ yĲĎ ’n¿Ď yhĂÄ êĘ CWĳ ‘Ď hŇ măĆ N’Ň ~¡Ł hČ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ ytĂŇ ywĄŔ ‘ĹhĲĆ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ

18 ÉhlĄ ‘Ğ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’Chĳ hČ MoIăBČ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć dŇ g¿ĎŇ =’bŇŁ IĲĎwČ
19 dŇ GĎŔ =rbČŇ dĘŇ JĂ ÉdwĂDĎ l‘Č IąČwČ : ysĲĂ bĚŇ yĘhČ hŇ yĎnĘ rĎ’Ď NrĆg¡ŇŁ BĘ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉhoĎhylĲČ MqąĄhĎ
20 wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ’Ć ’rĘIąČwČ hŇ nĎ wĘrČę ’Ğ PŇ qăĄSĘ IČwČ : hoĲĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ
21 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyj¡Ď’Č ëŇ lĆ UËĆ lČ CxêÌČSĘ IĂwČ hŇ nĎ wĘrČŔ ’Ğ ’YăĄ IĄwČ wylĳĎ ‘Ď Myr¡ĂbĘŇ ‘ĲŁ

tŇ onÌqĘ lĂ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ oDĳbĘŇ ‘Č=l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ ’B¿Ď ‘Č CDËmČ hŇ nĎ wĘrČŔ ’Ğ
l‘¿ČmĄ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ rY¿Č ‘ĎtĄŇ wĘ hoĎŔhylĲČ ÉxČ BĄÄ zĘmĂ tŇ onąbĘŇ lĂ NrĆGęŁ hČ =tŇ ’Ć ìăŇ UĘ ‘Ă mĲĄ

22 bŇ oFă hČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ l‘Č yËČwĘ xu¿ČyĂ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉhnĎ wĘrČ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : M‘ĲĎhĎ
23 lJęŁ hČ : MyYĲĂ ‘ĄlĲĎ rq¡ĎBĎ hČ yl¿Ą kĘŇ C MyGËĂrĂUĲŁ hČ wĘ hŇ lĎŔ ‘Ł lĲĎ rqăĎBĎ hČ Éh’Ą rĘ wnĳř y‘b

ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉhnĎ wĘrČÄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČř ëŇ lĆ UĳĆ lČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ hŇ nĎ wĘr¿Č’Ğ NtËČŇ nĎ
24 ÉìtĘŇ o’Ĳ mĄ hŇ nąĆqĘ ’Ć onÄqĎ =yJĲĂ âlą hŇ nĎ wĘrČę ’Ğ=l’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ YĲĆ rĘyĂ

ÉNrĆGÄŁ hČ =tŇ ’Ć dŇ wąĂDĎ NqĆ IĂÄwČ MeĳĎxĂ tŇ olă ‘Ł yh¡Č Łl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ hŇ lËĆ ‘Ğ’ĲČ âlÌ wĘ ryxĂŔ mĘ BĂ
25 ÉxČ BĄÄ zĘmĂ dŇ wąĂDĎ MSĎÄ žNbĆŇ IĂwČ : MyèĲĂ mĂ xĞ Myl¿Ă qĎ SĘ PŇ sĆ k¡ĆŇ BĘ rqĎŔ BĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ

hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ rY¿Č ‘ĎêĲĄ wČ ZrĆ’ĎŔ lĎ ÉhoĎhyĘ rtąĄŇ ‘Ď IĲĄwČ MymĳĂ lĎ SĘ C tŇ ol¡ ‘Ł l‘Č I¿ČwČ hoĎŔhylĲČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ l‘¿ČmĄ

G

wyWxw .]z"y +’ hy‘Vy[ Zwmh wrVâŁ Nmysw ,hVVw tw’m Vmxw Pl’ l’wmV rpsd yqwsp Mwks
kdy=t’ xtwp Nmysw ‘br’w MyVlV wyrdsw .]d"k qwsp h"k Nmys +’ l’wmV[ qbrm lg‘ hV’lw
d‘ wlyVb TpwV yl‘ hnmtnVm rpsh twnV .h‘Vtw My‘br’ wytwqspw .]z"T h"mq Mylht[

,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ ’"sb ,yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.22 .yrq wymĎxĞrČ ,bytk omxĞrČ v.14

.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.23 .d"ydw ’"ydwww.bibleist.ru
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MytVw ,l’wmVl hnV hrV‘ tx’w yl‘l My‘br’ ,hnV VlVw My‘Vt l’rVy Klm dwd tmV
.dwd Klml hnV My‘br’w lw’Wl

The number of the verses of the book of Samuel is 1506, and the sign is,
RELIEVE the oppresed (âŁ = 1000, V = 300, r = 200, w = 6; Isa 1:17) And its
middle point is, And the woman had a fatted calf [I Sam 28:24]. And its sedarim
are 34 and the sign is, Thou openest THINE HAND (y = 10, d = 4, k = 20;
Ps 145:16). And its peseqot are 49. The years of the book are from the year that
Eli was appointed judge in Shiloh unto the death of David king of Israel 93 years,
40 to Eli and 11 to Samuel and 2 to Saul and 40 to King David.
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’ Myklm
’ : olĲ Mx¡Č yĂř âl¿ wĘ MydĂŔ gĎŇBĘ BČ ÉChiĚÄ kČŇ yĘwČ MymĳĂ IĎBČ ’B¡Ď NqĄŔ zĎ ÉdwĂDĎ ëŇ lĆ UąĆ hČ wĘ sŘ1

2 ÉhdĎŇ mĘ ‘ĲĎwĘ hŇ lĎŔ CtŇ bĘŇ hŇ răĎ‘ĞnĲČ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂdŇŁ ś’Ň lĲČ CSÂ qĘř bČŇ yĘ wydĎę bĎŇ ‘Ğ olă CrmĘ ’Ň IÌŁ wČ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ň lČř Mx¡Č wĘ ìŇ qĆŔ yxĄ bĘŇ hŇ băĎŇ kĘŇ SĎř wĘ tŇ nĆkĳĆŇ sŁ ol¡ =yhĂ tĘŇ C ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ

3 ÉgSČ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć C’ę YĘ mĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ lk¡ŇŁ BĘ hŇ pĎŔ yĎ hŇ răĎ‘ĞnČř ÉCSqĘ bČŇ yĘwČ
4 yhĂÄ êĘ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č hŇ păĎŇ yĎ hŇ r¡Ď‘ĞeČhČř ĲwĘ : ëŇ lĆ UĲĆ lČř Ht¡ĎŇ ’Ł C’śb¿ĂŇ IĎwČ tŇ yUĂŔ nČ Cèăř hČ
5 tŇ yGËĂxČ =NbĆŇ hŇ IÌĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ wĲČ : H‘ĲĎdĎŇ yĘ âl¿ ëŇ lĆ U¡Ć hČ wĘ ChtĄŔ rĘř SăĎ êĘ wČ ÉtnĆkĆÄ sŁ ëŇ lĆ UąĆ lČ

Myè¿Ă mĂ xĞ wĲČ MySĂŔ rĎśpăĎŇ C bŇ kĆŇ rĆ ť olę W‘Č IăČwČ ëŇŁlĳ mĘ ’Ć ynăĂ’Ğ rm¡Ł ’Ň lĄ ’v¿Ą nČtĘŇ mĂ
6 hŇ kĎŇ JăĎ ‘Č CD¡mČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwymĎ IĎmĂ wybąĂŇ ’Ď obÄ YĎ ‘Ğ=âlĲ wĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ MyY¿Ă rĎ Sy’¡Ă

: MolĲ SĎ bĘŇ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ ot¿Ň ’Ł wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ Ér’Č êÄŁ =bŇ oTĲ ’Chą =MgČŇ wĘ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď
7 yr¡ĄxĞ’ĲČ śCrŔ zĘ‘Ęř IČwĲČ NhĳĄ JŁ hČ rtăĎŇ yĎbĘŇ ’Ć M‘¡ĂwĘ hŇ yĎŔCrYĘ =NBĆ bŇ ’ăĎ oy M‘Ă ť wyśrĎŔ bĎŇ dĘŇ CyăhĘ IĂřwČ
8 y‘ăĂmĘ SĂ wĘ É’ybĂŇ eĎhČ NtąĎŇ nĎ wĘ ‘dĎÁ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyĎÄnĎbĘŇ C NřhĄ JŁ hČ ţ qodăŇ YĎ wĘ : hŇ IĲĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ
9 ChIĎęnĂ dĲŇŁ ’Ğ xBăČ zĘIĂwČ : ChIĲĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ=M‘Ă Cy¡hĎ âl¿ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ Myr¡ĂoBGĂ hČ wĘ y‘ĂŔ rĄwĘ

’rĎę qĘř IĂwČ lgĳĄŇrŁ Ny‘ăĄ lYĆ’¡Ą =rSĆ ’Ğ tŇ lĆ xĆŔ EŁ hČ NbĆŇ ’ăĆ M‘Ăř ť ’yrĂŔ mĘ C ÉrqĎ bĎŇ C N’Ň YąŁ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Čř hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yS¿Ą nĘ ’Č =lkĎŇ lĘř C ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄBĘ ÉwyxĎ ’Ć =lJĎ =tŇ ’Ć
Ntn=t’w
,T"d ,z"d ,w"d ,g"d qryxb d"wyh Nk v.1 .’"l qwsp d‘ +’ qwsp Nm hrV yyx tVrpl hrTph v.1 .’
P"wqh CSuĘbČ yĘ ’"s v.2 .w"Tdw b"d Nkw yryYb d"wyh MxČ yĄ tYqmb ,w"dxw h"dx ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd
,b"d gtm ’lb hbăĎ kĘ SĎ wĘ Nk v.2 .h"dxw b"d Nkw xtp PTxb P"l’h ynĂdŁ ’ĞlČ ’"s v.2 .b"d Nkw hVwgd
’lb N"wnh hrĎ‘ĞnČ Nk v.3 .w"Tdw T"d ,z"d gtm ’lb qwspd ’nynt ynĂdŁ ’lČ Nk v.2 .w"Tdw T"d ,z"d
.MyVrg C’ÂYĘ mĘ IĂwČ ’"s ,h"dxw w"Td ,d"yd ,b"yd ,b"d gtm ’lb w"ywh Nk v.3 .w"Tdw T"d ,z"d ,b"d gtm
.d"dxw ’"d Nkw ’lm C’ybĂ IĎwČ ’"s v.3 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb tyUĂŔ nČCèhČ ’"s v.3
N"wnhw gtm ’lb ’"hh hrĎ‘ĞeĲČhČ wĘ ’"s ,T"dw z"d gtm ’lb N"wnhw gtmb ’"hh Nk v.4 .ëlĆUĆhČ=l’Ć ’"s v.3

’"s v.4 .w"dxw h"dx ,w"Td ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw gtmb N"wnhw ’"hh Nwhywrt hrĎ‘ĞeĲČhĲČwĘ ’"sb ,gtmb
ChtĄrĞSĎ êĘ wČ ’"sbw ,b"d Nkw xtpb N"yVh ChtĄrĘSČ êĘ wČ ’"sb ,h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ChtĄŔ rĘSĎ êĘ wČ
CyhĘ IĂwČ Nk v.7 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb MySĂŔ rĎpĎ C ’"s v.5 .h"dx Nkw xtp PTxb V"yrh
.w"dxw h"dx ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw ’ybr wyrĎębĎ dĘ ’"s v.7 .w"Tdw b"d ,y"k Myrps bwrb gtm ’lb
d"yd ,b"yd ,w"dx ,d"dx ,T"d ,z"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ’xpT yr¡ĄxĞ’Č NTq Pqz CrŔ zĘ‘ĘIČwČ Ngwnm Nk v.7

xnwm CrŔ zĘ‘ĘIăČwČ dxw ,’krm ’xpT yr¿ĄxĞ’Č Cr¡zĘ‘ĘIČwČ ’"sw ,h"dxw w"d ,g"d Nkw NTq Pqz ’mdq CrŔ zĘ‘ĘIČÄwČ ’"s ,w"Tdw
PTxb N"y‘h CrzĘ‘ĞIČwČ +bw ,w"dw g"d ,b"d Nkw xtpb N"y‘h CrzĘ‘ČIČwČ +w Nwhlwkm v.7 .’xpT yr¡ĄxĞ’Č NTq Pqz
,z"d ,w"d ,g"d byty M‘Ăť Nk v.9 .h"dxw z"d ,w"d Nkw hnTq ’Vylt žNhĄJŁ hČ ’"s v.8 .CrzĘ‘ĞyĘwČ dxw ,xtp
’"s v.9 .w"dw g"d Nkw MyVrg ’rĎÂqĘIĂwČ ’"s v.9 .w"Td Nkw Kphm M‘ąĂ ’"s ,w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd ,T"d

.s"t Nkw ydĄbĘ ‘ČwĘ ’"s v.9 .=lkĎ wĘ ’"sw ,b"dw ’"d ,rd"nq y"k +y Nkw =lJĎ =t’ĆwĘ
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522 ’ Myklm 1:10—23

âl¿ wyx¡Ă ’Ď hŇ m¿Ł ŁlSĘ =tŇ ’Ć wĘ MyrËĂoBř GĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ChyĎÁnĎbĘŇ C ’ybĂÄ eĎhČ žNtĎŇ nĎ=tŇ ’Ć wĘ 10

’olăřhĞ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhmŁ ŁlSĘ =M’Ą ‘bČŇ SąĆ =tŇ BČ =l’Ć NtĎę nĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ’rĲĎqĎ 11

hŇ êĎě ‘Č wĘ : ‘dĲĎŇ yĎ âl¿ dŇ w¡ĂdĎŇ Cnyřn¿ĄdŇŁ ’Ğ wĲČ tŇ yGĳĂxČ =NbĆŇ ChIăĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ ëŇ ¡ČlmĎ yJ¿Ă êĘ ‘ČmČŔ SĎ 12

: hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ n¡ĄBĘ SpĆŇ n¿Ć=tŇ ’Ć wĘ ëŇ SĄŔ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ÉyTĂ QĘ mČ C hŇ YĳĎ ‘Ą ’n¡Ď ëŇ Y¿Ą ‘Ď y’Ăř ykËĂŇ lĘ
ëŇ lĆ UĆę hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ hŇ êĎÂ’Č =âlĲřhĞ ÉwylĎ ’Ą êĘ rĘmąČ’Ď wĘ dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć ű y’Ă băŇŁ C ykĂÂ lĘ 13

’Ch¡ wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ ëŇŁlă mĘ yĂ ÉënĄbĘŇ śhŇ mąŁ ŁlSĘ =yJĲĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìtĘŇ mĲĎ ’ĞlĲČ êĎ‘Ę BąČ SĘ nĂ
MS¡Ď tŇ rĆB¿ĆdČŇ mĘ ëŇ dËĎŇ o‘ hŇ eĄęhĂř : ChIĲĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ ëŇ ¿ČlmĎ ‘Č CD¡mČ C y’ĳĂ sĘ JĂ =l‘Č bŇ SăĄ yĄ 14

=tŇ bČŇ ’ř bÄŁ êĎ wČ : ëŇ yĂrĲĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć yt¡ĂŇ ’Ň QĄ mĂ C ëŇ yĂrČŔ xĞ’ĲČ ’obăŇ ’Ď ÉynĂ ’Ğ wĲČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =M‘Ă 15

tŇ yUĂŔ nČ Cèăř hČ ÉgSČ ybĂŇ ’Ğ wĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ NqăĄzĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ wĘ hŇ rĎdĘŇ xČŔ hČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć ‘bĆŇ SąĆ
śrmĆ ’Ň I¿Ł wČ ëŇ lĆ UĳĆ lČ Cxê¡ČSĘ êĂ wČ ‘bČŇ SĆŔ =tŇ BČ dŇ uăŁ êĂ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =tŇ ’Ć tŇ r¡ČSĎ mĘ 16

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyBĲČ êĎ‘Ę BČÁ SĘ nĂ śhŇ êĎÄ ’Č ÉynĂř dŇŁ ’Ğ olę rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ëŇ QĲĎ =hŇ mČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ 17

: y’ĲĂ sĘ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą yĄ ś’Ch¡ wĘ yrĳĎxĞ’ĲČ ëŇŁlă mĘ yĂ ëŇ n¡ĄbĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ =yJĲĂ ìŇ tĆŔ mĎ ’ĞlĲČ
xBČ zĘIĂwČţ : êĎ‘Ę dĲĎŇ yĎ âl¿ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ hŇ êËĎ ‘Čř wĘ ëŇ ĳĎlmĎ hŇ I¡ĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ hŇ e¿ĄhĂ hŇ êĎě ‘Č wĘ 18, 19

ÉrtĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄBĘ =lkĎŇ lĘ É’rĎqĘ IĂwČ ůbrŁ lĎ ÈN’Ň YŁ wĘ=’yrĂř mĘ CĲ roS¿ř
ÉhêĎ’Čř wĘ : ’rĲĎqĎ âl¿ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č hŇ m¿Ł ŁlSĘ lĂ wĘ ’bĳĎŇ ~Ď hČ rWăČ bŇ ’¡Ď yřŁ lĘ C NhĄŔ JŁ hČ 20

bŇ SËĄ yĄ ymĂę MhĆŔ lĎ dŇ yGăĂhČ lĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ yn¿Ąy‘Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ
=M‘Ă ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ bŇ k¿ČŇ SĘ JĂ hŇ yĎěhĎ wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ ’i¿Ą JĂ =l‘Č 21

tŇ rĆB¡ĆdČŇ mĘ hŇ eĎd¿ĆŇ o‘ hŇ eËĄhĂ wĘ : My’ĲĂ FĎ xČ hŇ m¡Ł ŁlSĘ yn¿ĂbĘŇ C ynËĂ’Ğ ytĂŇ yyĂęhĎ wĘ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ 22

NtăĎŇ nĎ hŇ e¡ĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉëlĆ UĆÄ lČ CdŇ yGąĂIČwČ : ’BĲĎ ’yb¡ĂŇ eĎhČ Nt¿ĎŇ nĎ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =M‘Ă 23

: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyj¡Ď’Č =l‘Č ëŇ lĆ UËĆ lČ CxêÌČSĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ É’bŇŁ IĎwČ ’ybĳĂŇ eĎhČ
rm’yw
.w"dxw d"dx ,d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,b"d ,’"d Nkw rsx âlhĞ ’"s v.11 .rsx MyrĂBŁ GĂhČ ’"s v.10

âlÄhĞ ’"s v.13 .w"Tdw T"d ,z"d ,b"d gtm ’lb ëYĄ‘Ďy’Ă Nk v.12 .d"dx Nkw rsx CnnĄdŁ ’ĞwČ hgwmb v.11

y’Ŕ sk=l’ bVă y É’whw yrĳx’ Klă my Kn¡b hm¿lV=yk ’"s v.13 .h"dxw w"Td ,g"d ,b"d Nkw ’lz’w ’mdq hêĎÁ ’Č
Nk v.15 .r"tw +rt ,‘"t ,s"t Nkw heĄhĂ wĘ ’"s v.14 .NTq Pqz xnwm ’TVp ’txnt’ xnwm ’xpT ’krm
’lm ’obêĎwČ ’"s ,w"dxw h"dx ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx
s"t Nkw HlĎ rm’yw ’"s v.16 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb tyUĂŔ nČCèhČ ’"s v.15 .w"Td Nkw
.hnTq ’Vylt žynĂdŁ ’Ğ ’"sb ,’"kw +k ,x"y ,g"y qwsp Nyy‘ : ‘"tw s"t Nkw ëlĆUĆhČ=ynd’ ’"s v.17 .r"tw
’"sb ,hêĎ’Č wĘ rybs v.18 .’xpT ’krm bS¡Ą yĄ ’Ch¿ wĘ ’"s v.17 .‘ybr xnwm êĎ‘ĘBČę SĘ nĂ hêăĎ’Č ’"s v.17

Nkw xnwm roSă ’"s v.19 .hêĎ‘ČwĘ yllhb ,r"tw +rt ,‘"t ,s"t ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’Č wĘ
d"yd ,b"yd gtm ’lb V"yrhw ’y‘gb w"ywh Nk v.19 .h"dxw b"d Nkw ’mdq roSÄ ’"sw ,w"dxw d"yd ,b"yd
’"sb ,gtmb V"yrhw ’y‘gb w"ywh =’yrĲĂmĘ CĲ dxw ,w"dx Nkw gtmb V"yrhw ’y‘g ’lb w"ywh =’yrĲĂmĘ C ’"s ,w"Tdw
.h"dxw T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Pqm ’lbw xnwm ’yrăĂmĘ C ’"sbw ,gtm ’lb V"yrhw ’y‘g ’lb w"ywh ’yrĂmĘ C

.+rtw g"d ,b"d ,’"d Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.20 .T"dw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm b’Ď oylĘ C ’"s v.19
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24 yrĳĎxĞ’ĲČ ëŇŁlă mĘ yĂ ChI¡ĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ êĎrĘmČŔ ’Ď hŇ êăĎ’Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ůNtĎŇ nĎ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ
25 ÈN’Ň YŁ wĘ=’yrĂř mĘ CĲ roS¿ř xBČ zĘIĂwČţ MoIęhČ dŇ răČyĎ ű yJăĂ : y’ĲĂ sĘ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą yĄ ’Ch¡ wĘ

NhĄŔ JŁ hČ rtăĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C É’bĎŇ ~Ď hČ yrąĄWĎ lĘ C ëŇ lĆ UĆÁ hČ ynĄÄBĘ =lkĎŇ lĘ ž’rĎqĘ IĂwČ ůbrŁ lĎ
26 ylăĂ wĘ : ChIĲĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ ëŇ lĆ U¿Ć hČ śyx¡Ă yĘ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ wynĳĎpĎŇ lĘ Myt¡ĂŇ SŁ wĘ Myl¿Ă kĘŇ ’ĲŁ MeËĎhĂ wĘ

ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č hŇ m¿Ł ŁlSĘ lĂ wĘ ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyÌĎnĎbĘŇ lĂ wĘ NhĄÁ JŁ hČ qdÄŁ YĎ lĘ C ìŇ DĆbĘŇ ‘Č ţ=ynĲĂ ’Ğ
27 ÉêĎ ‘Ę dČÄ oh âlą wĘ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ hŇ y¡ĎhĘ nĲĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ Ét’Ą mĄ M’Ăę : ’rĲĎqĎ âl¿
28 ëŇ lĆ UąĆ hČ N‘Č IČÄwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ ’i¿Ą JĂ =l‘Č bŇ SËĄ yĄ ymĂę KŔ ydř b‘=tŇ ’ĲĆ

dŇ m¡Ł ‘ĞêČ wČř Ĳ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ É’bŇŁ êĎ wČ ‘bČŇ SĳĎ =tŇ bČŇ lĘ yl¡Ă =C’rĘqĂ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉdwĂDĎ
29 =tŇ ’Ć hŇ d¿ĎŇ jĎ =rSĆ ’Ğ hoĎěhyĘ=yxČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ‘b¿ČŇ èĎ IĂwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ
30 É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÄhyBĲČ ëŇ lĎÁ yêĂ ‘Ę BČÄ SĘ nĂ žrSĆ ’ĞJĲČ yJĂÃ : hŇ rĲĎYĎ =lJĎ mĂ yS¡Ă pĘŇ nČ

yêĳĎxĘ êČ y’¡Ă sĘ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą yĄ ’ChË wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ ëŇŁlă mĘ yĂ ÉënĄbĘŇ hŇ mąŁ ŁlSĘ =yJĲĂ rmŔŁ ’Ň lĄ
31 Cxê¡ČSĘ êĂ wČ ZrĆř ’ĆŔ ÉMyĂjČÄ ’Č ‘bČŇ SąĆ =tŇ BČ dŇ uÄŁ êĂ wČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJ¿Ą yJËĂ

: MlĲĎ ‘Ł lĘ dŇ w¡ĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć hČ ynËĂdŇŁ ’Ğ yxĂę yĘ rmĆ ’Ň êěŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ lČ
32 ’ybĂŔ eĎhČ NtăĎŇ nĎlĘ C ÉNhĄ JŁ hČ qodąŇ YĎ lĘ ylĂÂ=C’rĘqĂ dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ Ó rmĆ ’Ň IăŁ wČ
33 MhĆę lĎ śëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ C’b¡ŇŁ IĎwČ ‘dĳĎŇ yĎohĲ yĘ=NBĆ Chy¡ĎnĎbĘŇ lĂ wĘ

ynĂŔ bĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć ÉMêĆbĘŇ JČ rĘhĂ wĘ MkĆŔ ynĄdĲŇŁ ’Ğ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă Cxą qĘ
34 MSĎ ţ otăŇ ’Ł xSăČ mĎ C : NoxĲ GĂ =l’Ćř ot¡Ň ’Ł Mê¿ĆdĘŇ rČohĲ wĘ ylĳĂ =rSĆ ’Ğ hŇ D¡ĎrĘjĂ hČ =l‘Č

rpĎŔ oèBČ ÉMêĆ‘Ę qČ tĘŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ ’ybËĂŇ eĎhČ NtÌĎŇ nĎ wĘ NhĄÁ JŁ hČ qodÄ YĎ
35 =l‘Č bŇ SăČ yĎwĘ É’bĎŇ C wyrĎę xĞ’ĲČ MtăĆŇ ylĂ ‘ĞwĲČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ yx¡Ă yĘ MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č dŇ ygĂŔ nĎ tŇ oyăhĘ lĲĂ ÉytĂŇ yCĂÄYĂ otąŇ ’Ł wĘ yêĳĎxĘ êČ ëŇŁlă mĘ yĂ ś’Ch¡ wĘ y’ĂŔ sĘ JĂ
36 NJĄ ť NmĳĄ ’Ď Ó rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyÌĎnĎBĘ N‘Č IČÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l‘Č wĘ

rm’y

w"ywh Nk v.25 .h"dxw b"d Nkw ’mdq roSÄ ’"sw ,w"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw xnwm roSă ’"s v.25
,d"yd ,b"yd Nkw gtmb V"yrh ’y‘g ’lb w"ywh ’yrĲĂmĘ C ’"s ,T"y qwsp ly‘l Nyy‘ : gtm ’lb V"yrhw ’y‘gb
’lb V"yrhw ’y‘g ’lb w"ywh =’yrĂmĘ C ’"sb ,gtmb V"yrhw ’y‘gb w"ywh Nwhywrt =’yrĲĂmĘ CĲ dxw ,w"dxw w"Td
’krm ëlĆU¡ĆhČ yx¿ĂyĘ ’"s v.25 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw Pqm ’lbw xnwm ’yrăĂmĘ C ’"sbw ,T"dw z"d Nkw gtm
,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìDĘbĘ ‘Č ’"sb ,yrq ìDĘbĘ ‘Č ,bytk ìydĆbĎ ‘Ğ v.27 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw ’xpT
,gtm ’lb w"ythw ’y‘gb w"ywh Nk v.28 .’qsp N’k Vy ’"sb v.28 .r"tw +rt ,‘"t ,s"t ,d"dx ,w"d
w"d Nkw gtmb w"ythw ’y‘g ’lb w"ywh dmŁ ‘ĞêĲČwČ ’"s ,l’mVb ’y‘gh dmŁ ‘ĞêČwĲČ +h Nm rb Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw
’"sb ,hYĎrĘ’Č rybs v.31 .w"dxw w"Td ,d"yd ,b"yd ,g"d Nkw gtmb w"ythw ’y‘gb w"ywh dmŁ ‘ĞêĲČwĲČ ’"sb ,h"dxw
qsp N’k Ny’ ’"sb v.32 .’qsp N’k Ny’ ’"sb ,y"k Myrps bwrb ’qsp Nk v.32 .yrqw bytk hYĎrĘ’Č
Myrps bwrb yrqw bytk Nk v.33 .MhĆlĎ ëlĆUĆhČ ’"s hyl‘ rsmnw ëlĆUĆhČ MhĆlĎ ’"sb v.33 .d"ydw b"d Nkw
,w"Td Nkw yrq =l’Ć ,bytk =l‘Č ’"sb ,+rtw s"t ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k
’Ch¿ wĘ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xnwm ’xpT Nk v.35 .yrqw bytk =l‘Č tYqmb

.w"Td Nkw ’xpT ’krm ë¡ŁlmĘ yĂ
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ynăĂdŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ yh¡ĄŁl’Ĺ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ň yŁ 37

ëŇ lĆ U¿Ć hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ ’iĄě JĂ mĂř o’Ŕ sĘ JĂ =tŇ ’Ć É lDĄgČŇ ywĲĂ hŇ mĳŁ ŁlSĘ =M‘Ă yăřhy NJ¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ
ÉytĂŇ rĄJĘ hČ wĘ ‘dĎę yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyăĎnĎbĘŇ C ’ybĂÁ eĎhČ NtĎÄ nĎ wĘ NhĄ JŁ hČ ţ qodăŇ YĎ dŇ rĆIăĄwČ : dŇ wĲĂDĎ 38

CkŇ l¿Ă IŁ wČ dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ tŇ D¡ČrĘjĂ =l‘Č hŇ mŔŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć ÉCbŇ śJĂÄ rĘIČwČ ytĂŔ lĄ jĘ hČ wĘ
lhĆ ’ŔŁ hĎ =NmĂ ÉNmĆ èĆÄ hČ NrĆqąĆ=tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ qodÄ YĎ žxuČ IĂwČ : NoxĲ GĂř =l‘Čř ot¡Ň ’Ł 39

yx¡Ă yĘ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ rpĎŔ oèBČ ÉC‘qĘ tĘŇ IĂwĲČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć xS¡Č mĘ IĂwČ
MylĂŔ lĂ xĞBĲČ MylăĂ QĘ xČ mĘ ÉM‘ĎhĎ wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ Clą ‘ĞIĲČwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ 40

ChIĎęnĂ dĲŇŁ ’Ğ ‘măČ SĘ IĂwČ : MlĲĎ oqBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ ‘q¿ČBĎ êĂ wČ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ Myx¡Ă mĄ WĘ C 41

loqă =tŇ ’Ć Éb’Ď oy ‘mąČ SĘ IĂwČ lkĳŇŁ ’ĹlĲĆ CQă JĂ Mh¡Ą wĘ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉMy’Ă rĚuĘ hČ =lkĎŇ wĘ
hŇ eÌĄhĂ wĘ rBĄŔ dČŇ mĘ CedăĆŇ o‘ : hŇ mĲĎ oh hŇ y¡ĎrĘuĂ hČ =loqĲ ś‘Č CD¿mČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ rpĎŔ oèhČ 42

lyĂxËČ Sy’¿Ă yJăĂ ’BŔŁ ÉChIĎÄnĂ dĲŇŁ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’BĳĎ Nh¡Ą JŁ hČ rt¿ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆ NtËĎŇ nĎ oyĲ
śCnyřn¿ĄdŇŁ ’Ğ lbĎě ’Ğ ChIĳĎnĂ dĲŇŁ ’ĞlĲČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ NtĎŔ nĎ oyĲ ÉN‘Č IČÄwČ : rvĲĄ bČŇ êĘ bŇ oT¿ wĘ hŇ êĎ’¡Č 43

qodÄ YĎ =tŇ ’Ć śëŇ lĆ UĆ hČ ţ=oêĲř ’Ă xlăČ SĘ IĂwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă mĘ hĂ dŇ w¡ĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć hČ 44

ytĳĂŇ lĄ jĘ hČ wĘ yt¡ĂŇ rĄJĘ hČ wĘ ‘dĎŔ yĎohăř yĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĎbĘŇ C ’ybĂę eĎhČ NtăĎŇ nĎ=tŇ ’Ć wĘ NhĄÁ JŁ hČ
žNtĎŇ nĎ wĘ NhăĄ JŁ hČ qodăŇ YĎ otÃ ’Ł Cxă SĘ mĘ IĂwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ D¿ČrĘjĂ l‘¡Č otŔ ’Ł CbŇ JăĂ rĘIČwČ 45

’Ch¿ hŇ yĳĎrĘuĂ hČ Mh¡Ł êĄ wČ MyxĂŔ mĄ WĘ ÉMèĎ mĂ Clą ‘ĞIĲČwČ Noxę śgĂŇBĘ ëŇ lĆ mĆÁ lĘ ś’ybĂÄ eĎhČ
: hŇ kĲĎŇ ClUĘ hČ ’i¿Ą JĂ l‘¡Č hŇ mŔŁ ŁlSĘ bŇ SăČ yĎ ÉMgČŇ wĘ : MêĲĆ‘Ę mČ SĘ rS¿Ć ’Ğ lou¡ hČ 46

ůrmŁ ’Ň lĄ ÈdwĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ CnynĄÁdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć śëŇ rĄbĎŇ lĘ ţ ëŇ lĆ UĆę hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č C’BĎÁ =MgČŇ wĘ 47

ìŇ ’ĳĆ sĘ JĂ mĂ o’¡ sĘ JĂ =tŇ ’Ć lD¿ĄgČŇ ywĲĂ ìŇ mĆŔ èĘ mĂ ÉhmŁ ŁlSĘ MSąĄ =tŇ ’Ć Kř yhÁ l’ bŇ śTĄÄ yyĄ
sŘ2 ëŇ CrÄ BĎ ëŇ lĆ UĳĆ hČ rmăČ ’Ď hŇ kĎŇ J¡Ď =MgČŇ wĘ : bŇ JĲĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č ëŇ lĆ U¡Ć hČ Cxê¿ČSĘ IĂwČ 48

: tŇ o’Ĳ rŁ yn¿Čy‘ĄwĘ y’¡Ă sĘ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą yŁ MoIËhČ Nt¿ČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ
wdrxyw
Nkw yrqw bytk hyĆhĘ yĂ ’"sb ,yrq hyĆhĘ yĂ ,bytk yhĂ yĘ v.37 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.36

’"sw ,NTq Pqz ’iĄŔ JĂ mĂ +bw ,d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d lwdg Pqzb Nk v.37 .d"dxw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d
hrsmb v.38 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm CbyJĂ rĘIČwČ ’"s v.38 .w"Tdw T"d ,z"d Nkw NTq Pqz ’mdq ’iĄŔ JĂ mĂÄ
,’"yd ,T"d ,z"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb d"wy rsx Nk v.38 .b"dw ’"d Nkw =l’Ć tYqmb ,gylp hyl‘ rsmn
,w"d ,g"d Nkw ’krm rybt loq¿ ‘ČCDËmČ ’"s v.41 .w"Tdw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm NoxyGĂ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd
Cny n¿ĄdŁ ’Ğ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ’krm rybt Nk v.43 .d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d
Pqm ’lbw xnwm oêă’Ă ’"s v.44 .d"dxw g"d Nkw rsx CnnĄdŁ ’Ğ ’"s v.43 .w"Td Nkw Pqm ’krm =ëlĆUĲĆhČ
’"s v.44 .T"dw z"d Nkw hnTq ’Vylt žëlĆUĆhČ ’"s v.44 .d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw
Nkw ’lm NoxygĂBĘ ’"s v.45 .qsp N’k Vy ’"sb v.45 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ‘dĎŔ yĎohyĘ
bwrb rsx Nk v.47 .d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d Nkw hnTq ’Vylt žërĄbĎ lĘ ’"s v.47 .w"dw b"d ,’"d
ìyhĆŁl’Ĺ v.47 .w"Tdw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm byTĄyyĄ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,z"d ,g"d ,y"k Myrps
,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìyhĆŁl’Ĺ ’"sbw ,r"tw +rt ,‘"t ,’"yd Nkw yrqw bytk MyhĂŁl’Ĺ ’"sb ,yrq MyhĂŁl’Ĺ ,bytk
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49 : oJĲ rĘdČŇ lĘ Sy’¿Ă Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ ChIĳĎnĂ dĲŇŁ ’ĞlĲČ rS¡Ć ’Ğ My’ĂŔ rĚuĘ hČÄ =lJĎ CmqĚŔ IĎwČ ÉCdŇ rĘxĆ IĆwČ
50 : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ tŇ on¿rĘqČ BĘ qz¡ĄxĞ IČřwČĲ ëŇ lĆ IĄŔwČ MqĎ IăĎwČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ynăĄjĘ mĂ ’r¡ĄyĎ ChIĎŔnĂ dăŇŁ ’Ğř wĲČ
51 hŇ mĳŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =tŇ ’Ć ’r¡ĄyĎ ChIĎŔnĂ dăŇŁ ’Ğř ÉheĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhmŁ ŁlSĘ lĂ dŇ GąČIĚwČ

ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉMoIśkČŇ yląĂ =‘bĲČŇ èĲĎ yĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ tŇ onąrĘqČ BĘ zxČÂ’Ď hŇ eĄhĂ wĘţ
52 hŇ yăĆhĘ yĲĂ śM’Ă ť hŇ mŔŁ ŁlSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ rĆxĲĎ BĆ oD¡bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć tŇ ym¿Ă yĎ=M’Ă hŇ mŔŁ ŁlSĘ

: tŇ mĲĄ wĎ ob¡Ň =’YĄUĎ tĂŇ hŇ ‘¿ĎrĎ=M’Ă wĘ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ ot¡Ň rĎ‘ĞvĲČ mĂ lj¿Ł yĂ=âlĲ lyĂxČŔ =NbĆŇ lĘ
53 ëŇ lĆ UăĆ lČ Cxê¡ČSĘ IĂwČ ’běŁ IĎwČ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ l‘ăČmĄ ÉChdĚÄ rĂIĲŁ wČ hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ xlČÂSĘ IĂwČ
b Cb¿Ň rĘqĘ IĂwĲČ : ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ lĘ ëŇ ¿Ąl hŇ m¡Ł ŁlSĘ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ
2 ëŇ lĄŔ hŁ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ on¡bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ =tŇ ’Ć wYËČyĘwČ tŇ Cmĳ lĎ dŇ w¡ĂdĎŇ =ymĲĄ yĘ
3 Ó tŇ rĆmăĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć êĎÂrĘmČ SĎř wĘ : Sy’ĲĂ lĘ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ ê¡ĎqĘ zČxĲĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ ëŇ rĆd¡ĆŇ BĘ

wyTăĎ jĎ SĘ mĂ C ÉwytĎŇ wŁ YĘ mĂř wytąĎŇ uŁ xĚ rmÄŁ SĘ lĂř ÉwykĎŇ rĎdĘŇ BĂ tŇ kĆŇ ląĆ lĎ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť lyJĂę WĘ êČ N‘ČmăČ lĘ hŇ SĳĆ mŁ tŇ răČotŇ BĘ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ wytĎŔ wŁ dĘŇ ‘ĲĄwĘ

4 orę bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ MyqĂÄ yĎ žN‘ČmČ lĘ : MSĲĎ hŇ n¡ĆpĘŇ êĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄř wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ
tŇ kĆŇ ląĆ lĎ MJĎę rĘDČ=tŇ ’Ć ìŇ ynĆÁbĎŇ CrÄ mĘ SĘ yĂ=M’Ă ůrmŁ ’Ň lĄ ÈylČ ‘Ď rBăĆ DĂ rSĆÄ ’Ğ
ÉìlĘ tŇ rąĄJĎ yĂ=âlĲ rměŁ ’Ň lĄ MSĳĎ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C Mb¡ĎŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ tŇ mĆŔ ’ĹBĲĆ ÉynČpĎŇ lĘ

5 hŇ WĎ ‘ĎÄ =rSĆ ’Ğ žt’Ą êĎ‘Ę dČÃ yĎ hŇ êăĎ’Č MgăČŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’i¿Ą JĂ l‘¡ČmĄ Sy’ĂŔ
l’Ą rĎWĘ yĂţ tŇ o’ă bĘŇ YĂ yrăĄWĎ =ynĲĄSĘ lĂ hŇ WăĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ yĎęCrYĘ =NBĆ bŇ ’ăĎ oy ylĂÁ
hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ =ymĲĄ DĘ śMWĆ I¿ĎwČ MgĄŔ rĘhČ IăČřwČ ÉrtĆŇ yĆÄ=NbĆŇ ’WąĎ mĎ ‘ĞlĲČ wĘ rnĄÁ=NBĆ rnĄÄbĘŇ ’Č lĘ
rS¿Ć ’Ğ ol¡ ‘ĞnĲČbĘŇ C wynĎŔ tĘŇ mĎ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉotŇ rĎgĲŇŁ xĞBĲČ hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ ymăĄ DĘ NêĄÂ IĂwČ MŁlĳ SĎ BĘ

6 : l’ĲŁ SĘ MŁl¡ SĎ BĘ otËŇ bĎŇ yWĲĄ dŇ rÌĄotŇ =âlĲ wĘ ìŇ tĳĆŇ mĎ kĘŇ xĎ JĘ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ : wylĲĎ gĘŇrČBĘ
7 ylăĄ kĘŇ ’ĲŁ BĘ Cy¡hĎ wĘ dŇ sĆ xĆŔ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ÉydĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ yQąČ zĂrĘbČŇ ynĄÄbĘŇ lĂ wĘ
8 hŇ eăĄhĂ wĘ : ìŇ yxĲĂ ’Ď Mol¿ SĎ bĘŇ ’Č yn¡ĄjĘ mĂ yxĂě rĘbĎŇ BĘ ylČŔ ’Ą CbăŇ rĘqĲĎ ÉNkĄŇ =yJĂ ìŇ ĳĆnxĎ lĘ SĚ

Km‘

.lwdg Pqz ChIĎěnĂdŁ ’ĞwČ ’"sw ,d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,d"dx ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ChIĎŔnĂdŁ ’ĞwČ ’"s v.50
’lb w"ywh qzĄxĞIĲČwČ ’"s ,qzĄxĞIČwĲČ dx Nm rb Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw ,gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nk v.50

.b"d Nkw qEĄxČ yĘwČ tYqmb ,gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh qzĄxĞIĲČwĲČ dxw ,w"Tdw d"yd ,b"yd Nkw gtmb d"wyhw ’y‘g
‘"t ,s"t Nkw MoIhČ ’"s v.51 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ChIĎŔnĂdŁ ’Ğ ’"s v.51

yxyw tVrpl hrTph v.1 .b .b"dw ’"d Nkw xnwm ’TVp Kphm NbăĄlĘ ÉylĂ hyąĆhĘ yĂ=M’Ă ’"s v.52 .r"tw
,w"Tdw d"dx ,T"d ,z"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb gtm ’lb êĎrĘmČSĎ wĘ Nk v.3 .b"y qwsp d‘ +’ qwsp Nm bq‘y
’"s v.3 .b"ydw b"d ,’"d Nkw rmŁ SĘ lĂ wĘ ’"s v.3 .qsp N’k Ny’ ’"sb v.3 .’lz’w ’mdq êĎÁ rĘmČSĎÄ wĘ ’"s
hyl‘ rsmn hrsmb v.3 .r"tw s"t ,‘"t ,w"dx ,h"dx ,d"yd ,b"yd ,q"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw wytĎwŁYĘ mĂ C
ym¿ĄDĘ MWĆ IËĎwČ ’"s v.5 .h"dxw d"dx ,w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb MgĄŔrĘhČ IČwČ ’"s v.5 .=l’ĆwĘ hgwmb

.’qsp N’k Ny’ ’"sb ,y"k Myrpsb ’qsp Nk v.7 .w"dw g"d ,b"d Nkw ’krm rybt
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hŇ lăĎ lĎ qĘ ÉynĂ lČÄlĘřqĲĂ ’Chą wĘ ůMyrĂxĚBĲČ mĂ ÈynĂ ymĂ yĘhČ =NbĆŇ ’r¿ĎGĄř =NbĆŇ y‘ĂÄ mĘ SĲĂ ìŇ UĘ ‘Ă ţ
‘bĲČŇ èĎÄ ’Ć wĲĎ NDĄŔ rĘIČhČ ÉytĂŇ ’Ň rĎqĘ lĂ dŇ rąČyĎ=’ChĲ wĘ MyĂnĳĎxĞmĲČ yêăĂ kĘŇ lĆ Moy¡BĘ tŇ YĆrĆŔ mĘ nĂ
yJËĂ ChuĄŔ nČêĘ =l’Č ÉhêĎ‘Č wĘ : bŇ rĆxĲĎ BĆ ì¡Ň tĘŇ ymĲĂ ’Ğ=M’Ă rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhybĲČŇ olą 9

otËŇ bĎŇ yWĲĄ =tŇ ’Ć êÌĎdĘŇ rČohĲ wĘ oQŔ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉêĎ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ hŇ êĎ’ĳĎ Mk¡ĎŇ xĎ Sy’¿Ă
: dŇ wĲĂDĎ ry‘¿ĂBĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă dŇ w¡ĂDĎ bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : lo’Ĳ SĘ Mśd¡ĎŇ BĘ 10

My‘¡ĂBĎ rĘ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉdwĂDĎ ëŇ ląČ mĎ rSĆÄ ’Ğ MymĂę IĎhČ wĘ 11

MyS¿Ă ŁlSĘ ëŇ lČŔ mĎ MĂlăČ SĎ CrĲybĂŇ C MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ ÉëlČ mĎ NorąbĘŇ xĆ BĘ hŇ nĳĎSĎ
ot¡Ň kĚŇ lĘ mČ NJ¿Ł êĂ wČ wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ ’i¡Ą JĂ =l‘Č bŇ SČě yĎ hŇ měŁ ŁlSĘ C : MynĲĂ SĎ SŁl¡ SĎ wĘ 12

M’ăĄř É‘bČŇ SĆÄ =tŇ BČ =l’Ć tŇ yGĄęxČ =NbĆŇ ChIăĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ ’bÂŁ IĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ 13

yl¡Ă rb¿ĎŇ DĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : MolĲ SĎ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ ’ĳĆ BŁ Molă SĎ hĞ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ 14

hŇ kĎŔ ClUĘ hČ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉylĂ =yJĂ ÉêĘ ‘ČdČÄ yĎ êĘ ’ąČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : rBĲĄ DČ śrmĆ ’Ň ê¡Ł wČ ëŇ yĂlĳĎ’Ą 15

yhăĂ êĘ wČ ÉhkĎŇ ClUĘ hČ bŇ iąŁ êĂ wČ ëŇŁlĳ mĘř lĂ Mh¡Ć ynĄjĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=lkĲĎŇ CmWÌĎ ylČÂ‘Ď wĘ
l’ăĄ SŁ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉtxČ ’Č hŇ ląĎ ’Ą SĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : oQĲ hŇ tĎŇ yĘh¿Ď ho¡ĎhyĘřmĲĄ yJ¿Ă yxĂŔ ’Ď lĘ 16

É’nĎ=yrĂmĘ ’Ă rmĆ ’Ň ŁIęwČ : rBĲĄ DČ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ ynĳĎjĎ =tŇ ’Ć ybĂŇ S¡Ă êĎ =l’Č ëŇ êĎŔ ’Ă mĲĄ 17

gŇS¿Č ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ylËĂ =NêĆ yĂwĘ ëŇ yĂnĳĎjĎ =tŇ ’Ć bŇ yS¡Ă yĎ=âlĲ yJ¿Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ
ìŇ yl¡Ć ‘Ď rB¿Ą dČŇ ’Ğ ykĂě nŁ ’ĲĎ bŇ oTĳ ‘bČŇ S¡Ć =tŇ BČ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ tŇ yU¡Ă nČ CèhČ 18

ol¡ =rBĆ dČŇ lĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć É‘bČŇ SĆÄ =tŇ bČŇ ’bąŇŁ êĎ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć 19

o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č ÉbSĆ IĄÄwČ HlĎę CxêăČSĘ IĂwČ HtĎÁ ’Ň rĎqĘ lĂ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žMqĎ IĎwČ ChIĳĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ=l‘Č
tŇ xąČ ’Č hŇ lĎÄ’Ą SĘ rmĆ ’Ň êęŁ wČ : onĲ ymĂ ylĲĂ bŇ SĆ ê¡Ą wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ M’ăĄ lĘ É’iĄ JĂ MWĆ IąĎwČ 20

ÉëlĆ UĆÄ hČ HląĎ rmĆ ’ř ŁIÄwČ ynĳĎjĎ =tŇ ’Ć bŇ SĆř ê¡Ď =l’Č ëŇ êĎŔ ’Ă mĲĄ tŇ lĆ ’ăĆ SŁ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉheĎTČ qĘ
gŇSăČ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć Nê¡Č yĚ rmĆ ’Ň êěŁ wČ : ëŇ yĂnĲĎjĎ =tŇ ’Ć bŇ yS¡Ă ’Ď =âlĲ yJ¿Ă yUĂŔ ’Ă ylăĂ ’ĞSČř 21

rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ mÁŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žN‘Č IČwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ìŇ yx¡Ă ’Ď ChI¿ĎnĂ dĲŇŁ ’ĞlĲČ tŇ yUĳĂ nČèĚ hČ 22

=ylĂ ’ĞSĲČ wĘ ChIĎŔnĂ dăŇŁ ’ĞlĲČ ÉtyUĂ nČèĚ hČ gŇSąČ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ lĆ ’ĆÁ SŁ êĘ ’ČÄ žhmĎ lĎ wĘ oUę ’Ă lĘ
rtăĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C ÉolwĘ yeĂřUĳĆ mĂ lodăŇ GĎhČ yx¡Ă ’Ď ’Ch¿ yJËĂ hŇ kĎŔ ClUĘ hČ =tŇ ’Ć Éol
Nhkh
d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d Nkw xtp PTx ynĂlČ lĞqĂ ’"s v.8 .d"dxw w"Td Nkw Vgd ’lb l"mygh ’rĎgĄŇ ’"s v.8

d"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Pqm ’lbw xnwm M’ăĄ Nk v.13 .xtp MdČBĘ ’"s v.9 .w"dxw
‘"t ,s"t ,b"d ,’"d ,rd"nq y"k +b Nkw ol¡ rm’t¿w ’"s v.14 .w"Td Nkw hnygn ’lbw Pqm =M’Ą ’"s ,d"dxw
,w"d Nkw ’wV ’lb d"wyh hoĎhymĲĄ ’"s v.15 .r"tw +rt ,‘"t ,s"t Nkw ëlĆUĆlČ w’ ëlĆmĆlĘ ’"s v.15 .r"tw
’mdq rmĆ’ŁIÄwČ Nk v.20 .d"dxw b"d Nkw ‘rlmw yryYb N"yVh bS¡Ą êĎ ’"s v.20 .d"ydw b"yd ,T"d ,z"d
Nk v.20 .w"Tdw T"d ,z"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =rmĆ’IĲŁ wČ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Pqm ’lbw

.w"Tdw T"d ,z"d ,w"d ,g"d Nkw ypr N"wnh ynĂŇUĆmĂ ’"s v.22 .w"Tdw d"dx ,T"d ,z"d ,b"d gtm ’lb ylĂ ’ĞSČ
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23 hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ É‘bČŇ èĎ IĂwČ : hŇ yĲĎCrYĘ =NBĆ bŇ ’¡Ď oylĘ C NhĄŔ JŁ hČ
ÉrBĆ DĂ oSŔ pĘŇ nČbĘŇ yJăĂ PŇ ysĂŔ oy hŇ kăŇŁ wĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ yQąĂ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ hŇ JăŁ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyBĲČ

24 ÉynyřÉbyVwyĲw ynĂ nČę ykĂŇ hĹ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=yxČ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ChIĎŔnĂ dăŇŁ ’Ğ
MoIŔhČ yJăĂ rBĳĄDĂ rSăĆ ’ĞJĲČ tŇ yĂB¡Č ylËĂ =hŇ WĎ ‘ĲĎ rSÌĆ ’Ğ wĲČ ybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ É’iĄ JĂ =l‘Č

25 ‘dĳĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyăĎnĎBĘ dŇ y¡ČBĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉxlČ SĘ IĂwČ : ChIĲĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ tŇ m¡Č Cy
26 ëŇ lĆ UĆę hČ rmăČ ’Ď NhĄÁ JŁ hČ rtĎÄ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C : tŇ mĲŁ IĎwČ oB¡ =‘GČpĘŇ IĂwČ

ìŇ tĆę ymĂ ’Ğ âlă hŇ EĆÁhČ MoIÄbČŇ C hŇ êĎ’ĳĎ tŇ wĆm¡Ď Sy’¿Ă yJËĂ ìŇ yřdĆŔ WĎ =l‘Č ëŇ ăĄl ÉttŇŁ nĎ‘Ğ
tĎŇ yeĂŔ ‘ČtĘŇ hĂ ykăĂŇ wĘ ybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ ÉynĄpĘŇ lĂ ÉhoĂhyĘ śynąĎdŇŁ ’Ğ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć tĎŇ ’Ň WĎÁ nĎ=yJĲĂ

27 tŇ oy¿hĘ mĲĂ rtĎŔ yĎbĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć ÉhmŁ ŁlSĘ SrĆgąĎŇ yĘwČ : ybĲĂŇ ’Ď hŇ e¡Ď‘ČtĘŇ hĂ =rSĲĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ
yl¡Ă ‘Ą tŇ yB¿Ą =l‘Č rBËĆDĂ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć É’QĄ mČ lĘ hoĳĎhylĲČ Nh¡Ą JŁ

28 ÉhTĎ nĎ bŇ ’Ďę oy yJăĂ bŇ ’ĎŔ oy=dŇ ‘Č hŇ ’Ď BăĎ Éh‘ĎmĚř èĘ hČ wĘ : hŇŁlĲ SĂř BĘ
lhĆ ’ăŁ =l’Ć Éb’Ď oy snĎ IąĎwČ hŇ TĳĎ nĎ âlă Mol¡ SĎř bĘŇ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ wĘ hŇ IĎŔnĂ dĲŇŁ ’Ğ yrăĄxĞ’ĲČ

29 Éb’Ď oy snąĎ yJăĂ hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ lČ dŇ GČÂIĚwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ tŇ on¿rĘqČ BĘ qz¡ĄxĞ IČwČř Ĳ hoĎŔhyĘ
ChyÌĎnĎBĘ =tŇ ’Ćř hŇ mÁŁ ŁlSĘ xlČÄSĘ IĂwČ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ lYĆ’ăĄ hŇ e¡ĄhĂ wĘ hoĎŔhyĘ lhĆ ’ăŁ =l’Ć

30 hoĎęhyĘ lhĆ ’ăŁ =l’Ć ChyĎÁnĎbĘŇ ’bÄŁ IĎwČ : oBĲ =‘gČŇjĘ ëŇ ¿Ąl rm¡Ł ’Ň lĄ ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ
tŇ Cmĳ ’Ď hŇ păŇŁ yJăĂ âl¡ř Ó rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ’YĄŔ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
: ynĂ nĲĎ‘Ď hŇ k¿ŇŁ wĘ bŇ ’¡Ď oy rB¿Ć dĂŇ =hŇ JĲŁ rmŔŁ ’Ň lĄ rbăĎŇ DĎ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ’Ć ChyąĎnĎBĘ bŇ SĆ IĎÄwČ

31 Ó tĎrăŁ ysĂ hĞ wĲČ oêĳrĘbČŇ qĘ C oB¡ =‘gČŇpĘŇ C rBĆŔ DĂ rSăĆ ’ĞJĲČ ÉhWĄ ‘Ğ ëŇ lĆ UĆę hČ olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ
32 hoĎÄhyĘ žbySĂ hĄ wĘ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą l‘¡ČmĄ C ylČě‘ĎmĲĄ bŇ ’ĎŔ oy ëŇ păČŇ SĎ ÉrSĆ ’Ğ MeĎęxĂ ymăĄ DĘ

MybąĂŇ TŁ wĘ MyqĂÄ DĂYČ MySĂ nĎ’Ğ ţ=ynĲĄSĘ BĂ ‘găČŇjĎ rSăĆ ’Ğ oSę ’Ň rŁ =lř‘Č omÁ DĎ=tŇ ’Ć
ÉrnĄ=NBĆ rnąĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ‘dĳĎŇ yĎ âlă dŇ w¡ĂdĎŇ yb¿ĂŇ ’Ď wĘ bŇ rĆxĆŔ BČ MgăĄŇrĘhČ IĲČwČ ÉCeUĆÄ mĂ

33 CbŇ SąĎ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ’b¿ĎŇ YĘ =rWČ rtĆŇ y¡Ć=NbĆŇ ’W¿Ď mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ’băĎŇ YĘ =rWČ
Mhymd
,’"d Nkw yrqw bytk ynĂbČ ySĂ oIwČ ’"sb ,yrq ynĂbČ ySĂ oIwČ ,bytk ynĂ ybĄ ySĂ oIwČ v.24 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.23
ìdĆWĎ ’"s v.26 .yrqw bytk yryYb t"ybh ynĂbĄ SĂ oIwČ ’"sbw ,Zmqb tybh ynĂbĎ SĂ oIwČ w’ ,d"dxw z"d ,w"d ,b"d
g"d d"wy ’lb Nkw yrq olSĂ BĘ v.27 .MyhĂŁl’Ĺ hoĎhyĘ ’"s v.26 .r"tw +rt ,‘"t ,s"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw
Nkw ’lm h‘ĎCmèĘ hČ wĘ ’"s v.28 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"Td ,T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw hŁlySĂ BĘ ’"s ,’"ydw
lkbw ,d"dx gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nk v.28 .r"tw s"t Nk hmŁ ŁlSĘ l"n v.28 .w"dw b"d ,’"d
tYqmb ,gtmb d"wyhw ’y‘g ’lb w"ywh qzĄxĞIĲČwČ ’"s ,l’mVb ’y‘gh qzĄxĞIČwĲČ +g Nm rb Nymyl ’y‘gh y"k Myrps
+’ ly‘l Nyy‘ : ’"y Nkw qzČxĹIĆwČ dxw ,b"d Nkw qEĄxČ yĘwČ ’"sb ,d"ydw b"yd w"Td Nkw gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh qzĄxĞIĲČwĲČ
yJĂ b’Ď oy rmĆ’IŁ wČ xČBĄ zĘUĂ hČ=l’Ć êĎsĘ nČ yJĂ ìlĘ hyĎhĎ hmĆ rmŁ ’lĄ b’Ď oy=l’Ć hmlV xlVyw yrx’ Pswn ‘"tb v.29 .+n
’"s v.30 .w"dw b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.30 .+wgw hmŁ ŁlSĘ xlČ SĘ IĂwČ hoĎhyĘ=l’Ć sCn’Ď wĎ ìynĆjĎ mĂ ytĂ ’rĄyĎ
.yrq âl ,bytk ol ’"sbw ,hgwmb Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol ,bytk âl ’"sw ,hVwgd d"mlh âQ

.g"l qwsp Nyy‘ : oS’rŁ BĘ ’"s v.32 .qsp N’k Ny’ ’"sb v.31
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otÄ ybĄŇ lĘ C o‘rĘzČlĘ Cţ dŇ wĂÃdĎŇ lĘ C MlĳĎ ‘Ł lĘ o‘¡rĘzČ S’Ň r¿Ł bĘŇ C bŇ ’ĎŔ oy S’Ň răŁ BĘ ÉMhĆ ymĄ dĘŇ
=NBĆ ÉChyĎÄnĎBĘ l‘Č IČęwČ : hoĲĎhyĘ M‘¿ĂmĄ Ml¡Ď o‘=dŇ ‘Č MolË SĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ o’Á sĘ kĂŇ lĘ C 34

ëŇ lĆ UĆÁ hČ NêĄÄ IĂwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ ot¡Ň ybĄŇ BĘ rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ ChtĳĄŇ mĂ yĘwČ oB¡ =‘GČpĘŇ IĂwČ ‘dĎŔ yĎohă yĘ 35

NtăČŇ nĎ ÉNhĄ JŁ hČ qodąŇ YĎ =tŇ ’Ć wĘ ’bĳĎŇ ~Ď hČ =l‘Č wyê¡ĎxĘ êČ ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyÌĎnĎBĘ =tŇ ’Ć
rmĆ ’Ň IăŁ wČ y‘ĂŔ mĘ SĂ lĘ ’răĎqĘ IĂwČ ÉëlĆ UĆÄ hČ xląČ SĘ IĂwČ : rtĲĎŇ yĎbĘŇ ’Ć tŇ xČ ê¡Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ 36

hŇ nĆ’¿Ď Mè¡Ď mĂ ’Y¿ĄtĄŇ =âlĲ wĘ MSĳĎ ê¡ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉtyĂbČÄ ì¿Ň lĘ =hŇ nĄBĲĘ olę
‘d¡ČŇ êĄ ‘Čd¿ŇŁ yĎ NorŔ dĘŇ qĂ lxČ năČ=tŇ ’Ć ÉêĎrĘbČŇ ‘ĲĎwĘ ìę tĘŇ ’Ň YĄ MoyăBĘ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : hŇ nĎ’ĲĎ wĎ 37

bŇ oTă ÉëlĆ UĆÄ lČ y‘ąĂmĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ SĲĆ ’Ň rŁ bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ì¡Ň mĘ DĎ tŇ Cmĳ êĎ tŇ omă yJăĂ 38

y‘ËĂmĘ SĂ bŇ SĆ IÌĄwČ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ NJ¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉrBĆ DĂ rSąĆ ’ĞJĲČ rbĎŔ DĎhČ
MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ ÉZuĄmĂ yhĂę yĘwČ : MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ 39

tŇ GĳČř ëŇ lĆ măĆ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmČ =NBĲĆř Syk¿ĂŇ ’Ď =l’Ć y‘ĂŔ mĘ SĂ lĘ ÉMydĂŇ bĎŇ ‘Ğ=ynĲĄSĘ Cxą rĘbĘŇ IĂwČ
ÉSbŇŁ xĞ IČřwČĲ y‘Ăę mĘ SĂ MqĎ IăĎwČ : tŇ śgĲČŇBĘ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ e¿ĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ Éy‘Ă mĘ SĂ lĘ CdŇ yGąĂIČwČ 40

y‘ĂŔ mĘ SĂ ëŇ lĆ IăĄwČ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć Su¡ĄbČŇ lĘ SykĂŔ ’Ď =l’Ć ÉhtĎŇ GČř ëŇ lĆ IąĄwČ orŔ mŁ xĞ=tŇ ’Ć
ëŇ lČÄhĎ =yJĲĂ hŇ mĳŁ ŁlSĘ lĂ dŇ G¡ČIĚwČ : tŇ GĲČřmĂ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ IĎwČ 41

y‘Ăę mĘ SĂ lĘ ’răĎqĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ xlČÄSĘ IĂwČ : bŇ SĲŁ IĎwČ tŇ G¡Č MĂlËČ SĎ CrĲymĂ y‘ÌĂmĘ SĂ 42

MoyăBĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìBĘ dŇ ‘ąĂ’Ď wĲĎ hoĎęhybĲČŇ ìŇ yêăĂ ‘Ę BČ SĘ hĂ ’olÌřhĞ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
rmĆ ’Ň êÌŁ wČ tŇ Cmĳ êĎ tŇ omă yJăĂ ‘d¡ČŇ êĄ ‘Čd¿ŇŁ yĎ hŇ nĎ’ĎŔ wĎ hŇ nĆ’ăĎ ÉêĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìę tĘŇ ’Ň YĄ
hoĳĎhyĘ tŇ ‘ăČbĚŇ SĘ tŇ ’¡Ą êĎrĘmČŔ SĎ âlă ‘Č CDě mČ C : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ rb¡ĎŇ DĎhČ bŇ oT¿ ylËČ ’Ą 43

hŇ êąĎ’Č y‘Ăę mĘ SĂ =l’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ ylĲĆ ‘Ď ytĂŇ yC¿ĂYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ w¡ĎYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ 44

ybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂdĎŇ lĘ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ É‘dČŇ yĎ rSąĆ ’Ğ hŇ ‘Ďę rĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ăĄř ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ
sŘ3 ’iăĄ kĂŇ wĘ ëŇ CrĳBĎ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ wĘ : ìŇ SĲĆ ’Ň rŁ BĘ ì¡Ň tĘŇ ‘ĎrĲĎ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ bŇ ySÌĂ hĄ wĘ 45

ÉChyĎÄnĎBĘ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆę hČ wYăČ yĘwČ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ NokËŇ nĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ dŇ wĂędĎŇ 46

: hŇ mĲŁ ŁlSĘ =dŇ yČBĘ hŇ nĎ ok¡Ň nĎ hŇ k¿ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ wĘ tŇ mĳŁ IĎwČ oB¡ =‘GČpĘŇ IĂwČ ’YĄě IĄwČ ‘dĎŔ yĎohă yĘ=NBĆ
Ntxtyw
gtm ’lb t"ybh hkĎ ‘ĞmĲČ=NBĆ ’"s ,gtm ’lb M"mhw gtmb t"ybh Nk v.39 .’qsp N’k Vy ’"sb v.36

.d"dxw d"yd ,b"yd ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq tGĎ ’"s v.39 .d"ydw b"yd ,w"Td Nkw gtmb M"mhw
,d"dx ,gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nk v.40 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq tgĎBĘ ’"s v.39

,b"yd Nkw gtmb d"wyhw ’y‘g ’lb w"ywh SbŁ xĞIĲČwČ ’"s ,l’mVb ’y‘gh SbŁ xĞIČwĲČ +g Nm rb Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw
,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmqb l"mygh htĎGĎ ’"s v.40 .gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh SbŁ xĞIĲČwĲČ dxw ,w"Tdw d"yd
Myrpsb ’qsp ’lb Nk v.41 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq tGĎmĂ ’"s v.40 .d"dxw d"yd
T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ’ŁlhĞ ’"s v.42 .’qsp N’k Vy ’"sb v.42 .’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k

.w"dw g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =t’Ć ’"s v.44 .’qsp N’k Vy ’"sb v.43 .’"ydw
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g xuăČIĂwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =tŇ ’Ć hŇ mŔŁ ŁlSĘ NêăĄxČ tĘŇ IĂwČ
=tŇ ’Ć tŇ onąbĘŇ lĂ otę ŁQJČ dŇ ‘ăČ dŇ wĂŔDĎ ry‘ăĂ=l’Ć ÉhĎ ’ĆÄ ybĂŇ yĘwČ hŇ ‘ęŁ rĘjČ =tŇ BČ =tŇ ’Ć

2 M‘ĎŔ hĎ qrăČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ m¿Č ox=tŇ ’Ć wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ yBĄ
Mym¿Ă IĎhČ dŇ ‘¡Č hoĎŔhyĘ MSăĄ lĘ ÉtyĂbČÄ hŇ n¿ĎbĘŇ nĂ =âlĲ yJĂ ţ tŇ omĳ BĎ BČ Myx¡Ă BĘ zČmĘ

: MhĲĄ hĎ
3 tŇ omŔ BĎ BČ qrČť wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ tŇ ou¡ xĚBĘ tŇ kĆŇ lĆělĎ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉhmŁ ŁlSĘ bŇ hąČ ’ĹIĲĆwČ
4 ’yh¡Ă yJ¿Ă MSĎŔ xČ BăŁ zĘlĂ ÉhnĎ‘Ł bĘŇ GĂ ëŇ lĆ UąĆ hČ ëŇ lĆ IĄÄwČ : ryTĲĂ qĘ mČ C xČ B¡Ą zČmĘ ’Ch¿

: ’ChĲ hČ xČ B¿Ą zĘUĂ hČ l‘¡Č hŇ mŔŁ ŁlSĘ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ Étol‘Ł PŇ lĆ ’ąĆ hŇ lĳĎ odŇ GĘ hČ hŇ măĎ BĎ hČ
5 hŇ lĎ yĘQĳĎhČ Molă xĞBĲČ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =l’Ć hoËĎhyĘ hŇ ’ÌĎ rĘnĂ No‘ę bĘŇ gĂŇBĘ
6 tĎŇ yWĂÁ ‘Ď hŇ êĎÄ ’Č hŇ męŁ ŁlSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĲĎ =NêĆ’ĲĆ hŇ m¿Ď l’¡Č SĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

tŇ mÌĆ ’ĹBĲĆ ìŇ ynĆÁpĎŇ lĘ ëŇ lČÄhĎ žrSĆ ’ĞJĲČ ů lodŇ GĎ dŇ sĆ xăĆ ÈybĂŇ ’Ď dŇ wăĂdĎŇ śìÄ DĘbĘŇ ‘Č=M‘Ă
É lodŇ GĎhČ dŇ sĆ xąĆ hČ =tŇ ’Ć olę =rmĎ SĘ êĂ wČ ëŇ UĳĎ ‘Ă bŇ b¡ĎŇ lĄ tŇ r¿ČSĘ yĂbĘŇ C hŇ qËĎdĎŇ YĘ bĂŇ C

7 yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ o’¡ sĘ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą yŁ NbËĄŇ ol¿ =NêĆêĲĂ wČ hŇ EĆŔhČ
âl¿ř NTŔŁ qĎ r‘ČnăČ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ tŇ xČ ê¡Č ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ êĎkĘŇ ăČlmĘ hĂ ÉhêĎ’Č

8 bŇ rĎě =M‘Č êĎrĘxĳĎBĎ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň UĘ ‘Č ëŇ ot¿Ň BĘ ìŔ DĘbĘŇ ‘ČÄ wĘ : ’bĲŇŁ wĎ tŇ ’Ň Y¿Ą ‘d¡ČŇ ’Ą
9 É‘ČmĄÄ SŁ bŇ ląĄ ìÁ DĘbĘŇ ‘ČlĘ ÉêĎtČŇ nĲĎ wĘ : bŇ rĲŁ mĄ rp¡ĄŇ iĎ yĂ âl¿ wĘ hŇ nËĆUĎ yĂ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ

TjŔŁ SĘ lĂ É lkČŇ Cy ymąĂ yJăĂ ‘rĳĎlĘ bŇ oTă =NyBĲĄ Nyb¡ĂŇ hĎ lĘ ìŔ UĘ ‘Č=tŇ ’ĲĆ TjăŁ SĘ lĂ
10 l’ăČ SĎ yJĂ ť ynĳĎdŇŁ ’Ğř ynăĄy‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ bŇ T¿Č yIĂwČ : hŇ EĲĆhČ dŇ b¡ĄŇ JĎ hČ ì¿Ň UĘ ‘Č=tŇ ’Ć
11 êĎlĘ ’ČÁ SĎ rSĆÄ ’Ğ žN‘Č yČ wylĎę ’Ą MyhĂÁ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hŇ mŔŁ ŁlSĘ

ÉìQĘř êĎlĘ ’ąČ SĎ =âlĲ wĘ MyBĂę rČ MymăĂ yĎ ìÁ QĘř êĎlĘ ’ČÄ SĎ =âlĲ wĘ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć
‘Čm¿Ł SĘ lĂ Nyb¡ĂŇ hĎ ìËŇ QĘř êĎlĘ ’ÌČ SĎ wĘ ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ SpĆŇ năĆ êĎlĘ ’¡Č SĎ âl¿ wĘ rSĆ ‘ŔŁ

12 NobŔ nĎ wĘ MkăĎŇ xĎ bŇ lĄ ť ìę lĘ yêĂ tăČŇ nĎ ű hŇ eăĄhĂ ìŇ rĳĆř bĎŇ dĘŇ JĂ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď hŇ e¿ĄhĂ : TjĲĎ SĘ mĂ
13 MgČÄ wĘ : ìŇ omĲ JĎ MCq¿ yĎ=âlĲ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ hŇ yăĎhĎ =âlĲ ÉìomÄ JĎ rSąĆ ’Ğ

hŇ yĎÄhĎ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ dŇ obĳŇ JĎ =MGČ rSĆ ‘¡Ł =MGČ ëŇ lĎŔ yêĂ tăČŇ nĎ ÉêĎlĘ ’Č SĎ =âlĲ rSąĆ ’Ğ
14 rmąŁ SĘ lĂ ykČę rĎdĘŇ BĂ ëŇ ăĄlêĄ ű M’ăĂ wĘ : ìŇ ymĲĆ yĎ=lJĎ Myk¡ĂŇ lĎ UĘ BČ Sy’ËĂ ìŇ om¿ kĎŇ

yqx
,d"dxw z"d ,y"k Myrpsb ’mdq Nk v.6 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.5 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .g
âlwĘ ’"s v.7 .w"dw b"d Nkw xnwm ìă DĘbĘ ‘Č=M‘Ă ’"sbw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,g"d Nkw ’TVp ÉìDĘbĘ ‘Č=M‘Ă tYqmb
’"s v.11 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.10 .r"tw ‘"t ,s"t ,rd"nq y"k +d Nkw
,w"Tdw ’"yd ,T"d ,z"d ,b"d ,’"d Nkw y’xndml Nk v.12 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw Vgd ’lb d"mlh ìlĘŇ

.r"tw d"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw ìyrĆbĎ dĘJĂ y’br‘ml
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: ìŇ ymĲĆ yĎ=tŇ ’Ć yê¡Ă kĘŇ rČ’Č hČ wĘ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂřDĎ ëŇ ¡ČlhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ytČŔ wŁ YĘ mĂ C ÉyuČ xĚ
Ó dŇ măŁ ‘ĞIČřwČĲ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ’śobÄ IĎwČ Molĳ xĞ hŇ eăĄhĂ wĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ Zu¿ČIĂřwČ 15

W‘ČI¿ČwČ MymĂŔ lĎ SĘ W‘Č IăČwČ Étol‘Ł l‘Č IąČwČ hoĎęhř yĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ Ó ynăĄpĘŇ lĂ
MyS¿Ă nĎ MyĂêËČSĘ hŇ nĎ’Ň bęŁ êĎ z’ăĎ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ hŇ ê¡ĆSĘ mĂ 16

ÉtxČ ’Č hĲĎ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êÁŁ wČř : wynĲĎpĎŇ lĘ hŇ nĎdĘŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć tŇ on¡ zŁ 17

HU¡Ď ‘Ă dŇ l¿Ą ’Ą wĲĎ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ yĂbăČŇ BĘ tŇ b¡ŇŁ SĘ yĲŁ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ wĘ ÉynĂ ’Ğ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ yBăĂ
tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ =MGČ dŇ lĆ ê¡Ą wČ yêĂŔ dĘŇ lĂ lĘ ÉySĂ ylĂ èĘ hČ MoIąBČ yhĂÂ yĘwČ : tŇ yĂBĲĎ BČ 18

: tŇ yĂBĲĎ BČ CnxĘ n¡Č’Ğ=MyĂêĲČSĘ śyt¿ĂŇ lĎ CzĲ tŇ yĂBČŔ BČ ÉCnêĎÄ ’Ă rząĎ=Ny’ĲĄř wDĎę xĘ yČ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ
žMqĎ êĎ wČ : wylĲĎ ‘Ď hŇ b¡ĎŇ kĘŇ SĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎ yĘlĳĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ è¿Ď ’Ă hĲĎ =NBĆ tŇ mĎ IËĎwČ 19, 20

Chb¡ĄŇ yJĂ SĘ êČ wČ hŇ nĎŔ SĄř yĘ ÉìtĘŇ mĲĎ ’Ğ wĲČ ylĂę YĘ ’Ć mĲĄ ynăĂBĘ =tŇ ’Ć xuÌČêĂ wČ hŇ lĎ yĘQČÁhČ ëŇ otÄ BĘ
qyn¿ĂyhĄ lĘ rqĆBËŁ BČ Mq¿Ě’Ď wĲĎ : yqĲĂ yxĄ bĘŇ hŇ bĎŇ yJ¿Ă SĘ hĂ tŇ U¡Ą hČ Hn¿ĎBĘ =tŇ ’Ć wĘ HqĳĎyxĄ BĘ 21

yn¡ĂbĘŇ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ hŇ eËĄhĂ wĘ rqĆBŔŁ BČ ÉwylĎ ’Ą NąĄnoBtĘŇ ’Ć wĲĎ tŇ mĳĄ =hŇ eĄhĂ wĘ yn¡ĂBĘ =tŇ ’Ć
ëŇ năĄbĘŇ C ÉyxČ hČ ynąĂBĘ ykĂę âlă tŇ rĆxĆÁ ’Č hĲĎ hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ žrmĆ ’Ň êŁ wČ : yêĂ dĘŇ lĲĎ yĎ rS¿Ć ’Ğ 22

yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ nĎrĘB¡ĄdČŇ êĘ wČ yxĳĎhĆ ynăĂbĘŇ C tŇ U¡Ą hČ ëŇ n¿ĄBĘ ykĂŔ âlă ÉtrĆmĆÄ ’Ł tŇ ’Ň ząŁ wĘ tŇ UĄŔ hČ
tŇ UĳĄ hČ ëŇ năĄbĘŇ C yx¡Č hČ yn¿ĂBĘ =hŇ zĆ tŇ rĆmĆŔ ’Ł tŇ ’Ň zăŁ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ 23

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : yxĲĎ hĆ yn¿ĂbĘŇ C tŇ U¡Ą hČ ëŇ n¿ĄBĘ ykĂŔ âlă ÉtrĆmĆÄ ’Ł tŇ ’Ň ząŁ wĘ 24

ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ bŇ rĆx¡ĆhČ C’yśb¿ĂŇ IĎwČ bŇ rĆxĳĎ=ylĂ Cxă qĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ 25

yY¡Ă xĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ xČŔ ’Č lĘ ÉyYĂ xĞhČ =tŇ ’ĲĆř CnątĘŇ C MyĂnĳĎSĘ lĂ yx¡Č hČ dŇ lĆ I¿ĆhČ =tŇ ’Ć CrËzĘGĂ
CrămĘ kĘŇ nĂ =yJĲĂ ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć yxČÁ hČ HnĎÄBĘ =rSĆ ’Ğ žhèĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : tŇ xĲĎ ’Ć lĘ 26

yxČŔ hČ dŇ Clă IĎhČ =tŇ ’Ć ÉHlĎ =CnêĘ ynĂę dŇŁ ’Ğ yBăĂ ű rmĆ ’Ň êăŁ wČ ůHnĎBĘ =l‘Č ÈhĎ ymĆ xĞrĲČ
: CrzĲŁ GĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ âl¿ ëŇ ËĎl=MgČŇ yl¿Ă =MGČ tŇ rĆmĆę ’Ł tŇ ’Ň zăŁ wĘ ChtĳĚŇ ymĂ êĘ =l’Č tŇ m¡Ą hĎ wĘ
N‘yw
qwsp +d d‘ w"T qwsp Nm Zqm tVrpl hrTph v.15 .d"ydw b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx dwĂDĎ ’"s v.14

Nk v.15 .h"dxw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ IĎwČ ’"s v.15 .N"ydwy Nyrtb ZuČyIĂwČ ’"s v.15 .+’
,b"yd Nkw gtmb d"wyhw ’y‘g ’lb w"ywh dmŁ ‘ĞIĲČwČ ’"s ,Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw ,g"d gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh
b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.15 .gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nwhywrt dmŁ ‘ĞIĲČwĲČ tYqmb ,w"dxw w"Td ,d"yd
,d"dxw w"Td ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d hoĎhyĘ Nk v.15 .w"dxw h"dx ,b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.15 .h"dxw
’"s v.17 .w"Tq Nmysw h"q Nmys +’ tw’ hrsm Nyy‘ : h"dxw d"dx ,w"Td ,w"d ,z"d ,g"d ,b"d Nkw ynĎdŁ ’Ğ ’"s
Nkw ’lz’w ’mdq hlwdg ’Vylt txČÁ’ČhĎ hèĎÄ ’Ă hĎ rmĆ’êŁ wČţ ’"sbw ,d"dx Nkw ’ybr rmĆ’êęŁ wČ ’"sb ,’mdq rmĆ’êÄŁ wČ
,b"d Nkw ’krm rybt MyĂê¿ČSĘ ytËĂlĎ Cz ’"s v.18 .r"tw ‘"t ,s"t Nkw Ny’ĄwĘ ’"s v.18 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d
Nm rb swpd tw’xsn lkbw y"k Myrps lkb rsx Nkw ,y’xndml Nk v.20 .w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d
,b"d ,’"d Nkw rsx C’bĂ IĎwČ ’"s v.24 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.24 .’lm hnĎySĄ yĘ y’br‘ml ,’lm hnĎySĄ yĘ +’
’"hhw gtm ’lb P"l’h yYĂ xĞhĲČ =t’Ć ’"s ,gtm ’lb ’"hhw gtmb P"l’h Nk v.25 .w"dxw h"dx ,w"d ,g"d

.w"Td Nkw gtmb Nwhywrt yYĂ xĞhĲČ =t’ĲĆ tYqmb ,w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw gtmb
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27 ChtĳĚŇ ymĂ tĘŇ âlăř tŇ m¡Ą hĎ wĘ yxČŔ hČ dŇ Clă IĎhČ =tŇ ’Ć ÉHlĎ =CnêĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ N‘Č IČÄwČ
28 ëŇ lĆ UĆŔ hČ TpăČŇ SĎ rSăĆř ’Ğ ÉTjĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ C‘ămĘ SĘ IĂwČ : oUĲ ’Ă ’yh¡Ă

tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ oB¡ rĘqĂ BĘ MyhËĂ Łl’Ĺ tŇ mÌČ kĘŇ xĎ =yJĲĂ C’Ŕ rĎ yJăĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĄjĘ mĂ C’¡ rĘIĲĂwČ
d : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉyhĂ yĘwČř Ĳ : TjĲĎ SĘ mĂ

2, 3 PŇ rĆxÌŁ yřlĂ ’Ĺ : NhĲĄ JŁ hČ qod¡Ň YĎ =NbĆŇ Chy¿ĎrĘzČ‘Ğ olĳ =rSĆ ’Ğ Myr¡ĂvĎ hČ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ
: ryJĲĂ zĘUČ hČ dŇ Cl¡ yxĂ ’Ğ=NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ MyrĳĂpĘŇ sĲŁ ’S¡Ď ySĂ yn¿ĄBĘ hŇ IËĎxĂ ’Ğ wĲČ

4 rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć wĘ qod¿Ň YĎ wĘ ’bĳĎŇ ~Ď hČ =l‘Č ‘d¡ĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ Chy¿ĎnĎbĘŇ C
5 hŇ ‘¿ĆrĄ Nh¡Ą JŁ NtËĎŇ nĎ=NBĆ dŇ CśbÌŇ zĎwĘ MybĳĂŇ ~Ď eĂ hČ =l‘Č Nt¡ĎŇ nĎ=NbĆŇ Chy¿ĎrĘzČ‘ĞwĲČ : MynĲĂ hĞJĲŁ
6 : sUĲČř hČ =l‘Č ’D¡ĎbĘŇ ‘Č=NBĆ Mr¿ĎynĂ dĲŇŁ ’Ğ wĲČ tŇ yĂBĳĎhČ =l‘Č rS¡Ďř yxĂ ’Ğ wĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ
7 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ÉMybĂŇ ~Ď nĂ rWąĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ hŇ mÂŁ ŁlSĘ lĂ wĘ

dŇ x¡Ď ’Ćř =l‘Č hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ nËĎèĎ BČ SdĆŇ xÌŁ otĳŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć Cl¿ JĘ lĘ kĂŇ wĘ
8 : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć rh¿Č BĘ rCx¡ =NBĆ MtĎŔ omSĘ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ : lJĲĄ lĘ kČŇ lĘ
9 Nol¡ y’Ą wĘ SmĆ SĳĎ tŇ ybăĄŇ C Myb¡ĂŇ lĘ ‘ČSĲČ bĘŇ C Zq¿ČmĎř BĘ rqĆDËĆ=NBĆ

10 =lkĎŇ wĘ śhŇ k¡ŇŁ ŁW ol¿ tŇ oBĳ rĚ’ĞBĲĎ dŇ sĆ x¡Ć =NBĆ : NnĲĎxĎ tŇ yřB¿Ą
11 ÉtpČŇ TĎ rś’Ň DĳŁ tŇ pČŇ năĎ=lJĎ bŇ d¡ĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ=NBĆ : rpĆŇ xĲĄ ZrĆ’¿Ć
12 dŇ ClŔ yxĂ ’Ğ=NBĆ É’ř nĎ‘ĞBĲČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ oQ¡ hŇ tĎŇ yĘh¿Ď hŇ mŔŁ ŁlSĘ =tŇ BČ

l’Ň ‘Ćę rĘzĘyĂlĘ tŇ xČ êăČmĂ hŇ nĎtČÁ rĘYĎ lYĆ’ĄÄ žrSĆ ’Ğ N’ĎÃ SĘ tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ oDĳgĂŇmĘ C ëŇ ¡Čn‘Ęř êČ
: M‘ĲĎmĽqĘ yĎlĘ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ dŇ ‘¡Č hŇ lĎŔ oxmĘ lbăĄŇ ’Ď dŇ ‘Č ť ÉN’Ď SĘ tŇ yBąĄmĂ

13 dŇ ‘Ďę lĘ GĂ BČ rSăĆ ’Ğ hŇ èĆÁ nČmĘ =NBĆ ry’ĂÄ yĎ žtCŁ xČ olÃ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ măřŁ rĎBĘ rbĆŇ G¡Ć=NBĆ
xČ yr¿ĂbĘŇ C hŇ m¡Ď ox tŇ olŔ dŇŁ GĘ MyrăĂ‘Ď ÉMyèĂ SĂ NSĎŔ BĎ BČ rSăĆ ’Ğ ÉbGŁ rĘ’Č lbĆŇ xąĆ olť

14 : hŇ mĎ yĘnĲĎxĞmĲČ ’D¡Ł ‘Ă =NBĆ bŇ d¿ĎŇ nĎ yxĲĂ ’Ğ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ
Z‘myx’
Myrpsb ’qsp ’lb Nk v.28 .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk =l’Č ’"sb ,=l’Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.27
.h"dxw d"dx ,w"d ,g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =rSĆ ’Ğ ’"s v.28 .’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k
w"ywh ÉyhĂ yĘwČ ’"s ,l’mVb ’y‘gh ÉyhĂ yĘwĲČ +zw ,Nymyl ’y‘gh ÉyhĂ yĘwČĲ w"Tb ,y"k Myrps b"kb ’y‘gb w"ywh Nk v.1 .d
Nkw Nylm Nyrt PrĆxŁ =ylĂ ’Ĺ ’"s v.3 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.2 .’qsp N’k Vy ’"sb v.1 .’y‘g ’lb
xtp rSČ yxĂ ’ĞwČ ’"s v.6 .rd"nq y"k g"y Nkw yrqw bytk rCkzĎwĘ ’"sb ,yrq rCkzĎwĘ v.5 .w"dw g"d ,b"d ,’"d
dxĎ’ĆhĎ ,bytk dxĎ’Ć v.7 .d"k qwsp +k +b l’wmV Nyy‘ : Zmq sUĎhČ ’"s v.6 .d"dxw d"yd ,b"yd ,’"yd Nkw
rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ‘rlm Nk v.9 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk dxĎ’ĆhĎ ’"sb ,yrq
P"wqhw xtpb M"mh ZqĎmČBĘ tYqmb ,Zmqb P"wqhw M"mh Nwhywrt ZqĎmĎBĘ ’"s ,w"Td Nkw ly‘lm ZqČm¿ĎBĘ +b Nm
,’"d ,y"k +w Nkw =NBĆ ’"s v.9 .’"ydw w"d ,g"d Nkw xtpb P"wqhw M"mh Nwhywrt ZqČmČBĘ ’"sw ,b"d Nkw Zmqb
,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk roD ’"sb ,yrq roD v.11 .yrq okŁW v.10 .=tybĄ C ’"sw ,T"dw z"d ,w"d ,b"d
dbl ’wVb N"y‘h Nk v.12 .w"dw b"d Nkw ’"hb hnĎ‘ĞBĲČ ’"s v.12 .g"k b"y ‘Vwhy Nyy‘ : d"dxw w"d
’lm tomrĎBĘ ’"s v.13 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp PTx ënČ‘ĞêČ ’"s ,d"dxw ’"ydw

.w"dw b"d ,’"d Nkw P"l’ ’lm tmŁ ’rĎBĘ tYqmb ,d"ydw b"yd ,T"d ,z"d ,g"d Nkw
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hŇ m¡Ł ŁlSĘ =tŇ BČ tŇ m¿Č WĘ BĲĎ =tŇ ’Ć xqËČlĎ ’Chę =MGČ ylĳĂ êĎpĘŇ nČBĘ Z‘Čm¡Č yxĂ ’Ğ 15

: tŇ olĲ ‘ĎbĘŇ C rS¡Ą ’Ď BĘ ySĎŔ Cx=NBĆ É’ř nĎ‘ĞBĲČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ 16

y‘¿ĂmĘ SĂ : rkĲĎŇ Vř vĎ yĂBĘ xČ Cr¡jĎ =NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ 17, 18

dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ ZrĆ’ăĆBĘ yr¡Ă’Ě=NBĆ rbĆŇ G¿Ć : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ BĘ ’l¡Ď ’Ą =NbĆŇ 19

dŇ x¡Ď ’Ć bŇ yY¿Ă nĘ C NSĎŔ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ Ég‘Ł wĘ yrĂę mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ű Noxă ysĂ ZrĆ’ĆÁ
sŘ4 MI¡ĎhČ Íl‘Č=rSĆ ’Ğ ślox¿ JČ MyBĂŔ rČ É l’Ą rĎWĘ yĂwĘ hŇ dąĎŇ ChyĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ 20

=lkĎŇ BĘ É lSĄ om hŇ yąĎhĎ hŇ męŁ ŁlSĘ C : MyxĲĂ mĄ WĘ C Myt¡ĂŇ SŁ wĘ Myl¿Ă kĘŇ ’ĲŁ bŇ rĳŁ lĎ h
MyS¿Ă GĂ mČ MyĂrĳĎYĘ mĂ lCbăŇ GĘ dŇ ‘¡ČwĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆř ÉrhĎ eĎhČ =NmĂ tŇ okŔ lĎ mĘ UČ hČ
yh¿Ăř yĘwČ : wyIĲĎxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =tŇ ’Ć Myd¿ĂŇ bĘŇ ‘ĲŁ wĘ hŇ xËĎ nĘ mĂ 2

: xmČ qĲĎ rJ¡Ł Myè¿Ă SĂ wĘ tŇ lĆ sŔŁ ÉrJŁ MyS¿Ă ŁlSĘ dŇ xĳĎ ’Ć MoyălĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =MxĆ lĲĆ
lIąĎ’Č mĲĄ dŇ bČŇ lĘ ţ N’Ň YĳŁ hŇ ’Ď măĄ C y‘¡ĂrĘ rqËĎBĎ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ My’Ăę rĂBĘ rqĎÁ bĎŇ hŇ rĎÄ WĎ ‘Ğ 3

rbĆŇ ‘ăĄ=lkĎŇ BĘ ű hŇ dăĆŇ rŁ ’ChÂ=yJĂ : MysĲĂ CbŇ ’Ğ Myr¡ĂBĚ rĘbČŇ C rCmŔ xĘ yČwĘ ÉybĂŇ YĘ C 4

hŇ yĎh¿Ď MolęSĎ wĘ rhĳĎeĎhČ rbĆŇ ‘ăĄ yk¡ĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ BĘ hŇ EĎŔ‘Č=dŇ ‘Č wĘ ÉxsČ pĘŇ êĂ mĂ rhĎę eĎhČ
Sy’ăĂ xTČ bĆę lĎ l’ĄÁ rĎWĘ yĂwĘ hŇ dĎÄ ChyĘ žbSĆ IĄwČ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ wyr¡Ďř bĎŇ ‘Ğ=lJĎ mĂ olË 5

: hŇ mĲŁ ŁlSĘ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ND¡ĎmĂ otŔ nĎ’ĲĄ êĘ tŇ xČ tăČŇ wĘř ÉonpĘŇ GČ tŇ xČ êąČ
Mys¡Ă Cs tŇ w¿Ł rĘ’Ě PŇ lĆ ’ËĆ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hŇ męŁ ŁlSĘ lĂ yhăĂ yĘwČ 6

hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ MybĂÄ ~Ď eĂ hČ žClJĘ lĘ kĂŇ wĘ : MySĲĂ rĎjĲĎ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ C obĳŇ JĎ rĘmĆ lĘ 7

hŇ m¡Ł ŁlSĘ =ëŇ lĆ UĲĆ hČ Nx¿Č lĘ SĚ =l’Ć bŇ rËĄuĎ hČ =lJĎ tŇ ’ÌĄ wĘ hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =tŇ ’Ć
Mys¡Ă CilČ NbĆŇ êĆŔ hČ wĘ MyrăĂ‘Ł vĘ hČ wĘ : rbĲĎŇ DĎ Cr¡DĘ‘Č yĘ âl¿ř oSĳ dĘŇ xĎ Sy’ăĂ 8

: oTĲ jĎ SĘ mĂ JĘ Sy’¡Ă MèĎŔ =hŇ yĆhĘ yĲĂ śrSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =l’Ć C’bĂę yĎ SkĆŇ rĳĎlĎ wĘ
śhŇ BăĄ rĘhČ hŇ n¡Ď CbŇ tĘŇ C hŇ mËŁ ŁlSĘ lĂ hŇ mÌĎ kĘŇ xĎ MyhĂÄ Łl’Ĺ žNêĄ IĂwČ 9

tŇ măČ kĘŇ xĎ ÉbrĆêĄÄ wČ : MIĲĎhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ loxě JČ bŇ lĄŔ bŇ xČ răŁ wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ 10

ÈMJČ xĘ IĆwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ tŇ m¿Č kĘŇ xĎ lJ¡Ł mĂ C MdĆŇ qĳĆ=ynĄBĘ =lJĎ tŇ m¡Č kĘŇ xĎ mĲĄ hŇ mŔŁ ŁlSĘ 11

loxĳ mĎ ynăĄBĘ ‘D¡ČrĘdČŇ wĘ lJËŁ lĘ kČŇ wĘ NmÌĎ yhĄ wĘ yxĂę rĎzĘ’Ć hĲĎ NtăĎŇ y’Ą mĲĄ ůMdĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ mĂ
wmV=yhyw
loxËJČ ’"s v.20 .’qsp N’k Vy ’"sb v.20 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.17 .’"hb hnĎ‘ĞBČ v.16

.’qsp N’k Vy ’"sb v.1 .h .s"t Nkw =tpČ WĘ =l‘ ’"s v.20 .w"dw g"d Nkw ’krm rybt rS¿Ć’Ğ
Pqm ’lbw ’krm MxĆ l¿Ć hnygn ’lbw Pqm =yhĂ yĘwČ ’"s v.2 .w"k qwsp +T +b h"d Nkw Zr’=d‘ČwĘ l"n v.1

.d"ydw b"yd ,b"d ,’"d Nkw t"ldb wydĎbĎ ‘Ğ ’"s v.4 .’krm rybt MxĆ l¿Ć yhËĂyĘwČ tYqmb ,d"dxw w"d ,g"d Nkw

.xnwm Pqm hyĆhĘ yăĂ=rSĆ ’Ğ ’"s v.8 .âlwĘ ’"s v.7 .txČtČwĘ gylp hyl‘ rsmn hrsmb ,txČêČ Sy’Ă wĘ ’"s v.5

.s"t Nk +wgw lwxk d’Ł mĘ hBĄ rĘhČ blĄ bxČrŁ wĘ l"Yw rxw’m Mdqwm l"n v.9 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9
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12 lSĳĎ mĎ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ rBĄě dČŇ yĘwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ My¡ĂoGhČ =lkĎŇ bĘŇ om¿ SĘ =yhĂř yĘwĲČ
13 rSăĆ ’Ğ ÉzrĆ’ĆÄ hĎ =NmĂ ůMyYĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č ÈrBĄ dČŇ yĘwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ wĎ hŇ è¿Ď mĂ xĞ or¡ySĂ yh¿Ă yĘwČ

=l‘Č wĘ hŇ măĎ hĄ BĘ hČ =l‘Č ÉrBĄ dČŇ yĘwČ ryuĳĂBČ ’Y¡Ą yŁ rS¿Ć ’Ğ bŇ ozŔ’Ą hĲĎ Éd‘Č wĘ NonŔ bĎŇ QĘ BČ
14 tŇ ’¡Ą ‘ČměŁ SĘ lĂ MyUĂŔ ‘ČhăĎř =lJĎ mĂ ÉC’bÄŁ IĎwČ : MygĲĂŇDĎhČ =l‘Č wĘ WmĆ r¡ĆhĎ =l‘Č wĘ PŇ o‘Ŕ hĎ

: otĲŇ mĎ kĘŇ xĎ =tŇ ’Ć C‘¡mĘ SĲĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ Ét’Ą mĄ hŇ mĳŁ ŁlSĘ tŇ măČ kĘŇ xĎ
15 hŇ mŔŁ ŁlSĘ =l’Ć ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć roYą =ëŇ lĆ mĲĆ MrĎÄ yxĂ xlČ SĘ IĂwČţ

hŇ y¿ĎhĎ bŇ hĄę ’Ł yJăĂ ChybĳĂŇ ’Ď tŇ xČ êăČ ëŇ lĆ m¡Ć lĘ Cx¿ SĘ mĲĎ otËŇ ’Ł yJ¿Ă ‘mČŔ SĎ yJăĂ
16 =l’Ć hŇ mŔŁ ŁlSĘ xlăČ SĘ IĂwČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ MrËĎyxĂ
17 tŇ onăbĘŇ lĂ É lkŇŁ yĎ âlą yJăĂ ybĂę ’Ď dŇ wăĂDĎ=tŇ ’Ć êĎ‘Ę dČÁ yĎ hŇ êĎÄ ’Č : rmĲŁ ’Ň lĄ Mr¡ĎyxĂ

dŇ ‘ąČ ChbĳĚŇ bĎŇ sĘ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ yn¿ĄjĘ mĂ wyhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉMSĄ lĘ tŇ yĂBČę
18 yhËČ Łl’Ĺ hoÌĎhyĘ xČ ynĂÄhĄ hŇ êĎě ‘Č wĘ : wlĲř gr tŇ oj¿ JČ tŇ xČ ê¡Č MtĎŔ ’Ł ÉhoĎhyĘ=tŇ êĄ
19 tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ rmĄŔ ’Ł ynăĂnĘ hĂ wĘ : ‘rĲĎ ‘gČŇj¿Ć Ny’¡ĄwĘ NTĎŔ WĎ Ny’ăĄ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ yl¡Ă

rmŔŁ ’Ň lĄ ÉybĂŇ ’Ď dŇ wąĂDĎ=l’Ć hoĎęhyĘ rBăĆ DĂ ű rSăĆ ’ĞJĲČ yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ MS¡Ą lĘ
: ymĲĂ SĘ lĂ tŇ yĂB¡Č hČ hŇ n¿ĆbĘŇ yĂ=’ChĲ ìŇ ’ĆŔ sĘ JĂ =l‘Č ÉìyêĆÄ xĘ êČ NêąĄ’Ć rSĆÄ ’Ğ ìę nĘ BĂ

20 ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ=M‘Ă CyăhĘ yĲĂ ÉydČŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ NonębĎŇ QĘ hČ =NmĂ MyzĂÁrĎ’Ğ ylĂÄ=CtŇ rĘkĘŇ yĂwĘ žhCĄYČ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ
êĎ‘Ę dČę yĎ hŇ êăĎ’Č ű yJăĂ rmĳĄ’Ň êŁ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ ìŔ lĘ NêăĄ’Ć ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ rkąČŇ WĘ C

: MynĲĂ dŇŁ ~Ă JČ MyY¡Ă ‘Ą=tŇ rĎkĘŇ lĂ ‘Čd¿ĄŇ yŁ Sy’ËĂ CnBËĎ Ny’¿Ą yJăĂ
21 rmĆ ’Ň ŁIęwČ dŇ ’ĳŁ mĘ xmăČ WĘ IĂwČ hŇ m¡Ł ŁlSĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć MrËĎyxĂ ‘ČmÌŁ SĘ JĂ yhĂÂ yĘwČ

: hŇ EĲĆhČ bŇ r¡ĎhĎ M‘¿ĎhĎ =l‘Č MkĎŔ xĎ NBăĄ ÉdwĂdĎŇ lĘ NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ MoIŔhČ ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ
22 ylĳĎ’Ą êĎxĘ l¡Č SĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą yêĂ ‘Ę mČě SĎ rmŔŁ ’Ň lĄ hŇ măŁ ŁlSĘ =l’Ć ÉMrĎyxĂ xląČ SĘ IĂwČ
23 ydČŇ bĎŇ ‘Ğţ : MySĲĂ orbĘŇ yY¿Ą‘ĞbĲČŇ C Myz¡ĂrĎ’Ğ yY¿Ą‘ĞBĲČ ìŔ YĘ pĘŇ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ ynąĂ’Ğ

MoqÂUĎ hČ =dŇ ‘ĲČ ÉMIĎBČ tŇ orąbĘŇ DĲŁ MmĄÄ yWĂ ’Ğ ynĂ ’Ğ wĲČţ hŇ UĎ yĎę NonÁbĎŇ QĘ hČ =NmĂ CdŇ rĂÄ yŁ
hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ÉhêĎ’Č wĘ ’vĳĎ tĂŇ hŇ êăĎ’Č wĘ MS¡Ď Myê¿Ă YĘ jČ nĂ wĘ ylËČ ’Ą xl¿Č SĘ êĂ =rSĆ ’Ğ

24 MyzËĂrĎ’Ğ yYÌĄ‘Ğ hŇ męŁ ŁlSĘ lĂ NtăĄŇ nŁ MorÁ yxĂ yhĂÄ yĘwČ : ytĲĂŇ yBĄ MxĆ l¿Ć tŇ t¡ĄŇ lĎ yYĂŔ pĘŇ xĆ =tŇ ’Ć
25 rJąŁ PŇ lĆ ’ĆÄ žMyrĂWĘ ‘Ć MrĎÁ yxĂ lĘ NtČÄ nĎ žhmŁ ŁlSĘ C : oYĲ pĘŇ xĆ =lJĎ MyS¡Ă orbĘŇ yY¿Ą‘ĞwĲČ

hŇ mËŁ ŁlSĘ NêÌĄ yĂ=hŇ JĲŁ tŇ ytĳĂŇ JĎ NmĆ SăĆ rJ¡Ł Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ otŔ ybĄŇ lĘ tŇ lĆ JăŁ mČ ÉMyFĂ xĂ
Mryxl
w"ywh Nwhywrt =yhĂ yĘwČ ’"sb ,d"dxw w"Td Nkw gtmb ’"hh =yhĲĂ yĘwČ ’"s ,d"ydw b"yd gtmb w"ywh =yhĂ yĘwĲČ Nk v.11

MyUĂŔ ‘ČhĎ ’"s v.14 .w"dw g"d ,b"d Nkw omËSĘ Pqm ’lbw ’krm yh¿ĂyĘwČ ’"sbw ,T"dw z"d Nkw gtm ’lb ’"hhw
,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ gĘrČ ’"sb ,yrq wylĎ gĘrČ ,bytk olgĘrČ v.17 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqz

.r"tw ‘"t ,+rt ,b"yd ,w"d
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hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ ÉhmĎ kĘŇ xĎ NtąČŇ nĎ hoĎęhywĲČ : hŇ nĲĎSĎ bĘŇ hŇ n¿ĎSĎ Mr¡ĎyxĂ lĘ 26

Ct¿Ň rĘkĘŇ IĂwČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ NybăĄŇ C ÉMrĎyxĂ NyBąĄ MŁlęSĎ yhăĂ yĘwČ olĳ =rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ
sUČŔ hČ yhăĂ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ sm¡Č hŇ mËŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ l‘Č IČÄwČ : MhĲĆ ynĄSĘ tŇ yr¡ĂbĘŇ 27

ÉSdĆŇ xÄŁ BČ MypąĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWĆÄ ‘Ğ hŇ nĎ onębĎŇ lĘ MxăĄ lĎ SĘ IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć MyS¿Ă ŁlSĘ 28

Mr¡ĎynĂ dĲŇŁ ’Ğ wĲČ otĳŇ ybĄŇ BĘ MyS¡Ă dĎŇ xĽ MyĂn¿ČSĘ NonŔ bĎŇ QĘ bČŇ CyăhĘ yĲĂ SdĆŇ xŁ ť tŇ opŔ ylĂ xĞ
lBĳĎ sČ ’WăĄ nŁ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ mËŁ ŁlSĘ lĂ yhÌĂ yĘwČ : sUĲČ hČ =l‘Č 29

rSăĆ ’Ğ ÉhmŁ ŁlSĘ lĂ MybąĂŇ ~Ď eĂ hČ yrĄÄ vĎ mĂ dŇ bČŇ lĘ ţ : rhĲĎ BĎ bŇ Y¿ĄxŁ PŇ lĆ ’¡Ć Myn¿ĂmŁ SĘ C 30

MyW¡Ă ‘Ł hĲĎ M‘ĎŔ BĎ MydăĂŇ rŁ hĎ tŇ o’ĳ mĄ SŁlă SĘ C Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =l‘Č
dŇ i¿Ą yČlĘ tŇ orËqĎ yĘ MynÌĂbĎŇ ’Ğ tŇ olÁdŇŁ GĘ MynĂÄbĎŇ ’Ğ žC‘iĂ IČwČ ëŇ lĆ UĆÃ hČ wYăČ yĘwČ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ BČ 31

MylĳĂ bĘŇ GĂ hČ wĘ Mor¡yxĂ yn¿ĄbŇŁ C hŇ mËŁ ŁlSĘ ynÌĄBŁ ClÂsĘ pĘŇ IĂwĲČ : tŇ yzĲĂgĎŇ yn¿ĄbĘŇ ’Č tŇ yĂB¡Ď hČ 32

: tŇ yĂBĲĎ hČ tŇ on¿bĘŇ lĂ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ wĘ MyY¿Ă ‘ĄhĲĎ CnykËĂŇ IĎwČ
l’ăĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ’Ň YăĄ lĘ hŇ nĎÃSĎ tŇ o’ă mĄ ‘BăČ rĘ’Č wĘ hŇ năĎSĎ MynăĂomSĘ bĂŇ yhăĂ yĘwČ w

ynĂŔ èĄ hČ SdĆŇ xăŁ hČ ’Chť wzĂę SdĆŇ xăŁ BĘ tŇ y‘ĂÁ ybĂŇ rĘhĲĎ hŇ nĎÄèĎ BČ žMyĂrČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ mĄ
rSĆÄ ’Ğ tŇ yĂBČę hČ wĘ : hoĲĎhylĲČ tŇ yĂB¡Č hČ NbĆŇ I¿ĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇŁl¿ mĘ lĂ 2

oBĳ xĘ rĎ MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ oJ¡ rĘ’Ď hŇ U¿Ď ’Č =MyèĲĂ SĂ hoĎŔhylĲČ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ hŇ nĎÁBĎ
MyrăĂWĘ ‘Ć tŇ yĂBČŔ hČ lkăČŇ yhĄ ÉynĄjĘ =l‘Č MlĎę C’hĲĎ wĘ : otĲŇ mĎ oq hŇ U¡Ď ’Č MyS¿Ă ŁlSĘ C 3

=l‘Č oB¡ xĘ rĎ hŇ UËĎ ’Č BĲĎ rWĆ ‘ÌĆ tŇ yĂBĳĎhČ bŇ xČ răŁ yn¡ĄjĘ =l‘Č oJŔ rĘ’Ď ÉhUĎ ’Č
: MymĲĂ TĚ ’Ğ Myp¿ĂŇ qĚSĘ yn¡ĄoQxČ tŇ yĂBĎŔ lČ W‘Č IăČwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ yn¿ĄjĘ 4

bŇ ybĂŔ sĎ ÉtyĂBČÄ hČ tŇ orąyqĂ =tŇ ’Ć bŇ ybĂŔ sĎ É‘wřYÄ y tŇ yĂBąČhČ ryqĂÄ =l‘Č žNbĆŇ IĂwČ 5

SmÌĄ xĎ hŇ nĎÁêŁ xĘ êČhČ ‘wřYÄ yh : bŇ ybĲĂŇ sĎ tŇ o‘¡lĎ YĘ W‘Č I¿ČwČ rybĳĂŇ DĘlČ wĘ lk¡ĎŇ yhĄ lĲČ 6

tŇ ySĂŔ ylĂ èĘ hČÄ wĘ HBĎŔ xĘ rĎ ÉhUĎ ’Č BĲĎ SSąĄ ÉhnĎkŇŁ yêĲĂ hČ wĘ HBĎę xĘ rĎ hŇ UăĎ ’Č BĲĎ
hŇ YĎ CxŔ ÉbybĂŇ sĎ tŇ yĂBąČlČ NtČÄ nĎ žto‘rĎgĘŇmĂ yJĂÃ HBĳĎ xĘ rĎ hŇ U¡Ď ’Č BĲĎ ‘bČŇ S¿Ć
hŇ m¿Ď lĄ SĘ =NbĆŇ ’ĲĆ otŔ nŁ BăĎ hĂ BĘ ÉtyĂBČÄ hČ wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ oryqĲĂ BĘ zx¿Ł ’Ğ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ 7

tŇ yĂB¡Č BČ ‘m¿Č SĘ nĂ =âlĲ lzĆŔrĘbČŇ ylăĂ JĘ =lJĎ ÉNzĆrĘGČhČ wĘ tŇ obąŇ uĎ mČ C hŇ nĳĎbĘŇ nĂ ‘i¡Ď mČ
tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ tŇ yĂB¡Č hČ PŇ tĆŇ J¿Ć =l’Ć hŇ nĎŔ kŇŁ yêăĂ hČ É‘lĎ ~ĄhČ xtČŇ jĆę : otĲŇ nŁ BĎ hĂ BĘ 8

NbĆŇ I¿ĂwČ : MySĲĂ lĂ èĘ hČ =l’Ć hŇ n¡ĎkŇŁ yêĲĂ hČ =NmĂ C hŇ nĎŔ kŇŁ yêăĂ hČ =l‘Č ÉCl‘ĞyĲČ MyQĂę ClbĘŇ C 9

: MyzĲĂrĎ’ĞBĲĎ tŇ r¡Ł dĄŇ WĘ C MybĂŔ GĄ ÉtyĂBČÄ hČ =tŇ ’Ć NjąŁ sĘ IĂwČ ChQĳĄ kČŇ yĘwČ tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć
Nbyw
,bytk ‘ČCYIĎhČ v.6 .h"dxw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘ČyYĂ yĎ ’"sb ,yrq ‘ČyYĂ yĎ ,bytk ‘ČCYyĎ v.5 .w

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘ČyYĂ IĎhČ ’"sb ,yrq ‘ČyYĂ IĎhČ
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10 =tŇ ’Ć zx¿Ł ’ĹIĲĆwČ otĳŇ mĎ oqĲ tŇ oU¡ ’Č Sm¿Ą xĎ tŇ yĂBČŔ hČ =lJĎ =l‘Č É‘wYÄ yh=tŇ ’Ć NbĆŇ IąĂwČ
11 hŇ m¡Ł ŁlSĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : MyzĲĂrĎ’Ğ yY¿Ą‘ĞBĲČ tŇ yĂB¡Č hČ
12 =tŇ ’Ć wĘ ÉytČŇ uŁ xĚBĘ ëŇ ląĄ êĄ=M’Ă hŇ nĆębŇŁ hŇ êăĎ’Č =rSĆ ’Ğ hŇ EĆÁhČ tŇ yĂBČÄ hČ : rmĲŁ ’Ň lĄ

ytąĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ MhĳĆ BĎ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ yt¡ČŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ê¿ĎrĘmČ SĲĎ wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ yTăČ jĎ SĘ mĂ
13 ëŇ ot¡Ň BĘ yêĂŔ nĘ kČŇ SăĎ wĘ : ìŇ ybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂDĎ=l’Ć yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ ëŇ êĎŔ ’Ă ÉyrĂbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć sŘ5

14 NbĆŇ IÌĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č=tŇ ’Ć bŇ z¡Ł ‘Ĺ’ĲĆ âl¿ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
15 ÉhtĎŇ yĘBČ mĂ tŇ yĂBąČhČ tŇ orÄ yqĂ =tŇ ’Ć žNbĆŇ IĂwČ : ChQĲĄ kČŇ yĘwČ tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć hŇ mËŁ ŁlSĘ

tŇ yĂBĳĎmĂ Z‘¡Ą hŇ j¿Ď YĂ NjĚŔ iĂ hČ tŇ orăyqĂ =dŇ ‘Č ÉtyĂBČÄ hČ ‘qąČrĘuČ mĂ MyzĂŔrĎ’Ğ tŇ o‘ălĘ YČ BĘ
16 MyrĂÄ WĘ ‘Ć=tŇ ’Ć žNbĆŇ IĂwČ : MySĲĂ orBĘ tŇ o‘¿lĘ YČ BĘ tŇ yĂB¡Č hČ ‘q¿ČrĘqČ =tŇ ’Ć PŇ YËČ yĘwČ

tŇ orĳyuĂ hČ =dŇ ‘Č ‘q¡ČrĘuČ hČ =NmĂ MyzĂŔrĎ’Ğ tŇ o‘ălĘ YČ BĘ ÉtyĂBČÄ hČ ytą wkř rym hŇ UĎÁ ’Č
17 hŇ yăĎhĎ hŇ U¡Ď ’Č BĲĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ : MySĲĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¡Ł lĘ rybĂŔ dĘŇ lĂ tŇ yĂBăČ mĂ Éol NbĆŇ IąĂwČ
18 tŇ ‘ČlăČ qĘ mĂ hŇ mĎ ynĂŔ jĘ ÉtyĂBČÄ hČ =l’Ć zrĆ’ąĆwĘ : ynĲĎpĘŇ lĂ lk¿ĎŇ yhĄ hĲČ ’Ch¡ tŇ yĂBĳĎhČ
19 rybÌĂŇ dĘŇ C : hŇ ’ĲĎ rĘnĂ NbĆŇ ’¡Ć Ny’¿Ą zrĆ’ĆŔ lJăŁ hČ My~ĳĂYĂ yr¡ĄCTpĘŇ C My‘ĂŔ qĎ jĘ

: hoĲĎhyĘ tŇ yr¿ĂBĘ Nor¡’Ğ=tŇ ’Ć MSĎŔ NêăĄtĂŇ lĘ NykĳĂŇ hĄ hŇ mĎ yn¡ĂjĘ mĂ tŇ yĂBËČhČ =ëŇ otĲŇ BĘ
20 MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ bŇ xČ ręŁ hŇ UăĎ ’Č MyrÌĂWĘ ‘ĆwĘ ëŇ rĆ’ÁŁ hŇ UĎÄ ’Č žMyrĂWĘ ‘Ć rybĂÃ DĘhČ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ
21 PŇ YČÄ yĘwČ : zrĆ’ĲĎ xČ B¡Ą zĘmĂ PŇ Y¿Č yĘwČ rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ Chj¡Ą YČ yĘwČ otŔ mĎ oqĲ ÉhUĎ ’Č

ÉbhĎ zĎ tŇ oqyêĂ rČBĘ rBĄÂ ‘Č yĘwČ rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ hŇ mĎ yn¡ĂjĘ mĂ tŇ yĂBËČhČ =tŇ ’Ć hŇ mÌŁ ŁlSĘ
22 MêăŁ =dŇ ‘Č bŇ h¡Ď zĎ hŇ j¿Ď YĂ tŇ yĂBËČhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Chj¡Ą YČ yĘwČ rybĂŔ DĘhČ ynăĄpĘŇ lĂ
23 rybĂŔ DĘBČ W‘Č IăČwČ : bŇ hĲĎ zĎ hŇ j¿Ď YĂ ryb¡ĂŇ DĘlČ =rSĆ ’Ğ xČ B¿Ą zĘUĂ hČ =lkĎŇ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ =lJĎ
24 PŇ nąČJĘ tŇ oUę ’Č SmăĄ xĎ wĘ : otĲŇ mĎ oq tŇ oU¡ ’Č rWĆ ‘¿Ć NmĆ SĳĎ =yYĄ‘Ğ Myb¡ĂŇ CrkĘŇ yn¿ĄSĘ

tŇ oUŔ ’Č rWĆ ‘ăĆ tŇ ynĳĂèĄ hČ bŇ Cr¡JĘ hČ PŇ n¿ČJĘ tŇ oUŔ ’Č SmăĄ xĎ wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉbCrJĘ hČ
25 ynĳĂèĄ hČ bŇ Cr¡JĘ hČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉrWĆ ‘ĆÄ wĘ : wypĲĎŇ nĎJĘ tŇ oY¿ qĘ =dŇ ‘Č wĘ wyp¡ĎŇ nĎJĘ tŇ oY¿ qĘ mĂ
26 dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ bŇ CrăJĘ hČ ÉtmČ oq : MybĲĂŇ rĚJĘ hČ yn¿ĄSĘ lĂ dŇ x¡Ď ’Ć bŇ YĆq¿ĆwĘ tŇ xËČ ’Č hŇ D¿ĎmĂ
27 ű ëŇ otăŇ BĘ MybĂÁ CrJĘ hČ =tŇ ’Ć NêĄÄ IĂwČ : ynĲĂ èĄ hČ bŇ Cr¿JĘ hČ Nk¡ĄŇ wĘ hŇ UĳĎ ’Č BĲĎ rWĆ ‘¡Ć

ÉdxĎ ’Ć hĲĎ =PŇ nČJĘ ‘GąČêĂ wČ ůMybĂŇ rĚJĘ hČ ypăĄŇ nĘ JČ =tŇ ’Ć ÈCWrĘpĘŇ IĂwĲČ ymĂę ynĂ jĘ hČ tŇ yĂBăČ hČ
ëŇ oêă =l’Ć ÉMhĆ ypĄŇ nĘ kČŇ wĘ ynĳĂèĄ hČ ryuăĂBČ tŇ ‘Čg¡ČŇ nŁ ynĂŔ èĄ hČ bŇ CrăJĘ hČ ÉPnČkĘŇ C ryuĂŔ BČ

28, 29 žt’Ą wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Myb¡ĂŇ CrJĘ hČ =tŇ ’Ć PŇ Y¿Č yĘwČ : PŇ nĲĎJĎ =l’Ć PŇ n¿ĎJĎ tŇ ‘¡Ł gĘŇ nĲŁ tŇ yĂBČŔ hČ
twryq=lk
’"sb ,yrq ytĄJĘ rĘIČmĂ ,bytk ytĄoJrĘIČmĂ v.16 .w"dxw d"dx ,T"d ,z"d Nkw yrq ‘ČyYĂ IĎhČ ,bytk ‘ČCYIĎhČ v.10

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytĄJĘ rĘIČmĂ
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tŇ rŔŁ mŁ tĲĂŇ wĘ MybăĂŇ CrJĘ Éto‘lĘ qĘ mĂ ÉyxĄ CêjĂ ‘lČęqĎ ű bŇ săČ mĄ tŇ yĂBČÁ hČ tŇ orÄ yqĂ =lJĎ
bŇ hĳĎ zĎ hŇ jăĎ YĂ tŇ yĂB¡Č hČ ‘q¿ČrĘqČ =tŇ ’Ć wĘ : NoYĲ yxĂ lČ wĘ Myn¡ĂpĘŇ QĂ mĂ My~ĳĂYĂ yr¡ĄCTpĘŇ C 30

NmĆ SĳĎ =yYĄ‘Ğ tŇ otăŇ lĘ DČ hŇ W¡Ď ‘Ď rybĂŔ DĘhČ xtČŇ jăĆ Ét’Ą wĘ : NoYĲ yxĂ lČ wĘ hŇ mĎ yn¡ĂpĘŇ lĂ 31

MhĆ ylĄ ‘Ğţ ‘lăČ qĎ wĘ ůNmĆ SĆ =yYĄ‘Ğ tŇ otăŇ lĘ DČ ÈyêĄSĘ C : tŇ ySĲĂ mĂ xĞ tŇ oz¡CzmĘ lyĂ’¿ČhĎ 32

=l‘Č dŇ rĆIËĎwČ bŇ hĳĎ zĎ hŇ jăĎ YĂ wĘ My~¡Ă YĂ yr¿ĄCTpĘŇ C tŇ orËmŁ tĂŇ wĘ MybÌĂŇ CrJĘ tŇ o‘Ä lĘ qĘ mĂ
lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ xtČŇ p¿ĆŇ lĘ hŇ WËĎ ‘Ď Nk¿ĄŇ wĘ : bŇ hĲĎ EĎhČ =tŇ ’Ć tŇ or¡mŁ êĲĂ hČ =l‘Č wĘ Myb¿ĂŇ CrJĘ hČ 33

MySĳĂ orbĘŇ yYăĄ‘Ğ tŇ ot¡Ň lĘ dČŇ yê¿ĄSĘ C : tŇ y‘ĲĂbĂŇ rĘ tŇ ’¡Ą mĄ NmĆ SĳĎ =yYĄ‘Ğ tŇ ozăCzmĘ 34

tŇ yn¡ĂèĄ hČ tŇ lĆ D¿ĆhČ My‘ËĂlĎ qĘ ynÌĄSĘ C MylĂŔ ylĂ GĘ ÉtxČ ’Č hĲĎ tŇ lĆ DąĆhČ My‘ĂÁ lĎ YĘ ynĄÄSĘ
rè¡Ď yĚmĘ bŇ hĎŔ zĎ hŇ jăĎ YĂ wĘ My~ĳĂYĂ yr¡ĄTĚ pĘŇ C tŇ orŔ mŁ tăĂŇ wĘ ÉMybĂŇ CrJĘ ‘ląČ qĎ wĘ : MylĲĂ ylĂ GĘ 35

rCT¡ wĘ tŇ yzĳĂgĎŇ yrăĄCT hŇ S¡Ď ŁlSĘ tŇ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ rYăĄxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć ÉNbĆŇ IĂÄwČ : hŇ uĲĆxĚUĘ hČ =l‘Č 36

: wzĲĂ xrČy¡ĆBĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ dŇ i¡Č yĚ tŇ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉhnĎèĎ BČ : MyzĲĂrĎ’Ğ tŇ t¿ŇŁ rĚJĘ 37

hŇ lăĎ JĎ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ hČ ’Chť lCBę xrČyăĆBĘ hŇ rĄÁ WĘ ‘Ć tŇ xČÄ ’Č hĲĎ žhnĎèĎ bČŇ C 38

=tŇ ’Ć wĘ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć Chn¡ĄbĘŇ IĂwČ wTĳř pVm=lkĎŇ lĘ C wyr¡ĎbĎŇ DĘ=lkĎŇ lĘ tŇ yĂBČŔ hČ z
NbĆŇ IĂÁwČ : otĲŇ yBĄ =lJĎ =tŇ ’Ć lk¡ČŇ yĘwČ hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SŁl¿ SĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ hŇ năĎBĎ ÉotŇ yBĄ 2

oBŔ xĘ rĎ ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ wĲČ ÉoJrĘ’Ď hŇ UąĎ ’Č hŇ ’ĎÄ mĄ NonębĎŇ QĘ hČ r‘Č yăČ ű tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
tŇ ot¿Ň rĚkĘŇ C MyzĂŔrĎ’Ğ ydăĄŇ CU‘Č ÉyrĄCT Éh‘ĎBĎ rĘ’Č l‘Čę otĳŇ mĎ oq hŇ U¡Ď ’Č MyS¿Ă ŁlSĘ C
rSăĆ ’Ğ Ét‘Ł lĎ ~Ę hČ =l‘Č É l‘ČUČÄ mĂ zrĆ’Ćę BĎ NpăĚŇ sĎ wĘ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ =l‘Č Myz¡ĂrĎ’Ğ 3

Myp¡ĂŇ qĚSĘ C : rCFĲ hČ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞ hŇ èĳĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č MydĂŔ CU‘ČhĲĎ =l‘Č 4

Myx¿Ă tĎŇ jĘ hČ =lkĎŇ wĘ : MymĲĂ ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ hŇ z¡ĎxĹmĲĆ =l’Ć hŇ z¿ĎxĹmĲĆ C MyrĳĂCT hŇ SăĎ ŁlSĘ 5

: MymĲĂ ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ hŇ z¡ĎxĹmĲĆ =l’Ć hŇ zËĎxĹmĲĆ lCmÌ C PŇ qĆSĳĎ My‘ăĂbĚŇ rĘ tŇ oz¡CzUĘ hČ wĘ
hŇ U¡Ď ’Č MyS¿Ă ŁlSĘ C oJŔ rĘ’Ď ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ hŇ WĎŔ ‘Ď ÉMydĂŇ CU‘ČhĲĎ MląĎ C’ tŇ ’ĄÄ wĘ 6

É’iĄ JĂ hČ MląĎ C’wĘ : MhĲĆ ynĄjĘ =l‘Č bŇ ‘¡ĎwĘ Myd¿ĂŇ UĚ ‘Č wĘ MhĆŔ ynĄjĘ =l‘Č ÉMlĎ C’wĘ oBĳ xĘ rĎ 7

‘q¡ČrĘuČ hČ mĲĄ zrĆ’ĆŔ BĎ NCpăŇ sĎ wĘ hŇ WĳĎ ‘Ď Tj¡Ď SĘ UĂ hČ Ml¿Ď ’Ě MSĎŔ =TjĎ SĘ yĂ rSăĆ ’Ğ
ÉtyBĄ mĂ tŇ rĆxĆę ’Č hĲĎ rYăĄxĎ MSĎÁ bŇ SĆ yĄÄ=rSĆ ’Ğ žotŇ ybĄŇ C : ‘qĲĎrĘuČ hČ =dŇ ‘Č 8

xqăČlĎ rSăĆ ’Ğ Éh‘Ł rĘjČ =tŇ bČŇ lĘ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ tŇ yĂbČÁ C hŇ yĳĎhĎ hŇ E¡ĆhČ hŇ W¿Ć ‘ĞUĲČ JČ MlĎŔ C’lĲĎ
tŇ yzĂŔGĎ tŇ DăŁ mĂ JĘ ÉtrŁ qĎ yĘ MynąĂbĎŇ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄÁ =lJĎ : hŇ EĲĆhČ Ml¡Ď C’JĎ hŇ mŔŁ ŁlSĘ 9

ZCx¡ mĂ C tŇ oxŔ pĎŇ FĘ hČ =dŇ ‘Č ÉdiĎ UČ mĂ C ZCxĳ mĂ C tŇ yĂBăČ mĂ hŇ r¡ĎgĄŇUĘ BČ tŇ or¿rĎgŇŁ mĘ
rYxh=d‘

.‘"tw T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyTĎjĎ SĘ mĂ ’"sb ,yrq wyTĎjĎ SĘ mĂ ,bytk oTjĎ SĘ mĂ v.38
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10 ÉynĄbĘŇ ’Č tŇ olĳ dŇŁ GĘ MynăĂbĎŇ ’Ğ tŇ or¡qĎ yĘ Myn¿ĂbĎŇ ’Ğ dŇ iĎě yĚmĘ C : hŇ lĲĎ odŇ GĘ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ =dŇ ‘Č
11 tŇ orËqĎ yĘ MynÌĂbĎŇ ’Ğ hŇ lĎ ‘Ę mČę lĘ mĂ C : tŇ oUĲ ’Č hŇ n¿ĆmŁ SĘ yn¡ĄbĘŇ ’Č wĘ tŇ oUŔ ’Č rWĆ ‘ăĆ
12 tŇ yzĂŔGĎ MyrăĂCT ÉhSĎ ŁlSĘ bŇ ybĂę sĎ hŇ lĎÁ odŇ GĘ hČ rYĄÄ xĎ wĘ : zrĆ’ĲĎ wĎ tŇ yz¡ĂGĎ tŇ oD¿mĂ JĘ

: tŇ yĂBĲĎ hČ Ml¿Ď ’ĚlĘ C tŇ ym¡Ă ynĂ jĘ hČ hoËĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rYÌČxĞlĲČ wĘ MyzĳĂrĎ’Ğ tŇ tăŇŁ rĚJĘ rCT¡ wĘ

13, 14 hŇ nĎÄmĎ lĘ ’Č žhèĎ ’Ă =NBĆ : r~ĲŁ mĂ Mr¡ĎyxĂ =tŇ ’Ć xu¿ČIĂwČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉxlČ SĘ IĂwČ
’lĄ UĎ IĂwČţ ůtSĆ xŁ nĘ SrăĄxŁ ÈyrĂYŁ =Sy’Ă wybăĂŇ ’Ď wĘ ylĂęêĎpĘŇ nČ hŇ FăĄ UČ mĂ ’ChÁ
hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ tŇ ‘ČDČŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhnĎ CbŇ êĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ mąĎ kĘŇ xĎ hČ =tŇ ’Ć
: oêĲ kĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć É’obŇ IĎwČ tŇ SĆ xĳŁ eĘ BČ

15 ÉtmČ oq hŇ UĎę ’Č hŇ rĄÁ WĘ ‘Ć hŇ nĆÄmŁ SĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ Myd¡ĂŇ CU‘ČhĲĎ yn¿ĄSĘ =tŇ ’Ć rYČ IËĎwČ
dŇ CU¿ ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć bŇ s¡Ł yĎ hŇ UĎŔ ’Č hŇ răĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ ÉTCxwĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ dŇ CUă ‘ČhĲĎ

16 qYăČ mĚ Myd¡ĂŇ CU‘ČhĲĎ yS¿Ą ’Ň rĎ=l‘Č tŇ tËĄŇ lĎ hŇ WĎę ‘Ď tŇ rÁŁ tĎŇ kŇŁ yêĄÄ SĘ C : ynĲĂ èĄ hČ
tŇ m¡Č oq tŇ oUŔ ’Č SmăĄ xĎ wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ tŇ rĆtăĆŇ JŁ hČ ÉtmČ oq tŇ oUę ’Č SmăĄ xĎ tŇ SĆ xĳŁ nĘ

17 hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ ÉMylĂ dĂŇ GĘ hŇ kĎę bĎŇ WĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ MykĂÂ bĎŇ WĘ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆt¿ĆŇ JŁ hČ
tŇ rĆtăĆŇ JŁ lČ Éh‘ĎbĘŇ SĂ MydĳĂŇ CU‘ČhĲĎ S’Ň răŁ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ rŔŁ tĎŇ JăŁ lČ tŇ orŔ SĘ rĘSČ

18 žynĄSĘ C MydĳĂŇ CU‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆt¿ĆŇ JŁ lČ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ
ÉrSĆ ’Ğ ÉtrŁ tĎŇ JĲŁ hČ =tŇ ’Ć tŇ oią kČŇ lĘ tŇ xĎę ’Ć hĲĎ hŇ kăĎŇ bĎŇ vĘ hČ =l‘Č bŇ ybĂÁ sĎ MyrĂÄ CT

19 ÉrSĆ ’Ğ tŇ ręŁ tĎŇ kĲŇŁ wĘ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆt¡ĆŇ JŁ lČ hŇ WĎŔ ‘Ď NkăĄŇ wĘ MynĂŔ UŁ rĂhĲĎ S’Ň răŁ =l‘Č
20 tŇ ręŁ tĎŇ kŇŁ wĘ : tŇ oUĲ ’Č ‘B¡Č rĘ’Č MlĳĎ C’BĲĎ NSăČ CS hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ MydĂŔ CU‘ČhĲĎ S’Ň răŁ =l‘Č

rbĆŇ ‘ăĄlĘ rS¡Ć ’Ğ NTĆ BĆŔ hČ tŇ UăČ ‘ĚQĘ mĂ É l‘ČUČÄ mĂ =MGČ MydĂŔ CU‘ČhĲĎ ÉynĄSĘ =l‘Č
: tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆt¿ĆŇ JŁ hČ l‘¡Č bŇ ybĂŔ sĎ MyrăĂTĚ ÉMyĂtČÄ ’Ň mĎ MynąĂoUrĂhĲĎ wĘ hŇ kĎŇ bĎŇ WĘ

21 ynĂę mĎ yĘhČ dŇ CUă ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć MqĆ IĎÁwČ lkĳĎŇ yhĄ hĲČ Ml¡Ď ’ĚlĘ MydĂŔ UĚ ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć ÉMqĆ IĎÄwČ sŘ6

=tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ ylĂŔ ’Ň mĎ vĘ hČ dŇ CUă ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć ÉMqĆ IĎÄwČ NykĂŔ yĎ ÉomSĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ
22 tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ Mê¡Ł êĂ wČ NSĳĎ oS hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ Myd¡ĂŇ CU‘ČhĲĎ S’Ň r¿Ł l‘ËČwĘ : z‘ČBĲŁ om¡ SĘ
23 hŇ UĎ ’Č BĲĎ ţ rWĆ ‘ăĆ qYĳĎ Cm MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ

hŇ wĄqĘ C otŔ mĎ oq ÉhUĎ ’Č BĲĎ SmąĄ xĎ wĘ bŇ ybĂę sĎ ű lgăŇŁ ‘Ď otÁ pĎŇ WĘ =dŇ ‘Č otÄ pĎŇ vĘ mĂ
24 ű otąŇ pĎŇ WĘ lĂ tŇ xČ êČÄ mĂ žMy‘Ă qĎ pĘŇ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ ot¡Ň ’Ł bŇ s¿Ł yĎ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ MySăĂ ŁlSĘ

ynąĄSĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć Myp¿ĂŇ uĂ mČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ rWĆ ‘Ćť otŔ ’Ł MybăĂŇ bĘŇ sĲŁ ÉbybĂŇ sĎ
MyrwT
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538 ’ Myklm 7:25—39

rqĎę BĎ rWăĎ ‘Ď ynÌĄSĘ =l‘Č dŇ mĄÂ‘Ł : otĲŇ qĎ YĚ yBĂ Myq¡ĂYĚ yĘ My‘ĂŔ qĎ jĘ hČ ÉMyrĂCT 25

MynăĂjŁ ű hŇ SăĎ ŁlSĘ C hŇ UĎ yĎÁ ű MynĂÄpŇŁ žhSĎ ŁlSĘ C hŇ nĎ opÃ YĎ ű MynăĂpŇŁ hŇ SăĎ ŁlSĘ
=lkĎŇ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ MI¿ĎhČ wĘ hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ MynăĂjŁ ÉhSĎ ŁlSĘ C hŇ BĎ gĘŇ nĆę
xrČjăĆ soJ¡ =tŇ pČŇ WĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ JĘ otËŇ pĎŇ WĘ C xpČŇ TĆŔ oyăbĘŇ ‘Ď wĘ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ Mh¡Ć yrĄxĲŁ ’Ğ 26

tŇ onËkŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć W‘Č IÌČwČ : lykĲĂŇ yĎ tŇ B¡Č MyĂj¿ČlĘ ’Č NSĳĎ oS 27

‘BąČ rĘ’Č wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ hŇ năĎ okŇ UĘ hČ ëŇ rĆ’Ł ť hŇ UĎę ’Č BĲĎ ‘BăČ rĘ’Č tŇ SĆ xĳŁ nĘ rWĆ ‘¡Ć
hŇ n¡Ď okŇ UĘ hČ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ hŇ zËĆwĘ : HtĲĎŇ mĎ oqĲ hŇ U¡Ď ’Č BĲĎ SŁl¿ SĎ wĘ HBĎŔ xĘ rĎ ÉhUĎ ’Č BĲĎ 28

ű rSăĆ ’Ğ tŇ orÂGĘ sĘ UĂ hČ =l‘ĲČwĘ : MyBĲĂ lČ SĘ hČ NyB¿Ą tŇ r¡Ł GĘ sĘ mĂ C MhĳĆ lĎ tŇ răŁ GĘ sĘ mĂ 29

l‘ČUĳĎ mĂ NJăĄ MyB¡Ă lČ SĘ hČ =l‘Č wĘ MybĂŔ CrkĘŇ C ÉrqĎ BĎ ű tŇ oyąrĎ’Ğ MyBĂę lČ SĘ hČ NyBăĄ
yeĄÄpČŇ o’ žh‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ : dŇ rĲĎom hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ tŇ oy¡Łl rqĎŔ BĎ lČ wĘ tŇ oyărĎ’ĞlĲČ ÉtxČ êČÄ mĂ C 30

tŇ păŇŁ tĄŇ JĘ wyt¡ĎŇ mŁ ‘ĞpĲČŇ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č wĘ tŇ SĆ xŔŁ nĘ ynăĄrĘsČ wĘ ÉtxČ ’Č hĲĎ hŇ nąĎ okŇ UĘ lČ tŇ SĆ xÁŁ nĘ
ChypĂŇ Cţ : tŇ oyĲŁl Sy’¡Ă rbĆŇ ‘¿ĄmĄ tŇ oqŔ YĚ yĘ tŇ păŇŁ tĄŇ JĘ hČ ÉrIŁ JĂ lČ tŇ xČ êąČmĂ MhĳĆ lĎ 31

hŇ U¡Ď ’Č NkĄŔ =hŇ WĄ ‘ĞmĲČ lgăŇŁ ‘Ď ÉhĎ ypĂÄ C hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉhlĎ ‘Ę mČÄ wĎ tŇ rĆtąĆŇ JŁ lČ tŇ yBĄÄ mĂ
âl¿ tŇ o‘¡BĎ rĚmĘ Mh¿Ć ytĄŇ rŁ GĘ sĘ mĂ C tŇ o‘Ŕ lĎ qĘ mĂ ÉhĎ yjĂÄ =l‘Č=MgČŇ wĘ hŇ UĳĎ ’Č hĲĎ yYăĂ xĞ wĲČ
Mye¡ĂpČŇ o’Ĳ hĎ tŇ od¿Ň ywĂ tŇ orŔ GĘ sĘ UĂ lĲČ ÉtxČ êČÄ mĂ lĘ MyeĂę pČŇ o’Ĳ hĎ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ : tŇ oQĲ gĚŇ‘Ğ 32

ÉhWĄ ‘ĞmĲČ C : hŇ UĲĎ ’Č hĲĎ yY¿Ă xĞ wĲČ hŇ U¡Ď ’Č dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ NpăČŇ o’hĲĎ ÉtmČ oqwĘ hŇ nĳĎ okŇ UĘ BČ 33

MhËĆ yqĄèĚ xĂ wĘ MhĆę yBĄ gČŇ wĘ MtăĎŇ odŇ yĘ hŇ bĳĎŇ JĎ rĘUĆ hČ NpăČŇ o’ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ JĘ MyeĂŔ pČŇ o’ă hĎ
tŇ oeŔ jĂ ‘BăČ rĘ’Č l’Ć ť tŇ opŔ tĄŇ JĘ ‘BăČ rĘ’Č wĘ : qYĲĎ Cm lJ¿Ł hČ Mh¡Ć yrĄèĚ xĂ wĘ 34

yYÌĂxĞ hŇ nĎę okŇ UĘ hČ S’Ň răŁ bĘŇ C : hĎ ypĲĆŇ tĄŇ JĘ hŇ n¡ĎkŇŁ UĘ hČ =NmĂ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ hŇ n¡ĎkŇŁ UĘ hČ 35

hĎ yt¡ĆŇ rŁ GĘ sĘ mĂ C hĎ ytĆŔ dŇŁ yĘ ÉhnĎkŇŁ UĘ hČ S’Ň rąŁ l‘ČÄ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű lgăŇŁ ‘Ď hŇ m¡Ď oq hŇ UËĎ ’Č hĲĎ
Myb¡ĂŇ CrJĘ hytŔ rgsmwř É l‘Č wĘ hĎ ytĆŔ dŇŁ yĘ ÉtxŁ QĚ hČ =l‘Č xêąČpČŇ yĘwČ : hŇ eĎUĲĆ mĂ 36

tŇ ’¡Ą hŇ WĎŔ ‘Ď tŇ ’Ň zăŁ JĎ : bŇ ybĲĂŇ sĎ tŇ oy¡ŁlwĘ Sy’¿Ă =r‘ČmĲČ JĘ tŇ rĳŁ mŁ tĂŇ wĘ tŇ oyărĎ’Ğ 37

: hŇ nĎhĘ QĲĎ kĚŇ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć bŇ YĆq¿Ć tŇ xËČ ’Č hŇ D¿ĎmĂ dŇ xĎÁ ’Ć qYĎÄ Cm tŇ onĳkŇŁ UĘ hČ rWĆ ‘ăĆ
ű lykăĂŇ yĎ tŇ BČÁ My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č tŇ SĆ xĳŁ nĘ tŇ or¡IŁ kĂŇ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ W‘Č IËČwČ 38

=l‘Č ÉdxĎ ’Ć roIąJĂ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ roIăJĂ hČ ÉhUĎ ’Č BĲĎ ‘BąČ rĘ’Č dŇ xĎę ’Ć hĲĎ roIăJĂ hČ
SmĄÂxĎ tŇ onŔ kŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ : tŇ onĲ okŇ UĘ hČ rWĆ ‘¡ĆlĘ tŇ xČŔ ’Č hĲĎ hŇ năĎkŇŁ UĘ hČ 39

=tŇ ’Ć wĘ olĳ ’Ň mŁ vĘ mĂ tŇ yĂB¡Č hČ PŇ tĆŇ J¿Ć =l‘Č SmËĄ xĎ wĘ NymĂŔ IĎmĂ ÉtyĂBČÄ hČ PŇ tĆŇ JąĆ=l‘Č
: bŇ gĆŇ nĲĆ lCU¿ mĂ hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą tŇ ynËĂmĎ yĘhČ tŇ yĂBÌČhČ PŇ tĆŇ JĆÄ mĂ NtČÂ nĎ MIĎęhČ
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40 tŇ oqĳrĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ My‘¡ĂIĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orŔ IŁ JĂ hČÄ =tŇ ’Ć MorŔ yxĂ W‘Č IăČwČ
ëŇ lĆ U¿Ć lČ hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ MrĎę yxĂ lkăČŇ yĘwČ

41 =l‘Č=rSĆ ’Ğ tŇ rËŁ tĎŇ JŁ hČ tŇ ŁQÌ gĚŇ wĘ MyĂnČŔ SĘ MydăĂŇ UĚ ‘Č : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą hŇ m¡Ł ŁlSĘ
tŇ ŁQă GĚ ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć tŇ oię kČŇ lĘ MyĂêČŔ SĘ tŇ okăŇ bĎŇ vĘ hČ wĘ MyĂêĳĎSĘ Myd¡ĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ S’Ň r¿Ł

42 tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č MynËĂUŁ rĂhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ rŔŁ tĎŇ JĲŁ hČ
tŇ oię kČŇ lĘ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ hŇ kăĎŇ bĎŇ vĘ lČ ÉMynĂ UŁ rĂ MyrąĂCT=ynĲĄSĘ tŇ okĳŇ bĎŇ vĘ hČ yêăĄSĘ lĂ

43 tŇ on¡kŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ rŔŁ tĎŇ JĲŁ hČ tŇ ŁQă GĚ ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć
44 dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ onĲ kŇŁ UĘ hČ =l‘Č hŇ r¡ĎWĎ ‘Ğ tŇ r¿Ł IŁ JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ rWĆ ‘ĳĎ
45 My‘ĂÁ IĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orÄ yiĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ : MIĲĎhČ tŇ xČ ê¿Č rW¡Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ rq¿ĎBĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ

MrËĎyxĂ hŇ W¿Ď ‘Ď rSĆÄ ’Ğ lhř ’Ŕ h MylăĂ JĄ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ tŇ oqę rĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
46 MqăĎYĎ yĘ ÉNDĄrĘIČhČ rJąČkĂŇ BĘ : TrĲĎmŁ mĘ tŇ SĆ x¡Ł nĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ
47 ÉhmŁ ŁlSĘ xeąČ IČwČ : NtĲĎŇ rĘYĎ Nyb¿ĄŇ C tŇ oJ¡ sĚ NyB¿Ą hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ hŇ b¡ĄŇ ‘ĞmĲČ BĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ

: tŇ SĆ xĲŁ eĘ hČ lq¿ČSĘ mĂ rq¡ČxĘ nĆ âl¿ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ bŇ r¡Ł mĄ MylĂŔ JĄ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć
48 bŇ hĎŔ EĎhČ xBăČ zĘmĂ tŇ ’Ą ť hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ rS¡Ć ’Ğ MylĂŔ JĄ hČ =lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ mŔŁ ŁlSĘ W‘Č IăČwČ
49 SmĄÄ xĎ tŇ ornŁ UĘ hČ ţ=tŇ ’Ć wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Myn¡ĂjĎ hČ MxĆ l¿Ć wylËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ NxĎę lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć wĘ

tŇ rËŁ eĄhČ wĘ xrČjÌĆhČ wĘ rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ ryb¡ĂŇ DĘhČ yn¿ĄpĘŇ lĂ lw’Ň mËŁ vĘ mĂ SmÌĄ xĎ wĘ NymĂÁ IĎmĂ
50 tŇ oj¿ JČ hČ wĘ tŇ oqËrĎzĘUĂ hČ wĘ tŇ orÌUĘ zČmĘ hĲČ wĘ tŇ ojiĂ hČ wĘţ : bŇ hĲĎ zĎ MyĂx¡ČqČ lĘ UĆ hČ wĘ

SdĆŇ qăŁ lĘ ymĂÁ ynĂ jĘ hČ tŇ yĂBČÄ hČ žtotŇ lĘ dČŇ lĘ tŇ otÃ jŁ hČ wĘ rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ oê¡xĘ UČ hČ wĘ
51 ÉMlČ SĘ êĂ wČ : bŇ hĲĎ zĎ lk¡ĎŇ yhĄ lČ tŇ yĂBËČhČ yt¿ĄŇ lĘ dČŇ lĘ MySĂę dĎŇ uĽhČ

hŇ mÁŁ ŁlSĘ ’bĄÄ IĎwČ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =lJĎ
NtČě nĎ MylĂŔ JĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉbhĎ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ =tŇ ’Ć wybĂę ’Ď dŇ wăĂDĎ ű ySăĄ dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć

x ynăĄqĘ zĂ=tŇ ’Ć hŇ măŁ ŁlSĘ lhăĄ qĘ yČ z’ăĎ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ ’Ł BĘ
l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ lĂ tŇ obÁ ’Ď hĲĎ y’ĄÄ yWĂ nĘ žtoFUČ hČ ySăĄ ’Ň rĎ=lJĎ =tŇ ’Ć l’ĄÃ rĎWĘ yĂ
hoËĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÌ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ olÂ‘ĞhĲČ lĲĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =l’Ć

2 Sy’ăĂ =lJĎ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ =l’Ć ClÁhĞuĎÄ IĂwČ : NoIĲYĂ ’yh¿Ă dŇ w¡ĂDĎ ry‘¿ĂmĄ
3 lJ¡Ł C’běŁ IĎwČ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ x¿Ł hČ ’Ch¡ gŇxĳĎ BĆ Myn¡ĂtĎŇ ’ĲĄ hĎ xrČy¿ĆBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
4 ÉhoĎhyĘ Norą’Ğ=tŇ ’Ć ClÂ‘ĞIĲČwĲČ : NorĲ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ C’¿ WĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ

MtĎŔ ’Ł Clă ‘ĞIĲČwČ lhĆ ’ĳŁ BĎ rSăĆ ’Ğ SdĆŇ u¡Ł hČ yl¿Ą JĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ wĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć wĘ
Mynhkh
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MydăĂŇ ‘Ď oeĲ hČ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ 5

âl¿ wĘ CrËpĘŇ iĲĎ yĂ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ rqĎŔ bĎŇ C N’Ň YăŁ ÉMyxĂ BĘ zČmĘ Norĳ’Ď hĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ oê¡’Ă wylĎŔ ‘Ď
omË oqmĘ =l’Ć hoÌĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć MynĂ hĞJĲŁ hČ ţ C’băĂŇ IĎwČ : bŇ rĲŁ mĄ Cn¡UĎ yĂ 6

: MybĲĂŇ CrJĘ hČ yp¿ĄŇ nĘ JČ tŇ xČ ê¡Č =l’Ć MySĳĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qăŁ =l’Ć tŇ yĂB¡Č hČ ryb¿ĂŇ DĘ=l’Ć
MybËĂŇ rĚJĘ hČ CJsÌŁ IĎwČ Norĳ’Ď hĲĎ Moq¡ mĘ =l’Ć MyĂpČŔ nĎJĘ MyWăĂ rĘjĲŁ ÉMybĂŇ CrJĘ hČ yJąĂ 7

ySĄÄ ’Ň rĎ žC’rĎIĄwČ ůMyDĂBČ hČ ÈCkŇ rĂ’Ğ IĲČwČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ wyD¡ĎBČ =l‘Č wĘ Nor¿’Ď hĲĎ =l‘Č 8

MSĎŔ CyhĘ IăĂwČ hŇ YĎ Cxĳ hČ C’¡ rĎyĄ âl¿ wĘ rybĂŔ DĘhČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉSdĆŇ uÄŁ hČ =NmĂ MyDąĂBČ hČ
xČ e¿Ă hĂ rSĆÄ ’Ğ MynĂŔ bĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ oxă lĚ ÉynĄSĘ qrČę NorŔ ’Ď BĲĎ Ny’Ą ť : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 9

Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =M‘Ă ÉhoĎhyĘ tŇ rąČJĎ rSĆÄ ’Ğ bŇ rĳĄxŁ BĘ hŇ S¡Ć mŁ MSËĎ
’l¡Ą mĎ N¿Ďn‘ĎhĲĆ wĘ SdĆŇ uĳŁ hČ =NmĂ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ tŇ ’Ň Y¿ĄBĘ yhĂě yĘwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 10

sŘ7 NnĳĎ‘ĎhĲĆ yn¿ĄjĘ mĂ tŇ r¡ĄSĎ lĘ dŇ m¿Ł ‘ĞlĲČ MynËĂhĞJĲŁ hČ ClÌ kĘŇ yĲĎ=âlwĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć 11

rmăČ ’Ď z’¡Ď : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’l¿Ą mĎ =yJĲĂ 12

lb¡ĚŇ zĘ tŇ yB¿Ą ytĂŇ ynËĂbĎŇ hŇ n¿Ł BĎ : lpĲĆŇ rĎ‘ĞBĲĎ NJ¡Ł SĘ lĂ rmČŔ ’Ď hoăĎhyĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ 13

tŇ ’¡Ą ëŇ rĆbĎě yĘwČ wynĎŔ jĎ =tŇ ’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ bŇ iąĄ IČwČ : MymĲĂ lĎ o‘Ĳ ì¡Ň êĘ bĘŇ SĂ lĘ Nok¿Ň mĎ ëŇ ĳĎl 14

ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : dŇ mĲĄ ‘Ł l’¡Ą rĎWĘ yĂ lh¿Č qĘ =lkĎŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ 15

: rmĲŁ ’Ň lĄ ’Q¡Ą mĂ od¿Ň yĎbĘŇ C ybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ tŇ ’¡Ą wypĂŔ BĘ rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
=âlĲ ůMyĂrČYĘ UĂ mĂ È l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yUăĂ ‘Č=tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň YĄÁ oh rSĆÄ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ 16

MSĳĎ ym¡Ă SĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ry‘Ăę bĘŇ yêĂ rĘxăČbĎŇ
ybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ bŇ b¡ČŇ lĘ =M‘Ă yhĂě yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č=l‘Č tŇ oy¡hĘ lĲĂ dŇ wĂŔdĎŇ BĘ rxăČ bĘŇ ’Ć wĲĎ 17

dŇ wăĂDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą lĘ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ 18

yJ¿Ă tĎŇ bŔŁ yTĂ hĹ ymĳĂ SĘ lĂ tŇ yĂB¡Č tŇ on¿bĘŇ lĂ ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ =M‘Ă ÉhyĎhĎ rSąĆ ’Ğ N‘Č yČę ybĂŔ ’Ď
’YăĄ IŁ hČ ÉìnĘ BĂ =M’Ă yJąĂ tŇ yĂBĳĎhČ hŇ n¡ĆbĘŇ tĂŇ âl¿ hŇ êĎŔ ’Č qrăČ : ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ 19

rSăĆ ’Ğ or¡bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ MqĆ IăĎwČ : ymĲĂ SĘ lĂ tŇ yĂB¡Č hČ hŇ n¿ĆbĘŇ yĂ=’ChĲ ìŇ yYĆŔ lĎ xĞmĲĄ 20

ÉrSĆ ’ĞJĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ’iăĄ JĂ =l‘Č bŇ SăĄ ’Ą wĲĎ ybĂÁ ’Ď dŇ wĂÄDĎ žtxČ êČ MqĚÃ ’Ď wĲĎ rBĳĄDĂ
MWĂÄ ’Ď wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą lĘ tŇ yĂBČŔ hČ hŇ năĆbĘŇ ’Ć wĲĎ hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ 21

CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉtrČJĎ rSąĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ yrăĂBĘ MS¡Ď =rSĆ ’Ğ NorŔ ’Ď lĲĎ ÉMoqmĎ MSąĎ
hŇ męŁ ŁlSĘ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mt¡ĎŇ ’Ł o’¿ yYĂ ohĲ BĘ 22

: MyĂmĲĎ èĎ hČ wyj¡ĎJČ Wr¿Ł pĘŇ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ dŇ gĆŇ n¡Ć hoĎŔhyĘ xBăČ zĘmĂ ÉynĄpĘŇ lĂ
rm’yw
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23 l‘ČUČŔ mĂ MyĂmăČèĎ BČ MyhĂŔ Łl’Ĺ ìŇ omăř JĎ =Ny’ĲĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ rmČę ’Ň IŁ wČ
Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ hČ ìŇ ydĆě bĎŇ ‘ĞlĲČ dŇ sĆ xĆŔ hČ wĲĘ ÉtyrĂBĘ hČ rmąĄ SŁ tŇ xČ êĳĎmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č wĘ

24 tŇ ’¿Ą ybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ ÉìDĘbĘŇ ‘ČlĘ êĎrĘmČę SĎ rSăĆ ’Ğ : MBĲĎ lĂ =lkĎŇ BĘ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ
25 hŇ êĎÂ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ tĎŇ ’Ň Q¡Ą mĂ ì¿Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ C ìŇ ypËĂŇ BĘ rB¿Ą dČŇ êĘ wČ olĳ êĎrĘB¡Č DĂ=rSĆ ’Ğ

êĎrĘBąČ DĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉybĂŇ ’Ď dŇ wąĂdĎŇ ÉìDĘbĘŇ ‘ČlĘ rmŁ SĘ ţ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’iăĄ JĂ =l‘Č bŇ S¡Ą yŁ ynČŔ pĎŇ QĘ mĂ ÉSy’Ă ì¿Ň lĘ tŇ rĄÄ JĎ yĂ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉoQ
êĎkĘŇ ¡ČlhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ynČŔ pĎŇ lĘ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉMJĎ rĘDČ=tŇ ’Ć ìŇ ynąĆbĎŇ CrÄ mĘ SĘ yĂ=M’Ă qrČţ

26 êĎrĘBČŔ DĂ rSăĆ ’Ğ ìŇ yrĆbĎŇ DĘ É’nĎ NmĆ ’ąĎ yĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : ynĲĎpĎŇ lĘ
27 hŇ eĄhĂ ţ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č Myh¡Ă Łl’Ĺ bŇ S¿Ą yĄ MnĎŔ mĘ ’ĚhĲČ yJĂ ť : ybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂDĎ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘ČlĘ

rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =yJĲĂ PŇ ’Čě ìŇ ClŔ JĘ lĘ kČŇ yĘ âlă ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ymąĄSĘ C MyĂmČÁ èĎ hČ
28 ‘ČmąŁ SĘ lĂ yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ot¡Ň eĎxĂ êĘ =l’Ć wĘ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č tŇ QÌČ pĂŇ êĘ =l’Ć tĎŇ ynĂÁpĎŇ C : ytĂŇ ynĲĂ BĎ

: MoIĲhČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ lQ¿Ą jČ tĘŇ mĂ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č rSÌĆ ’Ğ hŇ QĎŔ pĂŇ êĘ hČ =l’Ć wĘ ÉheĎrĂhĲĎ =l’Ć
29 MoqŔ UĎ hČÄ =l’Ć MoyŔwĎ hŇ lĎ yĘlăČ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =l’Ć tŇ oxÁ tĚŇ pĘŇ ìŇ nĆÄ y‘Ą žtoyhĘ lĲĂ

lQăĄ jČ tĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ hŇ QĎŔ pĂŇ êĘ hČ =l’Ć É‘ČmÄŁ SĘ lĂ MSĳĎ ym¡Ă SĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ êĎrĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ
30 ìăŇ UĘ ‘Č wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č tŇ eąČxĂ êĘ =l’Ć êĎÁ ‘Ę mČ SĎÄ wĘ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć ìŔ DĘbĘŇ ‘Č

MoqąmĘ =l’Ć ‘mČÂSĘ êĂ hŇ êĎ’Č wĘţ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ hČ =l’Ć Cl¡ lĘ jĲČ tĘŇ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
31 ÉSy’Ă ’T¿Ď xĹyĲĆ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą : êĎxĘ lĲĎ sĎ wĘ ê¡Ď ‘Ę mČ SĲĎ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ =l’Ć ÉìêĘ bĘŇ SĂ

tŇ yĂB¿Č BČ ì¡Ň xĞBĲČ zĘmĲĂ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ lËĎ ’Ď ’bĎę C otĳŇ Łl’ĞhĲČ lĘ hŇ l¡Ď ’Ď ob¿Ň =’SĎ nĲĎ wĘ Ch‘ĄŔ rĄlĘ
32 ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć êăĎTĘ pČŇ SĲĎ wĘ ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ MyĂmČę èĎ hČ ‘măČ SĘ êĂ ű hŇ êăĎ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ

ol¡ tŇ tĆŇ l¿Ď qyDĂŔ YČ qyDăĂYĘ hČ lĘ C oSĳ ’Ň rŁ BĘ oJ¡ rĘDČ tŇ t¿ĄŇ lĎ ‘SĎŔ rĎ ‘Č ySăĂ rĘhČ lĘ
33 rSăĆ ’Ğ bŇ y¡Ąo’ yn¿ĄpĘŇ lĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ìÌŇ UĘ ‘Č PŇ gĄÂeĎhĂ BĲĘ : otĲŇ qĎ dĘŇ YĂ JĘ

CnËeĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ ClÌ lĘ jĲČ tĘŇ hĲĂ wĘ ìŇ mĆŔ SĘ =tŇ ’Ć CdăŇ ohwĘ ÉìylĆÄ’Ą CbŇ SąĎ wĘ ëŇ ĳĎl=C’TĘ xĆ yĆ
34 tŇ ’Ň F¡Č xČ lĘ êĎŔ xĘ lČ săĎ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ‘măČ SĘ êĂ ÉhêĎ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č BČ ìŇ yl¡Ć ’Ą

: MtĲĎŇ obŇ ’ĞlĲČ êĎt¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l’Ć ÉMtĎŇ bŇŁ SĲĄ hĞ wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č
35 ëŇ ĳĎl=C’TĘ xĆ yĆ yJăĂ rT¡Ď mĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ MyĂmËČSĎ rY¿Ą‘ĎhĄ BĘ

NCb¡Ň CSyĘ Mt¿ĎŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ C ìŇ mĆŔ SĘ =tŇ ’Ć CdăŇ ohwĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =l’Ć ClÂlĘ jĲČ tĘŇ hĲĂ wĘ
36 ìăŇ UĘ ‘Č wĘ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ tŇ ’Ň FąČ xČ lĘ êĎÁ xĘ lČ sĎÄ wĘ MyĂmČę èĎ hČ ‘măČ SĘ êĂ ű hŇ êăĎ’Č wĘ : MnĲĄ‘ĞtĲČŇ yJ¿Ă

hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ HbĳĎŇ =CkŇ lĘ yĲĄ rSăĆ ’Ğ hŇ b¡ĎŇ oFhČ ëŇ rĆD¿ĆhČ =tŇ ’Ć MrËĄotŇ yJ¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
rTm
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: hŇ lĲĎ xĞ nĲČlĘ ì¡Ň UĘ ‘ČlĘ hŇ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č =l‘Č ÉrTĎ mĎ
hŇ BąĆ rĘ’Č NoqÁ rĎyĄ NopÄ DĎSĂ hŇ yĆhĘ yĲĂţ=yJĲĂ rbĆŇ DăĆ ZrĆ’Ďę bĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=yJĂ bŇ ‘ĎÂrĎ 37

=lJĲĎ ‘gČŇ n¡Ć=lJĎ wyrĳĎ‘ĎSĘ ZrĆ’ăĆBĘ ob¡Ň yĘ’ĲŁ olË =rYČ yĲĎ yJÌĂ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ yJăĂ É lysĂ xĎ
lk¡ŇŁ lĘ MdĎŔ ’Ď hăĎ =lkĎŇ lĘ ÉhyĆhĘ tĲĂŇ rSąĆ ’Ğ hŇ eĎę xĂ êĘ =lkĎŇ hŇ QăĎ pĂŇ êĘ =lJĎ : hŇ lĲĎ xĞmĲČ 38

tŇ yĂB¿Č hČ =l’Ć wyj¡ĎJČ Wr¿ČpĎŇ C obŔ bĎŇ lĘ ‘gČŇ năĆ Sy’Ă ť NC‘ę dĘŇ yĄ rSăĆ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č
êąĎtČŇ nĲĎ wĘ tĎŇ yWĂŔ ‘Ď wĘ êăĎxĘ lČ sĲĎ wĘ ÉìêĆÄ bĘŇ SĂ NokąŇ mĘ MyĂmČÁ èĎ hČ ‘mČÄ SĘ êĂ hŇ êĎ’Č wĘţ : hŇ EĲĆhČ 39

ìŔ DĘbČŇ lĘ ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ obĳŇ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ‘d¡ČŇ êĄ rS¿Ć ’Ğ wykĎŔ rĎDĘ=lkĎŇ JĘ ÉSy’Ă lĎ
Mh¿Ą =rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČÄ =lJĎ ìŇ C’Ŕ rĎyĲĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄBĘ =lJĎ bŇ b¡ČŇ lĘ =tŇ ’Ć 40

: CnytĲĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ hŇ êĎt¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č MyI¡ĂxČ
ZrĆ’¿ĆmĄ ’bËĎŇ C ’Chĳ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ì¿Ň UĘ ‘ČmĲĄ =âl rSËĆ ’Ğ yrĂŔ kĘŇ eĎhČ =l’Ć ÉMgČŇ wĘ 41

ÉìdĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć wĘ lodŔ GĎhČ ìăŇ mĘ SĂ =tŇ ’Ć ÉNC‘mĘ SĘ yĂ yJąĂ : ìŇ mĲĆ SĘ N‘Čm¿Č lĘ hŇ q¡ĎoxrĘ 42

hŇ êĎÂ’Č : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =l’Ć lQ¡Ą jČ tĘŇ hĂ wĘ ’b¿ĎŇ C hŇ yĳĎCTeĘ hČ ì¡Ň ‘ĞrĲŁ zĘC hŇ qĎŔ zĎxĞhĲČ 43

ìŇ yl¡Ć ’Ą ’r¿ĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ tĎŇ yWĂě ‘Ď wĘ ìŇ êĆŔ bĘŇ SĂ NokăŇ mĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ‘mąČ SĘ êĂ
ÉìtĘŇ ’ĲŁ hŇ ’ąĎ rĘyĂlĘ ìŇ mĆę SĘ =tŇ ’Ć ZrĆ’ĎÁ hĎ yUĄÄ ‘Č=lJĎ žNC‘dĘŇ yĄ N‘ČmăČ lĘ yrĳĂkĘŇ eĎhČ
rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =l‘Č ’rĎŔ qĘ nĂ ìăŇ mĘ SĂ =yJĲĂ tŇ ‘ČdČě lĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘ČJĘ
ëŇ rĆD¡ĆBČ obŔ yĘ’ăŁ =l‘Č ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ lČ ìąŇ UĘ ‘Č ’YĄÄ yĄ=yJĲĂ : ytĂŇ ynĲĂ BĎ 44

êĎrĘxăČBĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ ëŇ rĆDąĆ hoĎęhyĘ=l’Ć Clă lĘ jĲČ tĘŇ hĂ wĘ MxĳĄ lĎ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ
Mt¡ĎŇ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć MyĂmČŔ èĎ hČ ÉêĎ‘Ę mČ SĲĎ wĘ : ìŇ mĲĆ SĘ lĂ ytĂŇ n¿Ă BĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č hČ wĘ HBĎŔ 45

rSăĆ ’Ğ ÉMdĎŇ ’Ď Ny’ąĄ yJăĂ ëŇ lĎę =C’TĘ xĆ yĲĆ yJăĂ : MTĲĎ jĎ SĘ mĂ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ MtĳĎŇ eĎxĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ 46

=l’Ć ÉMhĆ ybĄŇ SĲŁ MCbąŇ SĎ wĘ bŇ yĳĄo’ ynăĄpĘŇ lĂ Mê¡ĎtČŇ nĘ C MbĎŔ êăĎpĘŇ nČ’ĲĎ wĘ ’TĎŔ xĹyĲĆ=âl
rSăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ MBĎŔ lĂ =l’Ć ÉCbŇ ySĂÄ hĄ wĘ : hŇ bĲĎŇ orqĘ o’¿ hŇ q¡ĎoxrĘ bŇ yĄŔo’hĎ ZrĆ’ăĆ 47

Cn’Ň T¿Ď xĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ ybĄŇ SĲŁ ZrĆ’ąĆBĘ ìŇ ylĆę ’Ą Cnă eĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ ű CbŇ SăĎ wĘ MSĳĎ =CBSĘ nĂ
ZrĆ’¿ĆBĘ MSĎŔ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ÉMbĎŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ìŇ ylĆę ’Ą CbŇ SăĎ wĘ : Cn‘Ę SĲĎ rĎ Cnyw¡Ă‘ĹhĲĆ wĘ 48

rSăĆ ’Ğ ÉMYĎ rĘ’Č ëŇ rĆDąĆ ìŇ ylĆę ’Ą Clă lĘ jĲČ tĘŇ hĲĂ wĘ MtĳĎŇ ’Ł CbăŇ SĎ =rSĆ ’Ğ Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ
: ìŇ mĲĆ SĘ lĂ tĎŇ ynĂ BĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č hČ wĘ êĎrĘxČŔ BĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ MtĎŔ obŇ ’ĞlĲČ hŇ êĎtăČŇ nĎ
tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ MtĳĎŇ eĎxĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ Mt¡ĎŇ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć ìŔ êĘ bĘŇ SĂ NokăŇ mĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ êąĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ 49

rSăĆ ’Ğ Mh¡Ć y‘ĄSĘ jĂ =lkĎŇ lĘ C ëŇ lĎŔ =C’TĘ xĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉìUĘ ‘ČlĘ êąĎxĘ lČ sĲĎ wĘ : MTĲĎ jĎ SĘ mĂ 50

ì¿Ň UĘ ‘Č=yJĲĂ : MCmĲ xĞrĲĂwĘ Mh¡Ć ybĄŇ SŁ yn¿ĄpĘŇ lĂ MymËĂ xĞrĲČlĘ MêÌĎtČŇ nĘ C ëŇ bĳĎŇ =C‘SĘ jĲĎ 51

: lzĲĆrĘBČ hČ rCJ¿ ëŇ oê¡mĂ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉtĎ’Ň YĄÄ oh rSąĆ ’Ğ MhĳĄ ì¡Ň tĘŇ lĲĎ xĞ nĲČ wĘ
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52 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č tŇ e¡ČxĂ êĘ =l’Ć wĘ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č tŇ eăČxĂ êĘ =l’Ć ÉtoxtĚŇ pĘŇ ìŇ ynąĆy‘Ą tŇ oyÄhĘ lĲĂ
53 ÉìlĘ MêąĎlĘ DČbĘŇ hĂ hŇ êĎÂ’Č =yJĲĂ : ìŇ ylĲĆ ’Ą M’¿Ď rĘqĲĎ lk¡ŇŁ BĘ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ‘ČmăŁ SĘ lĂ

ìŇ DĆę bĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ ű dŇ yăČBĘ êĎrĘBČÁ DĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ yUăĄ ‘Č lJ¡Ł mĂ hŇ lĎŔ xĞ nĲČlĲĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ CnytËĄŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ìÌŇ ’Ğ yYĲĂ ohBĘ

54 hŇ Q¿Ď pĂŇ êĘ hČ =lJĎ tŇ ’ËĄ hoĎŔhyĘ=l’Ć É lQĄ jČ tĘŇ hĂ lĘ hŇ męŁ ŁlSĘ tŇ oQă kČŇ JĘ ű yhăĂ yĘwČ
wyj¡ĎkČŇ wĘ wyJĎŔ rĘBĂ =l‘Č ‘ČrăŁ JĘ mĂ ÉhoĎhyĘ xBąČ zĘmĂ ynĄÄpĘŇ QĂ mĂ MqĎÂ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ e¡ĎxĂ êĘ hČ wĘ

55 loq¿ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ rĆbĎě yĘwČ dŇ měŁ ‘Ę IČwĲČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ tŇ oW¿ rĚjĘ
56 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ oUă ‘ČlĘ ÉhxĎ CnmĘ NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ ëŇ CrăBĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ lod¡Ň GĎ

rSăĆ ’Ğ bŇ oFŔ hČ orăbĎŇ DĘ É lJŁ mĂ dŇ xĎę ’Ć rbăĎŇ DĎ lpČÂ nĎ=âlĲ rBĳĄDĂ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ
57 hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ CnUĎŔ ‘Ă ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ yhĂÄ yĘ : oDĲbĘŇ ‘Č hŇ S¿Ć mŁ dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ
58 wylĳĎ’Ą Cnb¡ĄŇ bĎŇ lĘ tŇ oF¿ hČ lĘ : CnSĲĄ FĘ yĂ=l’ĲČ wĘ Cnb¡ĄŇ zĘ‘Č yĲČ=l’Č CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă sŘ8

hŇ C¡ĎYĂ rS¿Ć ’Ğ wyTĎŔ jĎ SĘ mĂ C ÉwyuĎ xĚ wĘ wytąĎŇ wŁ YĘ mĂ rmÄŁ SĘ lĂ wĘ wykĎę rĎDĘ=lkĎŇ BĘ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ
59 hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉyêĂ nĘ eČÄxČ tĘŇ hĂ rSąĆ ’Ğ hŇ QĆ ’Ąę yrČÁ bĎŇ dĘŇ CyÄhĘ yĲĂwĘ : CnytĲĄŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć

oDę bĘŇ ‘Č TjăČ SĘ mĂ ű tŇ oWă ‘ĞlĲČ hŇ lĎ yĘlĳĎ wĎ MmăĎ oy Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć MybËĂŇ rŁ qĘ
60 yUăĄ ‘Č=lJĎ tŇ ‘ČDČ ť N‘ČmČę lĘ : omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ oU¿ ‘Č TjËČ SĘ mĂ C
61 MlĄŔ SĎ ÉMkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ hŇ yąĎhĎ wĘ : dŇ o‘Ĳ Ny’¡Ą MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ

: hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ wyt¡ĎŇ wŁ YĘ mĂ rm¿Ł SĘ lĂ wĘ wyuËĎxĚBĘ tŇ kĆŇ lÌĆlĎ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ M‘¡Ă
62, 63 hŇ męŁ ŁlSĘ xBăČ zĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ xbČŇ z¡Ć Myx¿Ă bĘŇ zĲŁ oUĳ ‘Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ wĲĘ

ÉMyĂnČÄSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć rqĎę BĎ ůhoĎhylĲČ xbăČŇ zĎ rSăĆ ’Ğ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ tŇ ’ăĄ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉCkŇ nĘ xĘ IČwĲČ PŇ lĆ ’ĳĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ N’Ň YěŁ wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ

64 rYĄę xĎ hĲĆ ëŇ oêă =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ SDČÄ qĂ ’Chę hČ MoIăBČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =lkĎŇ wĘ
hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhlĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć MSĎę hŇ WĎ ‘ăĎ=yJĂ hoĎŔhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrSĆ ’Ğ
NTęŁ qĎ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rSăĆ ’Ğ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ xBąČ zĘmĂ =yJĲĂ MymĳĂ lĎ èĘ hČ ybăĄŇ lĘ xĆ tŇ ’¡Ą wĘ

65 W‘ČIăČwČ : MymĲĂ lĎ èĘ hČ yb¿ĄŇ lĘ xĆ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lăĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć É lykĂŇ hĎ mĲĄ
lodÁ GĎ lhĎÄ qĎ žoU‘Ă l’ăĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ gŇxĎÃ hĲĆ =tŇ ’Ć ű ’yhăĂ hČ =tŇ ‘ĄbĲĎŇ hŇ măŁ ŁlSĘ
tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ MyĂrČę YĘ mĂ lxČ năČ=dŇ ‘Č ű tŇ măĎ xĞ ’ob¿Ň QĘ mĂ

66 xQăČ SĂ ÉynĂ ymĂ èĘ hČ MoIąBČ : MoyĲ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ wĘ Mym¡Ă yĎ
ybĄŇ oTă wĘ ÉMyxĂ mĄ WĘ MhĆę ylĄ hĽ’ĲĎ lĘ CkăŇ lĘ IĲĄwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć Ck¡Ň rĘbĲĎŇ yĘwČĲ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
bl
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l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ CĲ oDŔ bĘŇ ‘Č dŇ wăĂdĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ hŇ bĎę oFhČ =lJĎ l‘ăČ bŇ lĄŔ
ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć tŇ on¿bĘŇ lĂ hŇ mŔŁ ŁlSĘ tŇ oQă kČŇ JĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : oUĲ ‘Č T
: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ Zp¡ĄŇ xĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ mŔŁ ŁlSĘ qSĆ xăĄ =lJĎ Ét’Ą wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ
wyl¡Ď ’Ą hŇ ’¿Ď rĘnĂ rSËĆ ’ĞJĲČ tŇ ynĳĂSĄ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =l’Ć hoËĎhyĘ ’rÌĎIĄwČ 2

ÈìtĘŇ eĲĎxĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ ìăŇ tĘŇ QĲĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę mČ SĎ ţ wylĎę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : No‘Ĳ bĘŇ gĂŇBĘ 3

hŇ tĎŇ nĂŔ BĎ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =tŇ ’Ć yêĂ SĘ DČę qĘ hĂ ůynČpĎŇ lĘ hŇ êĎ nĘ eăČxČ tĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ
hŇ êĎÂ’Č wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ MS¡Ď yBËĂ lĂ wĘ ynÌČy‘Ą CyÄhĎ wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č MS¡Ď ym¿Ă SĘ =MCWĲ lĎ 4

rSĆ ŁyŔbĘŇ C bŇ băĎŇ lĄ =MtĎŇ BĘ ÉìybĂÄ ’Ď dŇ wąĂDĎ ëŇ lČÁhĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ ynČę pĎŇ lĘ ëŇ ăĄlêĄ=M’Ă
ytĂÁ mŁ qĂÄ hĞ wĲČ : rmĲŁ SĘ êĂ yT¡Č jĎ SĘ mĂ C yu¿ČxĚ ìŇ ytĳĂŇ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ tŇ oWě ‘ĞlĲČ 5

dŇ wąĂDĎ=l‘Č yêĂ rĘBČę DĂ rSăĆ ’ĞJĲČ MlĳĎ ‘Ł lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ìËŇ êĘ kĘŇ lČ mĘ mĲČ ’iÌĄ JĂ =tŇ ’Ć
bŇ oSÄ =M’Ă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’i¿Ą JĂ l‘¡ČmĄ Sy’ĂŔ ÉìlĘ tŇ rąĄJĎ yĂ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìybĂÄ ’Ď 6

rS¿Ć ’Ğ ytČŔ uŁ xĚ ytăČŇ wŁ YĘ mĂ ÉCrmĘ SĘ tĂŇ âlą wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ mĲĄ ÉMkĆŇ ynĄbĘŇ C MêąĆ’Č NCbÁ SĚ êĘ
Mt¡ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉMêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MêĆę kĘŇ lČ hĞ wĲČ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ yêĂ t¡ČŇ nĎ
yêĂ tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynąĄjĘ l‘ČÄ mĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yêăĂ rČkĘŇ hĂ wĘ : MhĲĆ lĎ 7

hŇ yÌĎhĎ wĘ ynĳĎjĎ l‘ăČmĄ xQ¡Č SČ ’Ğ ymĂŔ SĘ lĂ yêĂ SĘ DăČqĘ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉtyĂBČÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ MhĆŔ lĎ
hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ wĘ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ BĘ hŇ n¡Ď ynĂ SĘ lĂ wĘ lS¿Ď mĎ lĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ 8

ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď hŇ mĆÄ =l‘Č Crę mĘ ’ĲĎ wĘ qrĳĎSĎ wĘ MèăŁ yĂ wyl¡Ď ‘Ď rb¿ĄŇ ‘Ł =lJĎ NoyŔlĘ ‘Ć
CbÁ zĘ‘ĲĎ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č Crę mĘ ’ĲĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č lČ wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇ kĎŇ JĎŔ 9

ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈMtĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ’yYăĂ oh rSĆÄ ’Ğ MhĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć
’ybąĂŇ hĄ NJĄę =l‘Č MdĳĚŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ Mh¡Ć lĎ wx¿ř tVyw MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň BĲĄ ÉCqzĂxĞ IĲČwČĲ
ÉhYĄqĘ mĂ yhĂę yĘwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ 10

ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć MyêĳĂ BĎ hČ ynăĄSĘ =tŇ ’Ć hŇ m¡Ł ŁlSĘ hŇ n¿ĎBĎ =rSĆ ’Ğ hŇ nĎŔ SĎ MyrăĂWĘ ‘Ć
žyYĄ ‘ĞBĲČ hŇ mÁŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć ’vĎÄ nĂ rYŁ ţ=ëŇ lĆ mĲĆ MrăĎyxĂ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ 11

hŇ mąŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žNêĄ yĂ z’ĎÃ oYĳpĘŇ xĆ =lkĎŇ lĘ bŇ h¡Ď EĎbČŇ C MySËĂ orbĘŇ yYÌĄ‘ĞbĲČŇ C MyzĂÄrĎ’Ğ
Éto’rĘlĂ r~ŔŁ mĂ ÉMrĎyxĂ ’YąĄ IĄwČ : lylĲĂ GĎhČ ZrĆ’¡ĆBĘ ry‘ĂŔ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉMrĎyxĂ lĘ 12

rmĆ ’Ň ŁIěwČ : wynĲĎ y‘ĄBĘ Cr¡SĘ yĲĎ âl¿ wĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ol¡ =NtČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć 13

ZrĆ’ăĆ ÉMhĆ lĎ ’rąĎqĘ IĂwČ yxĳĂ ’Ď yQ¡Ă hŇ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ hŇ mĎ ť
lwbk

.b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk CwxĞêČSĘ IĂwČ ’"sb ,yrq CwxĞêČSĘ IĂwČ ,bytk CxêČSĘ IĂwČ v.9 .T
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14 hŇ ’¿Ď mĄ ëŇ lĆ UĳĆ lČ Mr¡ĎyxĂ xl¿Č SĘ IĂwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č lCbŔ JĎ
15 hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ű hŇ lăĎ ‘ĹhĲĆ =rSĲĆ ’Ğ sUČÁ hČ =rbČŇ dĘŇ hŇ zĆÄwĘ : bŇ hĲĎ zĎ rJ¿Č JĂ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ

tŇ măČ ox tŇ ’¡Ą wĘ ’oQŔ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ hoąĎhyĘ tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć žtonbĘŇ lĂ
16 MyĂrČÁ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ÄŁ rĘjČ : rzĆGĲĎ=tŇ ’Ć wĘ oD¡gĂŇmĘ =tŇ ’Ć wĘ rY¿Ł xĎ =tŇ ’Ć wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ

ry‘¡ĂBĎ bŇ S¿Ą IŁ hČ ynËĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ S’ĄŔ BĎ HpăĎŇ rĘWĘ IĂwČ ÉrzĆGĆÄ=tŇ ’Ć dŇ JąŁ lĘ IĂwČ hŇ lĎę ‘Ď
17 rzĆGĎŔ =tŇ ’Ć ÉhmŁ ŁlSĘ NbĆŇ IąĂwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ tŇ SĆ ’¿Ą oê¡bĂŇ lĘ MyxĂŔ QĚ SĂ ÉHnĎêĘ IĂwĲČ gŇrĳĎhĎ
18 : ZrĆ’ĲĎ BĎ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ rm¿ř t=tŇ ’Ć wĘ tŇ lËĎ ‘ĞBĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ : NoêĲ xĘ êČ Nr¡Ł xŁ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ
19 bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ yrăĄ‘Ď Ét’Ą wĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ CyăhĎ rSăĆ ’Ğ ÉtonJĘ sĘ UĂ hĲČ yrąĄ‘Ď=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ

tŇ onąbĘŇ lĂ ÉqSČ xĎ rSąĆ ’Ğ hŇ męŁ ŁlSĘ qSĆ xăĄ ű tŇ ’ăĄ wĘ MySĳĂ rĎjĲĎ hČ yrăĄ‘Ď tŇ ’¡Ą wĘ
20 rtĎÄ oehČ M‘ĎhĎ ţ=lJĎ : oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ ZrĆ’¿Ć lk¡ŇŁ bĘŇ C NonŔ bĎŇ QĘ bČŇ C ÉMĂlČÄSĎ CrĲyBĂ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ mĂ =âlĲ rSËĆ ’Ğ ysĂŔ CbŇ yĘhČ wĘ yCăĂxĂ hĲČ ÉyEĂrĂjĘ hČ yêąĂ xĂ hĲČ yrĂÁ mŁ ’ĹhĲĎ =NmĂ
21 yn¿ĄBĘ ClË kĘŇ yĲĎ=âl rSÌĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ CrątĘŇ nĲŁ rSĆÄ ’Ğ MhĆę ynĄBĘ : hŇ UĎ hĲĄ

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č dŇ bĄŔ ‘Ł =smČ lĘ ÉhmŁ ŁlSĘ MląĄ ‘ĞIĲČwČ MmĳĎ yrĂxĞhĲČ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
22 hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č MhĄÂ=yJĂ dŇ bĆŇ ‘ĳĎ hŇ m¡Ł ŁlSĘ Nt¿ČŇ nĎ=âlĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉynĄBĘ mĂ C

: wySĲĎ rĎpĲĎŇ C oB¡ kĘŇ rĂ yr¿ĄWĎ wĘ wySĎŔ lĂ SĎ wĘ wyrăĎWĎ wĘ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ
23 Myè¡Ă mĂ xĞ hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =l‘Č rSąĆ ’Ğ MybĂę ~Ď eĂ hČ yrăĄWĎ ű hŇ QĆ ’ăĄ
24 hŇ ‘ęŁ rĘjČ =tŇ BČ ëŇ ’ăČ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ BČ MyW¡Ă ‘Ł hĲĎ M‘ĎŔ BĎ MydăĂŇ rŁ hĎ tŇ o’ĳ mĄ SmăĄ xĞ wĲČ

=tŇ ’Ć hŇ n¿ĎBĎ z’¡Ď HlĳĎ =hŇ nĎBĲĎ rSăĆ ’Ğ Ht¡ĎŇ yBĄ =l’Ć dŇ wĂŔDĎ ry‘ăĂmĄ ÉhtĎŇ lĘ ‘ĲĎ
25 MymĂę lĎ SĘ C tŇ olă ‘Ł hŇ nĎÁèĎ BČ MymĂÄ ‘ĎjĘ žSŁlSĎ hŇ mÃŁ ŁlSĘ hŇ lăĎ ‘ĹhĲĆ wĘ : ’oQĲ UĂ hČ

hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ oêę ’Ă ryTăĄ qĘ hČ wĘ hoĎŔhylĲČ hŇ năĎBĎ rSăĆ ’Ğ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č
26 rSÌĆ ’Ğ rbĆŇ GĆÄ=NoyĲYĘ ‘ĆBĘ hŇ mÁŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žhWĎ ‘Ď ynĂÃ ’Ľ wĎ : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć MQ¡Č SĂ wĘ
27 ÉynĂ ’ĽBĲĎ MrąĎyxĂ xlČÄSĘ IĂwČ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿ĆBĘ PŇ Cs¡ =MyČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č tŇ olË ’Ą =tŇ ’Ć
28 C’băŇŁ IĎwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č M‘¡Ă MIĳĎhČ y‘¡ĄdĘŇ yĲŁ tŇ oIŔnĂ ’Ľ ySăĄ nĘ ’Č wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć

C’b¡ĂŇ IĎwČ rJĳĎJĂ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č bŇ hĎŔ zĎ ÉMèĎ mĂ Cxą qĘ IĂwČ hŇ rĎypĂŔ o’
: hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =l’Ć

y ’b¿ŇŁ êĎ wČ hoĳĎhyĘ MSăĄ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ‘mČ S¿Ą =tŇ ’Ć tŇ ‘ČmËČ SŁ ’bĎę SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ C
2 MyQĂ mČ GĘ ţ ůd’Ł mĘ dŇ băĄŇ JĎ È lyĂxČ BĘ hŇ mĎř ĘlČęSĎ CrĲyĘ ’băŇŁ êĎ wČ : tŇ odĲŇ yxĂ BĘ ot¡Ň iŁ nČlĘ

My’Vn
.+d +x +b h"d Nyy‘ : w"dxw b"yd ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rmŁ dĘêČ ’"sb ,yrq rmŁ dĘêČ ,bytk rmĎêĎ v.18

.w"dw b"d ,’"d yrqw bytk Nkw ,yrq ’lm hmĎyĘlČ SĎ CryĘ ’"s v.2 .y
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hŇ mŔŁ ŁlSĘ =l’Ć É’bŇŁ êĎ wČ hŇ rĳĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ wĘ dŇ ’¡Ł mĘ =bŇ rČ bŇ hËĎ zĎwĘ MymÌĂ WĎ BĘ My’ĂÄ WĘ nĲŁ
hŇ m¡Ł ŁlSĘ Hl¿Ď =dŇ GĆIČwČ : HbĲĎŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wylĎŔ ’Ą rBăĄ dČŇ êĘ wČ 3

âl£ rSÌĆ ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =NmĂ MlăĎ ‘Ę nĆ ÉrbĎŇ DĎ hŇ yąĎhĎ =âlĲ hĎ yrĳĆbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć
tŇ yĂB¡Č hČ wĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ tŇ măČ kĘŇ xĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą ’bĎŔ SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ É’rĆêĄÄ wČ : HlĲĎ dŇ yG¡ĂhĂ 4

otŇ rĘSĲĎ mĘ dŇ mČÄ ‘ĞmĲČ C žwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ bŇ SăČ omC onÃxĎ lĘ SĚ lkăČŇ ’ĞmĲČ C : hŇ nĲĎBĎ rS¿Ć ’Ğ 5

HbËĎŇ hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ otŔ lĎ ‘ăŁ wĘ wyqĎŔ SĘ mČ C ÉMhĆ ySĄ BĲĚ lĘ mČ C
yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ yăĎhĎ ÉtmĆ ’Ĺ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : xČ CrĲ dŇ o‘¡ 6

dŇ ‘ąČ MyrĂę bĎŇ DĘlČ yêĂ nĘ măČ ’ĹhĲĆ =âlwĘ : ìŇ tĲĆŇ mĎ kĘŇ xĎ =l‘Č wĘ ìŇ yr¡ĆbĎŇ DĘ=l‘Č yYĳĂrĘ’Č BĘ 7

êĎpĘŇ sąČ oh yYĂ xĳĄ hČ yl¡Ă =dŇ GČhĚ =âlĲ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ynČŔ y‘Ą hŇ nĎ y’ăĆrĘêĂ wČ ÉytĂŇ ’Ň BĎÄ =rSĆ ’Ğ
yr¡ĄSĘ ’Č ìŇ ySĆŔ nĎ’Ğ yrăĄSĘ ’Č : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘¡ĎCmèĘ hČ =l’Ć bŇ oTŔ wĎ ÉhmĎ kĘŇ xĎ 8

: ìŇ tĲĆŇ mĎ kĘŇ xĎ =tŇ ’Ć My‘¡ĂmĘ èĲŁ hČ dŇ ymĂŔ êĎ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ MydąĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ hŇ QĆ ’ĳĄ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ
sŘ9 ’iăĄ JĂ =l‘Č ì¡Ň êĘ tĂŇ lĘ ìŔ BĘ ZpăĄŇ xĎ ÉrSĆ ’Ğ ëŇ CrŔ BĎ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ yhĂÄ yĘ 9

ëŇ lĆ mĆŔ lĘ ìăŇ mĘ yWĲĂ yĘwČ MlĎŔ ‘Ł lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hoąĎhyĘ tŇ bČÄ hĞ’ĲČ BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
rJăČ JĂ ű MyrăĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ ëŇ lĆ UĆÁ lČ NêĄÄ êĂ wČ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ 10

’Ch¿ hČ MWĆ BÄŁ kČŇ ž’bĎŇ =âl hŇ rĳĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ wĘ dŇ ’¡Ł mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ MymËĂ WĎ bĘŇ C bŇ hĎę zĎ
ynăĂ’Ľ ÉMgČŇ wĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ ’b¡ĎŇ SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ hŇ n¿ĎtĘŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ bŇ rŔŁ lĎ Édo‘ 11

MyGËĂmĚ lĘ ’Č yYÌĄ‘Ğ rypĂÁ ’Ł mĄ ’ybĂÄ hĄ rypĳĂŇ o’mĲĄ bŇ h¡Ď zĎ ’W¿Ď nĎ=rSĆ ’Ğ MrĎŔ yxĂ
MyGĂÁmĚ lĘ ’Č hĲĎ yYĄÄ ‘Ğ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆ hČ ţ W‘Č IăČwČ : hŇ rĲĎqĎ yĘ NbĆŇ ’¿Ć wĘ dŇ ’¡Ł mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ 12

âlă MyrĳĂèĎ lČ Myl¡Ă bĎŇ nĘ C tŇ or¿eŁ kĂŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ lĘ C ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ dŇ ‘ąĎsĘ mĂ
hŇ mÁŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hŇ ’ĎŔ rĘnĂ âlă wĘ ÉMyGĂ mĚ lĘ ’Č yYąĄ‘Ğ NkĄÂ =’bĲĎŇ 13

rSăĆ ’Ğ ÉdbČŇ QĘ mĂ hŇ lĎ ’ĎŔ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉHYĎ pĘŇ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć ’bĎę SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ lĘ NtăČŇ nĎ
: hĎ ydĲĆŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ’yh¿Ă HY¡Ď rĘ’Č lĘ ëŇ lĆ ê¿Ą wČ NpĆŇ êËĄ wČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ dŇ y¡ČJĘ HlĎŔ =NtČŇ nĲĎ
hŇ năĎSĎ BĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ lĂ ’B¿Ď =rSĆ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ lqăČSĘ mĂ ÉyhĂ yĘwĲČ 14

MyrĂŔ êĎhČ ySăĄ nĘ ’Č mĲĄ ÉdbČŇ lĘ : bŇ hĲĎ zĎ rJ¿Č JĂ SS¡Ą wĎ Myè¿Ă SĂ tŇ o’Ë mĄ SS¿Ą tŇ xĳĎ ’Ć 15

ëŇ lĆ UÌĆ hČ W‘Č IČÄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ ox¿ pČŇ C bŇ rĆ‘¡ĆhĎ yk¿ĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ wĘ MylĳĂ kĘŇ rŁ hĎ rx¡Č sĘ mĂ C 16

=l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ bŇ hĎŔ zĎ tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ TCxĳ SĎ bŇ hăĎ zĎ hŇ e¡ĎYĂ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ hŇ mËŁ ŁlSĘ
ÉMynĂ mĎ tŇ SĆ Łlą SĘ TCxŔ SĎ bŇ hăĎ zĎ ÉMyeĂ gĂŇmĲĎ tŇ o’ą mĄ =SŁlĲ SĘ C : tŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ hŇ e¿Ď~Ă hČ 17

: NonĲ bĎŇ QĘ hČ r‘Č y¿Č tŇ yB¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ MnăĄêĘ IĂwČ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ NgăĄŇUĎ hČ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ bŇ hĎŔ zĎ
: zpĲĎŇ Cm bŇ h¿Ď zĎ Chj¡Ą YČ yĘwČ lodĳŇ GĎ NS¡Ą =’iĄ JĂ ëŇ lĆ UËĆ hČ W‘Č IÌČwČ 18
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19 hŇ E¡ĆmĂ C hŇ E¿ĆmĂ tŇ dËŇŁ yĎwĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ mĄ ÉhiĄ JĂ lČ lgąŇŁ ‘Ď S’Ň rÄŁ wĘ hŇ iĄę JĂ lČ tŇ olă ‘ĞmĲČ SSÌĄ
20 MynÌĄSĘ C : tŇ odĲŇ IĎhČ lYĆ’¿Ą Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ tŇ oyŔrĎ’Ğ MyĂnăČSĘ C tŇ bĆŇ èĳĎ hČ Moqă mĘ =l’Ć

hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČ=âl hŇ EĳĆmĂ C hŇ EăĆmĂ tŇ ol¡ ‘ĞUĲČ hĲČ SS¿Ą =l‘Č MSËĎ Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ MyyĂęrĎ’Ğ rWăĎ ‘Ď
21 lkęŁ wĘ bŇ hĎŔ zĎ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ hŇ qĄÄ SĘ mČ ylĄÂJĘ lkŇŁ wĘţ : tŇ okĲŇ lĎ mĘ mČ =lkĎŇ lĘ Nk¡ĄŇ

ym¿Ą yBĂ bŇ SËĎ xĘ nĆ âl¿ PŇ sĆ JĆę Ny’ăĄ rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ Non¡bĎŇ QĘ hČ r‘Č y¿Č=tŇ yBĲĄ ylËĄJĘ
22 MrĳĎyxĂ ynăĂ’Ľ M‘¡Ă MIĎŔBČ ÉëlĆ UĆÄ lČ SySąĂ rĘtČŇ ynĂÄ’Ľ žyJĂ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ lĂ hŇ m¡Ł ŁlSĘ

PŇ sĆ kĆŔ wĎ bŇ hăĎ zĎ Ét’Ą WĘ nĲŁ SySĂę rĘtČŇ ynăĂ’Ľ ű ’obăŇ êĎ MynĂÁSĎ SŁlÄSĎ lĘ žtxČ ’Č
23 ykăĄŇ lĘ mČ lJ¡Ł mĂ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ É lDČgĘŇ IĂwČ : MyIĲĂJĂ tĚŇ wĘ Myp¡ĂŇ qŁ wĘ MyB¿Ă hČ nĘ SĆ
24 hŇ mĳŁ ŁlSĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć MyS¡Ă qĘ bČŇ mĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎÄ wĘ : hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ lĘ C rSĆ ‘¡Ł lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ
25 My’ăĂ bĂŇ mĘ hŇ UĎ hăĄ wĘ : oBĲ lĂ BĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ otŔ mĎ kĘŇ xĎ =tŇ ’Ć É‘ČmÄŁ SĘ lĂ

Mys¡Ă Cs MymĂŔ WĎ bĘŇ C qSĆ năĄwĘ ÉtomlĎ WĘ C bŇ hąĎ zĎ ylĄÄkĘŇ C žPsĆ kĆŇ ylăĄ JĘ otÃ xĎ nĘ mĂ Sy’ăĂ
26 bŇ kĆŇ răĆ ÈhmŁ ŁlSĘ PŇ săŁ ’ĹIĲĆwČ : hŇ nĲĎSĎ BĘ hŇ n¡ĎSĎ =rbČŇ DĘ MydĳĂŇ rĎpĘŇ C

PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ C bŇ kĆŇ rĆŔ Éto’mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’ąĆ olę =yhĂ yĘwĲČ ůMySĂ rĎpĲĎŇ C
27 ëŇ lĆ UÌĆ hČ NêĄÄ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =M‘Ă wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ yrăĄ‘ĎBĘ ÉMxĄ nĘ IČwČ MySĳĂ rĎjĲĎ

Mym¿Ă qĘ èĂ JČ NtËČŇ nĎ MyzĂęrĎ’ĞhĲĎ tŇ ’ăĄ wĘ MynĳĂbĎŇ ’ĞJĲĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ PŇ sĆ JËĆ hČ =tŇ ’Ć
28 MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ hŇ m¡Ł ŁlSĘ lĂ rS¿Ć ’Ğ MysËĂ CihČ ’YÌĎ omC : bŇ rĲŁ lĎ hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ BČ =rSĆ ’Ğ
29 ’YĄÄ êĄ wČ hŇ lĆ ‘ĞêĲČ wĲČţ : ryxĲĂ mĘ BĂ hŇ w¡ĄqĘ mĂ Cx¿ qĘ yĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ yrăĄxĞsĲŁ hŇ wĄěqĘ mĂ C

NkĄŇ wĘţ hŇ ’ĳĎ mĄ C MyèăĂ mĂ xĞBĲČ sCs¡ wĘ PŇ sĆ JĆŔ tŇ o’ă mĄ SSăĄ BĘ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ hŇ bąĎŇ JĎ rĘmĆ
: C’YĲĂ yŁ Md¿ĎŇ yĎBĘ Mr¡Ď’Ğ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ C MyêËĂ xĂ hĲČ ykÌĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ lĘ

’y hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =tŇ BČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ oB¡ rČ tŇ oIËrĂkĘŇ nĎ MySÌĂ nĎ bŇ hČÂ’Ď hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ
2 =rmČ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ MyĂęoGhČ =NmĂ : tŇ IĲŁ êĂ xĂ tŇ I¡Ł nĂ dĘŇ YĄ tŇ ŁIŔmĂ dăŇŁ ’Ğ ÉtoInĂ UĽ‘Č tŇ oIąbĂŇ ’Ğ om

ÉNkĄŇ ’Ď MkĆŔ bĎŇ C’băŇŁ yĎ=âlĲ ÉMhĄ wĘ MhĆę bĎŇ C’băŇŁ tĎŇ =âlĲ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄBĘ =l’Ć žhoĎhyĘ
: hŇ bĲĎŇ hĞ’ĲČ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ qb¿ČŇ DĎ MhËĆ BĎ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ =tŇ ’Ć CFă yČ

3 CF¿ IČwČ tŇ o’ĳ mĄ SŁlă SĘ MyS¡Ă gĘŇlČ pĲĂŇ C tŇ o’Ŕ mĄ ‘băČŇ SĘ ÉtorWĎ MySĂę nĎ olă =yhĂ yĘwĲČ
4 obŔ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć CFă hĂ ÉwySĎ nĎ hŇ mŔŁ ŁlSĘ tŇ năČqĘ zĂ Ét‘ĄlĘ yhĂę yĘwČ : oBĲ lĂ =tŇ ’Ć wyS¡Ď nĎ

wyhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=M‘Ă ÉMlĄ SĎ obąŇ bĎŇ lĘ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ wĘ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ
5 MynĳĂdŇŁ YĲĂ yh¡ĄŁl’Ĺ tŇ rĆêŔŁ SĘ ‘Č yrăĄxĞ’ĲČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ IăĄwČ : wybĲĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂDĎ bŇ b¡ČŇ lĘ JĂ

yrx’w
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âl¿ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ hŇ mËŁ ŁlSĘ W‘Č IÌČwČ : MynĲĂ UŁ ‘Č Zu¡ĚSĂ MJŔŁ lĘ mĂ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ 6

hŇ mÁŁ ŁlSĘ hŇ nĆÄbĘŇ yĂ žz’Ď : wybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂdĎŇ JĘ ho¡ĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ ’QËĄ mĂ 7

ëŇ lĆ měŁ lĘ C MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ rhĎě BĎ bŇ ’ĎŔ om ZuăĚSĂ ÉSomkĘŇ lĂ hŇ mĎę BĎ
tŇ or¿yTĂ qĘ mČ tŇ oIĳrĂkĘŇ eĎhČ wyS¡Ď nĎ=lkĎŇ lĘ hŇ WĎŔ ‘Ď NkăĄŇ wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ Zu¡ĚSĂ 8

obę bĎŇ lĘ hŇ TăĎ nĎ=yJĲĂ hŇ mĳŁ ŁlSĘ BĂ ho¡ĎhyĘ PŇ e¿Č’Č tĘŇ IĂwČ : NhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ tŇ ox¡ BĘ zČmĘ CĲ 9

ÉwylĎ ’Ą hŇ CąĎYĂ wĘ : MyĂmĲĎ ‘ĞjĲČ wyl¡Ď ’Ą hŇ ’¿Ď rĘeĂ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ M‘ąĂmĄ 10

rmČŔ SĎ âlă wĘ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ lĆŔ =yêĂ lĘ bĂÄ lĘ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =l‘Č
N‘Č yČ ť hŇ męŁ ŁlSĘ lĂ hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ hŇ C¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą 11

ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ ytČŔ uŁ xĚ wĘ ytăĂŇ yrĂBĘ ÉêĎrĘmČ SĎ âlą wĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă tŇ ’Ň EăŁ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ rSăĆ ’Ğ
: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘ČlĘ hĎ yê¡Ă tČŇ nĘ C ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć ‘rąČqĘ ’Ć ‘ČrÄŁ qĎ ìŇ ylĳĆ‘Ď
: hŇ eĎ‘ĲĆrĎqĘ ’Ć ì¡Ň nĘ BĂ dŇ I¿ČmĂ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ N‘Čm¡Č lĘ hŇ eĎWĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ âlă ÉìymĆÄ yĎBĘ =ëŇ ’Č 12

ÉN‘ČmČÄ lĘ ìŇ ĳĆnbĘŇ lĂ NêăĄ’Ć dŇ x¡Ď ’Ć TbĆŇ S¿Ą ‘rĎŔ qĘ ’Ć âlă ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć qrąČ 13

MqĆ IĎÄwČ : yêĂ rĘxĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ N‘Čm¿Č lĘ C yDĂŔ bĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ 14

: ModĲŇ ’ĹBĲĆ ’Ch¡ ëŇ lĆ UËĆ hČ ‘rČEÌĆmĂ ymĳĂ dŇŁ ’ĞhĲĎ dŇ dăČŇ hĞ tŇ ’¡Ą hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ ÉNTĎ WĎ hoąĎhyĘ
rB¡Ą qČ lĘ ’bĎŔ ~Ď hČ rWăČ Éb’Ď oy tŇ olę ‘ĞBĲČ ModŔ ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉdwĂDĎ tŇ oyąhĘ BĲĂ yhĂę yĘwČ 15

MS¿Ď =bŇ SČ yĲĎ MySËĂ dĎŇ xĽ tŇ SĆ SÌĄ yJăĂ : ModĲŇ ’ĹBĲĆ rk¡ĎŇ zĎ=lJĎ ëŇ I¿ČwČ MylĳĂ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć 16

dŇ dČÃ ’Ğ xrăČbĘŇ IĂwČ : ModĲŇ ’ĹBĲĆ rk¡ĎŇ zĎ=lJĎ tŇ yr¿ĂkĘŇ hĂ =dŇ ‘Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ bŇ ’¡Ď oy 17

dŇ d¡ČŇ hĞ wĲČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ’obăŇ lĎ oê¡’Ă wybËĂŇ ’Ď yd¿ĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ MyIĂÁmĂ dĲŇŁ ’Ğ MySĂÄ nĎ’Ğ wĲČ ž’Ch
MUĎÁ ‘Ă MySĂÄ nĎ’Ğ žCxqĘ IĂwČ NrĳĎ’Ň jĎ C’b¡ŇŁ IĎwČ NyĎŔdĘŇ UĂ mĂ ÉCmqĚÄ IĎwČ : NTĲĎ qĎ r‘Čn¿Č 18

tŇ yĂbČę olă =NêĆ IĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ =l’Ć ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ C’bąŇŁ IĎwČ NrĎę ’Ň jĎ mĂ
hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ yn¿Ąy‘ĄBĘ NxËĄ dŇ d¿ČŇ hĞ É’YĎ mĘ IĂwČ : olĲ NtČŇ n¿Ď ZrĆ’¡ĆwĘ olŔ rmČ ’ăĎ ÉMxĆ lĆÄ wĘ 19

: hŇ rĲĎybĂŇ GĘ hČ syn¿ĄjĘ xĘ êČ tŇ ox¡ ’Ğ oêŔ SĘ ’Ă tŇ oxă ’Ğ=tŇ ’Ć ÉhèĎ ’Ă olą =NêĆ IĲĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ
snĄŔ jĘ xĘ tČŇ ChlăĄ mĘ gĘŇêĂ wČ onŔ BĘ tŇ băČŇ nĚGĘ tŇ ’Ą ť synĄę jĘ xĘ êČ tŇ oxă ’Ğ olÁ dŇ lĆ êĄÄ wČ 20

: hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ tŇ yBăĄ ÉtbČŇ nĚgĘŇ yhąĂ yĘwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ tŇ yBăĄ ëŇ ot¡Ň BĘ
bŇ ’ăĎ oy tŇ m¡Ą =ykĂŇ wĘ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉdwĂDĎ bŇ kąČŇ SĎ =yJĲĂ MyĂrČę YĘ mĂ BĘ ‘măČ SĎ dŇ dČÂhĞ wĲČ 21

: yYĲĂ rĘ’Č =l’Ć ëŇ ¿Ąl’Ą wĘ ynĂ x¡Ą QĘ SČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉddČŇ hĞ rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’bĳĎŇ ~Ď hČ =rWĲČ
tŇ kĆŇ lăĆ lĎ Su¡ĄbČŇ mĘ ì¿Ň eĘ hĂ wĘ yUĂŔ ‘Ă ÉrsĄ xĎ hŇ êąĎ’Č =hŇ mĎ yJĂ ţ hŇ ‘ęŁ rĘpČŇ olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ 22

Éol Myh¿Ă Łl’Ĺ MqĆ IĎÄwČ : ynĂ xĲĄ QĘ SČ êĘ xČ Q¡Ą SČ yJ¿Ă âlŔ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ ìŇ YĳĆrĘ’Č =l’Ć 23
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hŇ b¡ĎŇ oY=ëŇ lĆ mĲĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇ dČŇ hĞ tŇ ’ËĄ mĄ xrČę BĎ rSăĆ ’Ğ ‘dĳĎŇ yĎlĘ ’Ć =NBĆ Noz¡rĘ=tŇ ’Ć NTĎŔ WĎ
24 MtĳĎŇ ’Ł dŇ w¡ĂDĎ gŇr¿Ł hĞBĲČ dŇ CdŔ GĘ =rWČ yhăĂ yĘwČ MySĂŔ nĎ’Ğ ÉwylĎ ‘Ď ZBąŁ qĘ IĂwČ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ
25 É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ NTąĎ WĎ yhĂÄ yĘwČ : qWĆ UĲĎ dČŇ BĘ Ck¡Ň lĘ mĘ IĂwĲČ HbĎŔ CbŇ SĘ IăĄwČ ÉqWĆ UĆÄ dČŇ CkąŇ lĘ IĲĄwČ

ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉZqĎ IĎwČ dŇ dĳĎŇ hĞ rSăĆ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ymăĄ yĘ=lJĎ
26 hŇ dĎę rĄ~Ę hČ =NmĂ ytĂÁ rĎpĘŇ ’Ć TbĎÄ nĘ =NBĆ žM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎwĘ : MrĲĎ’Ğ=l‘Č

: ëŇ lĆ UĲĆ BČ dŇ y¡Ď MrĆI¿ĎwČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ lĂ dŇ bĆŇ ‘¡Ć hŇ nĎŔ mĎ lĘ ’Č hŇ èăĎ ’Ă Éh‘Ď CrYĘ ÉoU’Ă MSąĄ wĘ
27 ’oQŔ UĂ hČ =tŇ ’Ć hŇ năĎBĎ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UĳĆ BČ dŇ y¡Ď Myr¿ĂhĄ =rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆwĘ
28 lyĂxĳĎ roBă GĂ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ Sy’¿Ă hĎ wĘ : wybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂDĎ ry‘¡Ă ZrĆjĆě =tŇ ’Ć rgČěsĎ sŘ10

otŔ ’Ł dŇ qăĄpĘŇ IČwČ ’ChŔ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ WąĄ ‘Ł =yJĲĂ r‘ČeČę hČ =tŇ ’Ć hŇ mÁŁ ŁlSĘ ’rĘIČÄwČ
29 M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎwĘ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉyhĂ yĘwĲČ : PŇ sĲĄ oy tŇ yB¿Ą lbĆŇ s¡Ą =lkĎŇ lĘ

’Chą wĘ ëŇ rĆDĆę BČ ’ybĂÁ eĎhČ ynĂÄŁlyèĂ hČ žhIĎxĂ ’Ğ otÃ ’Ł ’YăĎ mĘ IĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲymĂ ’YăĎ yĎ
30 hŇ IĎŔxĂ ’Ğ WjăŁ tĘŇ IĂwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ MD¡ĎbČŇ lĘ Mh¿Ć ynĄSĘ C hŇ SĎŔ dĎŇ xĞ hŇ măĎ lĘ WČ BĘ ÉhiĆ JČ tĘŇ mĂ

: My‘ĲĂrĎqĘ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ hĎ ‘ĆŔ rĎqĘ IĂÄwČ wylĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ S¡Ď dĎŇ xĞhĲČ hŇ m¿Ď lĘ vČ BČ
31 žhkŇŁ yJăĂ My‘ĳĂrĎqĘ hŇ răĎWĎ ‘Ğ ì¡Ň lĘ =xqČ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎlĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ

hŇ mŔŁ ŁlSĘ dŇ IăČmĂ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć ‘ČrąĄqŁ ynĂÄ nĘ hĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď
32 oQĳ =hŇ yĆhĘ yĲĂ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ TbĆŇ è¿Ą hČ wĘ : MyTĲĂ bĎŇ èĘ hČ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ ’¡Ą ìŔ lĘ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ

HbĎŔ yêĂ rĘxăČBĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉN‘ČmČÄ lĘ C dŇ wĂędĎŇ yDăĂbĘŇ ‘Č ű N‘ČmăČ lĘ
33 ÈtrĆêŁ SĘ ‘ČlĘ ÈCwxĞêĲČSĘ IĲĂwČ ynĂ Cbę zĎ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ű N‘Č yăČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ lJ¡Ł mĂ

NoUĳ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yhăĄŁl’Ĺ MJ¡Ł lĘ mĂ lĘ C bŇ ’ĎŔ om yhăĄŁl’Ĺ ÉSomkĘŇ lĂ ůNynĂ dŇŁ YĲĂ yhăĄŁl’Ĺ
dŇ w¿ĂdĎŇ JĘ yT¡Č jĎ SĘ mĂ C yt¿ČŇ uŁ xĚ wĘ ynËČy‘ĄBĘ rSÌĎ IĎhČ tŇ oWÄ ‘ĞlĲČ ykČę rĎdĘŇ bĂŇ CkăŇ lĘ hĲĎ =âlwĘ

34 lJŁ ť CetĆę SĂ ’Ğ ’yWăĂ nĎ ű yJăĂ odĳŇ IĎmĂ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć xu¿Č’Ć =âlĲ wĘ : wybĲĂŇ ’Ď
yt¿ČŇ wŁ YĘ mĂ rm¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ otŔ ’Ł yêĂ rĘxăČBĎ rSăĆ ’Ğ ÉyDĂbĘŇ ‘Č dŇ wąĂDĎ N‘ČmČÄ lĘ wyIĎŔxČ ymăĄ yĘ

35 tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ tŇ ’¡Ą ìŔ QĘ hĎ yêăĂ tČŇ nĘ C onĳBĘ dŇ IăČmĂ hŇ k¡ĎŇ ClUĘ hČ yê¿Ă xĘ qČ lĲĎ wĘ : ytĲĎŇ uŁ xĚ wĘ
36 yDĂbĘŇ ‘Č ţ=dŇ ywĂdĲĎŇ lĘ rynăĂ=tŇ oyĲhĹ N‘ČmăČ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć =TbĆŇ SĲĄ NêăĄ’Ć on¡bĘŇ lĂ wĘ : MyTĲĂ bĎŇ èĘ hČ

ym¡Ă SĘ MCW¿ lĎ ylĂŔ yêĂ rĘxăČBĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉynČpĎŇ lĘ ű MymąĂ IĎhČ =lJĲĎ
37 ëŇ lĆ U¡Ć tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ hŇ C¡Ć’Č êĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ êĎŔ kĘŇ lČ măĎ C xuČŔ ’Ć ìăŇ tĘŇ ’Ł wĘ : MSĲĎ
38 êăĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ůìCĆYČ ’Ğ rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć È‘mČ SĘ êĂ =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č

rS¿Ć ’ĞJĲČ ytČŔ wŁ YĘ mĂ C ÉytČŇ ouxĚ romą SĘ lĂ ÉynČ y‘ĄBĘ rSąĎ IĎhČ tĎŇ yWĂÄ ‘Ď wĘ ykČę rĎdĘŇ bĂŇ
hV‘
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rSăĆ ’ĞJĲČ ÉNmĎ ’ĹnĲĆ=tŇ yĂbĲČŇ ìąŇ lĘ ytĂŇ ynĂÄbĎŇ C ëŇ UĎę ‘Ă ytĂŇ yyăĂhĎ wĘ yDĳĂbĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ hŇ W¡Ď ‘Ď
dŇ w¡ĂDĎ ‘rČz¿Ć=tŇ ’Ć hnË‘ř ’w : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ì¡Ň lĘ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ ytĂŇ ynăĂBĎ 39

hŇ m¡Ł ŁlSĘ Su¿ĄbČŇ yĘwČ : MymĲĂ IĎhČ =lkĎŇ âl¿ ëŇ ’¡Č tŇ ’Ň zĳŁ N‘ČmăČ lĘ 40

qSăČ ySĂ =l’Ć ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ xrąČbĘŇ IĂwČ M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎ MqĎ IăĎwČ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ=tŇ ’Ć tŇ ymăĂ hĎ lĘ
hŇ mËŁ ŁlSĘ yrÌĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ tŇ om¿ =dŇ ‘Č MyĂr¡ČYĘ mĂ bĘŇ yh¿Ă yĘwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ 41

yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ s¡Ą =l‘Č MybĂŔ tĚŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ otĳŇ mĎ kĘŇ xĎ wĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ=lkĎŇ wĘ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ hŇ mąŁ ŁlSĘ ëŇ lČÄmĎ žrSĆ ’Ğ MymĂę IĎhČ wĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ 42

dŇ wăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ rbĄŔ uĎ IĂÄwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhmŁ ŁlSĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : hŇ nĲĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č 43

M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ M‘¿ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wybĳĂŇ ’Ď by
ű ‘ČmăŁ SĘ JĂ yhĂÂ yĘwČ : otĲŇ ’Ł ëŇ yl¿Ă mĘ hČ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ ’B¿Ď MkËĆŇ SĘ yJ¿Ă MkĳĆŇ SĘ 2

ëŇ lĆ UăĆ hČ yn¡ĄjĘ mĂ xrČŔ BĎ rSăĆ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ bĘŇ CedăĆŇ o‘ É’ChwĘ TbĎę nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ
w’ř b¿ yw olŔ =C’rĘqĘ IĂwĲČ ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ bŇ SĆ I¿ĄwČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ 3

ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď : rmĲŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć CrŔ BĘ dČŇ yĘwĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lkĎŇ wĘ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ 4

hŇ SĎę uĎ hČ ìŇ ybĂÁ ’Ď tŇ dČÄ bŇŁ ‘ĞmĲĄ ž lqĄhĎ hŇ êăĎ ‘Č hŇ êĎÃ ’Č wĘ CnQĳĄ ‘Ě=tŇ ’Ć hŇ SăĎ qĘ hĂ
dŇ ‘ËŁ Ck¿Ň lĘ MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : OĎ dĲĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ Cnyl¡Ą ‘Ď Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ dŇ bËĄŇ JĎ hČ oQÌ ‘ĚmĄ C 5

M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ Z‘ČÂCĎIĂwČ : M‘ĲĎhĎ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ ylĳĎ’Ą CbŇ CSă wĘ Mym¡Ă yĎ hŇ S¿Ď ŁlSĘ 6

yx¡Č ot¿Ň yŁ hĘ BĲĂ wybĂŔ ’Ď hŇ măŁ ŁlSĘ ÉynĄjĘ =tŇ ’Ć MydĂę mĘ ‘ĲŁ CyăhĎ =rSĆ ’Ğ ÉMynĂ qĄ EĘhČ =tŇ ’Ć
Érbř dyw : rbĲĎŇ DĎ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ MyYĂŔ ‘Ď onĲ MêăĆ’Č ëŇ y’Ą ť rmĳŁ ’Ň lĄ 7

MtĎě ynĂ ‘ĞwĲČ MêĎŔ dĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ ÉhEĆhČ M‘ąĎlĎ dŇ bĆŇ ‘ĆÁ =hŇ yĆhĘ êĲĂ MoIhČ ţ=M’Ă rmęŁ ’Ň lĄ wylĎÁ’Ą
: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ ìËŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ MybĳĂŇ oT MyrăĂbĎŇ DĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ ê¿ĎrĘBČ dĂŇ wĘ
rSăĆ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ =tŇ ’Ć Z‘Čę CĎIĂwČ ChYĳĚ‘Ď yĘ rSăĆ ’Ğ Myn¡ĂqĄ EĘhČ tŇ Y¿Č ‘Ğ=tŇ ’Ć bŇ zËŁ ‘ĞIĲČwĲČ 8

MêăĆ’Č hŇ mĎ ť MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wynĲĎpĎŇ lĘ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ rS¿Ć ’Ğ oêŔ ’Ă Clă dĘŇ GĲĎ 9

É lqĄhĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉylČ ’Ą CrąBĘ DĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć rb¡ĎŇ DĎ bŇ yS¿Ă nĎ wĘ MyYĂŔ ‘Ď onĲ
rSĆÄ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ wylĎę ’Ą CrăBĘ dČŇ yĘwČ : CnylĲĄ ‘Ď ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ l‘ŔŁ hĎ =NmĂ 10

ìŇ ylĆÁ’Ą CrÄ BĘ DĂ žrSĆ ’Ğ hŇ EĆÃhČ M‘ăĎlĎ rmăČ ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ ůrmŁ ’Ň lĄ Èoê’Ă Clă dĘŇ GĲĎ
rBăĄ dČŇ êĘ hŇ JŁ ť CnylĳĄ‘ĎmĲĄ lqăĄhĎ hŇ ê¡Ď’Č wĘ CnQĄŔ ‘Ě=tŇ ’Ć dŇ yBăĂ kĘŇ hĂ ÉìybĂÄ ’Ď rmęŁ ’Ň lĄ
Mhyl’
,’"d Nkw yrqw bytk ’bŁ IĎwČ ’"sb ,yrq ’bŁ IĎwČ ,bytk C’bŁ IĎwČ v.3 .by .yrq heĆ‘ČwČ ,bytk heĆ‘Č’ĞwČ v.39 .’y
b"d Nkw yrqw bytk CrBĘ dČyĘwČ ’"sb ,yrq CrBĘ dČyĘwČ ,bytk rBĄ dČyĘwČ v.7 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d

.’"ydw
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11 ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ symąĂ ‘Ę hĆ ÉybĂŇ ’Ď hŇ êĎę ‘Č wĘ : ybĲĂŇ ’Ď yn¿ĄtĘŇ UĎ mĂ hŇ b¡ĎŇ ‘Ď ye¿ĂTĎ qĲĎ MhĆŔ ylĄ ’Ğ
ynĂě’Ğ wĲČ MyTĂŔ oèBČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć riąČyĂ ybĂę ’Ď MkĳĆŇ QĘ ‘Ě=l‘ĲČ PŇ ysăĂ o’ yn¡Ă’Ğ wĲČ dŇ bĄŔ JĎ l‘ăŁ

12 M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć M‘ËĎhĎ =lkĎŇ wĘ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ obÄ IĎřwČ : MyBĲĂ rČqĘ ‘ČBĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ri¿Ą yČ’Ğ
MoI¿BČ yl¡Č ’Ą CbŇ CS¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉëlĆ UĆÄ hČ rBąĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIăBČ

13 Myn¡ĂqĄ EĘhČ tŇ Y¿Č ‘Ğ=tŇ ’Ć bŇ zËŁ ‘ĞIĲČwĲČ hŇ SĳĎ qĎ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ N‘Č IÌČwČ : ySĲĂ ylĂ èĘ hČ
14 dŇ yBăĂ kĘŇ hĂ ÉybĂŇ ’Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ tŇ YąČ ‘ĞJĲČ MhĆę ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ : ChYĲĚ‘Ď yĘ rS¿Ć ’Ğ

ynĂě’Ğ wĲČ MyTĂŔ oèBČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć riąČyĂ ybĂę ’Ď MkĳĆŇ QĘ ‘Ě=l‘ĲČ PŇ ysăĂ ’Ł yn¡Ă’Ğ wĲČ MkĆŔ QĘ ‘Ě=tŇ ’ĲĆ
15 hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ =yJĲĂ M‘ĳĎhĎ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ ‘m¿Č SĎ =âlĲ wĘ : MyBĲĂ rČqĘ ‘ČBĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ri¿Ą yČ’Ğ

ÉhoĎhyĘ rBąĆDĂ rSĆÄ ’Ğ orę bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć MyqăĂhĎ N‘ČmČÁ lĘ hoĎŔhyĘ M‘ăĂmĄ ÉhBĎ sĂ
16 yJĂ ţ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lJĎ ’rĘIăČwČ : TbĲĎŇ nĘ =NBĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ=l’Ć ynĂŔŁlèĲĂř hČ hŇ IăĎxĂ ’Ğ ÉdyČBĘ

rmÃŁ ’Ň lĄ ű rbăĎŇ DĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ =tŇ ’Ć M‘ăĎhĎ CbŇ SăĂ IĎwČ ůMhĆ ylĄ ’Ğ ÈëlĆ UĆ hČ ‘măČ SĎ =âlĲ
hŇ êĎě ‘Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìylĆÄhĎř ’ĲŁ lĘ ySČę yĂ=NbĆŇ BĘ hŇ lăĎ xĞ nĲČ=âlwĘ dŇ wĂÁdĎŇ BĘ qlĆ xĄÄ žCnQĎ =hŇ mČ

17 Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C : wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ dŇ wĳĂDĎ ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ hŇ ’¿Ą rĘ
18 xlČÂSĘ IĂwČ : M‘ĲĎbĘŇ xČ rĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ

l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ CmÄ GĘ rĘIĂwČ sUČŔ hČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉMrĎdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ
sCn¡lĎ hŇ bĎŔ JĎ rĘUĆ BČ tŇ olă ‘ĞlĲČ ÉZUĄ ’Č tĘŇ hĂ M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ tŇ mĳŁ IĎwČ NbĆŇ ’¡Ć oBË

19 : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č dŇ wĂŔDĎ tŇ ybăĄŇ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ C‘ąSĘ pĘŇ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ
20 C’ą rĘqĘ IĂwĲČ Cxę lĘ SĘ IĂwČ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ bŇ SăĎ =yJĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ ‘ČmąŁ SĘ JĂ yhĂÂ yĘwČ

yrăĄxĞ’ĲČ ÉhyĎhĎ âlą l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ot¡Ň ’Ł CkŇ yl¿Ă mĘ IČwČ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =l’Ć ÉotŇ ’Ł
21 ůMĂlČ SĎ CrĲyĘ ÈM‘ĎbĘŇ xČ rĘ w’ř bă yw : oDĲbČŇ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=TbĆŇ SĲĄ yt¿ĂŇ lĎ CzĲ dŇ wĂŔDĎ=tŇ ybĲĄŇ

Myn¿ĂmŁ SĘ C hŇ ’ĎÄ mĄ NmĂę yĎnĘ BĂ TbĆŇ SăĄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ tŇ yBĄÄ =lJĎ =tŇ ’Ć ž lhĄ qĘ IČwČ
ÉbySĂ hĎ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =M‘Ă ÉMxĄ QĎ hĂ lĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ hŇ WăĄ ‘Ł rCx¡ BĎ PŇ lĆ ’ËĆ

22 rbăČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ =NBĆ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘlĂ hŇ kĎŔ ClUĘ hČ =tŇ ’Ć
23 M‘ąĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć rmęŁ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă hŇ y¿Ď‘Ę mČ SĘ =l’Ć MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ

M‘¡ĎhĎ rtĆŇ y¿ĆwĘ NymĳĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą =lJĎ =l’Ć wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉhmŁ ŁlSĘ =NBĆ
24 MkăĆŇ yxĄ ’Ğ=M‘Ă NCmÁ xĞQĎÄtĂŇ =âlĲ wĘ žCl‘ĞtĲČŇ =âl hoĎÃhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ sŘ11

l’rVy=ynb
.’lm ynĂŁlyèĂ hČ ’"s v.15 .’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’obIĎwČ ’"sb ,yrq ’obIĎwČ v.12

.w"T +y +b Mymyh yrbd ,+’ +k +b l’wmV Nyy‘: bwtkh hnykV ’l’ ìyhĆŁl’lĄ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.16

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’bŁ IĎwČ ’"sb ,yrq ’bŁ IĎwČ ,bytk C’bŁ IĎwČ v.21
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hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ hŇ y¡ĎhĘ nĲĂ yêËĂ ’Ă mĲĄ yJÌĂ otŔ ybĄŇ lĘ Sy’ăĂ CbŇ CSť l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
: hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ CbŇ S¿Ě IĎwČ hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉC‘mĘ SĘ IĂwĲČ

MèĎŔ mĂ ’YăĄ IĄwČ HBĳĎ bŇ SĆ IăĄwČ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć rh¿Č BĘ MkËĆŇ SĘ =tŇ ’Ć M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ NbĆŇ IĂÄwČ 25

hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ bŇ CS¿ êĎ hŇ êËĎ ‘Č oBĳ lĂ BĘ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : l’ĲĄ CnjĘ =tŇ ’Ć NbĆŇ I¡ĂwČ 26

ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ MyxąĂ bĎŇ zĘ tŇ oWÄ ‘ĞlĲČ hŇ EĆęhČ M‘ăĎhĎ ű hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=M’ĲĂ : dŇ wĲĂDĎ tŇ yb¿ĄŇ lĘ 27

ëŇ lĆ măĆ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć MhĆŔ ynĄdăŇŁ ’Ğ=l’Ć ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ bŇ lăĄ bŇ SĎ wĘţ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ
ëŇ lĆ UĆŔ hČ Z‘ăČCĎIĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ M‘¿ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć CbŇ S¡Ď wĘ ynĂ gĚěrĎhĞ wĲČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ 28

MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ olă ‘ĞmĲĄ ÉMkĆŇ lĎ =bŇ rČ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ bŇ hĳĎ zĎ ylăĄ gĘŇ‘Ć yn¡ĄSĘ W‘Č IČěwČ
MWĆ I¿ĎwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇ Cl¡ ‘ĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hŇ eąĄhĂ 29

hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ yhËĂ yĘwČ : NdĲĎŇ BĘ Nt¿ČŇ nĎ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ l’ĳĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć 30

tŇ omĳ BĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ : NDĲĎ=dŇ ‘Č dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ M‘ËĎhĎ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ 31

W‘ČIăČwČ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ mĂ Cy¡hĎ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ tŇ oYă qĘ mĂ ÉMynĂ hĞJĲŁ W‘Č IąČwČ 32

ű gŇxăĎ JĆ SdĆŇ xÁŁ lČ ű MoyÄ žrWĎ ‘Ď=hŇ èĲĎ mĂ xĞBĲČ ynăĂymĂ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ gŇxĎÃ ű M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ
xČ B¡Ą zČlĘ l’ĄŔ =tŇ ybĲĄŇ BĘ ÉhWĎ ‘Ď NJąĄ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č É l‘Č IČÄwČ hŇ dĎę ChyBĲĂ rSăĆ ’Ğ
rS¿Ć ’Ğ tŇ om¡ BĎ hČ yn¿ĄhĞJĲŁ =tŇ ’Ć l’ĄŔ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉdymĂ ‘ĹhĲĆ wĘ hŇ WĳĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ MylăĂ gĎŇ‘ĞlĲĎ
rW¿Ď ‘Ď hŇ èĎÄ mĂ xĞBĲČ l’Ąę =tŇ ybĲĄŇ BĘ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ ű xČ BăĄ zĘUĂ hČ =l‘ĲČ l‘Č IČÁwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď 33

ynăĄbĘŇ lĂ ÉgxĎ W‘Č IąČwČ dŇ BČ QĂ mĂ ’dăĎŇ BĎ =rSĆ ’Ğ SdĆŇ x¡Ł BČ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ ÉMoy
: ryTĲĂ qĘ hČ lĘ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č l‘Č I¿ČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

l’ĳĄ =tŇ yBĲĄ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ BĂ hŇ dËĎŇ ChymĲĂ ’BÌĎ MyhĂę Łl’Ĺ Sy’ăĂ ű hŇ eăĄhĂ wĘ gy
rbăČŇ dĘŇ BĂ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č ’rąĎqĘ IĂwČ : ryTĲĂ qĘ hČ lĘ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č dŇ m¿Ą ‘Ł M‘ËĎbĘŇ rĎyĲĎwĘ 2

=tŇ ybĲĄŇ lĘ dŇ ląĎ on NbĄÂ =hŇ eĲĄhĂ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł xČ BĄŔ zĘmĂ xČ BăĄ zĘmĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hoĎŔhyĘ
MyrăĂTĂ qĘ UČ hČ ÉtomBĎ hČ ynąĄhĞJĲŁ =tŇ ’Ć ìŇ ylĆę ‘Ď xbăČŇ zĎwĘ omŔ SĘ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ ÉdwĂDĎ
ÉtpĄŇ om ’Chą hČ MoIÄBČ žNtČŇ nĎ wĘ : ìŇ ylĲĆ ‘Ď Cp¿Ň rĘWĘ yĂ Md¡ĎŇ ’Ď tŇ om¿ YĘ ‘Č wĘ ìŇ ylĆŔ ‘Ď 3

ëŇ j¡Č SĘ nĂ wĘ ‘rĎŔ qĘ nĂ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ hŇ eąĄhĂ hoĳĎhyĘ rBăĆ DĂ rS¡Ć ’Ğ tŇ pĄŔ oUhČ hŇ zăĆ rmŔŁ ’Ň lĄ
MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ žyhĂ yĘwČ : wylĲĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ NSĆ D¿ĆhČ 4

odËŇ yĎ=tŇ ’Ć M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ xlČÄSĘ IĂwČ l’ĄŔ =tŇ ybĲĄŇ BĘ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č ’rąĎqĎ rSĆÄ ’Ğ
wylĎŔ ‘Ď xlăČ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉodŇ yĎ SbąČŇ yêĂ wČ ChWĳĚ pĘŇ êĂ ű rmăŁ ’Ň lĄ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ l‘¿ČmĄ
=NmĂ NSĆ D¡ĆhČ ëŇ p¿ĄŇ èĎ IĂwČ ‘rĎŔ qĘ nĂ xČ BăĄ zĘUĂ hČ wĘ : wylĲĎ ’Ą Hb¿ĎŇ ySĂ hĞlĲČ lk¡ŇŁ yĎ âl¿ wĘ 5

N‘Č IČÄwČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ BĂ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă NtËČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ pĄę oUJČ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ 6

Klmhwww.bibleist.ru



13:7—21 ’ Myklm 553

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ynĄÄjĘ =tŇ ’Ć ’nĎÂ=lxČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ =l’Ć ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ
ynăĄjĘ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă lxąČ yĘwČ ylĳĎ’Ą yd¡ĂŇ yĎ bŇ S¿Ł tĎŇ wĘ ydĂŔ ‘ĞBĲČ lQăĄ jČ tĘŇ hĂ wĘ

7 ÉëlĆ UĆÄ hČ rBąĄdČŇ yĘwČ : hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ JĘ yh¡Ă êĘ wČ wylĎŔ ’Ą ÉëlĆ UĆÄ hČ =dŇ yČ bŇ SĎ êąĎ wČ hoĎŔhyĘ
: tŇ êĲĎmČ ì¡Ň lĘ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĘ hŇ dĎŇ ‘ĳĎsĘ CĲ hŇ tĎŇ yĘB¡Č hČ yê¿Ă ’Ă =hŇ ’Ď BŁ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ =l’Ć

8 ìŇ tĆŔ ybĄŇ yYăĂ xĞ=tŇ ’Ć ÉylĂ =NêĆêĲĂ =M’Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă rmĆ ’Ň IąŁ wČ
: hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ BČ MyĂUČŔ =hŇ êĆSĘ ’Ć âlă wĘ ÉMxĆ lĆÄ lkČŇ ’ąŁ =âlĲ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă ’b¡ŇŁ ’Ď âl¿

9 âlă wĘ MxĆ l¡Ć lkČŇ ’Ň t¿ŇŁ =âl rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ rbąČŇ dĘŇ BĂ ytĂę ’Ł hŇ CăĎYĂ ű NkăĄŇ =yJĂ
10 rxĳĄ’Č ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ëŇ lĆ I¡ĄwČ : êĎkĘŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ bŇ CSŔ tĎŇ âlă wĘ MyĂUĳĎ=hŇ êĆSĘ tĂŇ

: l’ĲĄ =tŇ yBĲĄ =l’Ć Hb¡ĎŇ ’B¿Ď rSËĆ ’Ğ ëŇ rĆDĆŔ BČ bŇ SăĎ =âlĲ wĘ
11 olă =rjĆ sČ yĘwČ onÃbĘŇ ’obăŇ IĎwČ l’ĳĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ bŇ S¡Ą yŁ NqĄŔ zĎ ÉdxĎ ’Ć ’ybąĂŇ nĎ wĘ

l’Ąę =tŇ ybĲĄŇ BĘ MoIÁhČ ű MyhĂÄ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă žhWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ WăĆ ‘ĞUĲČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć
12 rBąĄdČŇ yĘwČ : MhĲĆ ybĂŇ ’ĞlĲČ MCr¡jĘ sČ yĘwĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć

rSąĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =tŇ ’Ć wynĎębĎŇ C’ă rĘIĂwČ ëŇ ĳĎlhĎ ëŇ rĆD¡ĆhČ hŇ z¿Ć=y’ĲĄ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ ÉMhĆ lĄ ’Ğ
13 wynĎŔ BĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChymĲĂ ’B¡Ď =rSĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉëlČ hĎ
14 ÉyrĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ IĄęwČ : wylĲĎ ‘Ď bŇ J¡Č rĘIĂwČ romŔ xĞhĲČ olă =CSBĘ xĘ IČwČ romĳ xĞhĲČ yl¡Ă =CSbĘŇ xĂ

hŇ êÌĎ’Č hĲČ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĳĎ ’Ą hĲĎ tŇ xČ êăČ bŇ S¡Ą yŁ Ch’ĄŔ YĎ mĘ IĂÄwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ
15 ëŇ ¿Ąl wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ynĂ ’ĲĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ d¡ĎŇ ChymĲĂ tĎŇ ’Ň B¿Ď =rSĆ ’Ğ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă
16 ’obăŇ lĎ wĘ ëŇ ê¡Ď’Ă bŇ CS¿ lĎ lkËČŇ C’ âl¿ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : MxĆ lĲĎ lk¡ŇŁ ’ĹwĲĆ hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ yê¡Ă ’Ă
17 =yJĲĂ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ BČ MyĂmČŔ ÉìêĘ ’Ă hŇ êąĆSĘ ’Ć =âlĲ wĘ MxĆ lĆę lkČŇ ’ăŁ =âlĲ wĘ ëŇ êĳĎ’Ă

MyĂmĳĎ MS¡Ď hŇ ê¿ĆSĘ tĂŇ =âlĲ wĘ MxĆ lĆŔ lkăČŇ ’Ň tŇŁ =âlĲ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ BĂ ÉylČ ’Ą rbąĎŇ dĎŇ
18 ynăĂ’Ğ=MGČ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : HBĲĎ êĎkĘŇ ¿ČlhĎ =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ tŇ kĆŇ lĆŔ lĎ bŇ CSă tĎŇ =âlĲ

ChbąĄŇ SĂ hĞ rmęŁ ’Ň lĄ hoĎÁhyĘ rbČÄ dĘŇ BĂ žylČ ’Ą rBăĆ DĂ ëŇ ’ĎÃ lĘ mČ C ůìomJĎ È’ybĂŇ nĎ
19 oêę ’Ă bŇ SĎ IăĎwČ : olĲ Sx¡Ą JĂ MyĂmĳĎ êĘ SĘ yăĄwĘ MxĆ l¡Ć lkČŇ ’Ň y¿Ł wĘ ìŇ tĆŔ yBĄ =l’Ć ÉìêĘ ’Ă
20 NxĳĎ lĘ èĚ hČ =l’Ć Myb¡ĂŇ SĘ yĲŁ Mh¿Ą yhĂě yĘwČ : MyĂmĲĎ êĘ SĘ I¿ĄwČ ot¡Ň ybĄŇ BĘ MxĆ lËĆ lkČŇ ’Ň I¿Ł wČ

21 Sy’ăĂ =l’Ć ’rĎÂ qĘ IĂwČ : obĲŇ ySĂ hĹ rS¿Ć ’Ğ ’yb¡ĂŇ eĎhČ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwČĲ
ÉtĎ yrĂÄ mĎ yJąĂ N‘Č yČę hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhdĎŇ ChymĲĂ ’BąĎ =rSĆ ’Ğ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ
: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň CĘYĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ wĎŔYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎrĘmČ SĎ âlą wĘ hoĎŔhyĘ yjăĂ
bVtw
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ìŇ ylĆŔ ’Ą rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ BČ MyĂmČŔ êĘ SĘ êăĄ wČ ÉMxĆ lĆÄ lkČŇ ’Ň êąŁ wČ bŇ SĎ êĎę wČ 22

rbĆŇ q¿Ć=l’Ć ì¡Ň tĘŇ lĲĎ bĘŇ nĂ ’ob¿Ň tĎŇ =âlĲ MyĂmĳĎ êĘ SĘ êăĄ=l’Č wĘ MxĆ l¡Ć lkČŇ ’Ň ê¿Ł =l’Č
olă =SbĎŇ xĞ IĲČwČ otĳŇ otŇ SĘ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ MxĆ l¡Ć ol¿ kĘŇ ’Ď yrËĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’Ğ 23

ëŇ rĆD¡ĆBČ hŇ yËĄrĘ’Č Ch’ÌĄ YĎ mĘ IĂwČ ëŇ lĆ IĄěwČ : obĲŇ ySĂ hĹ rS¿Ć ’Ğ ’yb¡ĂŇ eĎlČ romŔ xĞhĲČ 24

HlĎŔ YĘ ’Ć dŇ măĄ ‘Ł ÉromxĞhĲČ wĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ tŇ kĆŇ lăĆ SĘ mĚ ÉotŇ lĎ bĘŇ nĂ yhąĂ êĘ wČ ChtĳĄŇ ymĂ yĘwČ
C’ą rĘIĂwČ MyrĂę bĘŇ ‘ĲŁ MySăĂ nĎ’Ğ hŇ eÌĄhĂ wĘ : hŇ lĲĎ bĄŇ eĘ hČ lYĆ’¿Ą dŇ m¡Ą ‘Ł hŇ yĄŔrĘ’Č hăĎ wĘ 25

hŇ lĳĎ bĄŇ eĘ hČ lYĆ’ăĄ dŇ m¡Ą ‘Ł hŇ yĄŔrĘ’Č hăĎ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ tŇ kĆŇ lăĆ SĘ mĚ ÉhlĎ bĄŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć
‘măČ SĘ IĂwČ : HBĲĎ bŇ S¿Ą yŁ Nq¡ĄEĎhČ ’yb¿ĂŇ eĎhČ rSËĆ ’Ğ ry‘ĂŔ bĎŇ CrăBĘ dČŇ yĘwČ ÉC’bÄŁ IĎwČ 26

’ChŔ MyhăĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůërĆDĆhČ =NmĂ obăŇ ySĂ hĹ rSăĆ ’Ğ È’ybĂŇ eĎhČ
ChtĄŔ mĂ yĘwČ ÉChrĄÄ BĘ SĘ IĂwĲČ hŇ yĄęrĘ’Č lĎ hoĎÁhyĘ ChnĄÄêĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć hŇ r¡ĎmĎ rS¿Ć ’Ğ
=CSbĘŇ xĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwynĎBĎ =l’Ć rBąĄdČŇ yĘwČ : olĲ =rBĆ DĂ rS¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ 27

tŇ kĆŇ lăĆ SĘ mĚ ÉotŇ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć ’YąĎ mĘ IĂwČ ëŇ lĆ IĄęwČ : CSbĲŇŁ xĞ IĲČwČĲ romĳ xĞhĲČ =tŇ ’Ć yl¡Ă 28

ÉhyĄrĘ’Č hĲĎ lkąČŇ ’Ď =âlĲ hŇ lĳĎ bĄŇ eĘ hČ lYĆ’ăĄ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hŇ yĄŔrĘ’Č hăĎ wĘ ÉromxĞ wĲČ ëŇ rĆDĆŔ BČ
tŇ lÌČ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć ’ybĂÁ eĎhČ ’vĎÄ IĂwČ : romĲ xĞhĲČ =tŇ ’Ć rb¡ČŇ SĎ âl¿ wĘ hŇ lĎŔ bĄŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć 29

Éry‘Ă =l’Ć ’bęŁ IĎwČ ChbĳĄŇ ySĂ yĘwČ rom¡ xĞhĲČ =l’Ć Chx¿Ą eĂ IČwČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă
Cd¿Ň jĘ sĘ IĂwČ orĳbĘŇ qĂ BĘ ot¡Ň lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć xe¿Č IČwČ : orĲbĘŇ qĎ lĘ C dŇ j¡Ł sĘ lĂ NqĄŔ EĎhČ ’ybăĂŇ eĎhČ 30

sŘ12 rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwynĎBĎ =l’Ć rmĆ ’Ň IąŁ wČ ůotŇ ’Ł orăbĘŇ qĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÈyhĂ yĘwČ : yxĲĂ ’Ď yoh¿ wyl¡Ď ‘Ď 31

oBĳ rCbăŇ qĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă rSËĆ ’Ğ rbĆŇ uĆě BČ ytĂŔ ’Ł MêăĆrĘbČŇ qĘ C ÉytĂŇ omBĘ
rSąĆ ’Ğ rbĎę DĎhČ hŇ yĆÁhĘ yĲĂ hŇ ŁyÄhĎ žyJĂ : ytĲĎŇ mŁ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć Cxye¡ĂhČ wytĎŔ mŁ YĘ ‘Č lYĆ’Ą ť 32

yêăĄBĎ =lJĎ É l‘Č wĘ l’ĳĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ rSăĆ ’Ğ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ BĂ É’rĎqĎ
hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ ÉrxČ ’Č : NorĲmĘ SĲŁ yr¿Ą‘ĎBĘ rS¡Ć ’Ğ tŇ omŔ BĎ hČ 33

ynăĄhĞJĲŁ ÉM‘ĎhĎ tŇ oYą qĘ mĂ W‘Č IČÁwČ bŇ SĎ IĎwČţ hŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ bŇ S¿Ď =âl
hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎBČ ÉyhĂ yĘwĲČ : tŇ omĲ bĎŇ yn¿ĄhĞJĲŁ yh¡Ă ywĂ odŔ yĎ=tŇ ’Ć ’QăĄ mČ yĘ ÉZpĄŇ xĎ hĲĆ tŇ omŔ bĎŇ 34

: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ dŇ ymĂŔ SĘ hČ lĘ C ÉdyxĂ kĘŇ hČ lĘ C M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yBăĄ tŇ ’Ň F¡Č xČ lĘ
rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : M‘ĲĎbĘŇ rĎyĲĎ=NbĆŇ hŇ I¿ĎbĂŇ ’Ğ hŇ l¡Ď xĎ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ dy, 2

tŇ SĆ ’ăĄ yśt’¡ =yJĂ C‘Ŕ dĘŇ yĲĄ âlă wĘ tŇ yeĂŔ êČSĘ hĂ wĘ É’nĎ ymĂ Cqą oêę SĘ ’Ă lĘ M‘ĎÁ bĘŇ rĎyĲĎ
ylËČ ‘Ď rB¿Ć dĂŇ =’ChĲ ’ybĂŔ eĎhČ hŇ IăĎxĂ ’Ğ ÉMSĎ =hŇ eĄhĂ hŇŁlęSĂ êĘ kĘŇ ăČlhĎ wĘ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ
MydËĂŇ uĚnĂ wĘ MxĆ lÌĆ hŇ rĎÄ WĎ ‘Ğ ëŇ dĄŇ yĎBĘ ţ êĘ xČ qăČlĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ =l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ 3
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4 W‘ČêąČ wČ : r‘ČeĲĎlČ hŇ y¡ĆhĘ IĲĂ=hŇ mČ ëŇ lĎŔ dŇ yGăĂyČ ’Chť wylĳĎ’Ą tŇ ’Ň băĎŇ C Sb¡ČŇ DĘ qB¿Ě qĘ bČŇ C
ÉChIĎÄxĂ ’Ğ wĲČ hŇ IĳĎxĂ ’Ğ tŇ yBăĄ ’b¡ŇŁ êĎ wČ hŇŁlŔ SĂ ëŇ lĆ êăĄ wČ ÉMqĎ êĎÄ wČ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ SĆ ’ăĄ ÉNJĄ

5 hoĎÂhywĲČ : obĲŇ yvĄ mĂ wyn¡Ďy‘Ą Cmq¿Ď yJËĂ tŇ o’Ŕ rĘlĂ lkăŇŁ yĎ=âlĲ
ìąŇ UĘ ‘Ă mĲĄ rbĎÄ DĎ žSrŁ dĘŇ lĂ hŇ ’ăĎ BĎ M‘ĎÃ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ SĆ ’ăĄ hŇ eăĄhĂ ChIĎęxĂ ’Ğ=l’Ć rmăČ ’Ď
’yh¡Ă wĘ H’ĎŔ bŇŁ kĘŇ yhăĂ ywĂ hĎ ylĳĆ’Ą rBăĄ dČŇ êĘ hŇ z¡ĆkĎŇ wĘ hŇ z¿Ł JĎ ’ChŔ hŇ lăĆ xŁ =yJĲĂ ÉHnĎBĘ =l’Ć

6 xtČŇ jĆŔ bČŇ hŇ ’ăĎ BĎ ÉhĎ ylĆÄgĘŇrČ loqą =tŇ ’Ć ChIĎÁxĂ ’Ğ ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ žyhĂ yĘwČ : hŇ rĲĎJĄ nČtĘŇ mĂ
xČ Cl¿ SĎ ykĂŔ nŁ ’ăĎ wĘ hŇ rĎŔ JĄ nČtĘŇ mĂ êĘ ’Č ť hŇ EĆę hŇ UĎ lăĎ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ SĆ ’ăĄ y’Ă B¡Ł rmĆ ’Ň ŁIěwČ

7 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎlĘ yrăĂmĘ ’Ă ykĂÂ lĘ : hŇ SĲĎ qĎ ëŇ yĂl¡Č ’Ą
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č l‘¡Č dŇ ygĂŔ nĎ ìăŇ nĘ êĆ’Ć wĲĎ M‘ĳĎhĎ ëŇ oêămĂ ìŇ yt¡ĂŇ mŁ yrĂhĞ rS¿Ć ’Ğ N‘Č yËČ

8 yDăĂbĘŇ ‘ČJĘ tĎŇ yyĂÁhĎ =âlĲ wĘ ëŇ ĳĎl hĎ n¡ĆêĘ ’Ć wĲĎ dŇ wĂŔDĎ tŇ yBăĄmĂ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć ‘rąČqĘ ’Ć wĲĎ
tŇ oWě ‘ĞlĲČ obŔ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ÉyrČxĞ’ĲČ ëŇ ląČ hĎ =rSĆ ’Ğ wĲČ ytČÁ wŁ YĘ mĂ rmČÄ SĎ žrSĆ ’Ğ dŇ wĂędĎŇ

9 ëŇ lĆ êĄÃ wČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ CyăhĎ =rSĆ ’Ğ lJ¡Ł mĂ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ ‘rČêăĎ wČ : ynĲĎ y‘ĄBĘ rS¿Ď IĎhČ qr¡Č
êĎkĘŇ ¡ČlSĘ hĂ yt¿ĂŇ ’Ł wĘ ynĂ sĄŔ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ÉtokŇ iĄ mČ C MyrąĂxĄ ’Ğ MyhĂÄ Łl’Ĺ žìQĘ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ wČ

10 yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ yBăĄ =l’Ć Éh‘ĎrĎ ’ybąĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ NkĄę lĎ : ìŇ CĲĆgČŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ
yrăĄxĞ’ĲČ ÉyêĂ rĘ‘ČÄ bĲĂŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ bŇ Cz¡‘Ď wĘ rCY¿ ‘Ď ryqĂŔ BĘ NyêăĂ SĘ mČ ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ

11 M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ tŇ UĄÄ hČ : oUĲ êĚ=dŇ ‘Č ll¡Ď GĎhČ r‘¿ĄbČŇ yĘ rSËĆ ’ĞJĲČ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ=tŇ ybĲĄŇ
yJ¿Ă MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ă Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉtUĄ hČ wĘ MybĂŔ lĎ JĘ hČ Clă kĘŇ ’Ň yĲŁ Éry‘Ă BĎ

12 tŇ m¿Ą C hŇ rĎy‘¡ĂhĎ ëŇ yĂlËČ gĘŇrČ hŇ ’¿Ď bŇŁ BĘ ëŇ tĳĄŇ ybĄŇ lĘ ykăĂŇ lĘ ymĂ Cq¡ êĘ ’¿Č wĘ : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ
13 ’b¿ŇŁ yĎ oDŔ bČŇ lĘ hŇ zăĆ=yJĂ otŔ ’Ł CrăbĘŇ qĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ olą =CdŇ pĘŇ sĲĎ wĘ : dŇ lĆ IĲĎhČ

yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=l’Ć bŇ oTę rbăĎŇ DĎ obÂ =’YĎ mĘ nĂ N‘Č yăČ rbĆŇ qĳĎ=l’Ć M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ
14 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉëlĆ mĆÄ ol¿ hoĎÄhyĘ žMyqĂ hĄ wĘ : M‘ĲĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
15 hŇ JĎÄ hĂ wĘ : hŇ êĎ‘ĲĎ=MGČ hŇ m¡Ć C MoIĳhČ hŇ zăĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć tŇ yrËĂkĘŇ yČ rS¿Ć ’Ğ

l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć StăČŇ nĎ wĘ ůMyĂUČ BČ ÈhnĆuĎ hČ dŇ Cnă yĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ
Mr¡ĎzĄwĘ MhĆŔ ytĄŇ obăŇ ’ĞlĲČ ÉNtČŇ nĎ rSąĆ ’Ğ Ét’Ň EŁ hČ hŇ bąĎŇ oFhČ hŇ mĎÄ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘ČmĄ ţ
: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Mys¡Ă y‘Ă kĘŇ mČ MhĆŔ yrĄSăĄ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ N‘Č yČę rhĳĎeĎlČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ

16 rS¿Ć ’Ğ wĲČ ’TĎŔ xĎ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ w’Ň FąŁ xČ llČÂgĘŇBĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Nê¡Ą yĂwĘ
17 hŇ tĎŇ YĳĎ rĘtĂŇ ’băŇŁ êĎ wČ ëŇ lĆ ê¡Ą wČ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ SĆ ’ăĄ ÉMqĎ êĎÄ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ
18 ol¡ =CdŇ jĘ sĘ IĂwČ otËŇ ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwČ : tŇ mĲĄ r‘Če¿ČhČ wĘ tŇ yĂB¡Č hČ =PŇ sČ bĘŇ hŇ ’¿Ď BĎ ’yhËĂ

: ’ybĲĂŇ eĎhČ ChI¿ĎxĂ ’Ğ oD¡bĘŇ ‘Č=dŇ yČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ rbąČŇ dĘŇ JĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ
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=l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ ëŇ ĳĎlmĎ rSăĆ ’Ğ wĲČ Mx¡Č lĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ 19

M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ ëŇ ăČlmĎ rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ IĎhČ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ 20

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ bŇ d¿ĎŇ nĎ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉbJČ SĘ IĂwČ hŇ nĳĎSĎ MyĂê¡ČSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć

žhnĎSĎ tŇ xăČ ’Č wĘ My‘ăĂBĎ rĘ’Č =NBĆ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ mŔŁ ŁlSĘ =NBĆ ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘC 21

ry‘Ă hĎ ţ MĂlČęSĎ CrĲyBĂ ëŇ ăČlmĎ ű hŇ năĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć ‘bČÄ SĞ C okÁ lĘ mĎ BĘ M‘ĎÄ bĘŇ xČ rĘ
MSăĄ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ÉMSĎ om¿ SĘ =tŇ ’Ć MCWÄ lĎ hoĎÁhyĘ rxČÄ BĎ =rSĆ ’Ğ
otę ’Ł C’ă nĘ qČ yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ hŇ dËĎŇ ChyĘ W‘Č IÌČwČ : tŇ ynĲĂ UŁ ‘ČhĲĎ hŇ m¡Ď ‘ĞnĲČ oUŔ ’Ă 22

hŇ UĎ hÌĄ =MgČŇ CnÄbĘŇ IĂwČ : C’TĲĎ xĎ rS¿Ć ’Ğ Mt¡ĎŇ ’Ň FŁ xČ BĘ MtĎŔ bŇŁ ’Ğ CWă ‘Ď rSăĆ ’Ğ É lJŁ mĂ 23

tŇ xČ t¡ČŇ wĘ hŇ hĎŔ bŇŁ gĘŇ hŇ ‘ăĎbĘŇ GĂ =lJĎ l‘Č ť MyrĳĂSĄ ’Ğ wĲČ tŇ ob¡Ň ~ĄmČ C tŇ om¿ BĎ MhËĆ lĎ
MyĂŔoGhČ tŇ băŇŁ ‘ĞoêĲ hČ É lkŇŁ JĘ CWę ‘Ď ZrĆ’ĳĎbĎŇ hŇ yăĎhĎ Sd¡ĄŇ qĎ =MgČŇ wĘ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ 24

yhËĂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrSĆ ’Ğ 25

=l‘Č MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ qV¿ř wV hŇ lËĎ ‘Ď M‘ĳĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ lČ tŇ yS¡Ă ymĂ xĞhĲČ hŇ n¿ĎèĎ BČ
ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ o’Ĳ =tŇ ’Ć wĘ hoĎęhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ orăYĘ ’Ł =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 26

: hŇ mĲŁ ŁlSĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ yeăĄgĂŇmĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ xqĳĎlĎ lJ¡Ł hČ =tŇ ’Ć wĘ
yrăĄWĎ ÉdyČ=l‘Č dŇ yqĂę pĘŇ hĂ wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ ye¡ĄgĂŇmĎ MêĎŔ xĘ êČ ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ W‘Č IČÄwČ 27

tŇ yBăĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ’b¿ŇŁ =yDĄmĂ yhËĂ yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą xtČŇ j¡Ć MyrĂŔ mĘ èăŁ hČ MyYĂŔ rĎhĲĎ 28

yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : MyYĲĂ rĎhĲĎ ’ê¿Ď =l’Ć MCb¡Ň ySĂ hĹwĲĆ MyYĂŔ rĎhĲĎ ÉMC’vĎ yĂ hoĳĎhyĘ 29

yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ kĘŇ hŇ UĎ hăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ
M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ Nyb¿ĄŇ C M‘ËĎbĘŇ xČ rĘ=NybĄŇ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ hŇ mĎÄ xĎ lĘ mĂ C : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ 30

ÉwytĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă rbąĄŇ uĎ IĂwČ wytĎę bŇŁ ’Ğ=M‘Ă M‘ĎÁ bĘŇ xČ rĘ bŇ JČÄ SĘ IĂwČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ 31

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ MI¿ĎbĂŇ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ tŇ ynĳĂUŁ ‘ČhĲĎ hŇ m¡Ď ‘ĞnĲČ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ dŇ wĂŔDĎ ry‘ăĂBĘ
TbĳĎŇ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ rĄŔ WĘ ‘Ć hŇ năĆmŁ SĘ ÉtnČSĘ bĂŇ C wT
oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l‘Č MI¡ĎbĂŇ ’Ğ ëŇ ¿ČlmĎ 2

hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ wyb¡ĂŇ ’Ď tŇ w’Ň F¿Ł xČ =lkĎŇ BĘ ëŇ lĆ IĄěwČ : MolĲ SĎ ybĂŇ ’Ğ=tŇ BČ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmĲČ 3

: wybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂDĎ bŇ b¡ČŇ lĘ JĂ wyhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=M‘Ă ÉMlĄ SĎ obąŇ bĎŇ lĘ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ wĘ wynĳĎpĎŇ lĘ
=tŇ ’Ć MyqąĂhĎ lĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ryn¡Ă olË wyh¿Ď Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žNtČŇ nĎ dŇ wĂŔDĎ N‘ČmăČ lĘ yJĂ ť 4

wnb
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk qSČ ySĄ w’ qSČ ySĂ ’"sb ,yrq qSČ ySĂ ,bytk qSČ CS v.25
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5 rS¡Ď IĎhČ =tŇ ’Ć dŇ wËĂdĎŇ hŇ W¿Ď ‘Ď rSĆÄ ’Ğ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć dŇ ym¡Ă ‘ĞhĲČ lĘ C wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉonBĘ
rb¡ČŇ dĘŇ BĂ qrČě wyIĎŔxČ ymăĄ yĘ lJŁ ť ChCĎęYĂ =rSĆ ’Ğ lJăŁ mĂ rsĎÂ=âlĲ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ

6 ym¿Ą yĘ=lJĎ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ Nyb¿ĄŇ C M‘ËĎbĘŇ xČ rĘ=NybĄŇ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ hŇ mĎÄ xĎ lĘ mĂ C : yêĲĂ xĂ hĲČ hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ
7 MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉMIĎbĂŇ ’Ğ yrąĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : wyIĲĎxČ

MI¡ĎbĂŇ ’Ğ NyB¿Ą hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ hŇ m¿Ď xĎ lĘ mĂ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č
8 ry‘ăĂBĘ ot¡Ň ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉMIĎbĂŇ ’Ğ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : M‘ĲĎbĘŇ rĎyĲĎ Nyb¿ĄŇ C sŘ13

9 MyrĂŔ WĘ ‘Ć tŇ năČSĘ bĂŇ C : wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ’s¿Ď ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ
10 ÉtxČ ’Č wĘ My‘ąĂBĎ rĘ’Č wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ’s¡Ď ’Ď ëŇ ¿ČlmĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ
11 W‘ČIÌČwČ : MolĲ SĎ ybĂŇ ’Ğ=tŇ BČ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmĲČ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ
12 ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ MyS¡Ă dĄŇ uĘ hČ rb¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ : wybĲĂŇ ’Ď dŇ w¡ĂdĎŇ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ ’sËĎ ’Ď
13 hŇ kăĎŇ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć ű MgăČŇ wĘ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ CW¡ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MylĂŔ QĚ GĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉrsČ IĎÄwČ

tŇ rąŁ kĘŇ IĂwČ hŇ rĳĎSĄ ’ĞlĲĎ tŇ YĆl¡Ć pĘŇ mĂ hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ hŇ rĎŔ ybĂŇ GĘ mĂ ÉhĎ rĆÄ sĂ yĘwČ oUę ’Ă
14 CrsĳĎ=âl tŇ om¡ BĎ hČ wĘ : NorĲdĘŇ qĂ lxČ n¿ČBĘ PŇ r¡Ł WĘ IĂwČ HêĎŔ YĘ lČ pĘŇ mĂ =tŇ ’Ć É’sĎ ’Ď
15 ySăĄ dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć É’bĄŇ IĎwČ : wymĲĎ yĎ=lJĎ ho¡ĎhyĘ=M‘Ă MlËĄ SĎ hŇ y¿ĎhĎ ’sĎę ’Ď =bŇ bČŇ lĘ qrăČ
16 hŇ tĎÁ yĘhĲĎ hŇ mĎÄ xĎ lĘ mĂ C : MylĲĂ kĄŇ wĘ bŇ h¡Ď zĎwĘ PŇ sĆ J¿Ć hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ oSdĘŇ qĎ wĘ wybĂŔ ’Ď
17 ’SąĎ ‘Ę BČ l‘Č IČÄwČ : MhĲĆ ymĄ yĘ=lJĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’S¿Ď ‘Ę BČ NybËĄŇ C ’sĎę ’Ď NyBăĄ

’YăĄ yŁ tŇ êĄ ť yêĂę lĘ bĂŇ lĘ hŇ mĳĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć NbĆŇ I¡ĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ=l‘Č É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ
18 bŇ hĎÁ EĎhČ wĘ PŇ sĆ JĆÄ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ’sĎ ’Ď ţ xuăČIĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ’s¡Ď ’Ď lĘ ’bĎŔ wĎ

Mn¡ĄêĘ IĂwĲČ ëŇ lĆ mĆ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ o’Ĳ =tŇ ’Ć wĘ hoĎęhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ orăYĘ o’Ĳ BĘ ű MyrăĂtĎŇ oeĲ hČ
=NBĆ NUąŁ rĂbĘŇ TČ =NBĆ dŇ dČŇ hĞ ţ=NBĆ =l’Ć ’sĎę ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ MxĄÂlĎ SĘ IĂwČ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ

19 NyB¿Ą ìŇ nĆŔ ybĄŇ C ynăĂyBĄ ÉtyrĂBĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ qWĆ U¡Ć dČŇ BĘ bŇ S¿Ą IŁ hČ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉNoyzĘxĆ
hŇ rĎpĄę hĎ ëŇ ăĄl bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ÉdxČ SÄŁ ì¿Ň lĘ yêĂ xĘ lČÄSĎ žheĄhĂ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď NybăĄŇ C yb¡ĂŇ ’Ď

20 ‘mČÄ SĘ IĂwČ : ylĲĎ ‘ĎmĲĄ hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’SăĎ ‘Ę BČ =tŇ ’Ć ÉìtĘŇ yrĲĂBĘ =tŇ ’Ć
Éol=rSĆ ’Ğ MyląĂ yĎxĞhĲČ yrĄÄ WĎ =tŇ ’Ć xlČ SĘ IĂwČţ ’sĎę ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć dŇ dČÁ hĞ =NBĆ
hŇ kĳĎŇ ‘ĞmĲČ =tŇ yBĲĄ lbăĄŇ ’Ď tŇ ’¡Ą wĘ NDĎŔ =tŇ ’Ć wĘ NoIă‘Ă =tŇ ’Ć ÉëIČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄ‘Ď=l‘Č

21 ’SĎŔ ‘Ę BČ ‘ČmăŁ SĘ JĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : ylĲĂ êĎpĘŇ nČ ZrĆ’¿Ć=lJĎ l‘¡Č tŇ orŔ nĘ JĲĂ =lJĎ Ét’Ą wĘ
22 ‘Č ymąĂ SĘ hĂ ’sĎÁ ’Ď ëŇ lĆ UĆÄ hČ wĘ : hŇ YĲĎ rĘtĂŇ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ hŇ mĳĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ on¡BĘ mĂ lDČě xĘ IĆwČ

hĎ yYĆŔ ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ ÉhmĎ rĎhĲĎ ynąĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć C’ÂWĘ IĂwČ yqĂŔ nĎ Ny’ăĄ ÉhdĎŇ ChyĘ=lJĎ =tŇ ’Ć
rV’
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Nm¡Ă yĎnĘ BĂ ‘bČŇ G¿Ć=tŇ ’Ć ’sĎŔ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉMBĎ NbĆŇ IąĂwČ ’SĳĎ ‘Ę BČ hŇ n¡ĎBĎ rS¿Ć ’Ğ
rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ otÁ rĎCbÄ GĘ =lkĎŇ wĘ ’sĎ ’Ď ţ=yrĲĄbĘŇ DĂ=lJĎ rtĆŇ yăĆwĘ : hŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ 23

yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ kĘŇ hŇ UĎ hăĄ =âlĲ hĞ hŇ nĎŔ BĎ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ wĘ hŇ WĎę ‘Ď
bŇ JąČ SĘ IĂwČ : wylĲĎ gĘŇrČ=tŇ ’Ć hŇ l¡Ď xĎ otŔ nĎqĘ zĂ tŇ ‘ăĄlĘ qrČť hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ 24

ëŇŁlË mĘ IĂwČ wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉrbĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă É’sĎ ’Ď
ÉëlČ mĎ M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎ=NBĆ bŇ dăĎŇ nĎ wĘ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ 25

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ MyĂêČŔ SĘ tŇ năČSĘ BĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č
otŔ ’Ň FĎ xČ bĘŇ CÄ wybĂŔ ’Ď ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉëlĆ IĄÄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : MyĂtĲĎŇ nĎSĘ 26

ÉhIĎxĂ ’Ğ=NbĆŇ ’SąĎ ‘Ę BČ wylĎÁ‘Ď rSÄŁ qĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ 27

ÉbdĎŇ nĎ wĘ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ lČ rSăĆ ’Ğ Not¡Ň BĘ gĂŇBĘ ’SĎŔ ‘Ę bČŇ ChJăĄ IČwČ rkĎŔ Vř vĎ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ
SŁlŔ SĎ tŇ năČSĘ BĂ ’SĎŔ ‘Ę bČŇ ChtăĄŇ mĂ yĘwČ : NotĲŇ BĘ GĂ =l‘ĲČ Myr¡ĂYĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ 28

=tŇ ’Ć ÉhJĎ hĂ okę lĘ mĎ kĘŇ yhăĂ yĘwČ : wyêĲĎxĘ êČ ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ 29

odĳŇ mĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ hŇ mËĎ SĎ nĘ =lJĎ ry’ÌĂ SĘ hĂ =âlĲ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ yBăĄ =lJĎ
tŇ w’Ň FąŁ xČ =l‘Č : ynĲĂŁlyèĂ hČ hŇ I¿ĎxĂ ’Ğ oD¡bĘŇ ‘Č=dŇ yČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ 30

rSăĆ ’Ğ osě ‘Ę kČŇ BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ’TĎŔ xĎ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ
rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ bŇ d¡ĎŇ nĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć sy‘ĂŔ kĘŇ hĂ 31

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď
: MhĲĆ ymĄ yĘ=lJĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’S¿Ď ‘Ę BČ NybËĄŇ C ’sĎę ’Ď NyBăĄ hŇ tĎÁ yĘhĲĎ hŇ mĎÄ xĎ lĘ mĂ C 32

’SĎÄ ‘Ę BČ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ SŁlŔ SĎ tŇ năČSĘ BĂ 33

W‘ČI¿ČwČ : hŇ nĲĎSĎ ‘B¡Č rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ YĎŔ rĘtĂŇ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č hŇ IąĎxĂ ’Ğ=NbĆŇ 34

’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ otŔ ’Ň FĎ xČ bĘŇ CÄ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉëlĆ IĄÄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ
ynĂ nĎŔ xĞ=NbĆŇ ’Chă yĄ=l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhąĂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć zT

dŇ ygĂŔ nĎ ìăŇ nĘ êĆ’Ć wĲĎ rpĎŔ ‘ĎhăĆ =NmĂ ÉìytĂÄ mŁ yrĂhĞ rSąĆ ’Ğ N‘Č yČę : rmĲŁ ’Ň lĄ ’S¡Ď ‘Ę BČ =l‘Č 2

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č=tŇ ’Ć É’TĂ xĞêĲČ wĲČ M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ű ëŇ lĆ êăĄ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č l‘¡Č
otĳŇ ybĄŇ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ ’S¡Ď ‘Ę bČŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ ry‘ËĂbĘŇ mČ yn¿ĂnĘ hĂ : MtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ BĘ ynĂ s¡Ą y‘Ă kĘŇ hČ lĘ 3

ry‘ĂŔ BĎ É’SĎ ‘Ę bČŇ lĘ tŇ UąĄ hČ : TbĲĎŇ nĘ =NBĆ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yb¡ĄŇ JĘ ìŔ tĘŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ 4

rtĆŇ yĆÄwĘ : MyĂmĲĎ èĎ hČ PŇ o‘¿ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ dĆŔ vĎ BČ Éol tŇ U¿Ą hČ wĘ MybĳĂŇ lĎ JĘ hČ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ 5

rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ otĳŇ rĎCbĲŇ gĘŇ C hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ wĲČ ’SËĎ ‘Ę bČŇ yr¿ĄbĘŇ DĂ
yrbd
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6 wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă É’SĎ ‘Ę BČ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ
7 ’ChÄ yĄ=dŇ yČBĘ MgČÃ wĘ : wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ l¿Ď ’Ą ëŇŁlË mĘ IĂwČ hŇ YĳĎ rĘtĂŇ BĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ

l‘¿ČwĘ otÁ yBĄ =l’Ć wĘ ’SĎÄ ‘Ę BČ =l’Ć žhyĎhĎ hoĎÃhyĘ=rbČŇ DĘ ’ybĂę eĎhČ ynĂ nĎÁxĞ=NbĆŇ
wydĎŔ yĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ BĘ Éosy‘Ă kĘŇ hČ lĘ hoĎęhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ű hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ ű hŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =lJĎ

: otĲŇ ’Ł hŇ J¡Ď hĂ =rSĆ ’Ğ l‘¿ČwĘ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ ybăĄŇ JĘ tŇ oy¡hĘ lĲĂ
8 hŇ lĎÄ’Ą ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ hŇ nĎŔ SĎ ÉSSĄ wĎ MyrąĂWĘ ‘Ć tŇ nČÄSĘ BĂ
9 oDăbĘŇ ‘Č ÉwylĎ ‘Ď rSąŁ qĘ IĂwČ : MyĂtĲĎŇ nĎSĘ hŇ Y¡Ď rĘtĂŇ BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ’SÌĎ ‘Ę BČ =NbĆŇ

’YĎŔ rĘ’Č tŇ yBăĄ roJŔ SĂ hŇ tăĆŇ SŁ ÉhYĎ rĘtĂŇ bĘŇ ’Chą wĘ bŇ kĆŇ rĳĎhĎ tŇ yYăĂ xĞmĲČ rW¡Č yrĂŔ mĘ zĂ
10 ÉtnČSĘ BĂ ChtĄŔ ymĂ yĘwČ ChJăĄ IČwČ ÉyrĂmĘ zĂ ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ YĲĎ rĘtĂŇ BĘ tŇ yĂB¡Č hČ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ
11 okÁ lĘ mĎ bĘŇ yhĂÄ yĘwČ : wyêĲĎxĘ êČ ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ ‘bČŇ SĆŔ wĎ MyrăĂWĘ ‘Ć

ol¡ ry’¿Ă SĘ hĂ =âlĲ ’SĎŔ ‘Ę BČ tŇ yBăĄ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhJĎ hĂ o’ę sĘ JĂ =l‘Č oêăbĘŇ SĂ JĘ
12 ’SĳĎ ‘Ę BČ tŇ yBăĄ =lJĎ tŇ ’¡Ą yrĂŔ mĘ zĂ dŇ măĄ SĘ IČwČ : Ch‘ĲĄrĄwĘ wyl¡Ď ’ĞgŇŁ wĘ ryqĳĂBĘ NyêăĂ SĘ mČ
13 =lJĎ l’Ć ť : ’ybĲĂŇ eĎhČ ’Ch¿ yĄ dŇ y¡ČBĘ ’SĎŔ ‘Ę BČ =l’Ć rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ rbąČŇ dĘŇ JĂ

ÉC’yTĂÄ xĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ wĲČ C’ę TĘ xĲĎ rSăĆ ’Ğ onĳbĘŇ hŇ lăĎ ’Ą tŇ w’Ň F¡Ł xČ wĘ ’SĎŔ ‘Ę BČ tŇ w’Ň FăŁ xČ
14 rtĆŇ yËĆwĘ : MhĲĆ ylĄ bĘŇ hČ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=tŇ ’Ć sy‘Ăę kĘŇ hČ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć

yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ l¡Ď ’Ą yr¿ĄbĘŇ DĂ
15 ‘bČŇ SĆÁ wĎ MyrĂÄ WĘ ‘Ć žtnČSĘ BĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ sŘ14

hŇ YĳĎ rĘtĂŇ BĘ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ yrËĂmĘ zĂ ëŇ ¿ČlmĎ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ É’sĎ ’Ď lĘ hŇ nĎęSĎ
16 MynăĂxŁ hĲČ ÉM‘ĎhĎ ‘mąČ SĘ IĂwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ lČ rS¿Ć ’Ğ Not¡Ň BĘ GĂ =l‘ĲČ MynĂŔ xŁ M‘ăĎhĎ wĘ

l’Ą rĎWĘ yĂţ=lkĲĎŇ CkŇ lăĂ mĘ IČwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć hŇ JăĎ hĂ Mg¡ČŇ wĘ yrĂŔ mĘ zĂ rSăČ qĎ rmŔŁ ’Ň lĄ
17 hŇ l¿Ć ‘ĞIĲČwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ BČ Ĳ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ’bÌĎŇ YĎ =rWČ yrĂÄ mĘ ‘Ď=tŇ ’Ć
18 tŇ o’ą rĘJĂ yhĂÂ yĘwČ : hŇ YĲĎ rĘêĂ =l‘Č CrY¡ĚIĎwČ NotĳŇ BĘ GĂ mĲĂ oU¡ ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ yrËĂmĘ ‘Ď

PŇ rÄŁ WĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ yBĲĄ Nomă rĘ’Č =l’Ć ’b¡ŇŁ IĎwČ ry‘ĂŔ hĎ hŇ dăĎŇ JĘ lĘ nĂ =yJĲĂ ÉyrĂmĘ zĂ
19 ’TĎŔ xĎ rSăĆ ’Ğ otŇ ’Ň FĎ xČ =l‘Č : tŇ mĲŁ IĎwČ S’¡Ą BĎ ëŇ lĆ mËĆ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć wylÌĎ ‘Ď

rSăĆ ’Ğ ÉotŇ ’Ň FĎ xČ bĘŇ C M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ
20 rSăĆ ’Ğ or¡SĘ qĂ wĘ yrĂŔ mĘ zĂ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĞhĲČ lĘ hŇ WĎŔ ‘Ď

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlĲ hĞ rSĳĎ qĎ

21 ynąĂbĘŇ tĂŇ yrĄÄ xĞ’ĲČ hŇ yĎhĎ ţ M‘ĎÁ hĎ yYĂÄ xĞ yYĂ xĳĄ lČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ M‘¿ĎhĎ qlËĄ xĎ yĲĄ z’ÌĎ
tnyg=Nbwww.bibleist.ru
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yrăĄxĞ’ĲČ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ qząČxĹIĲĆwČ : yrĲĂmĘ ‘Ď yr¿ĄxĞ’ĲČ yY¡Ă xĞhĲČ wĘ okŔ ylĂ mĘ hČ lĘ ÉtnČ yGĂ =NbĆŇ 22

ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ ynĂŔ bĘŇ êĂ tŇ mĎ IăĎwČ tŇ nĳČ yGĂ =NbĆŇ ynăĂbĘŇ êĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ rS¿Ć ’Ğ M‘Ďě hĎ =tŇ ’Ć yrĂŔ mĘ ‘Ď
: yrĲĂmĘ ‘Ď

ÉyrĂmĘ ‘Ď ëŇ ląČ mĎ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ É’sĎ ’Ď lĘ hŇ nĎęSĎ tŇ xČÁ ’Č wĘ MySĂÄ ŁlSĘ žtnČSĘ BĂ 23

NqĆ IĂÁwČ : MynĲĂ SĎ =SSĲĄ ëŇ ¿ČlmĎ hŇ Y¡Ď rĘtĂŇ BĘ hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č 24

rhĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉNbĆŇ IĂÄwČ PŇ sĆ JĳĎ MyĂrăČJĘ kĂŇ BĘ rmĆ S¡Ć tŇ ’Ć m¿Ą NorËmĘ SĲŁ rh¿Ď hĎ =tŇ ’Ć
rh¿Ď hĎ yn¡ĄdŇŁ ’Ğ rmĆ SĆŔ =MSĆ l‘ăČ hŇ nĎŔ BĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ MSąĄ =tŇ ’Ć ’rĎę qĘ IĂwČ
: wynĲĎpĎŇ lĘ rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł mĂ ‘rČIĎěwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ yrËĂmĘ ‘Ď hŇ W¿Ć ‘ĞIĲČwČ : NorĲmĘ SĲŁ 25

’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ wytĎŇ ’Ň FŁ xČ bĘŇ C TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ ÉërĆDĆÄ =lkĎŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ 26

rtĆŇ yĆÄwĘ : MhĲĆ ylĄ bĘŇ hČ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=tŇ ’Ć sy‘Ăę kĘŇ hČ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 27

MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlĲ hĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ot¡Ň rĎCbĲŇ gĘŇ C hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉyrĂmĘ ‘Ď yrąĄbĘŇ DĂ
=M‘Ă ÉyrĂmĘ ‘Ď bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č 28

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ bŇ ’¿Ď xĘ ’Č ëŇŁlË mĘ IĂwČ NorĳmĘ SĲŁ BĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ
ÉhnĆmŁ SĘ C MySąĂ ŁlSĘ tŇ nČÄSĘ BĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉëlČ mĎ yrĂę mĘ ‘Ď=NBĆ bŇ ’ăĎ xĘ ’Č wĘ 29

É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č yrąĂmĘ ‘Ď=NBĆ bŇ ’ĎÄ xĘ ’Č ëŇŁlmĘ IĂwČţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ hŇ nĎŔ SĎ
‘r¡ČhĎ yrËĂmĘ ‘Ď=NBĆ bŇ ’ÌĎ xĘ ’Č W‘Č IČÄwČ : hŇ nĲĎSĎ MyĂê¡ČSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć NorŔ mĘ SăŁ BĘ 30

tŇ w’Ň F¡Ł xČ BĘ oêŔ kĘŇ lĆ lqăĄnĎhĞ ÉyhĂ yĘwĲČ : wynĲĎpĎŇ lĘ rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł mĂ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ 31

ëŇ lĆ măĆ É l‘ČBČÄ tĘŇ ’Ćř =tŇ BČ lbĆŇ zĆęy’Ă =tŇ ’Ć hŇ èĎÁ ’Ă xuČÄ IĂwČ TbĳĎŇ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ
l‘ČBĳĎ lČ xČ B¡Ą zĘmĂ MqĆ I¿ĎwČ : olĲ Cxê¡ČSĘ IĂwČ l‘ČBČŔ hČ =tŇ ’Ć dŇ băŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ ÉëlĆ IĄÄwČ MynĂŔ dŇŁ yYĲĂ 32

hŇ rĳĎSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć bŇ ’¡Ď xĘ ’Č W‘Č I¿ČwČ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ hŇ n¡ĎBĎ rS¿Ć ’Ğ l‘ČBČŔ hČ tŇ yBăĄ 33

lJÄŁ mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć Ésy‘Ă kĘŇ hČ lĘ tŇ oWę ‘ĞlĲČ bŇ ’ĎÁ xĘ ’Č PŇ sĆ oIÄwČ
yl¡Ă ’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą l’ËĄ yxĂ hŇ n¿ĎBĎ wymĎÂ yĎBĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ 34

hĎ ytĆŔ lĎ DĘ bŇ y~ăĂ hĂ Éory‘Ă YĘ bŇ ygĂŇWĘ bĂŇ C HdĎę iĘ yĂ orÁ kŇŁ BĘ MrĎÄ ybĂŇ ’ĞBĲČ hŇ xĳŁ yrĂyĘ=tŇ ’Ć
: NCnĲ =NBĂ ‘ČS¿Ě ohyĘ dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ

hoĎÂhyĘ=yxČ ůb’Ď xĘ ’Č =l’Ć Èd‘ĎlĘ gĂŇ ybăĄŇ SĎ êŁ mĂ yBĂÁ SĘ êĂ hČ ChIĎÄlĂ ’ĲĄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ zy
lTăČ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myn¿ĂèĎ hČ hŇ yËĆhĘ yĲĂ=M’Ă wynĎŔ pĎŇ lĘ yêĂ dĘŇ măČ ‘Ď rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ
wyl¿Ď ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : yrĲĂbĎŇ dĘŇ yp¿ĂŇ lĘ =M’Ă yJ¡Ă rTĳĎ mĎ C 2

tŇ yrĂŔ JĘ lxČ năČBĘ ÉêĎrĘêČsĘ nĂ wĘ hŇ mĎ dĘŇ qĳĄ ì¡Ň QĘ tĎŇ yn¿ĂpĎŇ C hŇ EĆŔmĂ ëŇ ăĄl : rmĲŁ ’Ň lĄ 3
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4 MybăĂŇ rĘ‘Ł hĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ êĳĆSĘ êĂ lxČ eăČhČ mĲĄ hŇ y¡ĎhĎ wĘ : NDĲĄrĘIČhČ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ
5 ÉbSĆ IĄÄwČ ëŇ lĆ IĄęwČ hoĳĎhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ W‘Č I¡ČwČ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : MSĲĎ ì¡Ň lĘ JĆ lĘ kČŇ lĘ ytĂŇ yCĂŔYĂ
6 MxĆ ląĆ olÁ My’ĂÄ ybĂŇ mĘ MybĂę rĘ‘Ł hĎ wĘ : NDĲĄrĘIČhČ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ yrĂŔ JĘ lxČ năČBĘ
7 Zu¿ĄmĂ yhËĂ yĘwČ : hŇ êĲĆSĘ yĂ lxČ e¡ČhČ =NmĂ C bŇ rĆ‘ĳĎBĎ rW¡Ď bĎŇ C MxĆ l¿Ć wĘ rqĆBŔŁ BČ ÉrWĎ bĎŇ C

: ZrĆ’ĲĎ BĎ MSĆ g¡ĆŇ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ yJËĂ lxČ eĳĎhČ SbăČŇ yIĂwČ Mym¡Ă yĎ
8, 9 NodŔ yYĂ lĘ rSăĆ ’Ğ ÉhtĎŇ pČŇ rĘYĎ ëŇ ląĄ MCqă : rmĲŁ ’Ň lĄ wyl¿Ď ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ

10 ű MqĎ IăĎwČ : ìŇ lĲĆ JĘ lĘ kČŇ lĘ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č hŇ è¿Ď ’Ă MSËĎ ytĂŇ yC¿ĂYĂ hŇ eĄÄhĂ MSĳĎ ê¡ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ
hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č hŇ è¿Ď ’Ă MSËĎ =hŇ eĲĄhĂ wĘ ry‘ĂŔ hĎ xtČŇ jăĆ =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ hŇ tĎŇ pČę rĘYĎ ëŇ lĆ IăĄwČ
MyĂmËČ=T‘ČmĘ ylÌĂ ’nĎÄ=yxĂ qĘ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhĎ ylĆÄ’Ą ’rąĎqĘ IĂwČ MyYĳĂ‘Ą tŇ SĆ SăĆ qŁ mĘ

11 ylËĂ ’n¿Ď=yxĂ qĘ lĲĂ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhĎ ylĆÄ’Ą ’rąĎqĘ IĂwČ tŇ xČ qĳČlĎ ëŇ lĆ ê¡Ą wČ : hŇ êĲĆSĘ ’Ć wĘ yl¡Ă JĘ BČ
12 yJăĂ gŇ o‘Ŕ mĎ ylăĂ =SyĆ=M’Ă ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=yxČ rmĆ ’Ň êęŁ wČ : ëŇ dĲĄŇ yĎBĘ MxĆ l¡Ć =tŇ jČ

tŇ SĆ SĆÁ qŁ mĘ ynĂÄ nĘ hĂ wĘ tŇ xČ jĳĎ ~Č BČ NmĆ S¡Ć =T‘ČmĘ C dŇ JČŔ BČ ÉxmČ qĆÄ =PŇ kČŇ âlą mĘ =M’Ă
13 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : CntĘŇ mĲĎ wĎ Chn¡ĚlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ ynĂŔ bĘŇ lĂ wĘ ylăĂ ÉChytĂÄ yWĂ ‘ĞwĲČ ÉytĂŇ ’Ň bĎÄ C MyYĂę ‘Ą MyĂnăČSĘ

MèĎ mĂ ţ ylăĂ =yWĂ ‘Ğ ëŇ ’ăČ ëŇ rĳĄbĎŇ dĘŇ kĂŇ yWăĂ ‘Ğ y’Ă B¡Ł y’ĂŔ rĘyêăĂ =l’Č ÉChIĎÄlĂ ’ĲĄ hĎ yląĆ’Ą
: hŇ nĲĎrŁ xĞ’ĲČ BĎ yW¡Ă ‘ĞêĲČ ëŇ nĄŔ bĘŇ lĂ wĘ ëŇ ăĎlwĘ ylĂŔ tĘŇ ’Ň YăĄ ohwĘ ÉhnĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ hŇ eąĎTČ qĘ hŇ gĎÄ‘Ě

14 tŇ xČ j¿Č YČ wĘ hŇ lĎŔ kĘŇ tĂŇ âlă ÉxmČ uĆÄ hČ dŇ JąČ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď žhkŇŁ yJăĂ
: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č MSĆ G¡Ć hoËĎhyĘ=Ntř t MoyÌ dŇ ‘Č ţ rsĳĎxĘ tĆŇ âlă NmĆ è¡Ć hČ

15 : MymĲĂ yĎ Ht¡ĎŇ ybĄŇ C ’yhËř w=’whĲ lkČŇ ’Ň êÌŁ wČ ChIĳĎlĂ ’ĲĄ rbăČŇ dĘŇ JĂ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ wČ ëŇ lĆ ê¿Ą wČ
16 rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ rsĳĄxĎ âlă NmĆ è¡Ć hČ tŇ xČ j¿Č YČ wĘ hŇ tĎŇ lĎŔ kĎŇ âlă ÉxmČ uĆÄ hČ dŇ JąČ
17 hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č yhĂę yĘwČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ dŇ y¿ČBĘ rB¡Ć DĂ

rS¿Ć ’Ğ dŇ ‘ËČ dŇ ’ŔŁ mĘ qzăĎxĎ ÉoylĘ xĎ yhąĂ yĘwČ tŇ yĂBĳĎhČ tŇ lăČ ‘ĞBĲČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =NBĆ hŇ lĎěxĎ
18 Sy’ăĂ ëŇ ¡ĎlwĎ yQ¿Ă =hŇ mČ ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : hŇ mĲĎ SĎ nĘ oB¡ =hŇ rĎtĘŇ onĲ =âl
19 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ynĲĂ BĘ =tŇ ’Ć tŇ ym¿Ă hĎ lĘ C yn¡ĂwŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ryJ¿Ă zĘhČ lĘ ylËČ ’Ą tĎŇ ’Ň BÌĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ

hŇ IĎęlĂ ‘ĞhĲĎ =l’Ć ÉChlĄÄ‘ĞIĲČwČĲ HqĎę yxĄ mĄ ChxăĄ uĎ IĂwČ ëŇ ĳĄnBĘ =tŇ ’Ć ylăĂ =ynĲĂ êĘ hĎ yl¡Ć ’Ą
20 ho¡ĎhyĘ=l’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ : otĲŇ FĎ mĂ =l‘Č Chb¡ĄŇ JĂ SĘ IČwČ MSĎŔ bŇ SăĄ yŁ É’Ch=rSĆ ’Ğ

HUËĎ ‘Ă rr¿ĄoGtĘŇ mĂ ynĂÄ’Ğ=rSĆ ’Ğ hŇ nĎÂmĎ lĘ ’Č hĲĎ =l‘ĲČ MgČŇhĞ ţ yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ rmĳČ ’Ň IŁ wČ
21 MymĂŔ ‘ĎjĘ SŁlă SĎ ÉdlĆ IĆÄhČ =l‘Č dŇ dąĄŇ mŁ tĘŇ IĂwČ : HnĲĎBĘ =tŇ ’Ć tŇ ym¿Ă hĎ lĘ tĎŇ o‘¡rĄhĞ

’rqyw
.yrq ’yhĂ ,bytk ’Ch v.15 .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk têĄ ’"sb ,yrq têĄ ,bytk NêĄêĂ v.14 .zy
’"sbw ,hnĎmĎlĘ ’ČhĲĎ =l‘Č ’"s ,w"Tdb gtm ’lb ’"hhw gtmb N"y‘h Nk v.20 .yrq ’ChwĎ ,bytk ’yhwĎ v.15
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hŇ E¡ĆhČ dŇ lĆ I¿ĆhČ =SpĆŇ nĲĆ ’nËĎ bŇ SĎ ê¿Ď yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ
=l‘Č dŇ lĆ IËĆhČ =SpĆŇ nĲĆ bŇ SĎ êÌĎ wČ ChIĳĎlĂ ’ĲĄ loqă BĘ ho¡ĎhyĘ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : oBĲ rĘqĂ =l‘Č 22

hŇ tĎŇ yĘBČŔ hČ ÉhIĎlĂ ‘ĞhĲĎ =NmĂ ChdąĄŇ rĂIŁ wČ dŇ lĆ IĆęhČ =tŇ ’Ć ChIĎÁlĂ ’ĲĄ xuČÄ IĂwČ : yxĂ IĲĆwČ oB¡ rĘqĂ 23

sŘ15 ÉhèĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : ëŇ nĲĄBĘ yx¿Č y’¡Ă rĘ ChIĎŔlĂ ’ăĄ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ oUĳ ’Ă lĘ Chn¡ĄêĘ IĂwĲČ 24

ho¿ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C hŇ êĎ’ĳĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ Sy’¿Ă yJËĂ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ hŇ zăĆ ÉhêĎ‘Č ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć
ÉhyĎhĎ hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ C MyBĂŔ rČ MymăĂ yĎ ÉyhĂ yĘwĲČ : tŇ mĲĆ ’Ĺ ìŇ yp¡ĂŇ BĘ xy
bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č =l’Ć hŇ ’ăĄ rĎhĲĄ ëŇ lĄ ť rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ yS¡Ă ylĂ èĘ hČ hŇ n¿ĎèĎ BČ ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć
bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č =l’Ć tŇ o’¡ rĎhĲĄ lĘ ChIĎŔlĂ ’ĲĄ ÉëlĆ IĄÄwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rT¡Ď mĎ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĘ 2

=l‘Č rSăĆ ’Ğ Chy¡ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł =l’Ć bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č ’răĎqĘ IĂwČ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ qz¿ĎxĎ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ wĘ 3

lbĆŇ zĆŔy’Ă tŇ yrăĂkĘŇ hČ BĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć ’rËĄyĎ hŇ y¿ĎhĎ ChyĎędĘŇ bČŇ ‘Ł wĘ tŇ yĂBĳĎhČ 4

Myè¿Ă mĂ xĞ M’ĄÂ yBĂ xĘ IČwĲČ My’Ăę bĂŇ nĘ hŇ ’ăĎ mĄ ChyĎÁdĘŇ bČŇ ‘Ł xuČÄ IĂwČ hoĳĎhyĘ y’ăĄybĂŇ nĘ tŇ ’¡Ą
ChyĎŔdĘŇ bČŇ ‘ăŁ =l’Ć Éb’Ď xĘ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyĂmĲĎ wĎ MxĆ l¿Ć Ml¡Ď JĘ lĘ kĂŇ wĘ hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ BČ ÉSy’Ă 5

’YăĎ mĘ nĂ ű ylăČ C’ MylĳĂ xĎ eĘ hČ =lJĎ l’¡Ć wĘ MyĂUČŔ hČ ynăĄyĘ‘Ę mČ =lJĎ =l’Ć ÉZrĆ’ĎÄ BĎ ëŇ ląĄ
Cq¿ QĘ xČ yĘwĲČ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ hČ mĲĄ tŇ yr¡ĂkĘŇ nČ ’ol¿ wĘ dŇ rĆpĆŔ wĎ sCsă ÉhIĆxČ nĘ C ryYĂę xĎ 6

oDŔ bČŇ lĘ ÉdxĎ ’Ć ëŇ rĆdąĆŇ BĘ ëŇ lČÄhĎ bŇ ’ĎÂxĘ ’Č HBĳĎ =rbĎŇ ‘ĞlĲČ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć MhËĆ lĎ
hŇ e¿ĄhĂ wĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ ÉChyĎÄdĘŇ bČŇ ‘Ł yhąĂ yĘwČ : oDĲbČŇ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć =ëŇ rĆdĆŇ BĘ ëŇ ¿ČlhĎ ChyËĎdĘŇ bČŇ ‘ĲŁ wĘ 7

yn¿ĂdŇŁ ’Ğ hŇ z¡Ć hŇ ê¿Ď’Č hĲČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ wynĎŔ jĎ =l‘Č ljăŁ IĂwČ ÉChrĄÄ JĂ IČwČ otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ChI¡ĎlĂ ’ĲĄ
rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ hŇ e¿ĄhĂ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ň lĲČ rm¿Ł ’Ĺ ëŇ ËĄl ynĂ ’ĳĎ ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ 8, 9

: ynĂ tĲĄŇ ymĂ hĞlĲČ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č =dŇ yČBĘ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ NtÌĄŇ nŁ hŇ êĎÂ’Č =yJĲĂ ytĂŇ ’Ň TĳĎ xĎ hŇ măĆ
yn¿ĂdŇŁ ’Ğ xlČÄSĎ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ ÉhkĎŇ lĎ mĘ mČ C yoGą=SyĆ=M’Ă ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű yxăČ 10

yoGŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć ‘Č yBąĂ SĘ hĂ wĘ NyĂ’ĳĎ Cr¡mĘ ’ĲĎ wĘ ìŔ SĘ uĆbČŇ lĘ ÉMSĎ
hŇ e¿ĄhĂ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ň lĲČ rm¿Ł ’Ĺ ëŇ ËĄl rmĳĄ’Ł hŇ êăĎ’Č hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : hŇ JĎ ’ĲĆ YĎ mĘ yĂ âl¿ yJ¡Ă 11

rSăĆ ’Ğ l‘Č ť Éì’ĞvĲĎ yĲĂ ű hoąĎhyĘ xČ CrÄ wĘ ëŇ êĎę ’Ă mĲĄ ëŇ ăĄl’Ą ű ynăĂ’Ğ hŇ yĎÂhĎ wĘ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ 12

ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č wĘ ynĂ gĳĎŇrĎhĞ wĲČ ì¡Ň ’ĞYĲĎ mĘ yĲĂ âl¿ wĘ bŇ ’ËĎ xĘ ’Č lĘ dŇ yGÌĂhČ lĘ ytĂŇ ’Ň bĎÄ C ‘dĎŔ ’Ą =âlĲ
ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉynĂ dŇŁ ’Ň lĲČ dŇ GąČhĚ =âlĲ hĞ : yrĲĎ‘ĚeĘ mĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć ’r¿ĄyĎ 13

Sy’Ăę hŇ ’Ď măĄ hoĎÁhyĘ y’ĄÄ ybĂŇ eĘ mĂ ž’BĂ xĘ ’Č wĲĎ hoĳĎhyĘ y’ăĄybĂŇ nĘ tŇ ’¡Ą lbĆŇ zĆŔy’Ă gŇrăŁ hĞBĲČ
ÉhêĎ‘Č wĘ : MyĂmĲĎ wĎ MxĆ l¿Ć Ml¡Ą JĘ lĘ kČŇ ’Ğ wĲĎ hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ BČ ÉSy’Ă Myè¿Ă mĂ xĞ MyèĂÄ mĂ xĞ 14

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ynĂ gĲĎŇrĎhĞ wĲČ ChIĳĎlĂ ’ĲĄ hŇ eăĄhĂ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ň lĲČ rm¿Ł ’Ĺ ëŇ ËĄl rmĄŔ ’Ł hŇ êăĎ’Č 15

hŇ ’¿Ć rĎ’ĲĄ MoI¡hČ yJ¿Ă wynĳĎpĎŇ lĘ yêĂ dĘŇ m¡Č ‘Ď rS¿Ć ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ yxČ ť ChIĎŔlĂ ’ĲĄ
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16 bŇ ’¡Ď xĘ ’Č ëŇ lĆ I¿ĄwČ olĳ =dŇ GĆIČwČ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ ChyËĎdĘŇ bČŇ ‘Ł ëŇ lĆ IÌĄwČ : wylĲĎ ’Ą
17 Éb’Ď xĘ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ ChIĳĎlĂ ’ĲĄ =tŇ ’Ć bŇ ’¡Ď xĘ ’Č tŇ o’¿ rĘJĂ yhËĂ yĘwČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ
18 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘkČÄ ‘Ď âlą rmĆ ’Ň ŁIęwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ rk¿ĄŇ ‘Ł hŇ z¡Ć hŇ ê¿Ď’Č hĲČ wylĎŔ ’Ą

ëŇ lĆ ê¡Ą wČ hoĎŔhyĘ tŇ wăŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ bĘŇ zĎ‘ĞBĲČ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď tŇ ybăĄŇ C hŇ ê¡Ď’Č =M’Ă yJ¿Ă
19 =l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ylËČ ’Ą Zb¿ŇŁ qĘ xlČÄSĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MylĲĂ ‘ĎBĘ hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ

y’ąĄybĂŇ nĘ C MyèĂę mĂ xĞ wĲČ tŇ o’ă mĄ ‘BÌČ rĘ’Č l‘ČBČÁ hČ y’ĄÄ ybĂŇ nĘ =tŇ ’Ć wĘ lmĳĆ rĘJČ hČ rhăČ
20 bŇ ’¡Ď xĘ ’Č xl¿Č SĘ IĂwČ : lbĆŇ zĲĎy’Ă Nx¿Č lĘ SĚ yl¡Ą kĘŇ ’ĲŁ tŇ o’Ŕ mĄ ‘BăČ rĘ’Č ÉhrĎSĄ ’ĞhĲĎ
21 SGČÄ IĂwČ : lmĲĆ rĘJČ hČ rh¿Č =l’Ć My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć ZB¿Ł qĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lkĎŇ BĘ

yêăĄSĘ =l‘Č ÈMyxĂ sĘ jĲŁ MêăĆ’Č ytČÂmĎ =dŇ ‘Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ M‘Ďę hĎ =lJĎ =l’Ć ChIĎÁlĂ ’ĲĄ
wyrĳĎxĞ’ĲČ CkăŇ lĘ l‘ČB¡Č hČ =M’Ă wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ CkăŇ lĘ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ hoąĎhyĘ=M’Ă ůMyjĂ ‘Ă iĘ hČ

22 yêĂ rĘtÌČŇ on ynĂÂ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉChIĎÄlĂ ’ĲĄ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rbĲĎŇ DĎ ot¡Ň ’Ł M‘ËĎhĎ Cn¿‘Ď=âlĲ wĘ
: Sy’ĲĂ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č l‘ČBČŔ hČ y’ăĄybĂŇ nĘ C yDĳĂbČŇ lĘ ho¡ĎhylĲČ ’ybËĂŇ nĎ

23 ChxĚę êĘ nČ ywĲĂ dŇ xĎÁ ’Ć hĲĎ rjĎÄ hČ žMhĆ lĎ CrăxĞbĘŇ yĂwĘ MyrĂę jĎ MyĂnăČSĘ CnlĎÁ=CnêĘ yĂwĘ
rjăĎ hČ =tŇ ’Ć ű hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ ynĂÂ’Ğ wĲČ CmyWĳĂ yĎ âlă S’¡Ą wĘ MyYĂŔ ‘ĄhăĎ =l‘Č ÉCmyWĂÄ yĎwĘ

24 MSăĄ BĘ MtĆÂ’Ň rĎqĘ C : MyWĲĂ ’Ď âl¿ S’¡Ą wĘ MyYĂŔ ‘ĄhăĎ =l‘Č ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ dŇ xĎę ’Ć hĲĎ
hŇ n¿Ć‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ yÌĎhĎ wĘ hoĎŔhyĘ=MSĲĄ bĘŇ ’răĎqĘ ’Ć ÉynĂ ’Ğ wĲČ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ

25 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rbĲĎŇ DĎhČ bŇ oT¿ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ M‘ËĎhĎ =lJĎ N‘Č IÌČwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă S’¡Ą bĎŇ
yJ¿Ă hŇ nĎŔ SŁ ’Ň rĲĂ CWă ‘ĞwĲČ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ rjąĎhČ MkĆÁ lĎ CrÄ xĞBĲČ l‘ČBČę hČ y’ăĄybĂŇ nĘ lĂ ChIĎÁlĂ ’ĲĄ

26 CxqĘ IĂwČţ : CmyWĲĂ tĎŇ âl¿ S’¡Ą wĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ MSăĄ BĘ ÉC’rĘqĂ wĘ MyBĳĂ rČhĲĎ Mê¡Ć’Č
rqĆBÄŁ hČ mĲĄ l‘ČBČ hČ ţ=MSĲĄ bĘŇ C’ă rĘqĘ IĂwĲČ ůCW‘ĞIĲČwĲČ ÈMhĆ lĎ NtăČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ rjĎÄ hČ =tŇ ’Ć
CxŔ iĘ pČŇ yĘwĲČ hŇ nĳĆ‘Ł Ny’ăĄwĘ loq¡ Ny’¿ĄwĘ CnnĄŔ ‘Ğ l‘ČBăČ hČ ÉrmŁ ’Ň lĄ MyĂrąČhĽ~ĲĎ hČ =dŇ ‘Č wĘ

27 ChIĎęlĂ ’ĲĄ MhăĆ BĎ lêÌĄhČ yĘwČ MyĂrČÁ hĽ~ĲĎ bČŇ Ĳ yhĂÄ yĘwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č
ol¡ gŇ yWËĂ =ykĲĂŇ wĘ xČ yWÌĂ yJăĂ ’ChŔ MyhăĂ Łl’Ĺ=yJĲĂ É lodŇ GĎ=loqĲ bĘŇ C’ą rĘqĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ

28 ÉCdŇ dĘŇ GĲŁ tĘŇ IĂwČ lodŔ GĎ loqă BĘ ÉC’rĘqĘ IĂwĲČ : ZqĲĎ yĂwĘ ’Ch¡ NS¿Ą yĎ ylËČ C’ olĳ ëŇ rĆdăĆŇ =ykĲĂŇ wĘ
29 ÉyhĂ yĘwĲČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ MD¡Ď=ëŇ pĎŇ SĘ =dŇ ‘Č MyxĳĂ mĎ rĘbĲĎŇ C tŇ ob¡Ň rĎxĞBĲČ MTĎŔ jĎ SĘ mĂ JĘ

hŇ n¡Ć‘Ł =Ny’ĲĄ wĘ loq¿ =Ny’ĲĄ wĘ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ tŇ olă ‘ĞlĲČ dŇ ‘¡Č C’Ŕ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ MyĂrČŔ hĽ~ĲĎ hČ Ĳ rbăŇŁ ‘ĞJĲČ
30 M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ CS¿ GĘ IĂwČ ylČŔ ’Ą CSă GĘ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ lĘ ChIąĎlĂ ’ĲĄ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : bŇ SĆ qĲĎ Ny’¿ĄwĘ
31 ÉhrĄWĘ ‘Ć MyêąĄSĘ ChIĎęlĂ ’ĲĄ xuăČIĂwČ : sCrĲhĎ hĲĆ ho¡ĎhyĘ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć ’jËĄ rČyĘwČ wylĳĎ’Ą

ÉwylĎ ’Ą hoąĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yĎÄhĎ žrSĆ ’Ğ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=ynĲĄbĘŇ yTăĄ bĘŇ SĂ rj¡Č sĘ mĂ JĘ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ
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MSăĄ BĘ xČ B¡Ą zĘmĂ MynËĂbĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć hŇ nÌĆbĘŇ IĂwČ : ìŇ mĲĆ SĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ rmŔŁ ’Ň lĄ 32

ëŇ r¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ : xČ BĲĄ zĘUĂ lČ bŇ yb¡ĂŇ sĎ ‘rČzĆŔ MyĂtăČŇ ’Ň sĎ ÉtybĄŇ JĘ hŇ lĎę ‘ĎêĘ W‘Č IăČwČ hoĳĎhyĘ 33

C’Ä lĘ mĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : MyYĲĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č MWĆ I¡ĎwČ rjĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉxêČ nČ yĘwČ MyYĳĂ‘ĄhĲĎ =tŇ ’Ć 34

ÉCnSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyYĳĂ‘ĄhĲĎ =l‘Č wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =l‘Č Cq¿ YĘ yĲĂwĘ MyĂmČŔ ÉMyDĂkČŇ hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č
Mg¿ČŇ wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ lČ bŇ yb¡ĂŇ sĎ MyĂUČŔ hČ CkăŇ lĘ IĲĄwČ : CSQĲĄ SČ yĘwČ CSQ¡Ą SČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ CnŔ SĘ IĂwČ 35

ChIăĎlĂ ’ĲĄ SGČÂIĂwČ hŇ xĎę nĘ UĂ hČ tŇ olă ‘ĞBĲČ ű yhăĂ yĘwČ : MyĂmĲĎ =’QĄ mĂ hŇ l¡Ď ‘ĎêĘ hČ =tŇ ’Ć 36

MoIăhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂwĘ qxăĎ YĘ yĂ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ È’ybĂŇ eĎhČ
ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď Kă yrř bdbw ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č ynăĂ’Ğ wĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ MyhËĂ Łl’Ĺ hŇ êÌĎ’Č =yJĲĂ ‘dČę CĎyĂ
hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉC‘dĘŇ yĲĄwĘ ynĂ nĄŔ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ ynĂ nąĄ‘Ğ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą 37

ljăŁ êĂ wČ : tŇ yeĲĂ rČxŁ ’Ğ MB¡Ď lĂ =tŇ ’Ć tĎŇ B¿Ł sĂ hĞ hŇ êËĎ’Č wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ho¡ĎhyĘ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ 38

=tŇ ’Ć wĘ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ MyYĂŔ ‘ĄhăĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhlĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć lkČŇ ’Ň êąŁ wČ hoĎęhyĘ=S’ĲĄ
sŘ16 Cl¡ jĘ IĂwČĲ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ É’rĘIČwČ : hŇ kĎŇ xĲĄ lĂ hŇ l¡Ď ‘ĎêĘ BČ =rSĆ ’Ğ MyĂU¿ČhČ =tŇ ’Ć wĘ rpĳĎŇ ‘ĎhĲĆ 39

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ ’Ch¿ ho¡ĎhyĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ’Chă ÉhoĎhyĘ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MhĳĆ ynĄjĘ =l‘Č
Tl¿Ą UĎ yĂ=l’Č Sy’ËĂ l‘ČBČę hČ y’ăĄybĂŇ nĘ =tŇ ’Ć ű CWă pĘŇ êĂ MhĆÁ lĎ ChIĎÄlĂ ’ĲĄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ 40

: MSĲĎ MT¡Ą xĎ SĘ IĂwČ NoSŔ yqĂ lxČ năČ=l’Ć ÉChIĎÄlĂ ’ĲĄ MdąĄŇ rĂoIwČ MCWĳ jĘ tĘŇ IĂwĲČ Mh¡Ć mĄ
: MSĆ GĲĎhČ Nom¿ hĞ loq¡ =yJĂ hŇ tĳĄŇ SĘ C lkăŇŁ ’Ĺ hŇ l¡Ą ‘Ğ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č lĘ ÉChIĎÄlĂ ’ĲĄ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 41

É lmĆ rĘJČ hČ S’Ň rąŁ =l’Ć hŇ lĎÄ‘Ď ChIĎÁlĂ ’ĄÄ wĘ tŇ oêĳSĘ lĂ wĘ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č hŇ l¿Ć ‘ĞIĲČwČ 42

É’nĎ=hŇ lĲĄ ‘Ğ orę ‘ĞnĲČ=l’ĲĆ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : okŇ rĎBĘ NyB¿Ą wyn¡ĎjĎ MWĆ I¿ĎwČ hŇ YĎ rĘ’ČŔ rhăČ gĘŇ IĂwČ 43

‘bČŇ S¿Ć bŇ S¡Ě rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ mĎ C’ĳ mĘ Ny’ăĄ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ TBĄŔ IČwČ É l‘Č IČÄwČ MyĎŔ =ëŇ rĆDĲĆ TBăĄ hČ
hŇ lăĎ ‘Ł Sy’¡Ă =PŇ kČŇ JĘ hŇ e¿ĎTČ qĘ bŇ ‘ËĎ=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ tŇ y‘ĂŔ bĂŇ èĘ BČ ÉyhĂ yĘwĲČ : MymĲĂ ‘ĎjĘ 44

hŇ k¡ĎŇ rĘYĎ ‘Č yČ âl¿ wĘ dŇ rĄŔ wĎ rsăŁ ’Ĺ Éb’Ď xĘ ’Č =l’Ć rmąŁ ’Ĺ hŇ lĄÄ‘Ğ rmĆ ’Ň ŁIęwČ MIĳĎmĂ
xČ CrŔ wĘ MybăĂŇ ‘Ď ÉCrDĘqČ tĘŇ hĲĂ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ wĘ hŇ JęŁ =dŇ ‘Č wĘ hŇ JăŁ =dŇ ‘Č ű yhăĂ yĘwČ : MSĆ GĲĎhČ 45

: hŇ lĎ ’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č bŇ J¿Č rĘIĂwČ lodĳŇ GĎ MSĆ GăĆ yh¡Ă yĘwČ
bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č ynăĄpĘŇ lĂ ÉZrĎIĎÄwČ wynĳĎtĘŇ mĎ se¡ĄSČ yĘwČ ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć ÉhtĎŇ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ=dŇ yČwĘ 46

hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ lbĆŇ zĆŔy’Ă lĘ Éb’Ď xĘ ’Č dŇ GąĄIČwČ : hŇ lĎ ’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ hŇ k¡ĎŇ ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č Ty
xląČ SĘ êĂ wČ : bŇ rĆxĲĎ BĆ My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć gŇrËČhĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ ChIĳĎlĂ ’ĲĄ 2

NCpŔ sĂ oy hŇ kăŇŁ wĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ NCWą ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ rmĳŁ ’Ň lĄ ChI¡ĎlĂ ’ĲĄ =l’Ć ëŇ ’ĎŔ lĘ mČ É lbĆŇ zĆÄy’Ă
t‘k=yk

.r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìrĘbĎ dĘbĂ C ’"sb ,yrq ìrĘbĎ dĘbĂ C ,bytk ìyrĆbĎ dĘbĂ C v.36 .xy
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3 ÉMqĎ IĎÄwČ ’rĘIČęwČ : MhĲĆ mĄ dŇ x¿Č ’Č SpĆŇ n¡ĆJĘ ìŔ SĘ pĘŇ nČ=tŇ ’ĲĆ MyWăĂ ’Ď ÉrxĎ mĎ tŇ ‘ąĄkĎŇ =yJĲĂ
or¡‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ xe¿Č IČwČ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ rSăĆ ’Ğ ‘bČŇ S¡Ć r’¿Ą BĘ ’běŁ IĎwČ oSŔ pĘŇ nČ=l’Ć ëŇ lĆ IăĄwČ

4 MtĆŇ răŁ tŇ xČ ê¡Č bŇ SĆ IĄěwČ ’běŁ IĎwČ MoyŔ ëŇ rĆDăĆ ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ ëŇ ląČ hĎ =’ChĲ wĘ : MSĲĎ
ySĂŔ pĘŇ nČ xqăČ ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ ‘Č bŇ rČę ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ CmŔ lĎ ÉoSpĘŇ nČ=tŇ ’Ć l’ąČ SĘ IĂwČ tŇ xĎ ’Ć

5 dŇ xĳĎ ’Ć MtĆŇ răŁ tŇ xČ ê¡Č NSČŔ yIĂwČ ÉbJČ SĘ IĂwČ : ytĲĎŇ bŇŁ ’ĞmĲĄ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ bŇ oT¿ =âl=yJĲĂ
6 hŇ eÌĄhĂ wĘ TBĄě IČwČ : lokĲŇ ’Ĺ MCq¿ ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ oBŔ ‘ČgăĄŇ nŁ Éë’Ď lĘ mČ hŇ ząĆ=hŇ eĲĄhĂ wĘ

: bŇ JĲĎ SĘ IĂwČ bŇ SĎ I¡ĎwČ êĘ SĘ IĄŔwČ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ MyĂmĳĎ tŇ xČ jăČ YČ wĘ Myp¡ĂŇ YĎ rĘ tŇ g¿ČŇ‘Ě wytËĎŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ
7 bŇ r¿Č yJËĂ lkĳŇŁ ’Ĺ MCqă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ oBŔ =‘GČ IĂwČ ÉtynĂ SĄ ű hoąĎhyĘ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ žbSĎ IĎwČ
8 ’yhĂę hČ hŇ lăĎ ykĂŇ ’ĞhĲĎ ű xČ kăŇŁ BĘ ëŇ lĆ IĄÁwČ hŇ êĳĆSĘ IĂwČ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ MqĎ I¡ĎwČ : ëŇ rĆDĲĎhČ ì¡Ň UĘ mĂ
9 MS¿Ď =’bŇŁ IĎwČ : bŇ rĲĄxŁ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh¿Č dŇ ‘ËČ hŇ lĎ yĘlČŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎ rĘ’Č

ì¿Ň QĘ =hŇ mČ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wylĎŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ eąĄhĂ wĘ MSĳĎ NlĆ IăĎwČ hŇ r¡Ď‘ĎUĘ hČ =l’Ć
10 CbąŇ zĘ‘ĲĎ=yJĂ tŇ o’ę bĎŇ YĘ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhylĲČ ytĂŇ ’Ň eĄÁqĂ ’ŁeÄqČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ hŇ p¡ŇŁ

CgăŇrĘhĲĎ ìŇ y’¡ĆybĂŇ nĘ =tŇ ’Ć wĘ CsrĎŔ hĎ ìŇ ytăĆŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉìtĘŇ yrĲĂbĘŇ
11 rmĆ ’Ň ŁIęwČ : HêĲĎxĘ qČ lĘ yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć CS¿ qĘ bČŇ yĘwČ yDĂŔ bČŇ lĘ ÉynĂ ’Ğ rtąĄŇ CĎ’Ă wĎ bŇ rĆxĳĎbĆŇ

qzĎÂxĎ wĘ hŇ lĎÃ odŇ GĘ xČ CrăwĘ rbĄę ‘Ł hoăĎhyĘ hŇ eÌĄhĂ wĘ ůhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÈrhĎ bĎŇ êăĎ dĘŇ mČ ‘ĲĎwĘ ’YăĄ
rxąČ ’Č wĘ hoĳĎhyĘ xČ Cr¡bĎŇ âl¿ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMy‘Ă lĎ sĘ rBąĄSČ mĘ C MyrĂÄ hĎ žqrĄpĎŇ mĘ

12 S’¡Ą bĎŇ âl¿ S’ĄŔ ÉS‘ČrČÄ hĎ rxąČ ’Č wĘ : hoĲĎhyĘ S‘Čr¡ČbĎŇ âl¿ S‘ČrČŔ xČ CrÄ hĎ
13 TlĆ IąĎwČ ChIĎęlĂ ’ĲĄ ‘ČmăŁ SĘ JĂ ű yhăĂ yĘwČ : hŇ uĲĎ dČŇ hŇ m¿Ď mĎ DĘ loq¡ S’ĄŔ hĎ rxăČ ’Č wĘ hoĳĎhyĘ

rmĆ ’Ň ŁIěwČ loqŔ ÉwylĎ ’Ą hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ rĳĎ‘ĎUĘ hČ xtČŇ jăĆ dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ ’YĄě IĄwČ oêŔ rĘDČ’Č BĘ ÉwynĎjĎ
14 tŇ o’ę bĎŇ YĘ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhylĲČ ytĂŇ ’Ň eĄÁqĂ ’ŁeÄqČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ hŇ p¡ŇŁ ì¿Ň QĘ =hŇ mČ

ìŇ y’¡ĆybĂŇ nĘ =tŇ ’Ć wĘ CsrĎŔ hĎ ìŇ ytăĆŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉìtĘŇ yrĲĂbĘŇ CbąŇ zĘ‘ĲĎ=yJĂ
: HêĲĎxĘ qČ lĘ yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć CS¿ qĘ bČŇ yĘwČ yDĂŔ bČŇ lĘ ÉynĂ ’Ğ rtąĄŇ CĎ’Ă wĎ bŇ rĆxĳĎbĆŇ CgăŇrĘhĲĎ

15 qWĆ UĳĎ dČŇ hŇ rĎBăČ dĘŇ mĂ ì¡Ň JĘ rĘdČŇ lĘ bŇ CS¿ ëŇ ËĄl wylĎŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
16 =NbĆŇ ’Chă yĄ Ét’Ą wĘ : MrĲĎ’Ğ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ l’ËĄ zĎxĞ=tŇ ’Ć êÌĎxĘ SČ mĲĎ C tĎŇ ’Ň bĎę C

lbăĄŇ ’Ď mĄ ÉTpĎŇ SĎ =NBĆ ‘SąĎ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ xS¿Č mĘ êĂ ySĂŔ mĘ nĂ
17 l’¡Ą zĎxĞ bŇ rĆx¿ĆmĄ TlËĎ mĘ eĂ hČ hŇ yĎęhĎ wĘ : ìŇ yêĲĆxĘ êČ ’yb¡ĂŇ nĎlĘ xS¿Č mĘ êĂ hŇ lĎŔ oxmĘ
18 yê¿Ă rĘ’Č SĘ hĂ wĘ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ tŇ ym¿Ă yĎ ’Ch¡ yĄ bŇ rĆx¿ĆmĄ TlËĎ mĘ eĂ hČ wĘ ’Chĳ yĄ tŇ ymăĂ yĎ

l‘ČBČŔ lČ ÉC‘rĘkĲĎŇ =âl rSąĆ ’Ğ MyĂJČę rĘBĂ hČ =lJĎ MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂbĘŇ
hph=lkw
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‘SąĎ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć ’YĎÂmĘ IĂwČ MèĎ mĂ ţ ëŇ lĆ IăĄwČ : olĲ qS¡Č nĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ hŇ jĆŔ hČ =lkĎÄ wĘ 19

MynăĄSĘ BĂ ’Ch¡ wĘ wynĎŔ pĎŇ lĘ ÉMydĂŇ mĎ YĘ rWąĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ SrĄŔ xŁ ’Chă wĘ ÉTpĎŇ SĎ =NBĆ
bŇ zăŁ ‘ĞIĲČwČ : wylĲĎ ’Ą oê¡rĘDČ’Č ëŇ ¿ĄlSĘ IČwČ wylĎŔ ’Ą ÉChIĎÄlĂ ’ĲĄ rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ rWĳĎ ‘ĎhĲĆ 20

yUĂŔ ’Ă lĘ C ybăĂŇ ’Ď lĘ É’eĎ=hŇ qĎ èĘ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIęwČ ChIĎŔlĂ ’ĲĄ yrăĄxĞ’ĲČ ÉZrĎIĎÄwČ rqĎę BĎ hČ =tŇ ’Ć
bŇ SĎ IĎÄwČ : ëŇ lĲĎ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď=hŇ mĆ yJ¿Ă bŇ CSŔ ëŇ ăĄl Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ 21

MlăĎ èĘ BĂ ÉrqĎ BĎ hČ yląĂ kĘŇ bĂŇ C ChxĄę BĎ zĘIĂwČ rqăĎBĎ hČ dŇ mĆ YÌĆ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ wyrĎÁ xĞ’ĲČ mĄ
: ChtĲĄŇ rĘSĲĎ yĘwČ ChI¡ĎlĂ ’ĲĄ yr¿ĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ IËĄwČ MqĎ IĎęwČ ClkĳĄŇ ’Ň IŁ wČ M‘¡ĎlĎ Nê¿Ą IĂwČ rWĎŔ BĎ hČ

MySĂÄ ŁlSĘ C olŔ yxĄ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉZbČŇ qĎ MrĎę ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ dăČŇ hĞ =NbĆŇ C k

: HBĲĎ MxĆ Q¡Ď IĂwČ NorŔ mĘ SăŁ =l‘Č ÉrYČ IĎÄwČ l‘Č IČęwČ bŇ kĆŇ rĳĎwĎ sCsă wĘ oê¡’Ă ëŇ lĆ mËĆ MyĂn¿ČSĘ C
olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ rĎy‘ĲĂhĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ’¿Ď xĘ ’Č =l’Ć MykËĂŇ ’Ď lĘ mČ xlÌČ SĘ IĂwČ 2, 3

Myb¡ĂŇ oFhČ ìŇ ynËĆbĎŇ C ìŇ ySÌĆ nĎ wĘ ’Chĳ =ylĲĂ ì¡Ň bĘŇ hĎ zĘC ì¿Ň jĘ sĘ JČ dŇ dČŔ hĞ =NBĆ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
ì¿Ň lĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ì¡Ň rĘbĲĎŇ dĘŇ JĂ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ N‘Č IąČwČ : MhĲĄ =ylĂ 4

dŇ d¡ČŇ hĞ =NBĆ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ : ylĲĂ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ yn¡Ă’Ğ 5

ìŇ yn¡ĆbĎŇ C ìŇ ySÌĆ nĎ wĘ ìËŇ bĘŇ hĎ zĘC ìÌŇ jĘ sĘ JČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìylĆÄ’Ą yêĂ xĘ ląČ SĎ =yJĲĂ rmĳŁ ’Ň lĄ
ÉCWjĘ xĂ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉydČŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć xląČ SĘ ’Ć rxĎę mĎ tŇ ‘ăĄJĎ =M’Ă ű yJăĂ : NêĲĄtĂŇ yl¿Ă 6

CmyW¿Ă yĎ ìŇ ynĆŔ y‘Ą dŇ măČ xĘ mČ =lJĎ ÉhyĎhĎ wĘ ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ yêăĄBĎ tŇ ’¡Ą wĘ ìŔ tĘŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ ynăĄqĘ zĂ=lkĎŇ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’rąĎqĘ IĂwČ : CxqĲĎlĎ wĘ Md¡ĎŇ yĎbĘŇ 7

ÉynČbĎŇ lĘ C ySąČ nĎlĘ ylČÁ’Ą xlČÄSĎ =yJĲĂ SuĳĄbČŇ mĘ hŇ zăĆ hŇ ‘¡ĎrĎ yJ¿Ă C’Ŕ rĘC ’năĎ=C‘Ĳ DĘ
Myn¡ĂqĄ EĘhČ =lJĎ wylËĎ ’Ą Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : CeUĲĆ mĂ yêĂ ‘Ę n¡ČmĎ âl¿ wĘ ybĂŔ hĎ zĘlĂ wĘ yjăĂ sĘ kČŇ lĘ C 8

dŇ dČę hĞ =NbĆŇ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ lĘ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ : hŇ bĲĆŇ ’Ň tŇŁ ’ol¿ wĘ ‘m¡Č SĘ êĂ =l’Č M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ wĘ 9

ÉhnĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ ìąŇ DĘbĘŇ ‘Č=l’Ć êĎxĘ lČÄSĎ =rSĆ ’Ğ ž lJŁ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂdŇŁ ’Ň lĲČ CrÂmĘ ’Ă
Chb¡ĚŇ SĂ yĘwČ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ lk¡ČŇ C’ âl¿ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ wĘ hŇ WĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ
Myh¡Ă Łl’Ĺ ylËĂ NCW¿ ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ dČŔ hĞ =NBĆ ÉwylĎ ’Ą xląČ SĘ IĂwČ : rbĲĎŇ DĎ 10

rS¿Ć ’Ğ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ lĘ MylĂě‘ĎSĘ lĂ NorŔ mĘ SĲŁ rpăČŇ ‘Ğ ÉqjŁ WĘ yĂ=M’Ă CpŇ sĳĂ oy hŇ kăŇŁ wĘ
rg¡ĄŇxŁ lQ¿Ą hČ tĘŇ yĂ=l’Č CrŔ BĘ DČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ N‘Č IąČwČ : ylĲĎ gĘŇrČBĘ 11

’Ch¿ hŇ tËĆŇ SŁ ’Ch¿ wĘ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć É‘ČmÄŁ SĘ JĂ yhĂę yĘwČ : xČ êĲĄpČŇ mĘ JĂ 12

: ry‘ĲĂhĎ =l‘Č CmyW¡Ă IĎwČ CmyWĂŔ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć rmĆ ’Ň IąŁ wČ tŇ oJĳ iĚBČ Myk¡ĂŇ lĎ UĘ hČ wĘ
sŘ17 hŇ JŁ ť rmĆ ’Ň ŁIęwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ’ăĎ xĘ ’Č =l’Ć ÈSGČnĂ dŇ xĎę ’Ć ’ybăĂŇ nĎ ű hŇ eăĄhĂ wĘ 13
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ÉìdĘŇ yĲĎbĘŇ onątĘŇ nĲŁ ynĂÄ nĘ hĂ hŇ EĳĆhČ lod¡Ň GĎhČ Nom¿ hĎ hĲĆ =lJĎ tŇ ’ËĄ tĎŇ y’ĂŔ rĎhĲĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď
14 rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ymĂŔ BĘ Éb’Ď xĘ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ ê¡Ď ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ MoIŔhČ

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ rs¿Ł ’Ę yĆ=ymĲĂ rmĆ ’Ň IËŁ wČ tŇ onĳydĂŇ UĘ hČ yrăĄWĎ yr¡Ą‘ĞnĲČBĘ hoĎŔhyĘ
15 MyĂnăČSĘ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ CyěhĘ IĲĂwČ tŇ onŔ ydĂŇ UĘ hČ yrăĄWĎ ÉyrĄ‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ dŇ qęŁ pĘŇ IĂwČ : hŇ êĎ’ĲĎ

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =lJĎ M‘ËĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ qÌČjĎ MhĆę yrĄxĞ’ĲČ wĘ MySĳĂ ŁlSĘ C
16 ’ChÌ tŇ oJę iĚBČ roJÁ SĂ hŇ tĆÄ SŁ žddČŇ hĞ =NbĆŇ C MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ BČ Ĳ C’¡ YĘ IĲĄwČ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ
17 yr¿ĄWĎ yrËĄ‘ĞnĲČ C’ę YĘ IĲĄwČ : otĲŇ ’Ł rz¿Ą‘Ł ëŇ lĆ m¡Ć MyĂn¿ČSĘ C=MySĲĂ ŁlSĘ MykËĂŇ lĎ UĘ hČ wĘ

MySĂě nĎ’Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ Éol CdŇ yGąĂIČwČ dŇ dČę hĞ =NBĆ xlăČ SĘ IĂwČ hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ tŇ on¡ ydĂŇ UĘ hČ
18 M’ÌĂ wĘ MyIĳĂxČ MCWă pĘŇ êĂ C’Y¡Ď yĎ Mol¿ SĎ lĘ =M’Ă rmĆ ’Ň IËŁ wČ : NorĲmĘ èŁ mĂ C’¡ YĘ yĲĎ
19 yrăĄWĎ yr¡Ą‘ĞnĲČ ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ C’ă YĘ yĲĎ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : MCWĲ pĘŇ êĂ MyI¿ĂxČ C’Y¡Ď yĎ hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ lĘ
20 MrĎŔ ’Ğ CsnăĚIĎwČ oSŔ y’Ă Sy’ăĂ ÉCJIČwČ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ rS¿Ć ’Ğ lyĂx¡ČhČ wĘ tŇ onĳydĂŇ UĘ hČ

: MySĲĂ rĎpĲĎŇ C sCs¡ =l‘Č MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉddČŇ hĞ =NBĆ TlĄęUĎ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ Mp¡ĄŇ DĘrĘIĂwĲČ
21 Mr¡Ď’ĞbĲČŇ hŇ J¿Ď hĂ wĘ bŇ kĆŇ rĳĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ sCi¡ hČ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ É’YĄ IĄwČ
22 ëŇ ăĄl Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć É’ybĂŇ eĎhČ SGąČ IĂwČ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ J¿Ď mČ

ëŇ lĆ m¿Ć hŇ nĎŔ èĎ hČ tŇ băČŇ CStĘŇ lĂ yJĂ ť hŇ WĳĆ ‘ĞêĲČ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ hŇ ’¡Ą rĘC ‘d¿ČŇ wĘ qEČŔxČ tĘŇ hĂ
23 wylĎę ’Ą CrămĘ ’ĲĎ MrĎÁ ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ ydĄÄ bĘŇ ‘Č wĘ : ìŇ ylĲĆ ‘Ď hŇ l¿Ć ‘Ł Mr¡Ď’Ğ

ÉMêĎ’Ă MxąĄ QĎ nĂ MlĎę C’wĘ CeUĳĆ mĂ Cqă zĘxĲĎ NJ¡Ą =l‘Č MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉMyrĂhĎ yhąĄŁl’Ĺ
24 rsąĄhĎ hŇ WĳĄ ‘Ğ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć wĘ : MhĲĆ mĄ qz¡ČxĹnĲĆ âl¿ =M’Ă roSŔ yUĂ BČ
25 ű ìăŇ lĘ =hŇ nĆmĘ tĲĂŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : MhĲĆ yêĄxĘ êČ tŇ ox¡ jČ MyW¿Ă wĘ omŔ qŁ UĘ mĂ Sy’ăĂ ÉMykĂŇ lĎ UĘ hČ

hŇ mąĎ xĞQĲĎ nĂ wĘ bŇ kĆŇ rĆę JĎ bŇ kĆŇ răĆwĘ ű sCiă JČ sCsă wĘ ëŇ tĎÁ o’mĲĄ lpĄÄ eŁ hČ ž lyĂxČ JČ lyĂxČÃ
: NJĲĄ W‘Č I¿ČwČ Ml¡Ď qŁ lĘ ‘m¿Č SĘ IĂwČ MhĳĆ mĄ qz¡ČxĹnĲĆ âl¿ =M’Ă roSŔ yUĂ BČ ÉMtĎŇ o’

26 MrĳĎ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ d¡ČŇ hĞ =NBĆ dŇ q¿Ł pĘŇ IĂwČ hŇ nĎŔ èĎ hČ tŇ băČŇ CStĘŇ lĂ ÉyhĂ yĘwĲČ
27 ÉCdŇ qĘ jĲĎ tĘŇ hĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ hŇ qĎ pĄŔ ’Ğ l‘Č IăČwČ

ypăĄŇ WĂ xĞ ÉynĄSĘ JĂ MDĎę gĘŇ nĆ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CnÄxĞ IĲČwČ MtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ ClŔ JĘ lĘ kĎŇ wĘ
28 ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ SGČÂIĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć C’¿ lĘ mĂ Mr¡Ď’Ğ wĲČ MyEĂŔ‘Ă

ÉMrĎ’Ğ CrąmĘ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ N‘Č yČţ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć
NomÄ hĎ hĲĆ =lJĎ =tŇ ’Ć yêĂ tČŇ nĲĎ wĘţ ’Chĳ Myq¡ĂmĎ ‘Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ=âlĲ wĘ hoĎŔhyĘ ÉMyrĂhĎ yhąĄŁl’Ĺ

29 xkČŇ n¿Ł hŇ QĆ ’£Ą CnÌxĞ IĲČwČĲ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ ìŇ dĆŔ yĎBĘ ÉhEĆhČ lodŇ GąĎhČ
hl’
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hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ÉbrČqĘ êĂ wČ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ QĆ ’¡Ą
CsnĚÄ IĎwČ : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿BĘ yl¡Ă gĘŇrČ PŇ lĆ ’¿Ć =hŇ ’Ď mĲĄ MrËĎ’Ğ=tŇ ’Ć l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CJÄ IČwČ 30

hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=l‘Č hŇ mĎŔ oxhČ É ljŁ êĂ wČ ůry‘Ă hĎ =l’Ć ÈhqĎ pĄŇ ’Ğ ű Myr¿ĂtĎŇ oeĲ hČ
: rdĆŇ xĲĎ BĘ rdĆŇ x¿Ć ry‘¡ĂhĎ =l’Ć ’b¿ŇŁ IĎwČ snĎŔ dŇ dăČŇ hĞ =NbĆŇ C MyrĳĂtĎŇ oeĲ hČ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉykĄŇ lĘ mČ yJĂę Cn‘Ę mČŔ SĎ ’năĎ=hŇ eĲĄhĂ ůwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ ÈwylĎ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ 31

CnSĄę ’Ň rŁ BĘ MylăĂ bĎŇ xĞ wĲČ CnynĄÁtĘŇ mĎ BĘ MyuĂÄ WČ ž’eĎ hŇ mĎ yWăĂ nĎ MhĳĄ dŇ sĆ x¡Ć yk¿ĄŇ lĘ mČ =yJĲĂ
MyuĂÄ WČ žCrGĘ xĘ IČwČ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ I¿ĆxČ yĘ yl¡Č C’ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć É’YĄ nĄwĘ 32

CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć ÉC’bÄŁ IĎwČ MhĆę ySĄ ’Ň rĲĎBĘ MylăĂ bĎŇ xĞ wĲČ MhĆÁ ynĄtĘŇ mĎ BĘ
: ’ChĲ yx¿Ă ’Ď yx¡Č Ced¿ĆŇ o‘hĲČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ ySĳĂ pĘŇ nČ ’năĎ=yxĲĂ êĘ rm¡Č ’Ď dŇ dËČŇ hĞ =NbĆŇ ìÌŇ DĘbĘŇ ‘Č
dŇ dČŔ hĞ =NbĆŇ ìŇ yxăĂ ’Ď ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ CeUĆę mĂ hĞ CTă lĘ xĘ IČwČ CrÁ hĞmĲČ yĘwČĲ CSÄ xĞ nĲČ yĘ žMySĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ 33

: hŇ bĲĎŇ JĎ rĘUĆ hČ =l‘Č Chl¡Ą ‘ĞIĲČwČ dŇ dČŔ hĞ =NBĆ ÉwylĎ ’Ą ’YąĄ IĄwČ ChxĳĚqĎ C’BăŁ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ
tŇ oYCxwĘţ bŇ ySĂę ’Ď ìŇ ybĂÁ ’Ď tŇ ’ĄÄ mĄ žybĂŇ ’Ď =xqČ lĲĎ =rSĆ ’Ğ MyrăĂ‘ĎhĲĆ wylĎÃ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ 34

tŇ yrăĂBĘ BČ yn¡Ă’Ğ wĲČ NorŔ mĘ SăŁ BĘ ÉybĂŇ ’Ď MWąĎ =rSĆ ’ĞJĲČ ÉqWĆ UĆÄ dČŇ bĘŇ ìąŇ lĘ MyWĂÄ êĎ
dŇ xĎÁ ’Ć Sy’ĂÄ wĘ : ChxĲĄ QĘ SČ yĘwĲČ tŇ yr¡ĂbĘŇ ol¿ =tŇ rĎkĘŇ IĂwČ OĎ xĳĆ QĘ SČ ’Ğ 35

N’¿Ą mĎ yĘwČ ’nĳĎ ynĂ yJăĄhČ ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ BĂ Ch‘ËĄrĄ=l’Ć rmÌČ ’Ď My’Ăę ybĂŇ eĘ hČ ynăĄBĘ mĂ
hoĎŔhyĘ loqă BĘ ÉêĎ‘Ę mČÄ SĎ =âlĲ rSąĆ ’Ğ N‘Č yČ ť olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : otĲŇ JŁ hČ lĘ Sy’¡Ă hĎ 36

hŇ y¡ĄrĘ’Č hĲĎ Ch’¿Ą YĎ mĘ IĂwČ olŔ YĘ ’Ć mĲĄ ÉëlĆ IĄÄwČ hŇ yĳĄrĘ’Č hĲĎ ì¡Ň JĘ hĂ wĘ yêĂŔ ’Ă mĲĄ ÉëlĄ oh ìąŇ eĘ hĂ
hŇ J¿Ą hČ Sy’¡Ă hĎ ChJ¿Ą IČwČ ’nĳĎ ynĂ yJăĄhČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ rxĄŔ ’Č Sy’ăĂ É’YĎ mĘ IĂwČ : ChJĲĄ IČwČ 37

rp¡ĄŇ ’ĞBĲĎ Wj¿Ą xČ tĘŇ IĂwČ ëŇ rĆDĳĎhČ =l‘Č ëŇ lĆ U¡Ć lČ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ ’ybĂŔ eĎhČ ÉëlĆ IĄÄwČ : ‘ČYĲŁ pĎŇ C 38

rmĆ ’Ň ŁIÁwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć q‘ăČYĎ ’Ch¡ wĘ rbĄŔ ‘Ł ÉëlĆ UĆÄ hČ yhąĂ yĘwČ : wynĲĎ y‘Ą=l‘Č 39

Sy’Ăę ylăČ ’Ą ’bÌĄŇ IĎwČ rsĎÁ Sy’ĂÄ =hŇ eĲĄhĂ wĘ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ =bŇ rĆqĲĆbĘŇ ’YăĎ yĎ ű ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č
ÉìSĘ pĘŇ nČ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ dŇ qĄŔ jĎ yĂ ÉdqĄjĎ hĂ =M’Ă hŇ EĆŔhČ Sy’ăĂ hĎ =tŇ ’Ć ÉrmŁ SĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
hŇ eĎh¡Ą wĎ hŇ eĎhËĄ hŇ W¿Ą ‘Ł ìę DĘbĘŇ ‘Č yhăĂ yĘwČ : loqĲ SĘ êĂ PŇ sĆ J¡Ć =rJČ kĂŇ o’¿ oSŔ pĘŇ nČ tŇ xČ êăČ 40

: êĎYĘ rĲĎxĎ hŇ ê¿Ď’Č ìŇ T¡Ć jĎ SĘ mĂ NJ¿Ą l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ wylÌĎ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ CenĳĆy’Ą ’Chă wĘ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉotŇ ’Ł rJąĄIČwČ wynĳĎy‘Ą l¡ ‘ř m rpĄŔ ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉrsČ IĎÄwČ rhĄě mČ yĘwČ 41

êĎxĘ Q¿Č SĂ N‘Č yËČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ’ChĲ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ mĲĄ yJ¿Ă 42

tŇ xČ ê¿Č ì¡Ň UĘ ‘Č wĘ oSŔ pĘŇ nČ tŇ xČ êăČ ÉìSĘ pĘŇ nČ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ dŇ IĳĎmĂ ym¡Ă rĘxĆ =Sy’ĲĂ =tŇ ’Ć
wm‘
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43 : hŇ nĎ orĲmĘ SĲŁ ’b¡ŇŁ IĎwČ PŇ ‘ĳĄzĎwĘ rsăČ ot¡Ň yBĄ =l‘Č l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ëŇ lĆ IÌĄwČ : oUĲ ‘Č
’k tŇ ob¿Ň nĎlĘ hŇ yËĎhĎ MrĆJÌĆ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č yhĂę yĘwČ

: NorĲmĘ SĲŁ ëŇ lĆ m¡Ć bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č lkăČŇ yhĄ lYĆ’Ą ť l’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂBĘ rSăĆ ’Ğ yl¡Ă ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ
2 ylăĂ =yhĂ ywĲĂ ìÁ mĘ rĘJČ =tŇ ’ĲĆ yQĂÄ=hŇ nĎêĘ ű žrmŁ ’Ň lĄ ű tŇ obăŇ nĎ=l’Ć bŇ ’ăĎ xĘ ’Č rBăĄ dČŇ yĘwČ

MrĆJ¡Ć wyêĎŔ xĘ êČ ÉìlĘ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĘ ytĂŔ yBĄ lYĆ’ăĄ ÉborqĎ ’Chą yJăĂ qrĎę yĎ=NgČŇlĘ
3 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ zĲĆ ryx¿Ă mĘ PŇ sĆ k¡ĆŇ ì¿Ň lĘ =hŇ nĎêĘ ’Ć ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ bŇ oTă M’Ă ť CeUĳĆ mĂ bŇ oTă

yt¡ČŇ bŇŁ ’Ğ tŇ l¿Č xĞ nĲČ=tŇ ’Ć yêËĂ êĂ mĂ hoĎŔhymĲĄ ÉyQĂ hŇ lĎ yląĂ xĎ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č =l’Ć tŇ ob¡Ň nĎ
4 rBăĆ DĂ=rSĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ =l‘Č PŇ ‘Ąę zĎwĘ rsăČ otÁ yBĄ =l’Ć bŇ ’ĎÄ xĘ ’Č ž’bŇŁ IĎwČ : ëŇ lĲĎ

ytĳĎŇ obŇ ’Ğ tŇ lăČ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć ì¡Ň lĘ Nê¿Ą’Ć =âlĲ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ylĂŔ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ ÉtobŇ nĎ wylĎę ’Ą
5 wyl¡Ď ’Ą ’b¿ŇŁ êĎ wČ : MxĆ lĲĎ lkČŇ ’¿Ď =âlwĘ wyn¡ĎjĎ =tŇ ’Ć bŇ i¿Ą IČwČ otŔ FĎ mĂ =l‘Č ÉbJČ SĘ IĂwČ

lk¿ĄŇ ’Ł ì¡Ň nĘ y’ĲĄ wĘ hŇ rĎŔ sĎ ìăŇ xĞ CrĲ ÉhEĆ=hŇ mČ wylĎę ’Ą rBăĄ dČŇ êĘ wČ oêĳSĘ ’Ă lbĆŇ zăĆy’Ă
6 olę rmČ ’ăŁ wĎ ylĂÁ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ obÄ nĎ=l’Ć rBĄ dČŇ ’Ğ ţ=yJĲĂ hĎ ylĆę ’Ą rBăĄ dČŇ yĘwČ : MxĆ lĲĎ

MrĆk¡ĆŇ ì¿Ň lĘ =hŇ nĎêĘ ’Ć hŇ êĎŔ ’Č ZpăĄŇ xĎ =M’Ă o’ť PŇ sĆ kĆŔ BĘ ÉìmĘ rĘJČ =tŇ ’ĲĆ yQąĂ =hŇ nĎêĘ
7 lbĆŇ zăĆy’Ă ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň êąŁ wČ : ymĲĂ rĘJČ =tŇ ’Ć ì¡Ň lĘ Nê¿Ą’Ć =âlĲ rmĆ ’Ň ŁIěwČ wyêĳĎxĘ êČ

ÉMxĆ lĆÄ=lkĎŇ ’Ĺ MCqą l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č hŇ k¡ĎŇ ClmĘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ hŇ êËĎ ‘Č hŇ êĎě ’Č oêŔ SĘ ’Ă
8 bŇ êąŁ kĘŇ êĂ wČ : ylĲĂ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ ob¿Ň nĎ MrĆJ¡Ć=tŇ ’Ć ìŔ lĘ NêăĄ’Ć ÉynĂ ’Ğ ìŇ BĆŔ lĂ bŇ TăČ yĂwĘ

=l’Ć MyrĂpĎŇ sĘ hČ xlăČ SĘ êĂ wČ omĳ tĎŇ xŁ BĘ Mê¡Ł xĘ êČ wČ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č MSăĄ BĘ ÉMyrĂpĎŇ sĘ
9 bŇ ê¿Ł kĘŇ êĂ wČ : tŇ obĲŇ nĎ=tŇ ’Ć Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ orŔ y‘Ă BĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂxŁ hĲČ =l’Ć wĘ MynąĂqĄ zĘhČ

: M‘ĲĎhĎ S’Ň r¿Ł BĘ tŇ ob¡Ň nĎ=tŇ ’Ć CbŇ yS¿Ă ohwĘ MoYŔ =C’rĘqĲĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Myr¡ĂpĎŇ iĘ BČ
10 êĎkĘŇ r¿ČBĄ rmŔŁ ’Ň lĄ ChdăĚŇ ‘Ă ywĂ ůoDgĘŇ nĆ È l‘Č IČlĂ bĘŇ =ynĲĄBĘ MyS¿Ă nĎ’Ğ MyĂnČÄSĘ CbŇ ySĂ ohwĘţ
11 orÁ y‘Ă ySĄÄ nĘ ’Č žCW‘ĞIĲČwČ : tŇ mĲŁ yĎwĘ Chl¡Ě qĘ sĂ wĘ Ch’¿Ě yYĂ ohĲ wĘ ëŇ lĆ mĳĆ wĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ

Mh¡Ć ylĄ ’Ğ hŇ x¿Ď lĘ SĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ orŔ y‘Ă BĘ ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ rSąĆ ’Ğ MyrĂę xŁ hĲČ wĘ MynăĂqĄ EĘhČ
12 C’¡ rĘqĲĎ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ hŇ x¡Ď lĘ SĲĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ pĎŇ iĘ BČ ÉbCtŇ JĎ rSąĆ ’ĞJĲČ lbĆŇ zĳĎy’Ă
13 MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ ynĄÄSĘ C’bŇŁ IĎwČţ : M‘ĲĎhĎ S’Ň r¿Ł BĘ tŇ ob¡Ň nĎ=tŇ ’Ć CbŇ yS¿Ă hŁ wĘ MoYĳ

dŇ gĆŇ nąĆ tŇ obę nĎ=tŇ ’Ć l‘Č IČÁlĂ BĘ hČ ySĄÄ nĘ ’Č žChdĚŇ ‘Ă yĘwČ ůoDgĘŇ nĆ CbăŇ SĘ IĲĄwČ È l‘Č IČlĂ bĘŇ =ynĲĄBĘ
ry‘ĂŔ lĎ ZCxă mĂ ÉCh’ĚÄ YĂ IŁ wČ ëŇ lĆ mĳĆ wĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ obËŇ nĎ ëŇ r¿ČBĄ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉM‘ĎhĎ

14 tŇ ob¡Ň nĎ lu¿ČsĚ rmĳŁ ’Ň lĄ lbĆŇ zăĆy’Ă =l’Ć Cx¡ lĘ SĘ IĂwĲČ : tŇ mĲŁ IĎwČ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞbĲĎŇ Chl¿Ě qĘ sĘ IĂwČ
15 lbĆŇ zĆÁy’Ă rmĆ ’Ň êÄŁ wČ tŇ mĳŁ IĎwČ tŇ ob¡Ň nĎ lu¿ČsĚ=yJĲĂ lbĆŇ zĆŔy’Ă ‘ČmăŁ SĘ JĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : tŇ mĲŁ IĎwČ

ÉN’Ą mĄ rSąĆ ’Ğ ylĂę ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ obăŇ nĎ ű MrĆJăĆ=tŇ ’Ć SrĄÂ MCqă bŇ ’Ďę xĘ ’Č =l’Ć
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bŇ ’¡Ď xĘ ’Č ‘Čm¿Ł SĘ JĂ yhËĂ yĘwČ : tŇ mĲĄ =yJĂ yx¡Č tŇ obËŇ nĎ Ny’¿Ą yJăĂ PŇ sĆ kĆŔ bĘŇ ìăŇ lĘ =tŇ tĆŇ lĎ 16

yl¡Ă ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ ob¿Ň nĎ MrĆJËĆ=l’Ć tŇ dĆŇ rËĆlĎ bŇ ’Ďę xĘ ’Č MqĎ IăĎwČ tŇ obĳŇ nĎ tŇ măĄ yJăĂ
sŘ18 yB¡Ă SĘ êĂ hČ ChI¿ĎlĂ ’ĲĄ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : oêĲ SĘ rĂlĘ 17

NorĳmĘ SĲŁ BĘ rSăĆ ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ’¿Ď xĘ ’Č tŇ ’Ň rËČqĘ lĂ dŇ rĄę MCqă : rmĲŁ ’Ň lĄ 18

wylĎÁ’Ą ÉêĎrĘBČ dĂŇ wĘ : oêĲ SĘ rĂlĘ MS¡Ď dŇ rČy¿Ď=rSĆ ’Ğ tŇ obŔ nĎ MrĆkăĆŇ BĘ ÉheĄhĂ 19

rmęŁ ’Ň lĄ wylĎÁ’Ą ÉêĎrĘBČ dĂŇ wĘ êĎSĘ rĳĎyĎ=MgČŇ wĘ êĎxĘ Y¡Č rĎhĞ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ
tŇ obŔ nĎ MDăČ=tŇ ’Ć ÉMybĂŇ lĎ JĘ hČ CqąqĘ lĲĎ rSĆÄ ’Ğ Moqę mĘ BĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć Éb’Ď xĘ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ êĎ’ĲĎ =MGČ ì¡Ň mĘ DĎ=tŇ ’Ć MybËĂŇ lĎ JĘ hČ CuŁlÌ yĎ 20

‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ìŔ rĘJĆ mČ tĘŇ hĂ N‘Č yČ ť ytĂŇ ’Ň YĎŔ mĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ybĳĂŇ yĘ’ĲŁ ynĂ t¡ČŇ ’Ň YĎ mĘ hĲČ
yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ yê¡Ă rĘ‘ČbĂŇ C hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉìylĆÄ’Ą ybąĂŇ mĄř ynĂÄ nĘ hĂ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ 21

ìę tĘŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ bŇ Cz¡‘Ď wĘ rCY¿ ‘Ď wĘ ryqĂŔ BĘ NyêăĂ SĘ mČ Éb’Ď xĘ ’Č lĘ 22

hŇ IĳĎxĂ ’Ğ=NbĆŇ ’SăĎ ‘Ę BČ tŇ yb¡ĄŇ kĘŇ C TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ ÉtybĄŇ JĘ
lbĆŇ zĆŔy’Ă lĘ =MgČÄ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’T¡Ă xĞêĲČ wĲČ êĎsĘ ‘ČŔ kĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ És‘ČJČÄ hČ =l’Ć 23

: l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ lx¿Ą BĘ lbĆŇ z¡Ćy’Ă =tŇ ’Ć Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ MybËĂŇ lĎ JĘ hČ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ
PŇ o‘¿ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉtUĄ hČ wĘ MybĳĂŇ lĎ JĘ hČ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ ry‘ĂŔ BĎ Éb’Ď xĘ ’Č lĘ tŇ UąĄ hČ 24

‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ rJĄŔ mČ tĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č kĘŇ hŇ yăĎhĎ =âlĲ qrČť : MyĂmĲĎ èĎ hČ 25

dŇ ’ŔŁ mĘ bŇ ‘ăĄtĘŇ IČwČ : oêĲ SĘ ’Ă lbĆŇ z¿Ćy’Ă ot¡Ň ’Ł hŇ êĎs¿Č hĄ =rSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ 26

SyrăĂoh ÉrSĆ ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ CWă ‘Ď rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ JĘ MylĳĂ QĚ GĂ hČ yrăĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ
MyrąĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć bŇ ’ĎÁ xĘ ’Č ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ žyhĂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ 27

qvĎŔ BČ bŇ JăČ SĘ IĂwČ MoYĳ IĎwČ or¡WĎ BĘ =l‘Č qW¿Č =MWĆ IĲĎwČ wydĎŔ gĎŇBĘ ‘răČqĘ IĂwČ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ
yB¡Ă SĘ êĂ hČ ChI¿ĎlĂ ’ĲĄ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : T’ĲČ ëŇ Q¡Ą hČ yĘwČ 28

ynČę jĎ mĂ ‘năČkĘŇ nĂ =yJĲĂ N‘Č yČÁ ynĳĎpĎŇ QĘ mĂ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č ‘n¿ČkĘŇ nĂ =yJĲĂ tĎŇ y’ĂŔ rĎĲhĞ : rmĲŁ ’Ň lĄ 29

Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ : otĲŇ yBĄ =l‘Č hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ ’yb¿ĂŇ ’Ď onŔ bĘŇ ymăĄ yBĂ wymĎŔ yĎBĘ Éh‘ĎrĎhĲĎ ybĂŇ ’Ď =âlĲ bk
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Nyb¿ĄŇ C Mr¡Ď’Ğ NyB¿Ą hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ Ny’Ą ť MynĳĂSĎ SŁlă SĎ

ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ dŇ rĆIËĄwČ tŇ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ hŇ năĎèĎ BČ yh¡Ă yĘwČ 2

tŇ măŁ rĎ Cnl¡Ď =yJĂ MêĆě ‘Ę dČŇ yĘhČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 3

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MrĲĎ’Ğ ëŇ lĆ m¿Ć dŇ I¡ČmĂ HtĎŔ ’Ł tŇ xČ uăČmĂ MySĂŔ xĘ mČ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ 4

TpVwhy=l’
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ÉTpĎŇ SĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ măŁ rĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ yêËĂ ’Ă ëŇ ¿ĄltĄŇ hĞ TpĎŔ SĎ ohă yĘ=l’Ć
: ìŇ ysĲĆ CsJĘ ys¿Č CsJĘ ìŇ U¡Ć ‘ČkĘŇ yU¿Ă ‘ČJĘ ìŇ omË kĎŇ ynĂ omÌ JĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć

5 rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć MoI¡kČŇ ’n¿Ď=SrĎDĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
6 ůSy’Ă tŇ o’ă mĄ ‘BăČ rĘ’Č JĘ ÈMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ =tŇ ’ĲĆ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ZBÄŁ qĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ

lDĳĎxĘ ’Ć =M’Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ=l‘Č ëŇ lĄÂ’Ą hĲČ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
7 hŇ j¿Ł Ny’ĄÄ hČ TpĎŔ SĎ ohă yĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ Nê¿Ą yĂwĘ hŇ lĄŔ ‘Ğ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ
8 =l’Ć ű l’ăĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : otĲŇ o’mĄ hŇ S¡Ď rĘdĘŇ nĂ wĘ dŇ o‘ĳ ho¡ĎhylĲČ ’ybËĂŇ nĎ

wytĂę ’Ň nĄWĘ ynăĂ’Ğ wĲČ otÁ ’Ł mĄ hoĎÄhyĘ=tŇ ’Ć žSrŁ dĘŇ lĂ dŇ xĎÃ ’Ć =Sy’ĲĂ dŇ o‘ă TpĎÃ SĎ ohĲ yĘ
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ lĳĎ mĘ yĂ=NBĆ ChyĘk¡ĎŇ ymĂ ‘rĎŔ =M’Ă yJăĂ ÉboT yl¿Č ‘Ď ’BĄÄ nČtĘŇ yĂ=âlĲ yJĂ ţ

9 syr¡ĂsĎ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ É’rĎqĘ IĂwČ : NJĲĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rm¿Č ’Ň yŁ =l’Č TpĎŔ SĎ ohă yĘ
10 TpăĎŇ SĎ ohywĲĂ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ C : hŇ lĲĎ mĘ yĂ=NbĆŇ ChyĘk¿ĎŇ ymĂ hŇ r¡ĎhĞmĲČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ xĳĎ ’Ć

NrĆgŔŁ BĘ ÉMydĂŇ gĎŇBĘ MySąĂ BĎ lĚ mĘ o’Á sĘ JĂ =l‘Č Sy’ĂÄ žMybĂŇ SĘ yĲŁ hŇ dĎÃ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
11 olË W‘Č I¿ČwČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ My’¡Ă BĘ nČtĘŇ mĲĂ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ =lkĎÄ wĘ NorĳmĘ SĲŁ r‘ČSăČ xtČŇ j¡Ć

hŇ QĆ ’ËĄ BĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ lzĳĆrĘbČŇ ynăĄrĘqČ hŇ n¡Ď‘ĞnĲČJĘ =NbĲĆŇ hŇ I¿ĎqĂ dĘŇ YĂ
12 rmĳŁ ’Ň lĄ NJ¡Ą My’¿Ă BĘ nĂ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČ =lkĎŇ wĘ : MtĲĎŇ ŁQJČ =dŇ ‘Č Mr¡Ď’Ğ=tŇ ’Ć xG¿Č nČêĘ
13 ëŇ ’ĎÂlĘ UČ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ wĘ xlČŔ YĘ hČ wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ tŇ mąŁ rĎ hŇ lĄÂ‘Ğ

yrÌĄbĘŇ DĂ ’nĎÂ=hŇ eĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą rBąĆDĂ ChyĘkĎę ymĂ ’răŁ qĘ lĂ ű ëŇ ăČlhĎ =rSĆ ’Ğ
dŇ x¿Č ’Č rbËČŇ dĘŇ JĂ Kę yrbř d ’năĎ=yhĲĂ yĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć bŇ oT¡ dŇ x¿Ď ’Ć =hŇ jĲĆ My’ËĂ ybĂŇ eĘ hČ

14 rSĆÄ ’Ğ=tŇ ’Ć yJĂ ţ hoĎěhyĘ=yxČ ChyĘkĳĎŇ ymĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : bŇ oFĲ êĎrĘB¿Č dĂŇ wĘ Mh¡Ć mĄ
15 ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůëlĆ UĆ hČ =l’Ć È’obŇ IĎwČ : rBĲĄ dČŇ ’Ğ ot¿Ň ’Ł yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rmÌČ ’Ň yŁ

rmĆ ’Ň IąŁ wČ lDĳĎxĘ nĆ=M’Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ=l’Ć ëŇ lĄÂnĄhĞ ÉChyĘkĎŇ ymĂ wylĎę ’Ą
16 ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ wĘ xlČŔ YĘ hČ wĘ hŇ lăĄ ‘Ğ ÉwylĎ ’Ą

tŇ m¡Ć ’Ĺ=qrČ ylËČ ’Ą rB¿Ą dČŇ tĘŇ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ ìŇ ‘ĳĆBĂ SĘ mČ ynăĂ’Ğ Mym¡Ă ‘ĎpĘŇ hŇ U¿Ć JČ =dŇ ‘Č
17 MyrĂŔ hĎ hĲĆ =l’Ć MyYăĂ pŇŁ nĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ytĂŇ y’ąĂ rĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ

hŇ QĆ ’ĄŔ lĎ MynăĂdŇŁ ’Ğ=âlĲ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ hŇ ‘ĳĆrŁ Mh¡Ć lĎ =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ N’Ň ~ěŁ JČ
18 TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MolĲ SĎ BĘ ot¡Ň ybĄŇ lĘ =Sy’ĲĂ CbŇ CS¿ yĎ
19 rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ‘rĲĎ=M’Ă yJ¿Ă bŇ oT¡ ylËČ ‘Ď ’B¿Ą nČtĘŇ yĂ=’olĲ ìŇ ylĆŔ ’Ą yêĂ rĘmăČ’Ď É’olhĞ

Nkl
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=lkĎŇ wĘ o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č bŇ SăĄ yŁ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’ąĂ rĎ hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ ‘măČ SĘ Nk¡ĄŇ lĎ
ymąĂ hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : olĲ ’Ň mŁ vĘ mĂ C on¡ ymĂ ymĲĂ wylĎŔ ‘Ď dŇ măĄ ‘Ł ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ’bąĎŇ YĘ 20

hŇ kŔŁ BĘ ÉhzĆ rmĆ ’Ň IąŁ wČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ măŁ rĎBĘ lj¡Ł yĂwĘ l‘Č yČěwĘ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č =tŇ ’Ć ÉhêĆpČŇ yĘ
ynăĂ’Ğ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ xČ Crę hĎ ’YăĄ IĄwČ : hŇ kĲŇŁ BĘ rm¡Ą ’Ł hŇ z¿ĆwĘ 21

xČ Cră ÉytĂŇ yyĂÄhĎ wĘ É’YĄ’Ą rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ UĲĎ BČ wyl¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ CeêĳĆpČŇ ’Ğ 22

: NkĲĄŇ =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ ’Y¡Ą lkĎŔ Cê=MgČŇ wĘ ÉhêĆpČŇ êĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wy’ĳĎybĂŇ nĘ =lJĎ yp¡ĂŇ BĘ rqĆSĆŔ
hoĎŔhywĲČ hŇ QĆ ’ĳĄ ìŇ y’ăĆybĂŇ nĘ =lJĎ yp¡ĂŇ BĘ rqĆSĆŔ xČ Cră ÉhoĎhyĘ NtąČŇ nĎ hŇ eĄÄhĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ 23

ChyĘk¡ĎŇ ymĂ =tŇ ’Ć hŇ J¿Ć IČwČ hŇ nĎŔ ‘ĞnĲČJĘ =NbĲĆŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ ÉSGČ IĂwČ : hŇ ‘ĲĎrĎ ìŇ yl¡Ć ‘Ď rB¿Ć DĂ 24

: ëŇ tĲĎŇ o’ rB¿Ą dČŇ lĘ yê¡Ă ’Ă mĲĄ hoËĎhyĘ=xČ CrĲ rbÌČŇ ‘Ď hŇ zĆÄ=y’Ą rmĆ ’Ň ŁIěwČ yxĂ QĳĆ hČ =l‘Č
rdĆŇ x¡ĆBĘ rdĆŇ x¿Ć ’bËŇŁ êĎ rS¿Ć ’Ğ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ ’¡Ć rŁ ì¿Ň eĘ hĂ ChyĘkĎŔ ymĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 25

Chb¡ĄŇ ySĂ hĞ wĲČ ChyĘkĎŔ ymĂ =tŇ ’Ć xqČ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ bĲĄŇ xĎ hĄ lĘ 26

rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =NBĆ S’¡Ď oy=l’Ć wĘ ry‘ĳĂhĎ =rWČ NmăŁ ’Ď =l’Ć 27

MyĂmăČC ÉZxČ lČ MxĆ ląĆ ChlĚÄ ykĂŇ ’ĞhĲČ wĘ ’lĆ JĳĆ hČ tŇ yBăĄ hŇ z¡Ć=tŇ ’Ć CmyW¿Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ
MolŔ SĎ BĘ ÉbCSêĎ bŇ oSą =M’Ă ChyĘkĎŔ ymĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MolĲ SĎ bĘŇ y’¿Ă BŁ dŇ ‘¡Č ZxČ lČŔ 28

: MQĲĎ JĚ MyU¿Ă ‘Č C‘¡mĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ yBĳĂ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć dĂŇ =âlĲ
: dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohywĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ l‘Č IÌČwČ 29

hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ bČŇ ’băŇŁ wĎ ÉWjĄ xČ tĘŇ hĂ TpĎę SĎ ohĲ yĘ=l’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mĆÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ 30

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ ’ob¡Ň IĎwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉWjĄ xČ tĘŇ IĂwČ ìŇ ydĳĆŇ gĎŇBĘ SbăČŇ lĘ hŇ ê¡Ď’Č wĘ
ÉMyĂnČÄSĘ C MySąĂ ŁlSĘ olÁ=rSĆ ’Ğ bŇ kĆŇ rĆÄ hĎ žyrĄWĎ =tŇ ’Ć hŇ CăĎYĂ MrĎÃ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ C 31

l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć =M’ĲĂ yJËĂ lodĳŇ GĎ=tŇ ’Ć wĘ NT¡Ł qĎ =tŇ ’Ć CmŔ xĞQăĎ êĂ âlť rmŔŁ ’Ň lĄ
ÉCrmĘ ’ĲĎ hŇ UĎ hąĄ wĘ TpĎę SĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć bŇ kĆŇ rĆÁ hĎ yrĄÄ WĎ žto’rĘJĂ yhĂÃ yĘwČ : oDĲbČŇ lĘ 32

: TpĲĎŇ SĎ ohĲ yĘ q‘¡ČzĘIĂwČ MxĳĄ QĎ hĂ lĘ wyl¡Ď ‘Ď Crs¿ĚIĎwČ ’ChŔ l’ăĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ëŇ ’ăČ
CbŇ CS¡ IĎwČ ’Chĳ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć =âl=yJĲĂ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ yrăĄWĎ Éto’rĘJĂ yhĂę yĘwČ 33

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć ÉhJĆ IČwČ oUŔ tĚŇ lĘ ÉtSĆ uĆÄ BČ ëŇ SąČ mĎ Sy’Ăę wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ mĄ 34

ynĂ ’¿Ą yYĂ ohĲ wĘ ìËŇ dĘŇ yĲĎ ëŇ p¿ŇŁ hĞ obę JĎ rČlĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NyĳĎrĘèĂ hČ NybăĄŇ C Myq¡ĂbĎŇ DĘhČ NyB¿Ą
ëŇ lĆ UĆę hČ wĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ hŇ ląĆ ‘ĞêĲČ wČ : ytĂŇ ylĲĄ xĽhĎ yJ¿Ă hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ 35

hŇ J¡Ď UČ hČ =MDĲČ qYĆ I¿ĂwČ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ tŇ mĎ IăĎwČ MrĳĎ’Ğ xkČŇ năŁ hŇ b¡ĎŇ JĎ rĘUĆ BČ dŇ mËĎ ‘ĽmĲĎ hŇ yÌĎhĎ
rmĳŁ ’Ň lĄ SmĆ è¡Ć hČ ’b¿ŇŁ JĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ BĲČ ÉheĎrĂhĎ rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ : bŇ kĆŇ rĲĎhĎ qyx¿Ą =l’Ć 36
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37 NorĳmĘ SĲŁ ’ob¡Ň IĎwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ mĎ IăĎwČ : oYĲ rĘ’Č =l’Ć Sy’¿Ă wĘ or¡y‘Ă =l’Ć Sy’¿Ă
38 tŇ kăČŇ rĄBĘ ű l‘ăČ bŇ kĆŇ rĆÁ hĎ =tŇ ’Ć PŇ TÄŁ SĘ IĂwČ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć Cr¿BĘ qĘ IĂwČ

ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ CYxĳĎ rĎ tŇ on¡ EŁ hČ wĘ omŔ DĎ=tŇ ’Ć ÉMybĂŇ lĎ JĘ hČ CuŁlą IĎwČ Norę mĘ SĲŁ
39 ÉNèĄ hČ tŇ ybąĄŇ C hŇ WĎę ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ bŇ ’ĎÁ xĘ ’Č yrĄÄ bĘŇ DĂ žrtĆŇ yĆwĘ : rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ

rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ hŇ nĳĎBĎ rSăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ =lkĎŇ wĘ hŇ nĎŔ BĎ rSăĆ ’Ğ
40 ëŇŁlË mĘ IĂwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă bŇ ’¡Ď xĘ ’Č bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ Chy¿ĎzĘxČ ’Ğ
41 ëŇ lĆ m¿Ć bŇ ’¡Ď xĘ ’Č lĘ ‘BČŔ rĘ’Č tŇ năČSĘ BĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=l‘Č ëŇ ¡ČlmĎ ’sĎŔ ’Ď =NBĆ ÉTpĎŇ SĎ ohĲ ywĂ
42 MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ okŔ lĘ mĎ BĘ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MySĂÄ ŁlSĘ =NBĆ TpĎę SĎ ohĲ yĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

: yxĲĂ lĘ SĂ =tŇ BČ hŇ b¡ĎŇ Cz‘Ğ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉSmĄ xĎ wĘ
43 yn¿Ąy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ CeUĳĆ mĂ rsăĎ =âl wyb¡ĂŇ ’Ď ’s¿Ď ’Ď ëŇ rĆDËĆ=lkĎŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ sŘ19

44 Myr¡ĂFĘ qČ mĘ CĲ Myx¿Ă BĘ zČmĘ M‘ËĎhĎ dŇ o‘¿ CrsĳĎ=âlĲ tŇ om¡ BĎ hČ ëŇ ’¿Č : hoĲĎhyĘ
45, 46 yrÌĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć =M‘Ă Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ Ml¿Ą SĘ IČwČ : tŇ omĲ BĎ BČ

MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlĲ hĞ MxĳĎ lĘ nĂ rSăĆ ’Ğ wĲČ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ ot¿Ň rĎCbĲŇ gĘŇ C TpËĎŇ SĎ ohĲ yĘ
47 rSăĆ ’Ğ SdĄŔ uĎ hČ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č
48 bŇ ~¿Ď nĂ Mod¡Ň ’ĹBĲĆ Ny’ËĄ ëŇ lĆ m¿Ć C : ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ r‘¡ĄBĂ wybĳĂŇ ’Ď ’săĎ ’Ď ym¡Ą yBĂ r’ČŔ SĘ nĂ
49 bŇ h¡Ď EĎlČ hŇ rĎypËĂŇ o’ tŇ kĆŇ lÌĆlĎ SySĂÁ rĘêČ tŇ oIÄnĂ ’Ľ žrVř ‘ TpĎÃ SĎ ohĲ yĘ : ëŇ lĆ mĲĆ
50 ChyąĎzĘxČ ’Ğ rmČÂ’Ď z’Ď ţ : rbĆŇ GĲĎ Noy¿YĘ ‘ĆBĘ tŇ oI¡nĂ ’Ľ hŇ rĎBĘ SĘ nĂ =yJĲĂ ëŇ ĳĎlhĎ âlă wĘ

âl¿ wĘ tŇ oIĳnĂ ’ĽBĲĎ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=M‘Ă ydËČŇ bĎŇ ‘Ğ CkÌŇ lĘ yĲĄ TpĎŔ SĎ ohă yĘ=l’Ć Éb’Ď xĘ ’Č =NbĆŇ
51 wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉrbĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉTpĎŇ SĎ ohĲ yĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : TpĲĎŇ SĎ ohĲ yĘ hŇ b¡ĎŇ ’Ď

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Mr¿ĎohyĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ
52 ‘băČŇ SĘ ÉtnČSĘ BĂ NorŔ mĘ SăŁ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ ląČ mĎ bŇ ’Ďę xĘ ’Č =NbĆŇ ChyăĎzĘxČ ’Ğ

: MyĂtĲĎŇ nĎSĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ Tp¡ĎŇ SĎ ohylĂ hŇ rĄŔ WĘ ‘Ć
53 ÉërĆdĆÄ bĘŇ C oUŔ ’Ă ëŇ rĆdăĆŇ bĘŇ C ÉwybĂŇ ’Ď ëŇ rĆdąĆŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ
54 l‘ČBČŔ hČ =tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ

=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć s‘Ąę kĘŇ IČwČ olĳ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ IĲĂwČ
tŇ om¿ yr¡ĄxĞ’ĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ Éb’Ď om ‘SąČ pĘŇ IĂwČ : wybĲĂŇ ’Ď hŇ W¡Ď ‘Ďb"m, ’
b’x’
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Nor¡mĘ SĲŁ BĘ rS¿Ć ’Ğ otËŇ IĎlĂ ‘ĞBĲČ hŇ kĎę bĎŇ vĘ hČ dŇ ‘ăČBĘ hŇ yĎÁzĘxČ ’Ğ ljÄŁ IĂwČ : bŇ ’ĲĎ xĘ ’Č 2

ÉbCbŇ zĘ l‘ČbąČŇ BĘ CSę rĘdĂŇ CkăŇ lĘ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MykĂŔ ’Ď lĘ mČ xlăČ SĘ IĂwČ lxČ IĳĎwČ
hŇ IăĎlĂ ’ĲĄ =l’Ć ÉrBĆ DĂ hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ C : hŇ zĲĆ yl¿Ă xĽmĲĄ hŇ y¡ĆxĘ ’Ć =M’Ă NorŔ qĘ ‘Ć yhăĄŁl’Ĺ 3

MhĆŔ lĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ wĘ NorĳmĘ SĲŁ =ëŇ lĆ mĲĆ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ hŇ lĄŔ ‘Ğ MCqă yBĂŔ SĘ êĂ hČ
bŇ Cb¡Ň zĘ l‘Čb¿ČŇ BĘ SrěŁ dĘŇ lĂ MykĂŔ lĘ hĲŁ ÉMêĆ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ=Ny’ĲĄ yląĂ BĘ mĂ hĲĞ
MèËĎ tĎŇ yl¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ FĎÂUĂ hČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉNkĄŇ lĎ wĘ : NorĲqĘ ‘Ć yh¿ĄŁl’Ĺ 4

Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ CbŇ CS¿ IĎwČ : hŇ IĲĎlĂ ’ĲĄ ëŇ lĆ I¡ĄwČ tŇ Cmĳ êĎ tŇ omă yJăĂ hŇ eĎU¡Ć mĂ dŇ r¿ĄtĄŇ =âlĲ 5

hŇ lăĎ ‘Ď ű Sy’ăĂ wylĎÁ’Ą CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MêĲĆbĘŇ SČ hŇ E¿Ć=hŇ mČ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ wylĳĎ’Ą 6

xlăČ SĎ =rSĆ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć ÈCbŇ CS CkăŇ lĘ ÈCnylĄ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ CntĄę ’Ň rĎqĘ lĂ
ÉMyhĂ Łl’Ĺ=Ny’ĲĄ yląĂ BĘ mĂ hĲĞ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą MêăĆrĘBČ dĂŇ wĘ ůMkĆŇ tĘŇ ’Ć
NkĄŇ lĎ ţ NorĳqĘ ‘Ć yhăĄŁl’Ĺ bŇ Cb¡Ň zĘ l‘Čb¿ČŇ BĘ SrěŁ dĘŇ lĂ xČ lĄŔ SŁ hŇ êăĎ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ
rBăĄ dČŇ yĘwČ : tŇ CmĲ êĎ tŇ om¿ =yJĂ hŇ eĎU¡Ć mĂ dŇ r¿ĄtĄŇ =âlĲ MèËĎ tĎŇ yl¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ FĎÂUĂ hČ 7

MkĆŔ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ň rČqĘ lĂ hŇ l¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔ hĎ TjăČ SĘ mĂ hŇ mĆ ť MhĆŔ lĄ ’Ğ
roz¿’Ą wĘ r‘ĎŔ WĄ l‘ČBăČ Sy’Ă ť wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć 8

wylËĎ ’Ą xl¿Č SĘ IĂwČ : ’ChĲ yB¡Ă SĘ êĂ hČ hŇ I¿ĎlĂ ’ĲĄ rmČě ’Ň IŁ wČ wynĳĎtĘŇ mĎ BĘ rCză’Ď ro‘¡ 9

rhĎŔ hĎ S’Ň răŁ =l‘Č ÉbSĄ yŁ ÉheĄhĂ wĘ wylĎę ’Ą l‘Č IăČwČ wyèĳĎ mĂ xĞ wĲČ Myè¡Ă mĂ xĞ=rWČ
ChIĎęlĂ ’ĲĄ hŇ năĆ‘ĞIĲČwČ : hŇ dĎŇ rĲĄ rB¡Ć DĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’Ă ť wylĎŔ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘwČ 10

ÉS’Ą dŇ rĆêąĄ ynĂ ’ĎŔ ÉMyhĂ Łl’Ĺ Sy’ąĂ =M’Ă wĘ ůMyèĂ mĂ xĞhĲČ rWăČ =l’Ć ÈrBĄ dČŇ yĘwČ
MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉS’Ą dŇ rĆêąĄwČ ìŇ yèĳĆ mĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ lk¿ČŇ ’Ň tŇŁ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ
Myè¿Ă mĂ xĞ=rWČ wylËĎ ’Ą xl¿Č SĘ IĂwČ bŇ SĎ IĎÁwČ : wyèĲĎ mĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň ’Ł lkČŇ ’Ň ê¿Ł wČ 11

ëŇ lĆ U¡Ć hČ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’Ă ť wylĎŔ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘwČ ÉN‘Č IČÄwČ wyèĳĎ mĂ xĞ wĲČ rx¡Ą ’Č
ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ąĂ =M’Ă ůMhĆ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ ÈhIĎlĂ ’ĲĄ N‘Č IăČwČ : hŇ dĎŇ rĲĄ hŇ r¿ĎhĄ mĘ 12

dŇ rĆêąĄwČ ìŇ yèĳĆ mĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ lk¿ČŇ ’Ň tŇŁ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉS’Ą dŇ rĆêąĄ ynĂ ’ĎŔ
bŇ SĎ IĎęwČ : wyèĲĎ mĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň ’Ł lkČŇ ’Ň ê¿Ł wČ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ=S’ĲĄ 13

MyèĂÄ mĂ xĞhĲČ =rWČ ž’bŇŁ IĎwČ l‘Č IČÃwČ wyèĳĎ mĂ xĞ wĲČ MyS¡Ă lĂ SĘ Myè¿Ă mĂ xĞ=rWČ xlËČ SĘ IĂwČ
rBăĄ dČŇ yĘwČ ÉwylĎ ’Ą NeąĄxČ tĘŇ IĂwČ ChIĎęlĂ ’ĲĄ dŇ gĆŇ năĆlĘ ű wyJăĎrĘBĂ =l‘Č ‘r¿ČkĘŇ IĂwČ ySĂÁ ylĂ èĘ hČ
Myè¡Ă mĂ xĞ hŇ QĆ ’ËĄ ìŇ yd¿ĆŇ bĎŇ ‘Ğ SpĆŇ nĆÄ wĘ ySĂę pĘŇ nČ ’năĎ=rqČ yêĲĂ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’Ă ť wylĎŔ ’Ą
yrÌĄWĎ ynĄÂSĘ =tŇ ’Ć lkČŇ ’Ň êŁ wČţ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉS’Ą hŇ dĎŇ rĘyąĎ hŇ eĄhĂ ţ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ 14

: ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ yS¡Ă pĘŇ nČ rq¿ČyêĂ hŇ êĎě ‘Č wĘ MhĳĆ yèĄ mĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ MyèËĂ mĂ xĞhĲČ
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15 =l’Č otŔ o’ dŇ răĄ ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ rBĄÂ dČŇ yĘwČ
16 rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎÁ’Ą rBĄÄ dČŇ yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć ot¡Ň o’ dŇ rĆI¿ĄwČ MqĎ IËĎwČ wynĳĎjĎ mĂ ’r¡ĎyêĂ

yhăĄŁl’Ĺ ÈbCbŇ zĘ l‘ČbăČŇ BĘ ÈSrŁ dĘŇ lĂ ÈMykĂŇ ’Ď lĘ mČ êĎxĘ lăČ SĎ =rSĆ ’Ğ N‘Č yČÁ hoĎęhyĘ
hŇ FĎÂUĂ hČ NkĄŇ lĎ ţ orĳbĎŇ dĘŇ BĂ Sr¡Ł dĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ=Ny’ĲĄ yląĂ BĘ mĂ hĲĞ ůNorqĘ ‘Ć

17 rb¿ČŇ dĘŇ JĂ tŇ mĎ IĎÁwČ : tŇ CmĲ êĎ tŇ om¿ =yJĂ hŇ eĎU¡Ć mĂ dŇ r¿ĄtĄŇ =âlĲ MèËĎ tĎŇ yl¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ
wyêĎŔ xĘ êČ ÉMrĎohyĘ ëŇŁlą mĘ IĂwČ ChIĎęlĂ ’ĲĄ rBăĆ DĂ=rSĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ

hŇ yĎh¿Ď=âlĲ yJËĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ=NBĆ Mr¿ĎohylĂ MyĂêČŔ SĘ tŇ năČSĘ BĂ
18 MybĂę CtŇ kĘŇ hŇ UĎ hăĄ =’olĲ hĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Chy¡ĎzĘxČ ’Ğ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : NBĲĄ ol¡

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č
b ChIËĎlĂ ’ĲĄ ëŇ lĆ IÌĄwČ MyĂmĳĎèĎ hČ hŇ r¡Ď‘ĎsĘ BĲČ ChIĎŔlĂ ’ăĄ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇ olą ‘ĞhĲČ BĘ yhĂę yĘwČ
2 ’năĎ=bŇ SĲĄ ‘SĎÁ ylĂ ’Ĺ=l’Ć ChIĎÄlĂ ’ĲĄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : lGĲĎlĘ GĂ hČ =NmĂ ‘S¡Ď ylĂ ’ĹwĲĆ

ho¿ĎhyĘ=yxČ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ =dŇ ‘Č ynĂ xăČ lĎ SĘ ÉhoĎhyĘ yJąĂ hŇ pęŁ
3 My’¿Ă ybĂŇ eĘ hČ =ynĲĄbĘŇ C’Ä YĘ IĲĄwČ : l’ĲĄ =tŇ yBĲĄ Cd¡Ň rĘIĲĄwČ OĎ bĳĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ =M’Ă ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ wĘ

hoËĎhyĘ MoIęhČ yJăĂ êĎ‘Ę dČě yĎhĞ wylĎŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ů‘SĎ ylĂ ’Ĺ=l’Ć È l’Ą =tŇ yBĲĄ =rSĆ ’Ğ
: CSĲ xĹhĲĆ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ yn¿Ă’Ğ=MGČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ ìŇ SĳĆ ’Ň rŁ l‘ăČmĄ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć xČ q¿ĄŁl

4 oxŔ yrĂyĘ ynĂ xăČ lĎ SĘ ÉhoĎhyĘ yJąĂ hŇ pęŁ ’năĎ=bŇ SĲĄ ű ‘SăĎ ylĂ ’Ĺ ChIĎÁlĂ ’ĲĄ olÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ
5 =ynĲĄbĘŇ CSÄ GĘ IĂwČ : oxĲ yrĂyĘ C’b¡ŇŁ IĎwČ OĎ bĳĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ =M’Ă ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ wĘ ho¿ĎhyĘ=yxČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ

yJăĂ êĎ‘Ę dČě yĎhĞ wylĎŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ů‘SĎ ylĂ ’Ĺ=l’Ć ÈoxyrĂyBĲĂ =rSĆ ’Ğ My’¿Ă ybĂŇ eĘ hČ
yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ yn¿Ă’Ğ=MGČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ ìŇ SĳĆ ’Ň rŁ l‘ăČmĄ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć xČ q¿ĄŁl hoËĎhyĘ MoIęhČ

6 hŇ nĎDĄŔ rĘIČhČ ynĂ xăČ lĎ SĘ ÉhoĎhyĘ yJąĂ hŇ pęŁ ’năĎ=bŇ SĲĄ ChIĎÁlĂ ’ĲĄ olÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : CSĲ xĹhĲĆ
7 MyèĂÄ mĂ xĞ wĲČ : MhĲĆ ynĄSĘ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ OĎ bĳĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ =M’Ă ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ wĘ ho¿ĎhyĘ=yxČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ

Cd¿Ň mĘ ‘ĲĎ Mh¡Ć ynĄSĘ C qoxĳ rĎmĲĄ dŇ gĆŇ e¡ĆmĂ Cd¿Ň mĘ ‘Č IĲČwČ CkŔ lĘ hĲĎ ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ ynąĄBĘ mĂ Sy’ĂÁ
8 MyĂUČŔ hČ =tŇ ’Ć hŇ JăĆ IČwČ ÉMŁlgĘŇ IĂwČ oêąrĘDČ’Č =tŇ ’Ć ChIĎÄlĂ ’ĲĄ žxuČ IĂwČ : NDĲĄrĘIČhČ =l‘Č
9 ChIĎÁlĂ ’ĄÄ wĘ MrĎę bĘŇ ‘ĎkĘŇ yhăĂ yĘwČ : hŇ bĲĎŇ rĎxĲĎ BĆ Mh¡Ć ynĄSĘ Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ hŇ eĎhĳĄ wĎ hŇ eĎhăĄ CY¡ xĎ IĄwČ

ëŇ UĳĎ ‘Ă mĲĄ xqăČQĎ ’Ć MrĆT¡ĆBĘ ëŇ QĎŔ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ măĎ É l’Č SĘ É‘SĎ ylĂ ’Ĺ=l’Ć rmąČ ’Ď
10 tĎŇ ySăĂ qĘ hĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ylĲĎ ’Ą ì¡Ň xĞ CrĲBĘ MyĂn¿ČSĘ =yjĲĂ ’nËĎ=yhĂ ywĲĂ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

âl¿ NyĂ’¡Č=M’Ă wĘ NkĄŔ ìăŇ lĘ =yhĲĂ yĘ ÉëêĎ’Ă mĲĄ xuąĎlĚ ytĂÁ ’Ł hŇ ’ĆÄ rĘêĂ =M’Ă lo’ĳ SĘ lĂ
11 ysĄ Csă wĘ ÉS’Ą =bŇ kĆŇ rĲĆ hŇ eąĄhĂ wĘ rBĄŔ dČŇ wĘ ÉëolhĎ MykąĂŇ lĘ hĲŁ hŇ UĎ hăĄ yhĂę yĘwČ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ
12 ‘SăĎ ylĂ ’ĹwĲĆ : MyĂmĲĎ èĎ hČ hŇ r¡Ď‘ĎiĘ BĲČ ChIĎŔlĂ ’ăĄ É l‘Č IČÄwČ MhĳĆ ynĄSĘ NyBăĄ CdŇ r¡ĂpĘŇ IČwČ S’ĄŔ
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Ch’¡Ď rĎ âl¿ wĘ wySĎŔ rĎpăĎŇ C É l’Ą rĎWĘ yĂ bŇ kĆŇ rąĆ ybĂę ’Ď ű ybăĂŇ ’Ď Éq‘ĄYČ mĘ ’Chą wĘ hŇ ’Ćę rŁ
tŇ rĆDăĆ’Č =tŇ ’Ć ÉMrĆIĎÄwČ : My‘ĲĂrĎqĘ MyĂn¿ČSĘ lĂ M‘¡ĄrĎqĘ IĂwČ wydĎŔ gĎŇbĘŇ BĂ ÉqzĄxĞ IĲČwČ dŇ o‘ĳ 13

žxuČ IĂwČ : NDĲĄrĘIČhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ bŇ SĎ I¿ĎwČ wylĳĎ ‘ĎmĲĄ hŇ l¡Ď pĘŇ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ ChIĎŔlĂ ’ĲĄ 14

rmČě ’Ň IŁ wČ MyĂUČŔ hČ =tŇ ’Ć hŇ JăĆ IČwČ ÉwylĎ ‘ĎmĲĄ hŇ ląĎ pĘŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ ChIĎÁlĂ ’ĲĄ tŇ rĆDĆÄ ’Č =tŇ ’Ć
hŇ eĎhăĄ ÉCYxĎ IĲĄwČ MyĂUČę hČ =tŇ ’Ć hŇ JăĆ IČwČ ű ’Chă =PŇ ’Č ChIĳĎlĂ ’ĲĄ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ hŇ IĄě’Č

sŘ20 ÉoxyrĂyBĲĂ =rSĆ ’Ğ My’ąĂ ybĂŇ eĘ hČ =ynĲĄbĘŇ Ch’ĚÄ rĘIĂwČ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ hŇ eĎhĄŔ wĎ 15

otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉC’bÄŁ IĎwČ ‘SĳĎ ylĂ ’Ĺ=l‘Č ChI¡ĎlĂ ’ĲĄ xČ Cr¿ hŇ xĎ nËĎ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ dŇ gĆŇ eĆŔ mĂ
žìydĆŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć =SyĲĄ ’năĎ=hŇ eĄhĂ wylĎÃ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ ol¡ =CwxĞêĲČSĘ IĂwČ 16

Éo’WĎ nĘ =NjĆ ůìynĆdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć CSă qĘ bČŇ ywĲĂ È’nĎ CkŇ lĘ yăĄ lyĂxČę =ynĲĄBĘ MySĂÁ nĎ’Ğ MyèĂÄ mĂ xĞ
rmĆ ’Ň I¡Ł wČ tŇ o’yĎGĘ hČ tŇ xăČ ’Č BĘ o’¡ MyrĂŔ hĎ hĲĆ dŇ xăČ ’Č BĘ ÉChkĄÄ lĂ SĘ IČwČ hoĎŔhyĘ xČ Cră
MyèăĂ mĂ xĞ ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ CxlĳĎ SĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ SB¡Ł =dŇ ‘Č ob¿Ň =CrYĘ pĘŇ IĂwČ : CxlĲĎ SĘ tĂŇ âl¿ 17

bŇ SăĄ yŁ ’Ch¡ wĘ wylĎŔ ’Ą CbŇ SăĚ IĎwČ : Ch’ĲĚYĎ mĘ âl¿ wĘ Mym¡Ă yĎ=hŇ SĲĎ ŁlSĘ CS¿ qĘ bČŇ yĘwČ Sy’ĂŔ 18

CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : CkŇ lĲĄ êĄ=l’Č Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘm¿Č’Ď =’olĲ hĞ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ oxĳ yrĂyBĲĂ 19

rS¿Ć ’ĞJĲČ bŇ oTŔ Éry‘Ă hĎ bŇ SąČ om ’nĎÂ=hŇ eĄhĂ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ=l’Ć Éry‘Ă hĎ ySąĄ nĘ ’Č
ÉylĂ =CxqĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : tŇ lĆ JĲĎ SČ mĘ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ My‘¡ĂrĎ MyĂU¿ČhČ wĘ hŇ ’ĳĆ rŁ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ 20

’YăĎ om=l’Ć É’YĄ IĄwČ : wylĲĎ ’Ą Cx¡ qĘ IĂwČ xlČ mĳĆ MS¡Ď CmyW¿Ă wĘ hŇ SĎŔ dĎŇ xĞ tŇ yxăĂ ŁlYĘ 21

MyĂUăČlČ ÉytĂŇ ’Ň jĂ rĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ xlČ mĳĆ MS¡Ď =ëŇ lĆ SĘ IČwČ MyĂUČŔ hČ
dŇ ‘¡Č MyĂUČŔ hČ CpăŇ rĎIĄwČ : tŇ lĆ JĲĎ SČ mĘ C tŇ wĆm¿Ď dŇ o‘¡ MèËĎ mĂ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ 22

Mè¡Ď mĂ l‘Č I¿ČwČ : rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ ‘S¡Ď ylĂ ’Ĺ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ 23

ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ C’ă YĘ yĲĎ ÉMyeĂ TČ qĘ MyrąĂ‘ĎnĘ C ëŇ rĆDĆę bČŇ hŇ lăĆ ‘Ł ű ’Chă wĘ l’ĳĄ =tŇ yBĲĄ
ÉwyrĎxĞ’ĲČ NpĆŇ IąĂwČ : xČ rĲĄqĄ hŇ l¿Ą ‘Ğ xČ r¡ĄqĄ hŇ l¿Ą ‘Ğ olŔ CrmĘ ’Ň IăŁ wČ ÉobŇ =CsQĘ qČ tĘŇ IĂwČ 24

r‘ČIČŔhČ =NmĂ ÉMyBĂ DĚ MyĂêąČSĘ hŇ nĎ’Ň YĆÄ êĄ wČ hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ Ml¡Ą lĘ qČ yĘwĲČ M’ĄŔ rĘIĂwČ
rhăČ =l’Ć Mè¡Ď mĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : MydĲĂŇ lĎ yĘ yn¡ĄSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MhĆŔ mĄ hŇ nĎ‘Ę uăČbČŇ êĘ wČ 25

bŇ ’Ďę xĘ ’Č =NBĆ MrăĎohywĲĂ : NorĲmĘ SĲŁ bŇ S¿Ď Mè¡Ď mĂ C lmĳĆ rĘJČ hČ g
Tp¡ĎŇ SĎ ohylĂ hŇ rĄŔ WĘ ‘Ć hŇ năĆmŁ SĘ ÉtnČSĘ BĂ NorŔ mĘ SăŁ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ ląČ mĎ
ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ hŇ WąĆ ‘ĞIĲČwČ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ 2

rS¿Ć ’Ğ l‘ČBČŔ hČ tŇ băČŇ ~Ę mČ =tŇ ’Ć ÉrsČ IĎÄwČ oUĳ ’Ă kĘŇ C wyb¡ĂŇ ’Ď kĘŇ âl¿ qrČě hoĎŔhyĘ
=tŇ ’Ć ’yT¿Ă xĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ TbËĎŇ nĘ =NBĲĆ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ w’Ň FÂŁ xČ BĘ qrČţ : wybĲĂŇ ’Ď hŇ W¡Ď ‘Ď 3

bŇ ’¡Ď om=ëŇ lĆ mĲĆ ‘S¿Č ymĄ C : hŇ eĎUĲĆ mĂ rs¡Ď =âl qbĳĄŇ DĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 4
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PŇ lĆ ’¡Ć hŇ ’Ď m¿Ą C MyrĂŔ JĎ PŇ lĆ ’ăĆ =hŇ ’Ď mĲĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ lĘ bŇ ySąĂ hĄ wĘ dŇ qĳĄnŁ hŇ yăĎhĎ
5 ëŇ lĆ m¿Ć BĘ bŇ ’¡Ď om=ëŇ lĆ mĲĆ ‘S¿Č pĘŇ IĂwČ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ omă JĘ yh¡Ă yĘwČ : rmĆ YĲĎ Myl¿Ă y’Ą
6 dŇ q¡Ł pĘŇ IĂwČ NorĳmĘ èŁ mĂ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ MrËĎohyĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ ’YĄÂIĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
7 rmęŁ ’Ň lĄ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ TpĎÄ SĎ ohĲ yĘ=l’Ć žxlČ SĘ IĂwČ ëŇ lĆ IĄÃwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć

rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ bŇ ’¡Ď om=l’Ć yêËĂ ’Ă ëŇ ¿ĄltĄŇ hĞ yBĂŔ ‘SăČ jĎ Éb’Ď om ëŇ lĆ mąĆ
8 hŇ z¿Ć=y’Ą rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ìŇ ysĲĆ CsJĘ ys¿Č CsJĘ ìŇ U¡Ć ‘ČkĘŇ yU¿Ă ‘ČJĘ ìŇ omË kĎŇ ynĂ omÌ JĎ hŇ lĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ
9 l’ąĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mĆÄ žëlĆ IĄwČ : ModĲŇ ’Ĺ rB¿Č dĘŇ mĂ ëŇ rĆD¡Ć rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ lĳĆ ‘ĞnĲČ ëŇ rĆD¡ĆhČ

hŇ yĎÄhĎ =âlĲ wĘ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ëŇ rĆD¡Ć CBsěŁ IĎwČ ModŔ ’Ĺ ëŇ lĆ măĆ C ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ C
10 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : MhĲĆ ylĄ gĘŇrČBĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ m¡Ď hĄ BĘ lČ wĘ hŇ nËĆxĞUĲČ lČ Ĳ MyĂmÌČ

Mt¡ĎŇ o’ tŇ t¿ĄŇ lĎ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ ÉtSĆ ŁlÄSĘ lĂ hoĎęhyĘ ’răĎqĎ =yJĲĂ HhĎě ’Ğ
11 hŇ S¿Ď rĘdĘŇ nĂ wĘ hoĎŔhylĲČ É’ybĂŇ nĎ hŇ jąŁ Ny’ĄÄ hČ TpĎę SĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ ’ĲĎ om=dŇ yČBĘ

hŇ jŁ ť rmĆ ’Ň ŁIŔwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ydąĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ dŇ xĎÂ’Ć N‘Č IČwČţ otĳŇ o’mĲĄ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć
12 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ yd¿ĄŇ yĘ=l‘Č MyĂm¡Č qYČ y¿Ď=rSĆ ’Ğ TpĎŔ SĎ =NBĆ ‘SăĎ ylĂ ’Ĺ

Tp¡ĎŇ SĎ ohywĲĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mÌĆ wylĎę ’Ą CdăŇ rĘIĲĄwČ hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ ot¡Ň o’ Sy¿Ą TpĎŔ SĎ ohă yĘ
13 ëŇ lĎŔ wĎ yQăĂ =hŇ mČ É l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mąĆ =l’Ć ‘SĎÁ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ModĲŇ ’Ĺ ëŇ lĆ m¿Ć C

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ ìŇ UĳĆ ’Ă y’¡ĄybĂŇ nĘ =l’Ć wĘ ìŇ ybĂŔ ’Ď y’ăĄybĂŇ nĘ =l’Ć ëŇ lĄ ť
Mt¡ĎŇ o’ tŇ t¿ĄŇ lĎ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ ÉtSĆ ŁlÄSĘ lĂ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ =yJĲĂ l’Čę

14 yêĂ dĘŇ măČ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ=yxČ ‘SĎę ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ ’ĲĎ om=dŇ yČBĘ
TyB¿Ă ’Č =M’Ă ’WĳĄ nŁ ynăĂ’Ğ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ ynËĄjĘ ylËĄ Cl yJĂę wynĎŔ pĎŇ lĘ

15 yh¿Ă êĘ wČ NGĄŔ nČmĘ hĲČ NGăĄnČJĘ ÉhyĎhĎ wĘ NGĳĄnČmĘ ylăĂ =CxqĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : OĎ ’ĲĆ rĘ’Ć =M’Ă wĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą
16 ű Myb¿ĂŇ GĄ hŇ E¡ĆhČ lxČ e¿ČhČ hŇŁWË ‘Ď hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł rmĆ ’Ň ŁIěwČ : hoĲĎhyĘ=dŇ yČ wyl¡Ď ‘Ď
17 MSĆ gĆŔ C’ă rĘtĂŇ =âlĲ wĘ ÉxČ CrÄ C’¿ rĘtĂŇ =âlĲ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : MybĲĂŇ GĄ

: MkĲĆŇ êĘ mĘ hĆ bĘŇ CĲ Mk¡ĆŇ ynĄqĘ mĂ C Mê¿Ć’Č MtËĆŇ ytĂŇ SĘ C MyĂmĳĎ ’lĄ UăĎ yĂ ’Ch¡ hČ lxČ e¿ČhČ wĘ
18, 19 ry‘ąĂ=lJĎ MtĆÂ yJĂ hĂ wĘ : MkĲĆŇ dĘŇ yĆBĘ bŇ ’¡Ď om=tŇ ’Ć Nt¿ČŇ nĎ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ tŇ ’Ň z¡Ł lq¿ČnĎ wĘ

MyĂm¡Č=ynĄyĘ‘Ę mČ =lkĎŇ wĘ ClyjĂŔ êČ ÉboT Z‘¿Ą=lkĎŇ wĘ roxŔ bĘŇ mĂ ry‘ăĂ=lkĎŇ wĘ ÉrYĎ bĘŇ mĂ
20 ÉrqĆBÄŁ bČŇ yhąĂ yĘwČ : MynĲĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ CbŇ ’¡Ă kĘŇ êČ hŇ bĎŔ oFhČ hŇ qăĎlĘ xĆ hČ É lkŇŁ wĘ CmêĳŁ sĘ êĂ

ZrĆ’¡ĎhĎ ’l¿Ą UĎ êĂ wČ ModĳŇ ’Ĺ ëŇ rĆDăĆmĂ My’¡Ă BĎ MyĂm¿Č=hŇ eĄhĂ wĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ tŇ olă ‘ĞJĲČ
21 MBĳĎ MxĆ QăĎ hĂ lĘ Myk¡ĂŇ lĎ UĘ hČ Cl¿ ‘Ď=yJĲĂ C‘Ŕ mĘ SĲĎ Éb’Ď om=lkĎŇ wĘ : MyĂUĲĎ hČ =tŇ ’Ć

wq‘Yyw
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CmyJăĂ SĘ IČwČ : lCbĲŇ GĘ hČ =l‘ĲČ Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhrĎgŇŁ xĞ rgąĄŇxŁ lJÄŁ mĂ Cqę ‘Ğ~ĲĎ IĂwČ 22

=tŇ ’Ć dŇ gĆŇ eËĆmĂ bŇ ’¿Ď om C’Ä rĘIĂwČ MyĂUĳĎhČ =l‘Č hŇ xăĎ rĘzĲĎ SmĆ è¡Ć hČ wĘ rqĆBŔŁ bČŇ
MykĂŔ lĎ UĘ hČ ÉCbŇ rĘxĆ nĲĆ bŇ rąĄxĽhĎ hŇ zĆŔ MDăĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MDĲĎJČ MyU¿Ă dĚŇ ’Ğ MyĂU¡ČhČ 23

hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć ÈC’bŇŁ IĎwČ : bŇ ’ĲĎ om ll¡Ď èĎ lČ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ Ch‘ĳĄrĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ CJ¡ IČwČ 24

Hř bĎŔ =wbř yÄw MhĳĆ ynĄjĘ mĂ Csn¡ĚIĎwČ bŇ ’ĎŔ om=tŇ ’Ć CJă IČwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ CmqąĚIĎwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ
CkŇ ylĂÄSĘ yČ hŇ bĎŇ oTţ hŇ qăĎlĘ xĆ =lkĎŇ wĘ CsrÃŁ hĞ yĲČ MyrăĂ‘ĎhĲĆ wĘ : bŇ ’ĲĎ om=tŇ ’Ć tŇ oJ¡ hČ wĘ 25

ClyjĂŔ yČ bŇ oTă =Z‘ĲĄ=lkĎŇ wĘ ÉCmêŁ sĘ yĂ MyĂmąČ=NyČ‘Ę mČ =lkĎŇ wĘ hĎ C’ę lĘ mĂ C onÁbĘŇ ’Č =Sy’ĲĂ
É’rĘIČwČ : hĎ CJĲ IČwČ My‘¡ĂQĎ uČ hČ CBs¿Ł IĎwČ tŇ WĆ rĳĎxĞ ryu¡ĂBČ hĎ ynËĆbĎŇ ’Ğ ry’ÌĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č 26

tŇ o’Ä mĄ =‘bČŇ SĘ otŇ o’ţ xuăČIĂwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ CeU¡Ć mĂ qz¿ČxĎ =yJĲĂ bŇ ’ĎŔ om ëŇ lĆ măĆ
žxuČ IĂwČ : ClkĲŇŁ yĎ âl¿ wĘ Mod¡Ň ’Ĺ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć ‘Č yqËĂbĘŇ hČ lĘ bŇ rĆxĆę PŇ lĲĄ SăŁ Sy’ĂÁ 27

hŇ mĎŔ xŁ hăČ =l‘Č ÉhlĎ ‘Ł ChląĄ ‘ĞIĲČwČ wyêĎę xĘ êČ ëŇŁlă mĘ yĂ=rSĆ ’Ğ rokÁ BĘ hČ onÄBĘ =tŇ ’Ć
: ZrĆ’ĲĎ lĎ CbŇ S¡Ě IĎwČ wylĎŔ ‘ĎmĲĄ ÉC‘sĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č lod¡Ň GĎ=PŇ YĆqĆ yh¿Ă yĘwČ

‘SĎÁ ylĂ ’Ĺ=l’Ć hŇ qĎÄ ‘ĞYĲĎ My’Ă ybĂŇ eĘ hČ ţ=ynĲĄbĘŇ ySăĄ eĘ mĂ tŇ xăČ ’Č hŇ èăĎ ’Ă wĘ d

’r¡ĄyĎ hŇ y¿ĎhĎ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č yJăĂ êĎ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ’Č wĘ tŇ mĄŔ ÉySĂ y’Ă ìąŇ DĘbĘŇ ‘Č rmęŁ ’Ň lĄ
rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ol¡ ydËČŇ lĎ yĘ ynÌĄSĘ =tŇ ’Ć tŇ xČ qČÁ lĎ ’BĎę hŇ SĆŔ eŁ hČÄ wĘ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć 2

tŇ yĂBĳĎBČ ykĂŇ lĘ =SIĆ=hŇ mČ ylĂŔ ydĂŇ yGăĂhČ ëŇ QĎŔ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ măĎ É‘SĎ ylĂ ’Ĺ hĎ yląĆ’Ą
rmĆ ’Ň ŁIęwČ : NmĆ SĲĎ ëŇ Cs¿ ’Ď =M’Ă yJ¡Ă tŇ yĂBČŔ BČ É lkŇŁ ì¿Ň tĘŇ xĎ pĘŇ SĂ lĘ Ny’ăĄ rmĆ ’Ň êęŁ wČ 3

Myq¡ĂrĄ Myl¿Ă JĄ ykĄŇ nĎkĘŇ SĂ =lJĎ tŇ ’¡Ą mĄ ZCxŔ hČ =NmĂ ÉMylĂ JĄ ëŇ ląĎ =ylĂ ’ĞSĲČ ykĂÄ lĘ
êĘ qĘ YČě yĎwĘ ëŇ yĂnČŔ BĎ =dŇ ‘ČbĘŇ C ëŇ dăĄŇ ‘ĞBĲČ ÉtlĆ DĆÄ hČ êĘ rĘgąČŇsĎ wĘ tŇ ’Ň bĎę C : yTĂ y‘ĲĂmĘ êČ =l’Č 4

rGăŁ sĘ êĂ wČ oêŔ ’Ă mĲĄ ÉëlĆ êĄÄ wČ : y‘Ă yiĲĂ êČ ’l¡Ą UĎ hČ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myl¡Ă JĄ hČ =lJĎ l‘¿Č 5

: tqYĲř ym ’yh¿Ă wĘ hĎ yl¡Ć ’Ą MyS¿Ă GĂ mČ MhËĄ hĎ ynĳĆBĎ dŇ ‘ăČbĘŇ C Hd¡ĎŇ ‘ĞBĲČ tŇ lĆ DĆŔ hČ
ylĂ JĆŔ Édo‘ yl¿Č ’Ą hŇ SĎ yGĂÄhČ ÉHnĎBĘ =l’Ć rmĆ ’Ň êąŁ wČ MylĂę JĄ hČ tŇ âŇ lă mĘ JĂ ű yhăĂ yĘwČ 6

Sy’ăĂ lĘ ÉdGĄêČ wČ ’bęŁ êĎ wČ : NmĆ èĲĎ hČ dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ ylĂ JĳĆ dŇ o‘¡ Ny’¿Ą hĎ ylĆŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ 7

ytř ’ă w ykĂŇ yĄSĘ nĂ =tŇ ’Ć ym¡Ă QĘ SČ wĘ NmĆ èĆŔ hČ =tŇ ’Ć yrăĂkĘŇ mĂ ÉykĂŇ lĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ
‘SăĎ ylĂ ’Ĺ rbÌŇŁ ‘ĞIĲČwČ MoIÁhČ yhĂÄ yĘwČ : rtĲĎŇ oeBČ yy¡ĂxĘ tĲĂŇ ykynŔ bř 8

yDăĄmĂ ÉyhĂ yĘwĲČ MxĆ lĳĎ =lkĎŇ ’ĹlĲĆ oB¡ =qzĆxĞêĲČ wČ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ hŇ èăĎ ’Ă ÉMSĎ wĘ MnĄę CS=l’Ć
wrb‘
’"sb ,MbĎ rybs v.24 .+rtw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk CJIČwČ ’"sb ,yrq CJIČwČ ,bytk ’obIĎwČ = obIĎwČ v.24 .g
,yrq tqĆYĎom ,bytk tqĆ~ĆyČmĘ w’ tqĆYĎymĄ v.5 .’ryw tVrpl hrTph v.1 .d .s"tw +rt Nkw yrqw bytk MbĎ
,yrq ëyĂnČbĎ C ,bytk ykĂ yĘnČBĎ v.7 .yrq êĘ ’Č wĘ ,bytk yêĂ ’Č wĘ v.7 .w"dw b"d ’"d Nkw yrqw bytk tqĆYĎom ’"sb

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ëyĂnČbĎ C ’"sbwww.bibleist.ru
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9 ’năĎ=hŇ eĄhĂ HSĎŔ y’Ă =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : MxĆ lĲĎ =lkĎŇ ’ĹlĲĆ hŇ UĎ S¡Ď rs¿ĚyĎ orŔ bĘŇ ‘Ď
10 ’eąĎ=hŇ WĆ ‘ĞnĲČ : dŇ ymĲĂ êĎ Cnyl¡Ą ‘Ď rb¿ĄŇ ‘Ł ’Chĳ SodăŇ qĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ Sy’¿Ă yJËĂ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ

hŇ rĳĎonmĘ C ’iăĄ kĂŇ wĘ Nx¡Ď lĘ SĚ wĘ hŇ F¿Ď mĂ MSËĎ ol¿ MyWĂÄ nĎ wĘ hŇ eĎŔ TČ qĘ ÉryqĂ =tŇ IČlĂ ‘Ğ
11 =l’Ć rsČ I¿ĎwČ hŇ UĎ SĳĎ ’bŇŁ IăĎwČ MoI¡hČ yh¿Ă yĘwČ : hŇ UĎ SĲĎ rCs¿ yĎ Cnyl¡Ą ’Ą o’¿ bŇŁ BĘ hŇ yËĎhĎ wĘ
12 tŇ yUăĂ nČ CèlČ ’r¡ĎqĘ orŔ ‘ĞnĲČ yzăĂxĞ yGĲĄ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ UĎ SĲĎ =bŇ JČ SĘ IĂwČ hŇ I¡ĎlĂ ‘ĞhĲĎ
13 ÈhĎ ylĆ ’Ą ’năĎ=rmĎ ’Ĺ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wynĲĎpĎŇ lĘ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wĲČ HlĎŔ =’rĎqĘ IĂwČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ

ëŇ lĎŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ hŇ mĆ ť ůt’Ň EŁ hČ hŇ dăĎŇ rĎxĞhĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÈCnylĄ ’Ą ű êĘ dĘŇ răČxĎ hŇ eăĄhĂ
ëŇ ot¿Ň BĘ rmĆ ’Ň êěŁ wČ ’bĳĎŇ ~Ď hČ rWăČ =l’Ć o’¡ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉëlĎ =rBĆ dČŇ lĘ SyąĄhĞ

14 lbËĎŇ ’Ğ yzĂęxĞ yGĄ rmĆ ’Ň IăŁ wČ HlĳĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ hŇ m¡Ć C rmĆ ’Ň ŁIěwČ : tŇ bĆŇ SĲĎ yŁ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ yU¡Ă ‘Č
15 dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wĲČ HlĎŔ =’rĎqĘ IĂwČ HlĳĎ =’rĎqĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : NqĲĄ zĎ HS¿Ď y’Ă wĘ Hl¡Ď =Ny’ĲĄ NB¿Ą
16 rmĆ ’Ň êęŁ wČ NBĳĄ tŇ qĆbăĆŇ xŁ ytř ’¡ hŇ IĎŔxČ tŇ ‘ăĄJĎ ÉhEĆhČ dŇ ‘ąĄoUlČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : xtČŇ jĲĎ BČ
17 hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ rhČ ê¿Č wČ : ìŇ tĲĆŇ xĎ pĘŇ SĂ BĘ bŇ E¡ĄkČŇ êĘ =l’Č MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ=l’Č

: ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ hĎ yl¡Ć ’Ą rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ IĎŔxČ tŇ ‘ăĄJĎ ÉhEĆhČ dŇ ‘ąĄoUlČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ
18, 19 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyrĲĂYĘ uĲŁ hČ =l’Ć wyb¡ĂŇ ’Ď =l’Ć ’Y¿Ą IĄwČ MoIŔhČ yhăĂ yĘwČ dŇ lĆ IĳĎhČ lD¡ČgĘŇ IĂwČ

: oUĲ ’Ă =l’Ć Ch’¡Ą WĎ r‘ČeČŔ hČ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ySĳĂ ’Ň rŁ ű ySăĂ ’Ň rŁ wyb¡ĂŇ ’Ď =l’Ć
20 : tŇ mĲŁ IĎwČ MyĂr¡ČhĽ~ĲĎ hČ =dŇ ‘Č hĎ yJËĆrĘBĂ =l‘Č bŇ SĆ IÌĄwČ oUĳ ’Ă =l’Ć Ch’¡Ą ybĂŇ yĘwČ Ch’ĄŔ vĎ IĂwČ
21 : ’YĲĄêĄ wČ od¡Ň ‘ĞBĲČ rG¿Ł sĘ êĂ wČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ tŇ F¡Č mĂ =l‘Č ChbĄŔ JĂ SĘ êČ wČ É l‘ČêČÄ wČ
22 MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ =NmĂ dŇ xăĎ ’Ć ÉylĂ ’n¿Ď hŇ xĎÄ lĘ SĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůHSĎ y’Ă =l’Ć È’rĎqĘ êĂ wČ
23 rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ bĎŇ CSĲ ’Ď wĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă =dŇ ‘Č hŇ YĎ CrË’Ď wĘ tŇ onĳtŇŁ ’ĞhĲĎ tŇ x¡Č ’Č wĘ

rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ tŇ BĳĎ SČ âlă wĘ SdĆŇ x¡Ł =âl MoIŔhČ ÉwylĎ ’Ą ytśklą h ytř ’ă ‘Č CDmČ ţ
24 =rYĎ ‘ĞêĲČ =l’Č ëŇ ĳĄlwĎ gŇhăČ nĘ Hr¡Ď‘ĞnĲČ=l’ĲĆ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ NotŔ ’Ď hĲĎ ÉSbŇŁ xĞêĲČ wĲČ : MolĲ SĎ
25 Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă =l’Ć ’obËŇ êĎ wČ ëŇ lĆ êĄę wČ : ëŇ lĲĎ yêĂ rĘm¿Č’Ď =M’Ă yJ¡Ă bŇ JŔŁ rĘlĂ ylăĂ

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ gĆŇ eĆŔ mĂ ÉHtĎŇ ’Ł MyhąĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă tŇ o’Ä rĘJĂ yhĂ yĘwČţ lmĳĆ rĘJČ hČ rhăČ =l’Ć
26 ůHtĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ’năĎ=ZCrĲ ÈhêĎ‘Č : zQĲĎ hČ tŇ yU¿Ă nČ CèhČ hŇ e¡ĄhĂ orŔ ‘ĞnĲČ yzăĂxĞ yGĄ=l’Ć sŘ21

rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ dŇ lĆ IĳĎlČ Molă SĎ hĞ ëŇ S¡Ą y’Ă lĘ Mol¿ SĎ hĞ ëŇ ËĎl Mol¿ SĎ hĞ HlĎę =rmĎ ’ĹwĲĆ
27 wylĳĎ gĘŇrČBĘ qz¡ĄxĞêĲČ wĲČ rhĎŔ hĎ =l’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ąĂ =l’Ć ’bÂŁ êĎ wČ : MolĲ SĎ

HSăĎ pĘŇ nČ=yJĲĂ ÉHlĎ =hŇ jĲĄ rĘhČ MyhąĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ĂÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ HpĎę dĘŇ hĎ lĘ yzĂÁxĞ yGĲĄ SGČÄ IĂwČ
hl=hrm

.yrq tkĆlĆhŁ ,bytk yêĂ kĘ lČ hŁ v.23 .yrq êĘ ’Č ,bytk yêĂ ’Č v.23 .yrq êĘ ’Č ,bytk yêĂ ’Č v.16
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yêĂ lĘ ’¿Č SĎ hĞ rmĆ ’Ň êěŁ wČ : ylĲĂ dŇ yG¡ĂhĂ âl¿ wĘ yeĂ UĆŔ mĂ MylăĂ ‘Ę hĆ ÉhoĎhywĲČ HlĎŔ =hŇ rĎmĲĎ 28

yzĂÁxĞ ygĄŇlĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ytĲĂŇ ’Ł hŇ l¡Ć SĘ tČŇ âl¿ yêĂ rĘmČŔ ’Ď âlă hĞ ynĳĂdŇŁ ’Ğ tŇ ’ăĄ mĄ Nb¡ĄŇ 29

âlă ÉSy’Ă ’Y¿Ď mĘ tĂŇ =yJĲĂ ůëlĄ wĎ ÈìdĘŇ yĲĎbĘŇ yêăĂ nĘ ‘ČSĘ mĂ xqČÄ wĘ ìŇ ynĆętĘŇ mĎ rgăŇŁ xĞ
yn¿ĄjĘ =l‘Č yê¡Ă nĘ ‘ČSĘ mĂ ê¿ĎmĘ WČ wĘ CeĳnĆ‘ĞtĲČŇ âlă Sy’¡Ă ì¿Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ=ykĲĂŇ wĘ CekĆŔ rĘbĲĎŇ tĘŇ
MqĎ I¡ĎwČ OĎ bĳĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ =M’Ă ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ wĘ ho¿ĎhyĘ=yxČ r‘ČeČŔ hČ M’ăĄ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : r‘ČeĲĎhČ 30

ynăĄjĘ =l‘Č ÉtnĆ‘ĆÄ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MWĆ IąĎwČ MhĆę ynĄpĘŇ lĂ rbăČŇ ‘Ď yzĂÂxĞgĄŇ wĘ : hĎ yrĲĆxĞ’ĲČ ëŇ lĆ I¿ĄwČ 31

âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ olă =dŇ GĆIČwČ ÉotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ bŇ SĎ IąĎwČ bŇ SĆ qĳĎ Ny’ăĄwĘ loq¡ Ny’¿ĄwĘ r‘ČeČŔ hČ
bŇ J¡Ď SĘ mĚ tŇ mĄŔ Ér‘ČeČÄhČ hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ ‘S¡Ď ylĂ ’Ĺ ’b¿ŇŁ IĎwČ : r‘ČeĲĎhČ Zyq¡ĂhĄ 32

: hoĲĎhyĘ=l’Ć lQ¡Ą jČ tĘŇ IĂwČ MhĳĆ ynĄSĘ dŇ ‘ăČBĘ tŇ lĆ D¡ĆhČ rG¿Ł sĘ IĂwČ ’běŁ IĎwČ : otĲŇ FĎ mĂ =l‘Č 33

wyjăĎkČŇ wĘ ÉwynĎ y‘Ą=l‘Č wynąĎy‘ĄwĘ wyjĂÁ =l‘Č wyjĂÄ žMWĆ IĎwČ dŇ lĆ IĆęhČ =l‘Č bŇ JăČ SĘ IĂwČ l‘Č IČÁwČ 34

tŇ yĂBČę BČ ëŇ lĆ IăĄwČ bŇ SĎ IĎÁwČ : dŇ lĆ IĲĎhČ rW¿Č BĘ MxĎ I¡ĎwČ wylĳĎ ‘Ď rh¡Č gĘŇ IĂwČ wpŔ kř =l‘Č 35

‘bČŇ SăĆ =dŇ ‘Č Ér‘ČeČÄhČ rrąĄozyĘwČ wylĳĎ ‘Ď rhăČ gĘŇ IĂwČ l‘Č I¡ČwČ hŇ eĎhĄŔ tŇ xăČ ’Č wĘ ÉheĎhĄ tŇ x¿Č ’Č
É’rĎqĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ yzĂęxĞ yGĄ=l’Ć ’răĎqĘ IĂwČ : wynĲĎ y‘Ą=tŇ ’Ć r‘Če¡ČhČ xq¿ČpĘŇ IĂwČ MymĂŔ ‘ĎjĘ 36

: ëŇ nĲĄbĘŇ y’¿Ă WĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ wylĳĎ’Ą ’obăŇ êĎ wČ hĎ ’¡Ć rĎqĘ IĂwČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ tŇ yUăĂ nČèĚ hČ =l’Ć
: ’YĲĄêĄ wČ Hn¡ĎBĘ =tŇ ’Ć ’v¿Ď êĂ wČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ Cxê¡ČSĘ êĂ wČ wylĎŔ gĘŇrČ=l‘Č ljăŁ êĂ wČ É’bŇŁ êĎ wČ 37

Myb¡ĂŇ SĘ yĲŁ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ÉynĄbĘŇ C ZrĆ’ĎŔ BĎ bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ wĘ ÉhlĎ GĎlĘ GĂ hČ bŇ SąĎ ‘SĎÂ ylĂ ’ĹwĲĆ 38

yn¿ĄbĘŇ lĂ dŇ yz¡ĂnĎ lè¿Ą bČŇ C hŇ lĎŔ odŇ GĘ hČ ryiăĂ hČ ÉtpŇŁ SĘ orę ‘ĞnĲČlĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wynĳĎpĎŇ lĘ
hŇ dĆŔ WĎ NpĆŇ GăĆ É’YĎ mĘ IĂwČ ůtrŁ ’Ł TuăĄlČ lĘ ÈhdĆŇ vĎ hČ =l’Ć dŇ xăĎ ’Ć ’YĄÄ IĄwČ : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ hČ 39

rys¿Ă =l’Ć xQËČ pČŇ yĘwČ ’bęŁ IĎwČ odĳŇ gĘŇbĂŇ âlă mĘ hŇ d¡ĆŇ WĎ tŇ ‘¿Ł uĚjČ CeUËĆ mĂ Tu¿ĄlČ yĘwČ
MlĎÄkĘŇ ’Ď JĘ yhĂ yĘwČţ lokĳŇ ’ĹlĲĆ MyS¡Ă nĎ’ĞlĲČ Cq¿ YĘ IĲĂwČ : C‘dĲĎŇ yĎ âl¿ =yJĂ dŇ yz¡ĂeĎhČ 40

âl¿ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉryiĂ BČ tŇ wĆmąĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ Cq‘Ďę YĎ hŇ UĎ hăĄ wĘ dŇ yzĂÁeĎhČ mĲĄ
qYąČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ryiĳĂ hČ =l’Ć ëŇ ¡ĄlSĘ IČwČ xmČ qĆŔ =CxqĘ Cř ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lkĲŇŁ ’ĹlĲĆ Cl¡ kĘŇ yĲĎ 41

’BĎÁ Sy’ĂÄ wĘ : ryiĲĂ BČ ‘r¡Ď rb¿ĎŇ DĎ hŇ yËĎhĎ âl¿ wĘ ClkĄŔ ’Ň yŁ wĘ ÉM‘ĎlĎ 42

=MyrĲĂWĘ ‘Ć ÉMyrĂCJBĂ MxĆ ląĆ MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ Sy’ĂÄ lĘ ž’bĄŇ IĎwČ hŇ SĎ lĂęSĎ l‘ČBăČ mĂ
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ wĘ M‘¡ĎlĎ Nê¿Ą rmĆ ’Ň ŁIěwČ onĳŁlqĘ YĂ BĘ lm¡Ć rĘkČŇ wĘ MyrĂŔ ‘Ł WĘ MxĆ lăĆ 43

ClkĄŔ ’Ň yŁ wĘ ÉM‘ĎlĎ NêąĄ rmĆ ’Ň ŁIęwČ Sy’ĳĂ hŇ ’Ď măĄ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ zĆŔ NêăĄ’Ć hŇ mĎ ť otŔ rĘSăĎ mĘ
yk
s"t ,‘"t ,+rt Nkw =CxqĘ ’"s v.41 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyjĎ JČ ’"sb ,yrq wyjĎ JČ ,bytk ojJČ v.34
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44 Crt¡ĂŇ oIwČ Cl¿ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MhËĆ ynĄpĘŇ lĂ NêÌĄ IĂwČ : rtĲĄŇ ohwĘ lk¿ŇŁ ’Ď ho¡ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ
h hŇ yăĎhĎ MrĎÁ ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ ’bĎÄ YĘ =rWČ NmĎ ‘ĞnĲČwĘţ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ

hŇ ‘¡ĎCSêĘ ho¿ĎhyĘ=NtČŇ nĲĎ obËŇ =yJĂ MynĂŔ pĎŇ ’WăĚ nĘ C ÉwynĎdŇŁ ’Ğ ynąĄpĘŇ lĂ lodÄ GĎ žSy’Ă
2 MydĂŔ CdŇ gĘŇ C’ă YĘ yĲĎ ÉMrĎ’Ğ wĲČ : ‘rĲĎYŁ mĘ lyĂx¡Č roB¿ GĂ hŇ yËĎhĎ Sy’Ăę hĎ wĘ MrĳĎ’ĞlĲČ

: NmĲĎ ‘ĞnĲČ tŇ SĆ ’¿Ą yn¡ĄpĘŇ lĂ yhĂě êĘ wČ hŇ eĳĎTČ qĘ hŇ răĎ‘ĞnĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ZrĆ’¿ĆmĄ CBË SĘ IĂwČ
3 NorĳmĘ SĲŁ BĘ rSăĆ ’Ğ ’yb¡ĂŇ eĎhČ yn¿ĄpĘŇ lĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ylăĄ xĞ’ĲČ HêĎŔ rĘbĂŇ GĘ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ
4 tŇ ’Ň ząŁ JĎ rmĳŁ ’Ň lĄ wyn¡ĎdŇŁ ’Ň lĲČ dŇ G¿ĄIČwČ ’běŁ IĎwČ : oêĲ ‘Ę rČ~Ď mĂ ot¡Ň ’Ł PŇ s¿Ł ’ĹyĲĆ z’ËĎ
5 ÉMrĎ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ZrĆ’¿ĆmĄ rS¡Ć ’Ğ hŇ rĎŔ ‘ĞeĲČhĲČ hŇ răĎBĘ DĂ Ét’Ň zŁ kĎŇ wĘ

odÁ yĎBĘ xuČÄ IĂwČ žëlĆ IĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć rpĆŇ s¡Ą hŇ x¿Ď lĘ SĘ ’Ć wĘ ’BŔŁ =ëŇ lĆ
: MydĲĂŇ gĎŇBĘ tŇ op¿Ň ylĂ xĞ rWĆ ‘¡ĆwĘ bŇ hĎŔ zĎ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SąĄ wĘ PŇ sĆ kĆę =yrĄJĘ JĂ rWĆ ‘ăĆ

6 ÉhEĆhČ rpĆŇ iąĄ hČ ’obÄ JĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć rpĆŇ iĄŔ hČ ’băĄŇ IĎwČ
: oêĲ ‘Ę rČ~Ď mĂ oê¡pĘŇ sČ ’Ğ wĲČ yDĂŔ bĘŇ ‘Č NmăĎ ‘ĞnĲČ=tŇ ’Ć ÉìylĆÄ’Ą yêĂ xĘ ląČ SĎ hŇ eĄÄhĂ ìŇ ylĆŔ ’Ą

7 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ wydĎę gĎŇBĘ ‘răČqĘ IĂwČ rpĆŇ iĄÁ hČ =tŇ ’Ć l’ĄÄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ž’rŁ qĘ JĂ yhĂÃ yĘwČ
Sy’¡Ă PŇ s¿Ł ’ĹlĲĆ ylČŔ ’Ą xČ lăĄ SŁ ÉhzĆ=yJĂ tŇ oyŔxĞhĲČ lĘ CĲ tŇ ymăĂ hĎ lĘ ÉynĂ ’ĎÄ Myh¿Ă Łl’ĹhĲČ

8 ű ‘ČmăŁ SĘ JĂ yhĂÂ yĘwČ : ylĲĂ ’Ch¡ hŇ e¿Ć’Č tĘŇ mĂ =yJĲĂ C’Ŕ rĘC É’nĎ=C‘Ĳ DĘ=ëŇ ’Č yJąĂ oêĳ‘Ę rČ~ĲĎ mĂ
ÉxlČ SĘ IĂwČ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ‘rąČqĎ =yJĲĂ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă ‘SăĎ ylĂ ’Ĺ
Sy¿Ą yJËĂ ‘dČě yĄwĘ ylČŔ ’Ą ’năĎ=’bĲŇŁ yĎ ìŇ ydĳĆŇ gĎŇBĘ êĎ‘Ę r¡ČqĎ hŇ UĎ l¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć

9 tŇ yĂB¡Č hČ =xtČŇ jĲĆ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ oBĳ kĘŇ rĂbĘŇ C wsă wřsb Nm¡Ď ‘ĞnĲČ ’b¿ŇŁ IĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ ’yb¡ĂŇ nĎ
10 êąĎYĘ xČ rĲĎwĘ ëŇ olęhĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ëŇ ’ăĎ lĘ mČ ‘S¡Ď ylĂ ’Ĺ wylËĎ ’Ą xl¿Č SĘ IĂwČ : ‘SĲĎ ylĂ ’ĹlĲĆ
11 ëŇ ĳČlIĄwČ Nm¡Ď ‘ĞnĲČ PŇ Y¿Ł qĘ IĂwČ : rhĲĎ TĘ C ì¡Ň lĘ ìËŇ rĘWĲĎ BĘ bŇ SÌŁ yĎwĘ NDĄŔ rĘIČBČ ÉMymĂ ‘ĎjĘ =‘bČŇ SĲĆ

hoăĎhyĘ=MSĲĄ BĘ É’rĎqĎ wĘ ÉdmČ ‘Ď wĘ ’oYę yĎ ’YăĄ yĄ ű ylăČ ’Ą yêĂ rĘmČÁ ’Ď hŇ eĄÄhĂ žrmĆ ’Ň IŁ wČ
12 hŇ nĎbĎŇ ’Ğ žboT âlÃhĞ : ‘rĲĎYŁ UĘ hČ PŇ ¿Čs’Ď wĘ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć odËŇ yĎ PŇ yn¿ĂhĄ wĘ wyhĎŔ Łl’Ĺ

Mh¡Ć BĎ Zx¿Č rĘ’Ć =âlĲ hĞ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ymăĄ ymĄ É lJŁ mĂ qWĆ UĆę DČ tŇ orăhĞ nĲČ rjČÁ rĘpČŇ C
13 Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ůwylĎ ’Ą CrăBĘ dČŇ yĘwČ ÈwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ CSă GĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ xĄ BĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ NpĆŇ I¡ĂwČ yêĂ rĘhĳĎTĎ wĘ

rm¿Č ’Ď =yJĲĂ PŇ ’ËČ wĘ hŇ WĳĆ ‘ĞtĲČŇ ’olă hĞ ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ć DĂ ’ybËĂŇ eĎhČ lodę GĎ rbăĎŇ DĎ ÉybĂŇ ’Ď
14 Sy’ăĂ rb¡ČŇ dĘŇ JĂ MymĂŔ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ ÉNDĄrĘIČBČ lBąŁ TĘ IĂwČ dŇ rĆIĄęwČ : rhĲĎ TĘ C Zx¿Č rĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą
15 Sy’ĂÄ =l’Ć žbSĎ IĎwČ : rhĲĎ TĘ IĂwČ NT¡Ł qĎ r‘Čn¿Č rWËČ bĘŇ JĂ orę WĎ BĘ bŇ SĎ IăĎwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ

l’h
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk wysĎCsBĘ ’"sb ,yrq wysĎCsB ,bytk osCsBĘ v.9 .h
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’nąĎ=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ůwynĎpĎŇ lĘ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ È’bŇŁ IĎwČ ChnĄę xĞmĲČ =lkĲĎŇ wĘ ’Chă MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ
=xqČ hŇ êËĎ ‘Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ =M’Ă yJ¡Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎŇ BĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ Ny’ąĄ yJăĂ ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ
wyn¡ĎpĎŇ lĘ yêĂ dĘŇ m¿Č ‘Ď=rSĆ ’Ğ hoËĎhyĘ=yxČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č tŇ ’¿Ą mĄ hŇ k¡ĎŇ rĎbĘŇ ’n¿Ď 16

’năĎ=NêČ yĚ âlě wĎ ůNmĎ ‘ĞnĲČ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : N’ĲĄ mĎ yĘwČ tŇ xČ q¡ČlĎ oB¿ =rYČ pĘŇ IĂwČ xuĳĎ’Ć =M’Ă 17

ìÁ DĘbĘŇ ‘Č dŇ o‘Ä žhWĆ ‘ĞyĲČ=’olĲ yJĂÃ hŇ mĳĎ dĎŇ ’Ğ Myd¡ĂŇ rĎjĘ =dŇ mĆ YĲĆ ’v¿Ď mČ ìŔ DĘbĘŇ ‘ČlĘ
śxl¿Č sĘ yĂ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎlČ : hoĲĎhylĲČ =M’Ă yJ¡Ă MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉxbČŇ zĆÄwĎ hŇ ląĎ ‘Ł 18

ű ’Chă wĘ hŇ UĎ SĎÁ tŇ wÄŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ žNoUrĂ=tŇ ybĲĄŇ ynăĂdŇŁ ’Ğ ’obăŇ BĘ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ ho¡ĎhyĘ
NUŔŁ rĂ tŇ yBăĄ ÉytĂŇ yĎÄwĎxĞêĲČSĘ hĂ BĘ NUŔŁ rĂ tŇ yBăĄ ÉytĂŇ ywĄÄxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ ydĂę yĎ=l‘Č N‘ăĎSĘ nĂ
ëŇ lĆ I¿ĄwČ Molĳ SĎ lĘ ëŇ ăĄl ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎBČ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘ČlĘ ho¿ĎhyĘ ’nř =xlČ sĘ yĂ 19

‘SăĎ ylĂ ’Ĺ Èr‘ČnČ yzĂęxĞ yGĄ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ZrĆ’ĲĎ =tŇ rČbĘŇ JĂ oê¡’Ă mĲĄ 20

tŇ xČ u¿ČmĂ hŇ EĆŔhČ ÉyUĂ rČ’ĞhĲĎ NmąĎ ‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ ynĂę dŇŁ ’Ğ ëŇ WăČ xĎ ű hŇ eăĄhĂ ůMyhĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă
yê¿Ă xĘ qČ lĲĎ wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ yêĂ YĘ răČ=M’Ă =yJĲĂ ÉhoĎhyĘ=yxČ ’ybĳĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ od¡Ň IĎmĂ
wyrĎŔ xĞ’ĲČ ZrăĎ ÉNmĎ ‘ĞnĲČ hŇ ’ąĆ rĘIĂwČ NmĳĎ ‘ĞnĲČ yrăĄxĞ’ĲČ yz¡ĂxĞ yGĄ PŇ D¿Ł rĘIĂwČ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ oê¡’Ă mĲĄ 21

MolęSĎ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MolĲ SĎ hĞ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ot¡Ň ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ bËĎŇ JĎ rĘUĆ hČ l‘ÌČmĄ ljÂŁ IĂwČ 22

rh¿Č mĄ MyrËĂ‘ĎnĘ =ynĲĄSĘ ylÌČ’Ą C’BăĎ hŇ zĆţ hŇ êĎÃ ‘Č hŇ eăĄhĂ ůrmŁ ’Ň lĄ ynĂ xăČ lĎ SĘ ÈynĂ dŇŁ ’Ğ
tŇ op¿Ň lĂ xĞ yê¡ĄSĘ C PŇ sĆ JĆŔ =rJČ JĂ ÉMhĆ lĎ ’eąĎ=hŇ nĎêĘ My’ĳĂ ybĂŇ eĘ hČ ynăĄBĘ mĂ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć
MyĂrČÄ JĘ JĂ žrYČ IĎwČ oBę =ZrĎpĘŇ IĂwČ MyĂrĳĎJĎ JĂ xqăČ l’¡Ą oh NmĎŔ ‘ĞnĲČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MydĲĂŇ gĎŇBĘ 23

wyrĎŔ ‘ĎnĘ ynăĄSĘ =l’Ć ÉNêĄ IĂwČ MydĂŔ gĎŇBĘ tŇ opăŇ lĂ xĞ ÉyêĄSĘ C MyTĂę rĂxĞ ynăĄSĘ BĂ PŇ sĆ JĆÁ
xQ¿Č SČ yĘwČ tŇ yĂBĳĎBČ dŇ qăŁ pĘŇ IĂwČ Md¡ĎŇ IĎmĂ xu¿ČIĂwČ lpĆŇ ‘ŔŁ hĎ =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ : wynĲĎpĎŇ lĘ C’¡ WĘ IĂwČ 24

ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ wynĎŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ É’bĎŇ =’ChwĘ : CkŇ lĲĄ IĄwČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć 25

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ nĎ’ĲĎ wĎ hŇ nĆ’¿Ď ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č ëŇ ¿ČlhĎ =âlĲ rmĆ ’Ň ŁIěwČ yzĳĂxĞGĲĄ N’¡ř m ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ 26

ìŇ tĳĆŇ ’Ň rĎqĘ lĂ oê¡bĘŇ JČ rĘmĆ l‘¿ČmĄ Sy’ËĂ =ëŇ pČŇ hĲĎ rSÌĆ ’ĞJĲČ ëŇ lČŔ hĎ yBăĂ lĂ =âlĲ ÉwylĎ ’Ą
N’Ň YăŁ wĘ ÉMymĂ rĎkĘŇ C MytąĂŇ yzĄwĘ MydĂŔ gĎŇBĘ tŇ xČ qăČlĎ wĘ ÉPsĆ JĆÄ hČ =tŇ ’Ć tŇ xČ qąČlĎ tŇ ‘ĄÂhČ
ìŇ ‘ĞrĘzČbĘŇ CĲ ìŔ BĘ =qBČ dĘŇ êĲĂ ÉNmĎ ‘ĞnĲČ tŇ ‘ČrąČYĎ wĘ : tŇ oxĲ pĎŇ SĘ C Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ rqĎŔ bĎŇ C 27

=ynĲĄbĘŇ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : gŇlĆ èĲĎ JČ ‘r¿ĎYŁ mĘ wyn¡ĎpĎŇ QĘ mĂ ’Y¿Ą IĄwČ MlĳĎ o‘lĘ w

MSËĎ Myb¿ĂŇ SĘ yĲŁ CnxĘ nČÁ’Ğ rSĆÄ ’Ğ Moqę UĎ hČ ’năĎ=hŇ eĲĄhĂ ‘SĳĎ ylĂ ’Ĺ=l’Ć My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ
Sy’Ă ť ÉMèĎ mĂ hŇ xąĎ qĘ nĂ wĘ NDĄę rĘIČhČ =dŇ ‘Č ’eăĎ=hŇ kĎŇ lĘ nĲĄ : CeUĲĆ mĂ rY¿Č ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ 2

hrwq
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: CkŇ lĲĄ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ MSĳĎ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ Moq¡ mĎ MSËĎ CnQ¿Ď =hŇ WĆ ‘ĞnĲČwĘ tŇ xĎŔ ’Ć hŇ răĎoq
3, 4 ëŇ lĆ I¡ĄwČ : ëŇ lĲĄ ’Ą yn¿Ă’Ğ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ëŇ ăĄlwĘ ’n¡Ď l’Ć oh¿ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ

5 hŇ rĎŔ ouhČ lyjăĂ mČ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ yhąĂ yĘwČ : MyYĲĂ ‘ĄhĲĎ Cr¡zĘgĘŇ IĂwĲČ hŇ nĎDĄŔ rĘIČhČ ÉC’bÄŁ IĎwČ MêĳĎ’Ă
’Ch¿ wĘ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ Hh¿Ď ’Ğ rmĆ ’Ň IËŁ wČ q‘¿ČYĘ IĂwČ MyĂUĳĎhČ =l’Ć lpăČŇ nĎ lz¡ĆrĘBČ hČ =tŇ ’Ć wĘ

6 MoqŔ UĎ hČ =tŇ ’Ć ÉCh’ĄÄ rĘIČwČ lpĳĎŇ nĎ hŇ nĎ’ăĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : lC’Ĳ SĎ
7 xl¿Č SĘ IĂwČ ëŇ ĳĎl MrĆhăĎ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : lzĲĆrĘBČ hČ PŇ YĆ I¡ĎwČ hŇ UĎ SĎŔ =ëŇ lĆ SĘ IČwČ ÉZ‘Ą=bŇ YĎ qĘ IĂwČ sŘ22

8 l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Mx¡Ď lĘ nĂ hŇ y¿ĎhĎ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ C : ChxĲĄ uĎ IĂwČ od¡Ň yĎ
9 xlČÂSĘ IĂwČ : ytĲĂŇ nŁ xĞêĲČ yn¡ĂmŁ lĘ ’Č yn¿ĂŁljĘ MoqËmĘ =l’Ć rmęŁ ’Ň lĄ wydăĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ÉZ‘Č CĎIĂwČ

Moqă UĎ hČ rb¡ŇŁ ‘ĞmĲĄ rmĆ èĎě hĂ rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mąĆ =l’Ć MyhĂę Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ
10 MoqÂUĎ hČ =l’ĲĆ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ xlČÂSĘ IĂwČ : MyêĲĂ xĂ nĘ Mr¿Ď’Ğ MS¡Ď =yJĂ hŇ EĳĆhČ

tŇ x¡Č ’Č âl¿ MSĳĎ rmăČ SĘ nĂ wĘ hŇ r¡Ł yhĂř zĘhĂ wĘ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă olÌ =rmČ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ
11 ’rąĎqĘ IĂwČ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =l‘Č MrĎŔ ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ lăĄ Ér‘ĄiĎ IĂwČ : MyĂêĲĎSĘ âl¿ wĘ

ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć CnQ¡Ď èĆ mĂ ym¿Ă ylĂŔ CdŇ yGăĂêČ É’olhĞ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć
12 ‘SąĎ ylĂ ’Ĺ=yJĲĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ’ol¡ wydĎŔ bĎŇ ‘ĞmĲĄ dŇ xăČ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČÄ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉdyGĂ yČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ rSăĆ ’Ğ É’ybĂŇ eĎhČ
13 xl¡Č SĘ ’Ć wĘ ’ChŔ hŇ kăŇŁ y’Ą ÉC’rĘC CkąŇ lĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ìŇ bĲĆŇ JĎ SĘ mĂ rd¿ČŇ xĞBĲČ rB¡Ą dČŇ êĘ
14 bŇ kĆŇ r¡ĆwĘ Mys¿Ă Cs hŇ UĎ SËĎ =xlČ SĘ IĂwČ : NtĲĎŇ dŇŁ bĘŇ hŇ e¿ĄhĂ rm¡Ł ’Ň lĄ ol¿ =dŇ GČ IĚwČ ChxĳĄ uĎ ’Ć wĘ
15 Sy’¿Ă tŇ rĄÄ SĎ mĘ MJĄ SĘ IČwČţ : ry‘ĲĂhĎ =l‘Č CpŇ u¡Ă IČwČ hŇ lĎ yĘlČŔ C’băŇŁ IĎwČ dŇ bĳĄŇ JĎ lyĂxăČwĘ

bŇ kĆŇ rĳĎwĎ sCsă wĘ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć bŇ b¿ĄŇ os lyĂxËČ=hŇ eĄhĂ wĘ ’YĄě IĄwČ ůMCqlĎ ÈMyhĂ Łl’ĹhĲĎ
16 ’rĳĎyêĂ =l’Č rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ hŇ k¿ĎŇ y’Ą yn¡ĂdŇŁ ’Ğ Hh¿Ď ’Ğ wylËĎ ’Ą or¿‘ĞnĲČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
17 rmČŔ ’Ň IŁ wČ É‘SĎ ylĂ ’Ĺ lQąĄ jČ tĘŇ IĂwČ : MtĲĎŇ o’ rS¡Ć ’ĞmĲĄ CnêĎŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉMyBĂ rČ yJąĂ

r‘ČeČŔ hČ ynăĄy‘Ą=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ xqąČpĘŇ IĂwČ hŇ ’ĳĆ rĘyĂwĘ wyn¡Ďy‘Ą=tŇ ’Ć ’n¿Ď=xqČ jĘ hoĎěhyĘ
18 ÈCdŇ rĘIĲĄwČ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ tŇ b¿ŇŁ ybĂŇ sĘ S’¡Ą bŇ kĆŇ rËĆwĘ Mys¿Ă Cs ’lĄÄmĎ rhĎÁ hĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ

hŇ E¡ĆhČ =yoGhČ =tŇ ’Ć ’n¿Ď=ëŇ hČ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć ‘SąĎ ylĂ ’Ĺ lQĄÄjČ tĘŇ IĂwČ ůwylĎ ’Ą
19 ‘SĎę ylĂ ’Ĺ MhĆÁ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ Myr¡ĂwĄnĘ iČ BČ MJ¿Ą IČwČ MyrĳĂwĄnĘ iČ BČ

=l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ kĎŇ ylăĂ o’wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ CkăŇ lĘ ůry‘Ă hĎ hŇ zăŁ âlă wĘ ÈërĆDĆhČ hŇ zăĆ âlă
20 ůNormĘ SĲŁ M’ăĎ bŇŁ JĘ ÈyhĂ yĘwČ : hŇ nĎ orĲmĘ SĲŁ Mt¡ĎŇ o’ ëŇ lĆ I¿Ł wČ NCSĳ uĄbČŇ êĘ rSăĆ ’Ğ Sy’¡Ă hĎ

ÉhoĎhyĘ xqąČpĘŇ IĂwČ C’ĳ rĘyĂwĘ hŇ QĆ ’¡Ą =ynĲĄy‘Ą=tŇ ’Ć xq¿ČjĘ hoĎěhyĘ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
Mhyny‘=t’

.yrq oryhĂ zĘhĂ wĘ v.10 .wwww.bibleist.ru
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É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : NorĲmĘ SĲŁ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ e¡ĄhĂ wĘ C’ě rĘIĂwČ MhĆŔ ynĄy‘ăĄ=tŇ ’Ć 21

hŇ JĆŔ tČŇ âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ybĲĂŇ ’Ď hŇ J¡Ć ’Č hŇ J¿Ć ’Č hČ MtĳĎŇ o’ ot¡Ň ’Ł rĘJĂ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ=l’Ć 22

MyĂmČÁ wĎ MxĆ lĆÄ žMyWĂ hŇ JĳĆ mČ hŇ êăĎ’Č ì¡Ň êĘ SĘ qČ bĘŇ CĲ ì¿Ň BĘ rĘxČ BĘ tĎŇ ybËĂŇ SĎ rS¿Ć ’ĞhĲČ
hŇ răĎJĄ MhĆÁ lĎ hŇ rĆÄ kĘŇ IĂwČ : MhĲĆ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć Ck¡Ň lĘ yĲĄwĘ CêŔ SĘ yĂwĘ ÉClkĘŇ ’Ň yĲŁ wĘ MhĆę ynĄpĘŇ lĂ 23

CpŇ sĘ yąĎ=âlĲ wĘ MhĳĆ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MxĄŔ QĘ SČ yĘwĲČ CêŔ SĘ IĂwČ ÉClkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ hŇ lĎę odŇ gĘŇ
ÉyhĂ yĘwČĲ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ZrĆ’¿ĆBĘ ’ob¡Ň lĎ MrĎŔ ’Ğ ydăĄŇ CdŇ GĘ Édo‘ 24

rYČ I¡ĎwČ l‘Č IČěwČ ChnĳĄxĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć Mr¡Ď’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ d¿ČŇ hĞ =NBĆ ZBËŁ qĘ IĂwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ
dŇ ‘ăČ hĎ ylĳĆ‘Ď MyrăĂYĎ hŇ e¡ĄhĂ wĘ NorŔ mĘ SăŁ BĘ É lodŇ GĎ bŇ ‘ąĎrĎ yhĂÄ yĘwČ : NorĲmĘ SĲŁ =l‘Č 25

hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ Myn¡ wyřyrx bŇ u¿ČhČ ‘bČŇ rËŁ wĘ PŇ sĆ JĆŔ MynăĂmŁ SĘ BĂ ÉromxĞ=S’Ň rĲŁ tŇ oyąhĹ
ÉwylĎ ’Ą hŇ qąĎ‘ĞYĲĎ hŇ èĎę ’Ă wĘ hŇ mĳĎ xŁ hĲČ =l‘Č rb¡ĄŇ ‘Ł l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉyhĂ yĘwĲČ : PŇ sĆ kĲĎŇ 26

NyĂ’¡ČmĄ hoĎŔhyĘ ëŇ ‘ăĄSĂ oy=l’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ hŇ ‘Ď yS¡Ă oh rmŔŁ ’Ň lĄ 27

ëŇ QĳĎ =hŇ mČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ Hl¿Ď =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ : bŇ qĆ IĲĎhČ =NmĂ o’¿ NrĆG¡Ł hČ =NmĂ hĞ ëŇ ‘ĳĄySĂ o’Ĳ 28

MoIŔhČ CelăĆ kĘŇ ’Ň nŁ wĘ ÉënĄBĘ =tŇ ’Ć ynąĂêĘ ylČę ’Ą hŇ răĎmĘ ’ĲĎ tŇ ’Ň ŁEÁhČ hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êęŁ wČ
hĎ ylĆÁ’Ą rmČÄ ’Ł wĲĎ ChlĳĄ kĘŇ ’Ň eĲŁ wČ yn¡ĂBĘ =tŇ ’Ć lè¿Ą bČŇ eĘ wČ : rxĲĎ mĎ lk¿ČŇ ’Ň nŁ yn¡ĂBĘ =tŇ ’Ć wĘ 29

žyhĂ yĘwČ : HnĲĎBĘ =tŇ ’Ć ’B¡Ă xĘ êČ wČ CelĆŔ kĘŇ ’Ň năŁ wĘ ÉënĄBĘ =tŇ ’Ć ynąĂêĘ rxĄę ’Č hĲĎ MoIăBČ 30

rbăĄŇ ‘Ł ’Ch¡ wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘răČqĘ IĂwČ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ yrąĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ
rmĆ ’Ň ŁIěwČ : tŇ yĂBĲĎ mĂ or¡WĎ BĘ =l‘Č qvËČ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ M‘ĎŔ hĎ ’rĘIăČwČ hŇ mĳĎ xŁ hĲČ =l‘Č 31

=NBĆ ‘SÌĎ ylĂ ’Ĺ S’Ň răŁ dŇ mÂŁ ‘ĞyĲČ=M’ĲĂ PŇ sĳĂ oy hŇ kăŇŁ wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ yQ¿Ă =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ
oêĳ’Ă MybăĂŇ SĘ yĲŁ Myn¡ĂqĄ EĘhČ wĘ otŔ ybĄŇ BĘ bŇ SăĄ yŁ É‘SĎ ylĂ ’ĹwĲĆ : MoIĲhČ wyl¡Ď ‘Ď TpËĎŇ SĎ 32

=l’Ć rmăČ ’Ď ű ’Chă wĘ wylĎÁ’Ą ëŇ ’ĎÄ lĘ UČ hČ ž’bŇŁ yĎ MrĆTăĆBĘ wynĎę pĎŇ QĘ mĂ Sy’ĂÁ xlČÄSĘ IĂwČ
ySĂŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć rysăĂ hĎ lĘ ÉhEĆhČ xČ ~ąĄrČmĘ hĲČ =NBĆ xlČÂSĎ =yJĲĂ ÉMtĆŇ y’Ă ïĘhČ MynĂę qĄ EĘhČ
’olęhĞ tŇ lĆ DĆŔ BČ ÉotŇ ’Ł MêąĆYĘ xČ lĘ C ÉtlĆ DĆÄ hČ CrągĘŇsĂ ëŇ ’Ďę lĘ UČ hČ ’băŇŁ JĘ ű C’ă rĘ
dŇ răĄyŁ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ MUĎŔ ‘Ă rBăĄ dČŇ mĘ ÉCedĆÄ o‘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ wyn¡ĎdŇŁ ’Ğ yl¿Ą gĘŇrČ loqË 33

ho¡ĎhylĲČ lyx¿Ă o’=hŇ mĲĎ hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Éh‘ĎrĎhĲĎ tŇ ’Ň ząŁ =hŇ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wylĳĎ’Ą
rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ o‘Ĳ z

lqĆS¡Ć BĘ MyrËĂ‘Ł WĘ MyĂtÌČŇ ’Ň sĎ wĘ lqĆSĆę BĘ tŇ lĆ săŁ =hŇ ’ĲĎ sĘ ÉrxĎ mĎ ű tŇ ‘ąĄJĎ hoĎęhyĘ
=tŇ ’Ć odÁ yĎ=l‘Č N‘ĎÄ SĘ nĂ žëlĆ UĆ lČ =rSĆ ’Ğ SylĂÃèĎ hČ N‘Č IăČwČ : NorĲmĘ SĲŁ r‘ČS¿Č BĘ 2

Vy’
.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk MynoybĘ DĂ ’"sb ,yrq MynoybĘ DĂ ,Nyt’ yrt ynys rpsb Nkw bytk MynĂ oy yrĄxĞ v.25
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hŇ y¡ĆhĘ yĲĂhĞ MyĂmČŔ èĎ BČ ÉtoBrĚ’Ğ hŇ WąĆ ‘Ł hoĎęhyĘ hŇ eăĄhĂ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ
: lkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ Mè¡Ď mĂ C ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ Éh’Ć rŁ hŇ kąĎŇ eĘ hĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ

3 =l’Ć Sy’ăĂ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ r‘ČèĳĎ hČ xtČŇ jăĆ My‘¡ĂrĎYŁ mĘ Cy¿hĎ MySËĂ nĎ’Ğ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č wĘ
4 ry‘ĂÁ hĎ ’obÄ nĎ žCnrĘmČ ’Ď =M’Ă : CntĘŇ mĲĎ =dŇ ‘Č hŇ j¡Ł Myb¿ĂŇ SĘ yĲŁ CnxĘ nËČ’Ğ hŇ mĎę Ch‘ĄŔ rĄ

ÉCkŇ lĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ CntĘŇ mĳĎ wĎ hŇ p¡ŇŁ CnbĘŇ S¿Č yĎ=M’Ă wĘ MSĎŔ CntĘŇ măČ wĎ Éry‘Ă BĎ bŇ ‘ąĎrĎhĲĎ wĘ
: CntĘŇ mĲĎ wĎ Cnt¡ĚŇ ymĂ yĘ=M’Ă wĘ hŇ yĆŔxĘ nĲĂ CnIăĚxČ yĘ=M’Ă MrĎŔ ’Ğ hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć ÉhlĎ jĘ nĂ wĘ

5 hŇ năĄxĞmĲČ ÉhYĄqĘ =dŇ ‘Č C’bęŁ IĎwČ MrĳĎ’Ğ hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć ’ob¡Ň lĎ PŇ SĆ eĆŔ bČŇ CmCqă IĎwČ
6 MrĎę ’Ğ hŇ năĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć ű ‘Č ymăĂ SĘ hĂ ynĎÂdŇŁ ’Ň wĲČ : Sy’ĲĂ MS¡Ď =Ny’ĲĄ hŇ e¿ĄhĂ wĘ MrĎŔ ’Ğ

wyxĂę ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ lodĳŇ GĎ lyĂxăČ loq¡ sCsŔ loqă ÉbkĆŇ rĆÄ loq¿
yk¿ĄŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ MyêËĂ xĂ hĲČ ykÌĄŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mĆÄ žCnylĄ ‘Ď=rkČŇ WĲĎ hŇ eăĄhĂ

7 MhĆę ylĄ hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć CbăŇ zĘ‘Č IĲČwČ ůPSĆ eĆbČŇ CsCnă IĎwČ ÈCmCqIĎwČ : CnylĲĄ ‘Ď ’ob¿Ň lĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ
=l’Ć Csn¡ĚIĎwČ ’yhĳĂ =rSĆ ’ĞJĲČ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ MhĆŔ yrĄmăŁ xĞ=tŇ ’Ć wĘ ÉMhĆ ysĄ CsĲ =tŇ ’Ć wĘ

8 C’bÁŁ IĎwČ hŇ nĆę xĞUĲČ hČ Ĳ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ My‘ĂÄ rĎYĲŁ mĘ hĲČ žC’bŇŁ IĎwČ : MSĲĎ pĘŇ nČ
MydĂŔ gĎŇbĘŇ C ÉbhĎ zĎwĘ PŇ sĆ JąĆ MèĎę mĂ C’ă WĘ IĂwČ CêŔ SĘ IĂwČ Clă kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ ÉdxĎ ’Ć lhĆ ’ąŁ =l’Ć
Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MèĎŔ mĂ C’ă WĘ IĂwČ rxĄŔ ’Č lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉC’bÄŁ IĎwČ CbŇ SĚę IĎwČ CnmĳĂ TĘ IČwČ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ

9 MoIąhČ MyWĂę ‘Ł CnxĘ năČ’Ğ ű NkăĄŇ =âlĲ Ch‘ĄÁ rĄ=l’Ć Sy’ĂÄ žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : CnmĲĂ TĘ IČwČ
rqĆB¡Ł hČ ro’¿ =dŇ ‘Č CnyJËĂ xĂ wĘ MySĂę xĘ mČ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ ’ChŔ hŇ răĎŁWBĘ =MoyĲ ÉhEĆhČ

10 C’bęŁ IĎwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą hŇ dĎŇ yG¡ĂnČ wĘ hŇ ’Ď bŔŁ nĎ wĘ CkăŇ lĘ ÉhêĎ‘Č wĘ Nowĳ‘Ď Cn’ăĎ YĎ mĘ C
hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć Cn’Ň BĎ ť rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ lĎ CdŇ yGąĂIČwČ ůry‘Ă hĎ r‘ăĄSŁ =l’Ć ÈC’rĘqĘ IĂwĲČ
ÉrCs’Ď sCią hČ =M’Ă yJăĂ MdĳĎŇ ’Ď loqă wĘ Sy’¡Ă MSËĎ =Ny’ĲĄ hŇ e¿ĄhĂ wĘ MrĎŔ ’Ğ

11 CdŇ yGĂě IČwČ MyrĳĂ‘ĞèĲŁ hČ ’r¡ĎqĘ IĂwČ : hŇ UĎ hĲĄ =rSĆ ’ĞJĲČ Myl¡Ă hĎ ’Ł wĘ rCsŔ ’Ď romă xĞhĲČ wĘ
12 wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ lĎ yĘlČę ëŇ lĆ UĆÁ hČ MqĎ IĎÄwČ : hŇ mĎ ynĲĂ jĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ yB¿Ą

CnxĘ nČę ’Ğ MybăĂŇ ‘ĄrĘ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇ yĲĎ MrĳĎ’Ğ Cnl¡Ď CW‘¿Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ MkĆŔ lĎ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ ’Č
Éry‘Ă hĎ =NmĂ C’ą YĘ yĲĄ=yJĲĂ rmŔŁ ’Ň lĄ hŇ dĆŇ vĎ hČ bĘŇ hŇ bąĄŇ xĎ hĄ lĘ ÉhnĆxĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ C’ą YĘ IĲĄwČ

13 rmĆ ’Ň ŁIęwČ wydĎÁ bĎŇ ‘ĞmĲĄ dŇ xĎÄ ’Ć žN‘Č IČwČ : ’bĲŇŁ nĎ ry‘¡ĂhĎ =l’Ć wĘ MyIĂŔxČ MWăĄ jĘ tĘŇ nĂ wĘ
ůHbĎŇ =Cr’ĞSĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÈMyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ Ĳ ÈMysĂ CihČ =NmĂ hŇ èăĎ mĂ xĞ ’nĎÂ=CxqĘ yĂwĘ
Nom¿ hĞ=lkĎŇ JĘ MeĎěhĂ HbĎŔ =Cr’ĞSĘ nĂ rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ NomhĎ hĲĆ =lkĎŇ JĘ MeĎęhĂ
l’rVy
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MysĳĂ Cs bŇ kĆŇ răĆ yn¡ĄSĘ Cxě qĘ IĂwČ : hŇ ’ĲĆ rĘnĂ wĘ hŇ x¡Ď lĘ SĘ nĂ wĘ CUêĳĎ =rSĆ ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 14

CkăŇ lĘ IĲĄwČ : C’Ĳ rĘC Ck¿Ň lĘ rm¡Ł ’Ň lĄ MrËĎ’Ğ=hŇ nĲĄxĞmĲČ yrÌĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ xlČÄSĘ IĂwČ 15

MylĂŔ kĄŇ wĘ ÉMydĂŇ gĎŇbĘŇ hŇ ’ąĎ lĄ mĘ ëŇ rĆDĆę hČ =lkĎŇ hŇ eăĄhĂ wĘ ůNDĄrĘIČhČ =dŇ ‘Č ÈMhĆ yrĄxĞ’ĲČ
: ëŇ lĆ UĲĆ lČ CdŇ G¡Ă IČwČ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ MzĎpĘŇ xĎ hĄ BĘ Mr¡Ď’Ğ CkŇ yl¿Ă SĘ hĂ =rSĆ ’Ğ

sŘ23 MyĂtÌČŇ ’Ň sĎ wĘ lqĆSĆę BĘ tŇ lĆ sÁŁ =hŇ ’Ď sĘ yhĂÄ yĘwČ MrĳĎ’Ğ hŇ năĄxĞmĲČ tŇ ’¡Ą CEběŁ IĎwČ M‘ĎŔ hĎ ’YăĄ IĄwČ 16

SylĂÁèĎ hČ =tŇ ’Ć dŇ yqĂÄ pĘŇ hĂ žëlĆ UĆ hČ wĘ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ lqĆS¡Ć BĘ MyrËĂ‘Ł WĘ 17

tŇ mĳŁ IĎwČ r‘Čè¡Č BČ M‘ËĎhĎ ChsÌĚmĘ rĘIĂwČ r‘ČèČŔ hČ =l‘Č ÉodŇ yĎ=l‘Č N‘ąĎSĘ nĂ =rSĆ ’Ğ
: wylĲĎ ’Ą ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ dĆŇ r¿ĆBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉrBĆ DĂ rSąĆ ’ĞJĲČ
MyrĂÁ ‘Ł WĘ MyĂtČÄ ’Ň sĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉrBĄ dČŇ JĘ yhĂę yĘwČ 18

: NorĲmĘ SĲŁ r‘ČS¡Č BĘ rxĎŔ mĎ tŇ ‘ăĄJĎ ÉhyĆhĘ yĲĂ lqĆSĆŔ BĘ ÉtlĆ sÄŁ =hŇ ’Ď sĞ CĲ lqĆSĆę BĘ
hŇ WąĆ ‘Ł hoĎęhyĘ hŇ eăĄhĂ wĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ =tŇ ’Ć SylĂÁèĎ hČ N‘Č IČÄwČ 19

ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ Éh’Ć rŁ ìąŇ eĘ hĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎJČ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂhĞ MyĂmČŔ èĎ BČ ÉtoBrĚ’Ğ
r‘Čè¡Č BČ M‘ËĎhĎ ot¿Ň ’Ł CsÄ mĘ rĘIĂwČ NJĳĄ ol¡ =yhĂ yĘwĲČ : lkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ Mè¡Ď mĂ C 20

hŇ yĎÄxĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ žhèĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć rBăĆ DĂ ‘SĎÃ ylĂ ’ĹwĲĆ : tŇ mĲŁ IĎwČ x

yrĂCgĳŇêĎ rSăĆ ’ĞBĲČ yrĂCg¡Ň wĘ ëŇ tĄŔ ybĄŇ C ytř ’ă ÉykĂŇ lĘ C ymĂ Cqą rmęŁ ’Ň lĄ HnĎÁBĘ =tŇ ’Ć
ÉMqĎ êĎÄ wČ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć ’B¿Ď =MgČŇ wĘ bŇ ‘ĎŔ rĎlĲĎ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ =yJĲĂ 2

rgĎŇê¿Ď wČ HtĎŔ ybĄŇ C É’yhĂ ëŇ lĆ êąĄ wČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ rb¡ČŇ dĘŇ JĂ W‘ČêČě wČ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ
bŇ SĎ ê¿Ď wČ MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ ÉhYĄqĘ mĂ yhĂę yĘwČ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =ZrĆ’ĲĆ BĘ 3

Ht¡ĎŇ yBĄ =l’Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć q‘ăŁ YĘ lĂ É’YĄêĄ wČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆmĄ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ
rmĳŁ ’Ň lĄ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă r‘Čn¿Č yzĂŔxĞGăĄ=l’Ć ÉrBĄ dČŇ mĘ ëŇ lĆ UĆę hČ wĘ : HdĲĎŇ WĎ =l’Ć wĘ 4

yhĂ yĘwČţ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ol¡ dŇŁ GĘ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ylĂŔ ’eăĎ=hŇ rĎjĘ sČ 5

hŇ èĎÁ ’Ă hĲĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ ůtUĄ hČ =tŇ ’Ć hŇ yăĎxĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÈëlĆ UĆ lČ rjăĄsČ mĘ ’Ch¿
HdĳĎŇ WĎ =l‘Č wĘ Ht¡ĎŇ yBĄ =l‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć tŇ qĆ‘ăĆYŁ ÉHnĎBĘ =tŇ ’Ć hŇ yąĎxĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ
hŇ y¿ĎxĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ Hn¡ĎBĘ =hŇ zĆwĘ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ tŇ ’Ň zŁ ť ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyzĂxĞGĲĄ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
žëlĆ UĆ hČ HlăĎ =NêĆ IĂwČ olĳ =rjĆ sČ êĘ wČ hŇ è¡Ď ’Ă lĲĎ ëŇ lĆ UËĆ hČ l’¿Č SĘ IĂwČ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ 6

tŇ ’ăŁ CbŇ êĘ =lJĎ Ét’Ą wĘ ÉHlĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć bŇ ySąĄ hĎ rmęŁ ’Ň lĄ dŇ xĎÁ ’Ć syrĂÄ sĎ
’bąŇŁ IĎwČ : hŇ êĎ‘ĲĎ=dŇ ‘Č wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć hŇ b¿ĎŇ zĘ‘Ď MoIËmĂ hŇ dĆŔ vĎ hČ 7

’BËĎ rmŔŁ ’Ň lĄ olă =dŇ GČ IĚwČ hŇ lĳĆ xŁ Mr¡Ď’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ d¿ČŇ hĞ =NbĆŇ C qWĆ UĆŔ DČ É‘SĎ ylĂ ’Ĺ
Vy’
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8 ÉìdĘŇ yĲĎBĘ xqąČ l’Ąę hzĎxĞ=l’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ eĎhĲĄ =dŇ ‘Č Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă
ÉotŇ o’mĲĄ hoąĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉêĎSĘ rČdĲĎŇ wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ ëŇ lĄě wĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ

9 hŇ xąĎ nĘ mĂ xuČÄ IĂwČ ůotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ È l’Ą zĎxĞ ëŇ lĆ IăĄwČ : hŇ zĲĆ yl¿Ă xĽmĲĄ hŇ y¡ĆxĘ ’Ć hČ rmŔŁ ’Ň lĄ
wynĎŔ pĎŇ lĘ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ É’bŇŁ IĎwČ lmĳĎ GĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ’v¡Ď mČ qWĆ UĆŔ DČ bŇ CTă =lkĎŇ wĘ ÉodŇ yĎbĘŇ
hŇ y¡ĆxĘ ’Ć hČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìylĆÄ’Ą ynĂ xąČ lĎ SĘ ÉMrĎ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ dąČŇ hĞ =NbĆŇ ÉìnĘ BĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ

10 ynĂ ’¿Č rĘhĂ wĘ hŇ yĳĆxĘ tĂŇ hŇ yăŁ xĎ âl¡ř =rmĎ ’Ĺ ëŇ ¿Ąl ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ zĲĆ yl¿Ă xĽmĲĄ
11 Sy’¿Ă OĘ bĘŇ I¡ĄwČ SBĳŁ =dŇ ‘Č MWĆ IăĎwČ wyn¡ĎjĎ =tŇ ’Ć dŇ m¿Ą ‘ĞIĲČwČ : tŇ CmĲ yĎ tŇ om¿ =yJĂ ho¡ĎhyĘ
12 yêĂ ‘Ę dČÃ yĎ=yJĲĂ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ hŇ kĳĆŇ bŇŁ ynăĂdŇŁ ’Ğ ‘Č CD¡mČ l’ĄŔ zĎxĞ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ

ÉS’Ą BĎ xQąČ SČ êĘ MhĆÂ yrĄYĘ bĘŇ mĂ hŇ ‘Ďę rĎ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ lĂ žhWĆ ‘ĞêĲČ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ
: ‘ČuĲĄbČŇ êĘ Mh¡Ć ytĄŇ rĲŁ hĎ wĘ SFĄŔ rČêĘ MhăĆ ylĄ lĘ ‘ĲŁ wĘ gŇrŔŁ hĞêĲČ bŇ rĆxăĆBČ ÉMhĆ yrĄxĲĚbČŇ C

13 lod¡Ň GĎhČ rb¿ĎŇ DĎhČ hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ yJăĂ bŇ lĆ JĆŔ hČ ÉìDĘbĘŇ ‘Č hŇ mąĎ yJăĂ l’ĄŔ hzĎxĞ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
14 ű ëŇ lĆ IăĄwČ : MrĲĎ’Ğ=l‘Č ëŇ lĆ m¿Ć ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ hoËĎhyĘ ynĂ ’ÌČ rĘhĂ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ EĳĆhČ

‘SĳĎ ylĂ ’Ĺ ì¡Ň lĘ rm¿Č ’Ď =hŇ mĲĎ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wynĎŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć É’bŇŁ IĎwČ ‘SĎę ylĂ ’Ĺ tŇ ’ăĄ mĄ
15 ÉrBĄ kĘŇ UČ hČ xuąČIĂwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ yhăĂ yĘwČ : hŇ yĲĆxĘ tĂŇ hŇ y¿Ł xĎ yl¡Ă rmČ ’¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ

: wyêĲĎxĘ êČ l’¡Ą hzĎxĞ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ tŇ mĳŁ IĎwČ wyn¡ĎjĎ =l‘Č Wr¿Ł pĘŇ IĂwČ MyĂUČŔ BČ lBăŁ TĘ IĂwČ

16 ëŇ lĆ măĆ Tp¡ĎŇ SĎ ohywĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ Éb’Ď xĘ ’Č =NBĆ MrąĎoylĘ SmĄę xĎ tŇ năČSĘ bĂŇ C
17 MyS¿Ă ŁlSĘ =NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ=NBĆ Mr¿ĎohyĘ ëŇ ËČlmĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ
18 ëŇ lĆ IĄÄwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎSĎ hŇ năĆmŁ SĘ C okĳŇ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ hŇ n¡ĎSĎ MyĂêËČSĘ C

bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č =tŇ BČ yJĂ ť bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č tŇ yBăĄ ÉCW‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ ű ëŇ rĆdăĆŇ BĘ
19 ÉhoĎhyĘ hŇ bąĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ oQ¡ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ

ol¿ tŇ tĄÄ lĎ olę =rmČ ’ĲĎ rSăĆ ’ĞJĲČ oDĳbĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ N‘Čm¡Č lĘ hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć tŇ yxăĂ SĘ hČ lĘ
20 hŇ dĳĎŇ ChyĘ=dŇ yČ tŇ xČ ê¡ČmĂ ModŔ ’Ĺ ‘SăČ jĎ ÉwymĎ yĎBĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ wyn¡ĎbĎŇ lĘ rynËĂ
21 oUĳ ‘Ă bŇ kĆŇ r¡ĆhĎ =lkĎŇ wĘ hŇ rĎy‘ĂŔ YĎ ÉMrĎoy rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ : ëŇ lĆ mĲĆ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ CkŇ l¿Ă mĘ IČwČ

yrăĄWĎ Ét’Ą wĘ ÉwylĎ ’Ą bŇ ybąĄŇ iŁ hČ ModÁ ’Ĺ=tŇ ’Ć hŇ JĆÄ IČwČ hŇ lĎ yĘlČę MqăĎ ’ChÂ=yhĂ yĘwĲČ
22 hŇ dĎŔ ChyĘ=dŇ yČ ÉtxČ êČÄ mĂ Modę ’Ĺ ‘SăČ pĘŇ IĂwČ : wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ M‘¡ĎhĎ snĎ I¿ĎwČ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ
23 yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : ’yhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ hŇ n¡ĎbĘŇ lĂ ‘S¿Č pĘŇ êĂ z’ËĎ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č

Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ Mr¡Ďoy
yklml
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wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉMrĎoy bŇ JąČ SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ 24

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ Chy¿ĎzĘxČ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č =NBĆ Mr¿ĎoylĘ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ ÉtnČSĘ BĂ 25

ÉhnĎSĎ MyĂêąČSĘ C MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć Mr¡ĎohyĘ=NbĆŇ Chy¿ĎzĘxČ ’Ğ ëŇ ËČlmĎ 26

ChyĎŔlĘ tČŇ ‘Ğ ÉoU’Ă MSąĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ tŇ xČŔ ’Č hŇ năĎSĎ wĘ okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChyăĎzĘxČ ’Ğ
‘rËČhĎ W‘Č IÌČwČ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č tŇ yBăĄ ÉërĆdĆÄ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć yr¡ĂmĘ ‘Ď=tŇ BČ 27

ëŇ lĆ IĄÁwČ : ’ChĲ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č =tŇ yBĲĄ Nt¿ČŇ xĞ yJËĂ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ ybăĄŇ JĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ 28

tŇ măŁ rĎBĘ Mr¡Ď’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ l’¿Ą hzĎxĞ=M‘Ă hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ lČ bŇ ’Ďę xĘ ’Č =NBĆ MrăĎoy=tŇ ’Ć
’jăĄ rČtĘŇ hĂ lĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ MrĎÄ oy žbSĎ IĎwČ : MrĲĎoy=tŇ ’Ć MyU¡Ă rČ’Ğ CJ¿ IČwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ 29

=tŇ ’Ć omŔ xĞQăĎ hĂ BĘ hŇ mĎŔ rĎBĲĎ ÉMyUĂ rČ’Ğ ChJąĚ yČ rSĆÄ ’Ğ ÉMyJĂ UČ hČ =NmĂ l’Ň ‘Ćę rĘzĘyĂbĘŇ
tŇ o’ÂrĘlĂ dŇ rČÃ yĎ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ MrĎÁ ohyĘ=NbĆŇ ChyĎÄzĘxČ ’Ğ wĲČ MrĳĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ l’¡Ą hzĎxĞ

: ’ChĲ hŇ l¿Ć xŁ =yJĲĂ l’Ň ‘¡ĆrĘzĘyĂBĘ bŇ ’ËĎ xĘ ’Č =NBĆ MrÌĎoy=tŇ ’Ć
rgăŇŁ xĞ olÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ My’ĳĂ ybĂŇ eĘ hČ ynăĄBĘ mĂ dŇ x¡Č ’Č lĘ ’rĎě qĎ ’ybĂŔ eĎhČ É‘SĎ ylĂ ’ĹwĲĆ T

hŇ UĎ SĳĎ tĎŇ ’Ň b¡ĎŇ C : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ ëŇ ¡ĄlwĘ ìŇ dĆŔ yĎBĘ ÉhEĆhČ NmĆ èąĆ hČ ëŇ jăČ xqČ wĘţ ìŇ ynĆętĘŇ mĎ 2

ëŇ oêămĂ ÉotŇ mŁ qĲĄhĞ wĲČ ÉtĎ’Ň bĎÄ C ySĂę mĘ nĂ =NBĆ TpĎÁ SĎ ohĲ yĘ=NbĆŇ ’ChÄ yĄ MSĎ ţ=hŇ ’ĲĄ rĘC
êăĎqĘ YČ yĲĎwĘ ÉNmĆ èĆÄ hČ =ëŇ pČŇ êąĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : rdĆŇ xĲĎ BĘ rdĆŇ x¿Ć ot¡Ň ’Ł t¿ĎŇ ’Ň ybĄŇ hĲĄ wĘ wyxĎŔ ’Ć 3

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć ëŇ lĆ m¡Ć lĘ ìŇ yê¿Ă xĘ SČ mĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ oSŔ ’Ň rŁ =l‘Č
’yb¡ĂŇ eĎhČ r‘Če¿ČhČ r‘ČeËČhČ ëŇ lĆ IÌĄwČ : hŇ JĲĆ xČ tĘŇ âl¿ wĘ hŇ êĎsĘ n¡Č wĘ tŇ lĆ DËĆhČ ê¿ĎxĘ tČŇ pĎŇ C 4

ylËĂ rb¿ĎŇ DĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MybĂŔ SĘ yĲŁ É lyĂxČÄ hČ yrąĄWĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ ’bęŁ IĎwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ 5

: rvĲĎ hČ ìŇ yl¿Ć ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ CnQĎŔ JĚ mĂ ymăĂ =l’Ć É’ChyĄ rmĆ ’Ň IąŁ wČ rvĳĎ hČ ìŇ yl¡Ć ’Ą
rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ oSĳ ’Ň rŁ =l’Ć NmĆ è¡Ć hČ qY¿Ł IĂwČ hŇ tĎŇ yĘBČŔ hČ ’băŇŁ IĎwČ ÉMqĎ IĎÄwČ 6

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć ho¡ĎhyĘ M‘¿Č=l’Ć ëŇ lĆ mËĆ lĘ ìŇ yêÌĂ xĘ SČ mĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
My’Ăę ybĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ ű ymăĄ DĘ yêĂÂmĘ uČ nĂ wĘ ìŇ ynĳĆdŇŁ ’Ğ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ tĎŔ yJĂ hĂÄ wĘ 7

bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ =lJĎ dŇ b¡ČŇ ’Ď wĘ : lbĆŇ zĲĎy’Ă dŇ I¿ČmĂ ho¡ĎhyĘ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ ymËĄdĘŇ C 8

ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ bŇ Cz¡‘Ď wĘ rCY¿ ‘Ď wĘ ryqĂŔ BĘ NyêăĂ SĘ mČ Éb’Ď xĘ ’Č lĘ yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ 9

=NbĆŇ ’S¿Ď ‘Ę BČ tŇ yb¡ĄŇ kĘŇ C TbĳĎŇ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yb¡ĄŇ JĘ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
rbĳĄŇ qŁ Ny’ăĄwĘ l’Ň ‘¡ĆrĘzĘyĂ qlĆ x¿Ą BĘ MybËĂŇ lĎ JĘ hČ ClÌ kĘŇ ’Ň yĲŁ lbĆŇ zĆÁy’Ă =tŇ ’Ć wĘ : hŇ IĲĎxĂ ’Ğ 10

Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ wynĎŔ dŇŁ ’Ğ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=l’Ć É’YĎ yĎ ’Chę yĄwĘ : snĲŁ IĎwČ tŇ lĆ D¡ĆhČ xê¿ČpĘŇ IĂwČ 11
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MêËĆ’Č MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ìŇ ylĳĆ’Ą hŇ E¡ĆhČ ‘G¿ĎSĚ mĘ hČ =’BĲĎ ‘Č CDËmČ MolŔ SĎ hĞ
12 rmĆ ’Ň ŁIęwČ CnlĳĎ ’n¡Ď=dŇ GĆhČ rqĆSĆŔ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : oxĲ yWĂ =tŇ ’Ć wĘ Sy’¡Ă hĎ =tŇ ’Ć Mê¿Ć‘Ę dČŇ yĘ

ëŇ lĆ m¡Ć lĘ ìŇ yê¿Ă xĘ SČ mĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmŔŁ ’Ň lĄ ÉylČ ’Ą rmąČ ’Ď Ét’Ň zŁ kĎŇ wĘ tŇ ’Ň ząŁ JĎ
13 MrĆGăĆ=l’Ć wyê¡ĎxĘ tČŇ CmyW¿Ă IĎwČ odŔ gĘŇBĂ Sy’ăĂ ÉCxqĘ IĂwČ Crę hĞmĲČ yĘwČĲ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l’Ćř sŘ24

14 ’ChË yĄ rèĄę qČ tĘŇ IĂwČ : ’ChĲ yĄ ëŇ ¿ČlmĎ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ rpĎŔ oèBČ ÉC‘qĘ tĘŇ IĂwĲČ tŇ olĳ ‘ĞUĲČ hĲČ
dŇ ‘Ďę lĘ GĂ tŇ măŁ rĎBĘ rmĄÁ SŁ hŇ yĎÄhĎ žMrĎoywĘ MrĳĎoy=l’Ć yS¡Ă mĘ nĂ =NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ=NBĆ

15 ëŇ lĆ UĆÁ hČ MrĎÄ ohĲ yĘ žbSĎ IĎwČ : MrĲĎ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ l’¡Ą zĎxĞ yn¿ĄjĘ mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ’Chť
omŔ xĞQăĎ hĂ BĘ MyUĂŔ rČ’Ğ ChJăĚ yČ rSăĆ ’Ğ ÉMyJĂ UČ hČ =NmĂ l’Ň ‘Ćę rĘzĘyĘbĂŇ ’jăĄ rČtĘŇ hĂ lĘ
’YąĄ yĄ=l’Č MkĆŔ SĘ pĘŇ nČ SyăĄ=M’Ă É’ChyĄ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MrĳĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ l’¡Ą zĎxĞ=tŇ ’Ć

16 ëŇ lĆ IăĄwČ É’ChyĄ bŇ JąČ rĘIĂwČ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂBĘ dŇ yGĂ lČ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ ÉTylĂ pĎŇ
dŇ r¡ČyĎ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉhyĎzĘxČ ’Ğ wĲČ hŇ UĎ SĳĎ bŇ kăĄŇ SŁ Mr¡Ďoy yJ¿Ă hŇ lĎ ’Ň ‘ĆŔ rĘzĘyĂ

17 ’rĘIČÂwČ l’Ň ‘Ćę rĘzĘyĂBĘ lDĎÁ gĘŇUĂ hČ =l‘ĲČ dŇ mĄÄ ‘Ł žhpĆŇ ~Ł hČ wĘ : MrĲĎoy=tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ
MrĎę ohyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ ’ĳĆ rŁ ynăĂ’Ğ tŇ ‘¡ČpĘŇ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ o’Ŕ bŇŁ BĘ É’ChyĄ tŇ ‘ąČpĘŇ SĂ =tŇ ’Ć

18 sCiÁ hČ bŇ kĄÄ rŁ žëlĆ IĄwČ : MolĲ SĎ hĞ rm¿Č ’Ň yŁ wĘ Mt¡ĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ xl¿Č SĘ CĲ bŇ JËĎ rČ xq¿Č
ì¿Ň QĘ =hŇ mČ ’ChË yĄ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ MolŔ SĎ hĞ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ otę ’Ň rĎqĘ lĂ
Mh¡Ą =dŇ ‘Č ëŇ ’¿Ď lĘ UČ hČ =’BĲĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhpĆŇ ~Ł hČ dŇ GąĄIČwČ yrĳĎxĞ’ĲČ =l’ĲĆ bŇ săŁ Mol¡ SĎ lĘ C

19 rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ rmĆ ’Ň IËŁ wČ MhĆŔ lĄ ’Ğ ’băŇŁ IĎwČ ůynĂ SĄ ÈsCs bŇ kăĄŇ rŁ xlČęSĘ IĂwČ : bŇ SĲĎ =âlwĘ
20 dŇ GąĄyČwČ : yrĲĎxĞ’ĲČ =l’ĲĆ bŇ s¿Ł Mol¡ SĎ lĘ C ì¿Ň QĘ =hŇ mČ ’ChË yĄ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ Molĳ SĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ

’Chă yĄ ÉghČ nĘ mĂ JĘ gŇhĎę nĘ UĂ hČ wĘ bŇ SĳĎ =âlĲ wĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ=dŇ ‘Č ’B¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhpĆŇ ~Ł hČ
21 oBĳ kĘŇ rĂ rs¡Ł ’Ę IĆwČ rsŔŁ ’Ĺ ÉMrĎohyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : gŇhĲĎ nĘ yĂ No‘¡GĎSĂ bĘŇ yJ¿Ă ySĂŔ mĘ nĂ =NbĆŇ

oBę kĘŇ rĂBĘ Sy’ăĂ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyĎÄzĘxČ ’Ğ wĲČ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ëŇ lĆ mĲĆ MrăĎohyĘ ’YăĄ IĄwČ
22 yhĂę yĘwČ : ylĲĂ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ ob¿Ň nĎ tŇ q¡ČlĘ xĆ BĘ Ch’ĚŔ YĎ mĘ IĂwČ ’ChŔ yĄ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ÉC’YĘ IĲĄwČ

hŇ măĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’Chĳ yĄ Molă SĎ hĞ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ’ChŔ yĄ=tŇ ’Ć ÉMrĎohyĘ tŇ o’ą rĘJĂ
23 MrËĎohyĘ ëŇ pÌŇŁ hĞ IĲČwČ : MyBĲĂ rČhĲĎ hĎ yp¡ĆŇ SĎ kĘŇ C ìËŇ UĘ ’Ă lbĆŇ zÌĆy’Ă ynĄÂCnzĘ=dŇ ‘Č MolŔ èĎ hČ
24 odăŇ yĎ ’QÌĄ mĂ ’ChÂ yĄwĘ : hŇ yĲĎzĘxČ ’Ğ hŇ m¿Ď rĘmĂ Chy¡ĎzĘxČ ’Ğ=l’Ć rmĆ ’Ň I¿Ł wČ snĳŁ IĎwČ wyd¡ĎŇ yĎ

‘r¡ČkĘŇ IĂwČ oBĳ QĂ mĂ yYĂ x¡Ą hČ ’Y¿Ą IĄwČ wy‘ĎŔ rŁ zĘ NyBăĄ ÉMrĎohyĘ=tŇ ’Ć ëŇ IąČwČ tŇ SĆ uĆę bČŇ
25 tŇ qČě lĘ xĆ BĘ ChkĄŔ lĂ SĘ hČ ’WĎ ť hŇ SĎ ŁlSĘ ÉrqČ dĘŇ BĂ =l’Ć rmĆ ’Ň ŁIęwČ : oBĲ kĘŇ rĂBĘ
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ÉMydĂŇ mĎ YĘ MybąĂŇ kĘŇ rĲŁ tŇ ’ăĄ hŇ êĎ’Čę wĎ ynăĂ’Ğ rkÂŁ zĘ=yJĲĂ ylĳĂ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ obăŇ nĎ hŇ d¡ĄŇ WĘ
âlÃ=M’Ă : hŇ EĲĆhČ ’v¡Ď UČ hČ =tŇ ’Ć wylĎŔ ‘Ď ’WăĎ nĎ ÉhoĎhywĲČ wybĂŔ ’Ď bŇ ’ăĎ xĘ ’Č ÉyrĄxĞ’ĲČ 26

yê¿Ă mĘ QČ SĂ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉSmĆ ’ĆÄ ytĂŇ y’ąĂ rĎ wynĎÁbĎŇ ymĄÄ DĘ=tŇ ’Ć wĘ žtobŇ nĎ ymăĄ DĘ=tŇ ’Ć
hŇ q¡ĎlĘ xĆ BČ ChkËĄŇ lĂ SĘ hČ ’WÌĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ q¿ĎlĘ xĆ BČ ìËŇ lĘ
tŇ yBăĄ ëŇ rĆD¡Ć snĎ IĎěwČ hŇ ’ĎŔ rĎ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ yąĎzĘxČ ’Ğ wĲČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ 27

hŇ bĎę JĎ rĘUĆ hČ =l’Ć ChJăĚ hČ otÂ’Ł =MGČ rmĆ ’Ň IŁ wČţ ’Chę yĄ wyrĎÁ xĞ’ĲČ PŇ DÄŁ rĘIĂwČ NGĳĎhČ
CbŇ JÌĂ rĘIČwČ : MSĲĎ tŇ mĎ I¿ĎwČ oD¡gĂŇmĘ snĎ I¿ĎwČ M‘ĎŔ lĘ bĘŇ yĂ=tŇ ’ĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉrCgŇ=hŇ lĄ ‘ĞmĲČ BĘ 28

ry‘¿ĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă otËŇ rĎbĲĚŇ qĘ bĂŇ otÌŇ ’Ł CrÄ BĘ qĘ IĂwČ hŇ mĎ ĘlĳĎSĎ CrĲyĘ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ otËŇ ’Ł
: dŇ wĲĂDĎ

hŇ y¡ĎzĘxČ ’Ğ ëŇ ¿ČlmĎ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č =NBĆ Mr¡ĎoylĘ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć tŇ xăČ ’Č ÉtnČSĘ bĂŇ C 29

ëŇ Cją BČ MWĆ êĎÄ wČ hŇ ‘Ďę mĘ SĲĎ lbĆŇ zăĆy’Ă wĘ hŇ lĎ ’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂ ’Ch¡ yĄ ’ob¿Ň IĎwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l‘Č 30

’BăĎ ’Ch¡ yĄwĘ : NoQĲ xČ hĲČ dŇ ‘¿ČBĘ PŇ q¡ĄSĘ êČ wČ HSĎŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć bŇ TĆ yêăĄ wČ ÉhĎ ynĆÄ y‘Ą 31

NoQŔ xČ hăČ =l’Ć ÉwynĎpĎŇ ’vąĎ IĂwČ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ gŇr¿ĄhŁ yr¡ĂmĘ zĂ MolŔ SĎ hĞ rmĆ ’Ň êăŁ wČ r‘ČèĳĎ bČŇ 32

: MysĲĂ yrĂsĲĎ hŇ S¡Ď ŁlSĘ MyĂn¿ČSĘ wylĎŔ ’Ą CpŇ yqăĂSĘ IČwČ ymĳĂ yê¡Ă ’Ă ym¿Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ
Mys¡Ă CihČ =l’Ć wĘ ryuËĂhČ =l’Ć HmÌĎ DĎmĂ zIĂÄwČ hĎ CTĳ mĘ SĘ IĂwĲČ whř wT¡ mV rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 33

hŇ rąĎCr’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ’nĎÂ=CdŇ qĘ jĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ êĘ SĘ IĳĄwČ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ ’b¡ŇŁ IĎwČ : hŇ eĎsĲĆ mĘ rĘIĂwĲČ 34

C’YĘ măĎ =âlwĘ HrĳĎbĘŇ qĎ lĘ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ : ’yhĲĂ ëŇ lĆ m¡Ć =tŇ bČŇ yJ¿Ă hĎ CrŔ bĘŇ qĂ wĘ Ét’Ň EŁ hČ 35

ůol CdŇ yGăĂIČwČ ÈCbŇ SĚ IĎwČ : MyĂdĲĎŇ IĎhČ tŇ oj¿ kČŇ wĘ MyĂl¡Č gĘŇrČhĲĎ wĘ tŇ lĆ GËŁ lĘ GĚhČ =M’Ă yJÌĂ HbĎę 36

yB¡Ă SĘ êĂ hČ ChI¿ĎlĂ ’ĲĄ oDËbĘŇ ‘Č=dŇ yČBĘ rBĆę DĂ rSăĆ ’Ğ ’ChŔ hoăĎhyĘ=rbČŇ DĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
tŇ yĎhĎ wĘ : lbĆŇ zĲĎy’Ă rW¿Č BĘ =tŇ ’Ć Myb¡ĂŇ lĎ JĘ hČ Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ l’Ň ‘ĆŔ rĘzĘyĂ qlĆ xăĄ BĘ rmĳŁ ’Ň lĄ 37

rS¿Ć ’Ğ l’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂ qlĆ xăĄ BĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č NmĆ dËŇŁ JĘ lbĆŇ zĆęy’Ă tŇ lăČ bĘŇ nĂ
Myn¡ĂBĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ bŇ ’ËĎ xĘ ’Č lĘ C : lbĆŇ zĲĎy’Ă tŇ ’Ň z¿Ł Cr¡mĘ ’Ň yĲŁ =âl y

É l’Ň ‘ĆrĘzĘyĂ yrąĄWĎ =l’Ć Norę mĘ SĲŁ xlăČ SĘ IĂwČ MyrĂÁ pĎŇ sĘ ’ChÄ yĄ žbêŁ kĘŇ IĂwČ NorĳmĘ SĲŁ BĘ
ÉhEĆhČ rpĆŇ iąĄ hČ ’bÄŁ JĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č Myn¿ĂmĘ ’ĲŁ hĎ =l’Ć wĘ MynĂŔ qĄ EĘhČ 2

ry‘¿ĂwĘ MysĂŔ CihČ wĘ bŇ kĆŇ răĆhĎ ÉMkĆŇ êĘ ’Ă wĘ MkĳĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ ynăĄBĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă wĘ MkĆŔ ylĄ ’Ğ
Mê¡ĆmĘ WČ wĘ MkĆŔ ynĄdĲŇŁ ’Ğ ynăĄBĘ mĂ ÉrSĎ IĎhČ wĘ bŇ oFą hČ MtĆÂ y’Ă rĘC : qSĆ eĲĎhČ wĘ rY¡Ď bĘŇ mĂ 3

dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ ÉC’rĘIĲĂwČ : MkĲĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ tŇ yB¿Ą =l‘Č Cm¡ xĞQĲĎ hĲĂ wĘ wybĳĂŇ ’Ď ’iăĄ JĂ =l‘Č 4

: CnxĘ nĲĎ’Ğ dŇ m¿Ł ‘ĞnĲČ ëŇ y’¡ĄwĘ wynĳĎpĎŇ lĘ Cd¡Ň mĘ ‘ĲĎ âl¿ MykĂŔ lĎ UĘ hČ ynăĄSĘ ÉheĄhĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ
xlVyw
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5 MynĂÄmĘ ’ĲŁ hĎ wĘ žMynĂ qĄ EĘhČ wĘ ry‘ĂłhĎ =l‘Č rSÀĆ ’Ğ wĲČ tŇ yĂBăČ hČ =l‘Č=rSĆ ’Ğ xlăČ SĘ IĂwČ
hŇ WĳĆ ‘ĞnĲČ Cnyl¡Ą ’Ą rm¿Č ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ CnxĘ nČŔ ’Ğ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ ÉrmŁ ’Ň lĄ ű ’Chą yĄ=l’Ć

6 ű rpĆŇ sĄÄ žMhĆ ylĄ ’Ğ bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ : hŇ WĲĄ ‘Ğ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ Sy’ĂŔ ëŇ ylăĂ mĘ nČ=âlĲ
ÉySĄ ’Ň rĎ=tŇ ’Ć ÉCxqĘ My‘Ăę mĘ SĲŁ MêăĆ’Č ű ylăĂ qŁ lĘ C MêĆÁ ’Č ylĂÄ=M’Ă rmęŁ ’Ň lĄ tŇ ynĂÁSĄ
ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĄbĘŇ C hŇ lĎ ’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂ rx¡Ď mĎ tŇ ‘¿ĄJĎ ylËČ ’Ą C’bÌŇŁ C MkĆŔ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=ynĲĄbĘŇ ySăĄ nĘ ’Č

7 ’bąŇŁ JĘ yhĂę yĘwČ : MtĲĎŇ o’ Myl¿Ă DĘgČŇmĘ ry‘¡ĂhĎ yl¿Ą dŇŁ GĘ =tŇ ’Ć Sy’ĂŔ My‘ăĂbĘŇ SĂ
Sy’ĳĂ My‘ăĂbĘŇ SĂ CT¡ xĞSĘ IĂwĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ÉrpĆŇ iĄÄ hČ

8 ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ lĎ ’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ wyl¡Ď ’Ą Cx¿ lĘ SĘ IĂwČ MydĂŔ CDBČ ÉMhĆ ySĄ ’Ň rĲĎ=tŇ ’Ć CmyWąĂ IĎwČ
CmyWăĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =ynĲĄbĘŇ ySăĄ ’Ň rĎ C’yb¡ĂŇ hĄ rmŔŁ ’Ň lĄ olă =dŇ GĆIČwČ Éë’Ď lĘ UČ hČ

9 ’YăĄ IĄwČ ÉrqĆBÄŁ bČŇ yhąĂ yĘwČ : rqĆBĲŁ hČ =dŇ ‘Č r‘Čè¡Č hČ xtČŇ j¿Ć MyrËĂBĚ YĂ ynÌĄSĘ MtĎÂ’Ł
yêĂ rĘSąČ qĎ ynĂÁ’Ğ hŇ eĄÄhĂ MêĳĆ’Č Myq¡ĂDĂYČ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ mŔŁ ‘ĞIĲČwĲČ

10 žyJĂ ’opę ’Ą C‘ăDĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ J¡Ď hĂ ym¿Ă C ChgĄŔ rĘhĘ ’Ć wĲĎ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ=l‘Č
bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ =l‘Č ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉhoĎhyĘ rbąČŇ DĘmĂ ljÁŁ yĂ âlÄ

11 ’Chę yĄ ëŇ IăČwČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ oD¿bĘŇ ‘Č dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ą ť hŇ WĎŔ ‘Ď hoăĎhywĲČ
wy‘ăĎDĎyĚmĘ C wyl¡Ď dŇŁ GĘ =lkĎŇ wĘ l’Ň ‘ĆŔ rĘzĘyĂBĘ Éb’Ď xĘ ’Č =tŇ ybĲĄŇ lĘ MyrąĂ’Ď SĘ eĂ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ

12 NorĳmĘ SĲŁ ëŇ lĆ I¡ĄwČ ’bŔŁ IĎwČ ÉMqĎ IĎÄwČ : dŇ yrĲĂWĎ ol¡ =ry’ĲĂ SĘ hĂ yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č wynĳĎhĞkĲŇŁ wĘ
13 ChyăĎzĘxČ ’Ğ ÉyxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć É’YĎ mĎ ’Chę yĄwĘ : ëŇ rĆDĲĎBČ My‘¡ĂrŁ hĲĎ dŇ qĆ‘¿Ą=tŇ yBĲĄ ’ChË

dŇ rĆeËĄwČ CnxĘ nČŔ ’Ğ ÉChyĎÄzĘxČ ’Ğ yxąĄ’Ğ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ MêĳĆ’Č ymăĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
14 MyIĂŔxČ MCWă pĘŇ êĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ rĲĎybĂŇ GĘ hČ yn¿ĄbĘŇ C ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĄBĘ Mol¿ SĘ lĂ

ÉMyĂnČÄSĘ C My‘ąĂBĎ rĘ’Č dŇ qĆ‘Ąę =tŇ yBĲĄ roBă =l’Ć MCTÂxĎ SĘ IĂwĲČ MyIĳĂxČ MCW¡ jĘ tĘŇ IĂwĲČ
15 ’YăĎ mĘ IĂwČ MèĎÃ mĂ ëŇ lĆ IăĄwČ : MhĲĆ mĄ Sy’¡Ă ry’¿Ă SĘ hĂ =âlĲ wĘ Sy’ĂŔ sŘ25

SyÌĄhĞ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ChkĄę rĘbĲĎŇ yĘwĲČ otÁ ’Ň rĎqĘ lĂ bŇ kĎÄ rĄ=NBĆ žbdĎŇ nĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć
SyËĄ bŇ d¿ĎŇ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ìŇ bĆŔ bĎŇ lĘ =M‘Ă ÉybĂŇ bĎŇ lĘ rSąĆ ’ĞJĲČ rSĎę yĎ ìăŇ bĘŇ bĲĎŇ lĘ =tŇ ’Ć

16 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ bĲĎŇ JĎ rĘUĆ hČ =l’Ć wyl¡Ď ’Ą Chl¿Ą ‘ĞIĲČwČ odŔ yĎ NêăĄ IĂwČ ìŇ dĳĆŇ yĎ=tŇ ’Ć hŇ năĎêĘ Sy¡ĄwĎ
17 É’bŇŁ IĎwČ : oBĲ kĘŇ rĂBĘ ot¡Ň ’Ł CbŇ J¿Ă rĘIČwČ hoĳĎhylĲČ ytăĂŇ ’Ď nĘ qĂ BĘ hŇ ’¡Ą rĘC yêĂŔ ’Ă hŇ kăĎŇ lĘ

odĳŇ ymĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č Nor¡mĘ SĲŁ BĘ bŇ ’ËĎ xĘ ’Č lĘ MyrÌĂ’Ď SĘ eĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ëŇ IČwČţ NorŔ mĘ SĲŁ
18 É’ChyĄ ZBąŁ qĘ IĂwČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ =l’Ć rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ

’Ch¡ yĄ T‘ĳĎmĘ l‘ČB¡Č hČ =tŇ ’Ć dŇ b¿ČŇ ‘Ď bŇ ’Ďě xĘ ’Č MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć
wndb‘y
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=lkĎŇ wĘ wydăĎŇ bĘŇ ‘Ł =lJĎ l‘ČBČÃ hČ y’ăĄybĂŇ nĘ =lkĎŇ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : hŇ BĲĄ rĘhČ Ced¿ĆŇ bĘŇ ‘Č yĲČ 19

l‘ČBČŔ lČ ÉylĂ lod¿Ň GĎ xbČŇ zĆÄ žyJĂ dŇ qĄę jĎ yĂ=l’Č Sy’ăĂ ylČÁ’Ą C’Ä rĘqĂ žwynĎhĞJĲŁ
dŇ yb¡ĂŇ ’ĞhĲČ N‘Čm¿Č lĘ hŇ BĎŔ qĘ ‘ĎbĘŇ hŇ WăĎ ‘Ď É’ChyĄwĘ hŇ yĳĆxĘ yĲĂ âlă dŇ q¡ĄjĎ yĂ=rSĆ ’Ğ lJ¿Ł
: C’rĲĎqĘ IĂwČ l‘ČB¡Č lČ hŇ rËĎYĎ ‘Ğ CSÌ DĘqČ ’Chę yĄ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l‘ČBĲĎ hČ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Ł =tŇ ’Ć 20

r’¿Č SĘ nĂ =âlĲ wĘ l‘ČBČŔ hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘Ł =lJĎ ÉC’bÄŁ IĎwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ É’ChyĄ xląČ SĘ IĂwČ 21

hŇ j¿Ć l‘ČB¡Č hČ =tŇ ybĲĄŇ ’l¿Ą UĎ IĂwČ l‘ČBČŔ hČ tŇ yBăĄ ÉC’bÄŁ IĎwČ ’bĳĎŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ Sy’¡Ă
ydăĄŇ bĘŇ ‘ĲŁ lk¡ŇŁ lĘ SCbŔ lĘ ’YăĄ oh hŇ xĎŔ êĎlĘ UĆ hČ =l‘Č ÉrSĆ ’ĞlĲČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ pĲĆŇ lĎ 22

bŇ k¡ĎŇ rĄ=NBĆ bŇ d¿ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ ’ChË yĄ ’b¿ŇŁ IĎwČ : SCBĲ lĘ UČ hČ Mh¡Ć lĎ ’Y¿Ą IŁ wČ l‘ČBĳĎ hČ 23

hŇ jąŁ =SyĆ=NjĆ ÉC’rĘC CWą jĘ xČ l‘ČBČę hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘ĲŁ lĘ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ l‘ČBĳĎ hČ tŇ yBăĄ
C’běŁ IĎwČ : MDĲĎbČŇ lĘ l‘ČB¡Č hČ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Ł =M’Ă yJËĂ hoĎŔhyĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă 24

rmĆ ’Ň ŁIęwČ Sy’ĂŔ MynăĂmŁ SĘ ÉZCxbČŇ olą =MWĎ ’ChÂ yĄwĘ tŇ olĳ ‘Ł wĘ MyxăĂ bĎŇ zĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ
MkĆŔ ydĄŇ yĘ=l‘Č ’ybăĂŇ mĄ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’Ğ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =NmĂ ÉTlĄ UĎ yĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ąĂ hĎ
’ChyĄţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĎę ‘Ł hĲĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ ű otăŇ ŁQkČŇ JĘ yhĂÂ yĘwČ : oSĲ pĘŇ nČ tŇ xČ ê¿Č oS¡ pĘŇ nČ 25

bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ MCJ¡ IČwČ ’YĄŔ yĄ=l’Č Sy’ăĂ ÉMCJhČ C’BąŁ MySĂÁ lĂ èĎ lČ wĘ MyYĂÄ rĎlĲĎ
C’YËĂ IŁ wČ : l‘ČBĲĎ hČ =tŇ yBĲĄ ry‘¿Ă=dŇ ‘Č Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MySĂŔ lĂ èăĎ hČ wĘ ÉMyYĂ rĎhĲĎ CkŇ lĂęSĘ IČwČ 26

l‘ČBĳĎ hČ tŇ băČŇ ~Ę mČ tŇ ’¡Ą CYŔ êĘ IĂwĲČ : hĎ CpĲŇ rĘWĘ IĂwĲČ l‘ČB¡Č hČ =tŇ yBĲĄ tŇ ob¿Ň ~Ę mČ =tŇ ’Ć 27

dŇ m¿Ą SĘ IČwČ : MoIĲhČ =dŇ ‘Č tŇ o’rĎxĞmĲČ lĘ Chm¿Ě WĂ yĘwČ l‘ČBČŔ hČ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉCYêĘ IĂwĲČ 28

rSăĆ ’Ğ ÉTbĎŇ nĘ =NBĆ M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎ y’ĄÂTĎ xĞ qrČţ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ l‘ČB¡Č hČ =tŇ ’Ć ’ChË yĄ 29

rS¿Ć ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ ÉylĄ gĘŇ‘Ć MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ mĄ ’Ch¡ yĄ rs¿Ď =âl l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yTăĂ xĹhĲĆ
: NdĲĎŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ wĲČ l’¡Ą =tŇ yBĲĄ

ynČŔ y‘ĄBĘ ÉrSĎ IĎhČ tŇ oWą ‘ĞlĲČ ÉtĎbŇŁ yTĂ hĹ=rSĆ ’Ğ N‘Č yąČ ’Chę yĄ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 30

Cb¿Ň SĘ yĲĄ My‘ĂŔ bĂŇ rĘ ynăĄBĘ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ ybăĄŇ lĘ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď ybĂŔ bĎŇ lĘ BĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ JĘ
ho¿ĎhyĘ=tŇ rČotĲŇ BĘ tŇ kĆŇ lËĆ lĎ rmËČ SĎ âl¿ ’Chę yĄwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’i¿Ą JĂ =l‘Č ì¡Ň lĘ 31

rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ w’Ň FăŁ xČ É l‘ČmĄ rsĎę âlă obĳŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ
hoĎŔhyĘ lxăĄ hĄ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ 32

ÉNDĄrĘIČhČ =NmĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lCb¿Ň GĘ =lkĎŇ BĘ l’¡Ą zĎxĞ MJ¿Ą IČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ tŇ o~¡ qČ lĘ 33

yèĳĂ nČmĘ hĲČ wĘ yn¡ĂbĄŇ w’rĚhĎ wĘ yd¿ĂŇ GĎhČ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ ZrĆ’ăĆ=lJĎ tŇ ’Ą ť SmĆ èĆŔ hČ xrăČzĘmĂ
yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : NSĲĎ BĎ hČ wĘ dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hČ wĘ NnŔŁ rĘ’Č lxČ năČ=l‘Č rSăĆ ’Ğ Ér‘ĄrŁ ‘ĞmĲĄ 34
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rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ otĳŇ rĎCbĲŇ GĘ =lkĎŇ wĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ=lkĎŇ wĘ ’ChË yĄ
35 Cr¿BĘ qĘ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă É’ChyĄ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ
36 ëŇ ląČ mĎ rSĆÄ ’Ğ MymĂę IĎhČ wĘ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ zx¿Ď ’Ď ohĲ yĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ NorĳmĘ SĲŁ BĘ ot¡Ň ’Ł

: NorĲmĘ SĲŁ BĘ hŇ n¡ĎSĎ =hŇ nĲĆmŁ SĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č É’ChyĄ
’y tŇ ’¡Ą dŇ BĄŔ ’Č êĘ wČ ÉMqĎ êĎÄ wČ HnĳĎBĘ tŇ măĄ yJăĂ hŇ tĎŇ ’ĞrĲĎC ChyĎŔzĘxČ ’Ğ M’ăĄ ÉhyĎlĘ tČŇ ‘ĞwĲČ

2 tŇ oxÄ ’Ğ MrĎoyţ=ëŇ lĆ UĲĆ hČ =tŇ BČ ‘bČŇ SăĆ ohyĘ xuăČêĂ wČ : hŇ kĲĎŇ lĎ mĘ UČ hČ ‘rČz¿Ć=lJĎ
ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĲĄBĘ ëŇ oêąmĂ ÉotŇ ’Ł bŇ nąŁ gĘŇêĂ wČ hŇ yĎęzĘxČ ’Ğ=NBĆ S’ăĎ oy=tŇ ’Ć ChyĎÁzĘxČ ’Ğ
yn¿ĄjĘ mĂ otËŇ ’Ł CrêÌĂ sĘ IČwČ tŇ oFĳ UĂ hČ rdăČŇ xĞBĲČ oê¡qĘ nĂ ymĄ =tŇ ’Ć wĘ ot¿Ň ’Ł MytĂŇ tĘŇ omUČ hČ

3 MynĳĂSĎ SSăĄ ’B¡Ą xČ tĘŇ mĂ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉHêĎ’Ă yhąĂ yĘwČ : tŇ mĲĎ Ch âl¿ wĘ Chy¡ĎlĘ tČŇ ‘Ğ
4 tŇ y‘Ă ybĂŇ èĘ hČ ţ hŇ năĎèĎ bČŇ C : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č tŇ kĆŇ l¿Ć mŁ hŇ y¡ĎlĘ tČŇ ‘ĞwĲČ

’b¿ĄŇ IĎwČ MyYĂŔ rĎlăĎ wĘ ÉyrĂJĎ lČ tŇ oy’Ň UĄ hČ yrăĄWĎ =tŇ ’Ć ű xuăČIĂwČ ‘dĎÁ yĎohĲ yĘ xlČÄSĎ
tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMtĎŇ ’Ł ‘BąČ SĘ IČwČ tŇ yrĂÁ BĘ MhĆÄ lĎ žtrŁ kĘŇ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ wyl¡Ď ’Ą MtËĎŇ ’Ł

5 rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ z¿Ć rmŔŁ ’Ň lĄ MCăĄYČ yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =NBĆ =tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ ’Ł ’rĘI¿ČwČ hoĎŔhyĘ
tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ yrĄŔ mĘ SăŁ wĘ tŇ BĎŔ èČ hČ y’ăĄBĎ ÉMJĆ mĂ tŇ ySąĂ lĂ èĘ hČ NCWĳ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ

6 rxăČ ’Č r‘Čè¡Č BČ tŇ yS¿Ă lĂ èĘ hČ wĘ rCsŔ r‘ČSăČ BĘ ÉtySĂ lĂ èĘ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą
7 MkĆŔ BĎ ÉtodŇ IĎhČ yêąĄSĘ C : xiĲĎ mČ tŇ yĂB¡Č hČ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć MêËĆrĘmČ SĘ C MyYĳĂrĎhĲĎ

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć CrËmĘ SĲĎ wĘ tŇ BĳĎ èČ hČ y’ăĄYĘ yĲŁ lJ¡Ł
8 tŇ or¡dĄŇ vĘ hČ =l’Ć ’B¿Ď hČ wĘ odŔ yĎBĘ wylăĎ kĄŇ wĘ Sy’Ă ť bŇ ybĂę sĎ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =l‘Č MêĆÄ pĘŇ uČ hĂ wĘ
9 lkăŇŁ JĘ tŇ oy’Ň UĄ hČ yrăĄWĎ CWÂ ‘ĞIĲČwĲČ : o’Ĳ bŇŁ bĘŇ C ot¿Ň ’Ň YĄBĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć Cy¿hĘ wĲĂ tŇ mĳĎ Cy

tŇ BĎŔ èČ hČ y’ăĄBĎ wySĎŔ nĎ’Ğ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉCxqĘ IĂwČ ůNhĄ JŁ hČ ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ ÈhCĎYĂ =rSĆ ’Ğ
10 yrăĄWĎ lĘ NhĄÁ JŁ hČ NêĄÄ IĂwČ : NhĲĄ JŁ hČ ‘d¿ĎŇ yĎohĲ yĘ=l’Ć C’b¡ŇŁ IĎwČ tŇ BĳĎ èČ hČ y’ăĄYĘ yĲŁ M‘¡Ă

rS¡Ć ’Ğ dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ rS¡Ć ’Ğ MyTĂŔ lĎ èĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtynĂ xĞhĲČ =tŇ ’Ć tŇ oy’Ň UĄ hČ
11 tŇ yĂBąČhČ PŇ tĆŇ JĆÄ mĂ odę yĎBĘ wylăĎ kĄŇ wĘ ű Sy’ăĂ MyYĂÁ rĎhĲĎ CdÄ mĘ ‘Č IĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ

ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l‘Č tŇ yĂBĳĎlČ wĘ xČ B¡Ą zĘUĂ lČ tŇ ylĂŔ ’Ň mĎ vĘ hČ ÉtyĂBČÄ hČ PŇ tĆŇ JąĆ=dŇ ‘Č ÉtynĂ mĎ yĘhČ
12 tŇ CdŔ ‘ĄhăĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉrzĆeĄÄhČ =tŇ ’Ć ÉwylĎ ‘Ď NêąĄ IĂwČ ëŇ lĆ UĆę hČ =NBĆ =tŇ ’Ć ’YăĂ oIwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yx¿Ă yĘ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ PŇ kĎŔ =CJIČwČ ChxĳĚSĎ mĘ IĂwČ ot¡Ň ’Ł CkŇ l¿Ă mĘ IČwČ
13 tŇ yB¿Ą M‘¡ĎhĎ =l’Ć ’b¿ŇŁ êĎ wČ M‘ĳĎhĎ NyY¡Ă rĎhĲĎ loq¿ =tŇ ’Ć hŇ yĎŔlĘ tČŇ ‘Ğ ‘măČ SĘ êĂ wČ
14 MyrąĂvĎ hČ wĘ TjĎę SĘ UĂ JČ dŇ CUÁ ‘ČhĲĎ =l‘ĲČ dŇ mĄÄ ‘Ł žëlĆ UĆ hČ hŇ eăĄhĂ wĘ ’rĆêĄÃ wČ : hoĲĎhyĘ

tŇ orĳYĘ YĲŁ xĞBĲČ ‘Čq¡ĄtŇŁ wĘ xČ mĄŔ WĎ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ M‘ąČ=lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉtorYĘ YĲŁ xĞhĲČ wĘ
‘rqtwwww.bibleist.ru
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‘dĎÄ yĎohĲ yĘ žwYČ yĘwČ : rSĆ qĲĎ rSĆ q¿Ć ’r¡ĎqĘ êĂ wČ hĎ ydĆŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ÉhyĎlĘ tČŇ ‘Ğ ‘rąČqĘ êĂ wČ 15

C’yYąĂ oh ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ lyĂxČę hČ ydăĄŇ qĚjĘ tŇ o’yUĄ hČ yr¿ĄWĎ =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ
rmăČ ’Ď yJĂ ť bŇ rĆxĳĎBĆ tŇ măĄ hĎ hĎ yr¡ĆxĞ’ĲČ ’B¿Ď hČ wĘ tŇ rŔŁ dĄŇ vĘ lČ tŇ yBăĄmĂ =l’Ć ÉHtĎŇ ’Ł
’ob¿Ň mĘ =ëŇ rĆDĲĆ ’obËŇ êĎ wČ MyĂdČŔ yĎ ÉHlĎ CmWąĂ IĎwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ m¡Č Cê=l’Č NhĄŔ JŁ hČ 16

‘dĎÁ yĎohĲ yĘ tŇ rÄŁ kĘŇ IĂwČ : MSĲĎ tŇ m¡Č CêwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ Mys¡Ă CihČ 17

hoĳĎhylĲČ M‘¡ĎlĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ M‘ĎŔ hĎ NybăĄŇ C ÉëlĆ UĆÄ hČ NybąĄŇ C ÉhoĎhyĘ NyBąĄ tŇ yrĂę BĘ hČ =tŇ ’ĲĆ
l‘ČBČÁ hČ =tŇ yBĲĄ ZrĆ’ĎÄ hĎ žM‘Č=lkĎŇ C’băŇŁ IĎwČ : M‘ĲĎhĎ Nyb¿ĄŇ C ëŇ lĆ U¡Ć hČ Nyb¿ĄŇ C 18

NhăĄ JŁ ÉNêĎmČ tŇ ’Ąę wĘ bŇ TĄŔ yhĄ CrăBĘ SĂ ÉwymĎ lĎ YĘ =tŇ ’Ć wĘ otŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć ChYĚę êĘ IĂwĲČ
tŇ yB¿Ą =l‘Č tŇ oD¡qĚjĘ NhËĄ JŁ hČ MWĆ IÌĎwČ tŇ oxĳ BĘ zĘUĂ hĲČ ynăĄpĘŇ lĂ Cg¡ŇrĘhĲĎ l‘ČBČŔ hČ
ű tŇ ’ăĄ wĘ MyYĂÁ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ yrĂÄ JĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ o’UĄ hČ ţ yrăĄWĎ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ : hoĲĎhyĘ 19

r‘ČS¿Č =ëŇ rĆDĲĆ C’obËŇ IĎwČ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄmĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ’Ć CdŇ yrąĂIŁ wČ ZrĆ’Ďę hĎ M‘ăČ=lJĎ
=M‘Č=lJĎ xm¿Č WĘ IĂwČ : MykĲĂŇ lĎ UĘ hČ ’i¿Ą JĂ =l‘Č bŇ SĆ I¡ĄwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ MyY¡Ă rĎhĲĎ 20

: KlśmĲ tŇ yB¿Ą bŇ rĆx¡ĆbČŇ CtŇ ym¿Ă hĄ ChyËĎlĘ tČŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ hŇ TĎ qĳĎSĎ ry‘ăĂhĎ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ
‘bČŇ SąĆ =tŇ nČSĘ BĂ : okĲŇ lĘ mĎ BĘ S’¿Ď ohyĘ Myn¡ĂSĎ ‘bČŇ S¿Ć =NBĆ by, 2

oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ S’ĎŔ ohyĘ ëŇ ăČlmĎ É’ChyĄlĘ
sŘ26 wymĳĎyĎ=lJĎ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ rSËĎ IĎhČ S’ÌĎ ohyĘ W‘Č IČÄwČ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ mĂ hŇ y¡ĎbĘŇ YĂ 3

M‘ËĎhĎ dŇ o‘¿ CrsĳĎ=âl tŇ om¡ BĎ hČ qr¿Č : NhĲĄ JŁ hČ ‘d¡ĎŇ yĎohĲ yĘ ChrĎŔ oh rSăĆ ’Ğ 4

ž lJŁ MynĂę hĞJĲŁ hČ =l’Ć S’ĎÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ omĲ BĎ BČ Myr¡ĂFĘ qČ mĘ CĲ Myx¿Ă BĘ zČmĘ 5

PŇ sĆ J¿Ć Sy’Ăě rbĄŔ o‘ PŇ sĆ JăĆ ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’bąĎŇ Cy=rSĆ ’Ğ MySĂÁ dĎŇ uĽhČ PŇ sĆ JĆÄ
tŇ yB¿Ą ’yb¡ĂŇ hĎ lĘ Sy’ĂŔ =bŇ lĆ l‘ăČ ÉhlĆ ‘ĞyĲČ rSąĆ ’Ğ PŇ sĆ JĆę =lJĎ oJĳ rĘ‘Ć tŇ oS¡ pĘŇ nČ
ÉCqEĘxČ yĘ MhĄę wĘ orĳJĎ mČ tŇ ’ăĄ mĄ Sy’¡Ă MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉMhĆ lĎ Cxą qĘ yĂ : hoĲĎhyĘ 6

: qdĆŇ BĲĎ MS¡Ď ’Y¿ĄUĎ yĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ lĘ tŇ yĂBČŔ hČ qdĆŇ BăĆ =tŇ ’Ć
Cq¿ EĘxĂ =âlĲ S’ĳĎ ohyĘ ëŇ lĆ UăĆ lČ hŇ n¡ĎSĎ SŁlË SĎ wĘ MyrÌĂWĘ ‘Ć tŇ nČÄSĘ BĂ yhĂę yĘwČ 7

ÉNhĄ JŁ hČ ‘dąĎŇ yĎohylĂ S’ĎÁ ohyĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ ž’rĎqĘ IĂwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ qdĆŇ B¿Ć =tŇ ’Ć Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ 8

tŇ yĂBĳĎhČ qdĆŇ BăĆ =tŇ ’Ć Myq¡Ă EĘxČ mĘ Mk¿ĆŇ nĘ y’ĲĄ ‘Č CDËmČ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MynĂŔ hĞJăŁ lČ wĘ
: ChnĲĚêĘ êĂ tŇ yĂB¡Č hČ qdĆŇ b¿ĆŇ lĘ =yJĲĂ MkĆŔ yrĄJĲĎ mČ tŇ ’ăĄ mĄ ÉPsĆ kĆÄ =CxqĘ êĂ =l’Č hŇ êĎę ‘Č wĘ
qE¡ĄxČ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ C M‘ĎŔ hĎ tŇ ’ăĄ mĄ ÉPsĆ JĆÄ =tŇ xČ qĘ yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ CtŇ ’¡Ł IĄwČ 9

qdb=t’
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ëlĆUĆhČ ’"sb ,yrq ëlĆUĆhČ ,bytk ëlĆmĆ v.20 .’y
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10 rx¡Ł bŇ u¿Ł IĂwČ dŇ xĎŔ ’Ć Noră’Ğ ÉNhĄ JŁ hČ ‘dąĎŇ yĎohĲ yĘ xuČÂ IĂwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ qdĆŇ B¿Ć =tŇ ’Ć
hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉSy’Ă =’obĲŇ BĘ Nymę ybř xČ BĄÁ zĘUĂ hČ lYĆ’ĄÄ žotŇ ’Ł NêăĄ IĂwČ oêĳlĘ dČŇ BĘ
=tŇ ybĲĄŇ ’b¿ĎŇ CUhČ PŇ sĆ J¡Ć hČ =lJĎ =tŇ ’Ć PŇ iČŔ hČ yrăĄmĘ SĲŁ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ hŇ UĎ SąĎ =CntĘŇ nĲĎ wĘ

11 ÉëlĆ UĆÄ hČ rpąĄŇ sŁ l‘Č IČÄwČ Norĳ’Ď BĲĎ PŇ sĆ J¡Ć hČ bŇ r¿Č=yJĂ MtĎŔ o’rĘJĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ
12 ÉCntĘŇ nĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’Y¿Ď mĘ eĂ hČ PŇ sĆ J¡Ć hČ =tŇ ’Ć CnŔ mĘ IĂwČ ÉCrYĚÄ IĎwČ lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ wĘ

hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ MydĂŇ qĚjĘ hČ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł dŇ yČ=l‘Č NJĎŔ tĚŇ mĘ hĲČ PŇ sĆ JăĆ hČ =tŇ ’Ć
13 ÉMyrĂdĘŇ GĲŁ lČ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą MyW¡Ă ‘Ł hĲĎ MynĂŔ BŁ lČ wĘ ÉZ‘ĄhĎ ySąĄ rĎxĎ lĘ Ch’ĚÁ yYĂ oIĲwČ

qdĆŇ BăĆ =tŇ ’Ć qE¡ĄxČ lĘ bŇ YĄŔ xĘ mČ ynăĄbĘŇ ’Č wĘ ÉMyYĂ ‘Ą tŇ onąqĘ lĂ wĘ NbĆŇ ’ĆŔ hĎ ybăĄŇ YĘ xĲŁ lĘ C
14 hŇ WĆÁ ‘Ď yĲĄ âlÄ žë’Č : hŇ qĲĎ zĘxĎ lĘ tŇ yĂB¡Č hČ =l‘Č ’Y¿Ą yĄ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ lĘ C hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ

bŇ h¡Ď zĎ yl¿Ă JĘ =lJĎ tŇ orŔ YĘ YăŁ xĞ ÉtoqrĎzĘmĂ tŇ orąUĘ zČmĘ ÉPsĆ JĆÄ tŇ oj¿ sĂ hoĎęhyĘ tŇ yBăĄ
15 hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yW¿Ą ‘Ł lĘ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’b¿ĎŇ CUhČ PŇ sĆ J¡Ć hČ =NmĂ PŇ sĆ kĳĎŇ =ylĂ kĘŇ C
16 rSĆÄ ’Ğ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć CbăŇ èĘ xČ yĘ âlÌ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ob¡Ň =CqEĘxĂ wĘ ChnĳĚêĘ yĂ

hŇ n¡ĎmĚ ’ĹbĲĆŇ yJ¿Ă hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł lĘ tŇ t¡ĄŇ lĎ MdĎŔ yĎ=l‘Č ÉPsĆ JĆÄ hČ =tŇ ’Ć CnąêĘ yĂ
17 hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ ’b¡ĎŇ Cy âl¿ tŇ o’Ŕ FĎ xČ PŇ sĆ kăĆŇ wĘ ÉMSĎ ’Ď PŇ sĆ JąĆ : MyWĲĂ ‘Ł Mh¿Ą
18 MxĆ Q¿Ď IĂwČ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ É l’Ą zĎxĞ hŇ lĆę ‘ĞyĲČ z’ăĎ : CyĲhĘ yĲĂ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ
19 xuČÂ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ wynĎŔ jĎ É l’Ą zĎxĞ MWĆ IąĎwČ HdĳĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ tŇ G¡Č=l‘Č

TpăĎŇ SĎ ohĲ yĘ CSyDăĂqĘ hĂ =rSĆ ’Ğ MySĂÃ dĎŇ uĽhČ =lJĎ tŇ ’ăĄ hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ăĎ ohyĘ
=lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ wySĎŔ dĎŇ qĽ=tŇ ’Ć wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ ykąĄŇ lĘ mČ wytĎÁ bŇŁ ’Ğ ChyĎÄzĘxČ ’Ğ wĲČ žMrĎohywĲĂ
É l’Ą zĎxĞlĲČ xlČęSĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ybăĄŇ C ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ or¿YĘ ’Ł BĘ ’YËĎ mĘ eĂ hČ bŇ hĎę EĎhČ

20 rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ S’¡Ď oy yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ l‘¿ČmĄ l‘Č I¡ČwČ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ
: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď

21 dŇ r¿ĄoIhČ âQ¡ mĂ tŇ yB¿Ą S’ĎŔ oy=tŇ ’Ć ÉCJIČwČ rSĆ qĳĎ=CrĲSĘ qĘ IĂwČ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ Cmq¿ĚIĎwČ
22 tŇ mŔŁ IĎwČ ChJăĚ hĂ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ ű rmąĄ SŁ =NBĆ dŇ bĎÄ zĎohĲ ywĂ tŇ ‘ĎmĘ SĂ ţ=NBĆ rkăĎŇ zĎřoyĲwĘ : ’QĲĎ sĂ

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ y¿ĎYĘ mČ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă otËŇ ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwČ
gy Chy¡ĎzĘxČ ’Ğ=NBĆ S’¿Ď oylĘ hŇ nĎŔ SĎ ÉSŁlSĎ wĘ MyrąĂWĘ ‘Ć tŇ nČÄSĘ BĂ

‘b¿ČŇ SĘ NorŔ mĘ SăŁ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ’Chą yĄ=NBĆ zxĎÄ ’Ď ohĲ yĘ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ
2 tŇ ’Ň FÁŁ xČ rxČÄ ’Č ëŇ lĆ IĄwČţ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć

M‘bry
’"yd ,w"d ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb V"yrbw P"kb Nk v.22 .yrq NymĂ IĎmĂ ,bytk NymĂ IĎBČ w’ NymĂ yĎBĘ v.10 .by

.w"k d"k +b h"d Nyy‘ : T"dw z"d ,b"d ,’"d ,l"sb Nkw t"ldbw t"ybb dbĎ zĎoywĘ ’"s ,w"Tdw
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: hŇ eĎUĲĆ mĂ rs¿Ď =âl l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¿Ă xĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ TbËĎŇ nĘ =NBĆ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ
dŇ yËČbĘŇ C MrĎę ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ l’ăĄ zĎxĞ ű dŇ yăČBĘ MnĄÂêĘ IĂwĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ 3

hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć zx¡Ď ’Ď ohĲ yĘ lx¿Č yĘwČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ l’¡Ą zĎxĞ=NBĆ dŇ d¿ČŇ hĞ =NBĆ 4

Mt¡ĎŇ ’Ł Zx¿Č lĎ =yJĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ZxČ lăČ =tŇ ’Ć Éh’Ď rĎ yJąĂ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą ‘mąČ SĘ IĂwČ
MrĳĎ’Ğ=dŇ yČ tŇ xČ ê¡ČmĂ C’Ŕ YĘ IăĄwČ ‘Č ySĂŔ om É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ hoąĎhyĘ NêĄÄ IĂwČ : MrĲĎ’Ğ ëŇ lĆ m¿Ć 5

CrsĎÁ =âl ëŇ ’Č ţ : MoSĲř lĘ SĂ lom¿ tĘŇ JĂ Mh¡Ć ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CbÌŇ SĘ IĲĄwČ 6

ÉMgČŇ wĘ ëŇ lĎřhĎř HBăĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yT¿Ăř xĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ M‘ËĎbĘŇ rĎyĲĎ=tŇ yBĲĄř tŇ ’Ň FÌŁ xČ mĲĄ
yJăĂ M‘Ďę zxĎÁ ’Ď ohylĂ ry’ĂÄ SĘ hĂ žâl yJăĂ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ hŇ d¡ĎŇ mĘ ‘Ď hŇ rĎŔ SĄ ’ĞhĲĎ 7

yJąĂ ylĳĂ gĘŇrČ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘ĞwĲČ bŇ kĆŇ rĆŔ hŇ rĎWăĎ ‘ĞwĲČ ÉMySĂ rĎjĲĎ MyèąĂ mĂ xĞ=M’Ă
=lkĎŇ wĘ zxËĎ ’Ď ohĲ yĘ yrÌĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : SdĲĚŇ lĎ rp¡ĎŇ ‘ĎJĲĆ Mm¿Ą WĂ yĘwČ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉMdĎŇ BĘ ’Ă 8

Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olhĞ otĳŇ rĎCbĲŇ gĘŇ C hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ
NorĳmĘ SĲŁ BĘ Chr¡ĚBĘ qĘ IĂwĲČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉzxĎ ’Ď ohĲ yĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ 9

É‘bČŇ SĆÄ wĎ MySąĂ ŁlSĘ tŇ nČÄSĘ BĂ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ S’¿Ď oy ëŇŁlË mĘ IĂwČ 10

É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č zxąĎ ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’ĎÄ ohyĘ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ S’¡Ď oylĘ hŇ nĎŔ SĎ
âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ hŇ W¿Ć ‘ĞIĲČwČ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SS¿Ą NorŔ mĘ SăŁ BĘ 11

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¿Ă xĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ TbËĎŇ nĘ =NBĆ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ w’Ň FÂŁ xČ =lJĎ mĂ rsĎę
rSăĆ ’Ğ otŔ rĎCbăŇ gĘŇ C hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉS’Ď oy yrąĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : ëŇ lĲĎ hĎ HB¿Ď 12

rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ yăĎYĘ mČ ’Ğ M‘¡Ă MxČŔ lĘ nĂ
M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎwĘ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉS’Ď oy bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ 13

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ M‘¡Ă NorŔ mĘ SăŁ BĘ ÉS’Ď oy rbąĄŇ uĎ IĂwČ o’ĳ sĘ JĂ =l‘Č bŇ SăČ yĎ
dŇ rĆIĄÄwČ oBĳ tŇ Cm¡ yĎ rS¿Ć ’Ğ oyŔlĘ xĎ =tŇ ’Ć hŇ lăĎ xĎ É‘SĎ ylĂ ’ĹwĲĆ 14

ybĂŔ ’Ď ű ybăĂŇ ’Ď rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉwynĎjĎ =l‘Č OĘ bĘŇ IąĄwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ăĎ oy wylĎÁ’Ą
My~ĳĂxĂ wĘ tŇ SĆ qăĆ xq¡Č ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wySĲĎ rĎpĲĎŇ C l’¡Ą rĎWĘ yĂ bŇ kĆŇ r¿Ć 15

ÉìdĘŇ yĲĎ bŇ JąĄ rĘhČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ lĘ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : My~ĲĂ xĂ wĘ tŇ SĆ q¿Ć wyl¡Ď ’Ą xu¿ČIĂwČ 16

rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yd¿ĄŇ yĘ=l‘Č wyd¡ĎŇ yĎ ‘SËĎ ylĂ ’Ĺ MWĆ IÌĎwČ odĳŇ yĎ bŇ J¡Ą rĘIČwČ tŇ SĆ uĆŔ hČ =l‘Č 17

rmĆ ’Ň ŁIęwČ roIŔwČ ÉhrĄyĘ ‘SąĎ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ xêĳĎpĘŇ IĂwČ hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą NoQË xČ hĲČ xtÌČŇ jĘ
qp¡ĄŇ ’ĞBĲČ MrËĎ’Ğ=tŇ ’Ć tÌĎŇ yJĂ hĂ wĘ MrĎŔ ’ĞbĲČŇ hŇ ‘ăĎCSêĘ ZxăĄ wĘ ÉhoĎhylĲČ hŇ ‘ąĎCSêĘ =ZxĄ
hlk=d‘
.s"tw +rt Nkw =tyBĄ tlm ’lb M‘ĎbĘ rĎyĎ t’FŁ xČmĄ ’"s v.6 .g"dw b"d ,’"d Nkw rsx MSŁ lĘ SĂ ’"s v.5 .gy

.r"tw ‘"t ,+rt Nkw CklĎ hĎ l"Y v.6 .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’yTĂ xĹhĆ ’"sb ,yrq ’yTĂ xĹhĆ v.6
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18 É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ lĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ xuĳĎIĂwČ My~¡Ă xĂ hĲČ xq¿Č rmĆ ’Ň IËŁ wČ : hŇ QĲĄ JČ =dŇ ‘Č
19 MyhĂę Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ wylĎÁ‘Ď PŇ YÄŁ qĘ IĂwČ : dŇ mĲŁ ‘ĞIĲČwĲČ Mym¡Ă ‘ĎjĘ =SŁlSĲĎ ëŇ I¿ČwČ hŇ YĎ rĘ’ČŔ =ëŇ hČ

Mr¡Ď’Ğ=tŇ ’Ć tĎŇ yJ¿Ă hĂ z’ËĎ MymĂŔ ‘ĎjĘ ÉSSĄ =o’ SmąĄ xĎ tŇ oJÄ hČ lĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
: MrĲĎ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ J¿Ć êČ Mym¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ hŇ êĎě ‘Č wĘ hŇ QĳĄ JČ =dŇ ‘Č

20 : hŇ nĲĎSĎ ’B¿Ď ZrĆ’¡ĎbĎŇ C’b¿ŇŁ yĎ bŇ ’ËĎ om yd¿ĄŇ CdŇ gĘŇ C ChrĳĚBĘ qĘ IĂwĲČ ‘S¡Ď ylĂ ’Ĺ tŇ mĎ I¿ĎwČ
21 =tŇ ’Ć CkŇ yl¿Ă SĘ IČwČ dŇ CdŔ GĘ hČ =tŇ ’ĲĆ C’ă rĎ ÉheĄhĂ wĘ Sy’Ăę MyrăĂbĘŇ qĲŁ ű MhăĄ yhĂÂ yĘwČ

yx¡Ă yĘwČ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ tŇ omă YĘ ‘ČBĘ ÉSy’Ă hĎ ‘GąČ IĂwČ ëŇ lĆ IĄÁwČ ‘SĳĎ ylĂ ’Ĺ rbĆŇ qăĆBĘ Sy’¡Ă hĎ
22 =tŇ ’Ć Zx¡Č lĎ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ É l’Ą zĎxĞ wĲČ : wylĲĎ gĘŇrČ=l‘Č MqĎ I¿ĎwČ
23 MhĆŔ ylĄ ’Ğ NpĆŇ IăĂwČ ÉMmĄ xĞrĲČyĘwČĲ MtąĎŇ ’Ł hoĎÄhyĘ žNxĎ IĎwČ : zxĲĎ ’Ď ohĲ yĘ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł l’ĳĄ rĎWĘ yĂ sŘ27

MtĎŔ yxĂ SĘ hČ ÉhbĎŇ ’Ď âlą wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČwĘ qxăĎ YĘ yĂ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć otŔ yrĂBĘ N‘ČmăČ lĘ
24 MrĳĎ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ l’ăĄ zĎxĞ tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ êĎ‘ĲĎ=dŇ ‘Č wyn¡ĎjĎ =l‘ČmĲĄ Mk¿ĎŇ ylĂ SĘ hĂ =âlĲ wĘ
25 =tŇ ’Ć xuąČIĂwČ zxĎę ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’ăĎ ohyĘ bŇ SĎ IĎÁwČ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ dŇ d¿ČŇ hĞ =NBĆ ëŇŁlË mĘ IĂwČ

wyb¡ĂŇ ’Ď zx¿Ď ’Ď ohĲ yĘ dŇ IËČmĂ xqČę lĎ rSăĆ ’Ğ l’ĄŔ zĎxĞ=NBĆ dŇ dăČŇ hĞ =NBĆ ÉdIČmĂ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿Ą‘Ď=tŇ ’Ć bŇ SĆ I¡ĎwČ S’ĎŔ oy ChJăĎ hĂ ÉMymĂ ‘ĎjĘ SŁlą SĎ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ

dy ëŇ ËČlmĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ zx¡Ď ’Ď oyĲ=NBĆ S’¿Ď oylĘ MyĂêČŔ SĘ tŇ năČSĘ BĂ
2 hŇ yăĎhĎ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć S’¡Ď oy=NbĆŇ Chy¿ĎYĘ mČ ’Ğ

Nyd¡ř ‘why oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ okŔ lĘ mĎ bĘŇ
3 wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂdĎŇ JĘ âl¡ qrČě hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrSĎ IĎhČ W‘Č IąČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=NmĂ
4 dŇ o‘¿ CrsĳĎ=âl tŇ om¡ BĎ hČ qr¿Č : hŇ WĲĎ ‘Ď wyb¡ĂŇ ’Ď S’¿Ď oy hŇ WËĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lkÌŇŁ JĘ
5 hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ hŇ q¿ĎzĘxĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ : tŇ omĲ BĎ BČ Myr¡ĂFĘ qČ mĘ CĲ Myx¿Ă BĘ zČmĘ M‘ËĎhĎ
6 MyJ¡Ă UČ hČ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ : wybĲĂŇ ’Ď ëŇ lĆ U¿Ć hČ =tŇ ’Ć MyJ¡Ă UČ hČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉëIČwČ odĳŇ yĎBĘ

rmęŁ ’Ň lĄ hoĎÁhyĘ hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ SĆ mŁ ţ=tŇ rČoêĲ rpĆŇ săĄ BĘ bŇ CtăŇ JĎ JČ tŇ ymĳĂ hĄ âlă
=M’Ă yJËĂ tŇ obŔ ’Ď =l‘Č CtăŇ mĘ CyĲ=âl ÉMynĂ bĎŇ C ÉMynĂ BĎ =l‘Č tŇ obąŇ ’Ď CtÄ mĘ CyĲ=âl

7 tŇ rĆWăĆ ‘Ğ ÉxlmÄ h=’ygĲĄŇBĘ ModąŇ ’Ĺ=tŇ ’Ć hŇ JĎÄ hĂ =’Ch : twmĲ yř o’¡ TĘ xĆ BĘ Sy’¿Ă
l’ĄŔ tĘŇ qĘ yĎ ÉHmĎ SĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ ‘lČ i¡Ć hČ =tŇ ’Ć Wp¿ČŇ tĎŇ wĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ

8 =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉhyĎYĘ mČ ’Ğ xląČ SĎ z’ăĎ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č
V’why
,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk tCmyĎ ’"sb ,yrq tmĎCy ,bytk tCmyĎ v.6 .yrq NDĎ‘ČohyĘ ,bytk NyDĂ‘ČohyĘ v.2 .dy

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tmĎCy ’"sbw ,r"tw s"t

www.bibleist.ru



598 b Myklm 14:9—24

hŇ ’¿Ć rĎtĘŇ nĂ hŇ k¡ĎŇ lĘ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć ’ChË yĄ=NBĆ zxÌĎ ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’ĎÄ ohyĘ
ÈhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyăĎYĘ mČ ’Ğ=l’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ăĎ ohyĘ xlČÂSĘ IĂwČ : MynĲĂ pĎŇ 9

ÉNonbĎŇ QĘ BČ rSąĆ ’Ğ zrĆ’ĆÁ hĎ =l’Ć xlČ SĎ ţ NonębĎŇ QĘ BČ rSăĆ ’Ğ xČ oxÁ hČ ůrmŁ ’Ň lĄ
rSăĆ ’Ğ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ IąČxČ rbÂŁ ‘ĞêĲČ wĲČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ yn¡ĂbĘŇ lĂ ì¿Ň êĘ BĂ =tŇ ’Ć =hŇ nĲĎêĘ rmŔŁ ’Ň lĄ
ì¡Ň ’ĞWĲĎ nĘ CĲ ModŔ ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉtĎ yJĂÄ hĂ hŇ JąĄ hČ : xČ oxĲ hČ =tŇ ’Ć sm¡Ł rĘêĂ wČ NonŔ bĎŇ QĘ BČ 10

hŇ ê¡Ď’Č hŇ êĎŔ lĘ pČŇ năĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎBĘ ÉhrĆGĎtĘŇ tĂŇ hŇ UĎ ląĎ wĘ ìŇ tĆŔ ybĄŇ BĘ bŇ SăĄ wĘ ÉdbĄŇ JĎ hĂ ìŇ BĳĆ lĂ
É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ąĎ ohyĘ l‘Č IČÄwČ ChyĎŔYĘ mČ ’Ğ ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ d¿ĎŇ ChywĲĂ 11

rS¿Ć ’Ğ SmĆ S¡Ć tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyăĎYĘ mČ ’Ğ wĲČ ’Ch¡ MynĂŔ pĎŇ C’ă rĎtĘŇ IĂwČ
žt’Ą wĘ : olhĽ’ĲĎ lĘ Sy’¿Ă Csn¡ĚIĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ PŇ gĆŇ e¿ĎIĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChylĲĂ 12, 13

=ëŇ lĆ mĲĆ S’¿Ď ohyĘ WpËČŇ êĎ ChyĎęzĘxČ ’Ğ=NBĆ S’ăĎ ohyĘ=NBĆ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyĎÄYĘ mČ ’Ğ
MĂlČÁSĎ CrĲyĘ tŇ mČÄ oxBĘ žZrŁ pĘŇ IĂwČ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ C’bŇŁ IĎwČ SmĆ SĳĎ tŇ ybăĄŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
xqăČlĎ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č hŇ eĎŔ jĂ hČ r‘ČSăČ =dŇ ‘Č ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć r‘ČSąČ BĘ 14

hoĎęhyĘ=tŇ yBĲĄ My’ăĂ YĘ mĘ eĂ hČ MylĂÁJĄ hČ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ PŇ sĆ JĆ hČ wĘţ=bŇ hĎ EĎhČ =lJĎ =tŇ ’Ć
: hŇ nĎ orĲmĘ SĲŁ bŇ SĎ I¡ĎwČ tŇ obĳŇ rĚ‘ĞêĲČhČ ynăĄBĘ tŇ ’¡Ą wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ ’ĲŁ bĘŇ C
M‘¡Ă MxČŔ lĘ nĂ rSăĆ ’Ğ wĲČ otŔ rĎCbăŇ gĘŇ C ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ S’ĎÁ ohyĘ yrĄÄ bĘŇ DĂ žrtĆŇ yĆwĘ 15

Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyăĎYĘ mČ ’Ğ
M‘¡Ă NorŔ mĘ SăŁ BĘ ÉrbĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉS’Ď ohyĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ 16

yxĂÄ yĘwČ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ ëŇŁlË mĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ 17

zx¡Ď ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’¿Ď ohyĘ tŇ omŔ yrăĄxĞ’ĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉS’Ď oy=NbĆŇ ChyąĎYĘ mČ ’Ğ
MhăĄ =âlhĞ ChyĳĎYĘ mČ ’Ğ yrăĄbĘŇ DĂ rtĆŇ y¡ĆwĘ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Sm¿Ą xĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ 18

wyl¿Ď ‘Ď CrÄ SĘ qĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ 19

Cht¡ĚŇ mĂ yĘwČ hŇ SĎ ykĂŔ lĎ ÉwyrĎxĞ’ĲČ Cxą lĘ SĘ IĂwČ hŇ SĎ ykĳĂŇ lĎ snĎ IăĎwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ rSĆ qËĆ
wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă MĂlËČ SĎ CrĲyBĂ rbÌĄŇ uĎ IĂwČ MysĳĂ CihČ =l‘Č ot¡Ň ’Ł C’¿ WĘ IĂwČ : MSĲĎ 20

SS¿Ą =NBĆ ’Chě wĘ hŇ yĎŔrĘzČ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ M‘ąČ=lJĎ CxÂqĘ IĂwČ : dŇ wĲĂDĎ ry‘¿ĂBĘ 21

hŇ năĎBĎ ’Chť : ChyĲĎYĘ mČ ’Ğ wyb¿ĂŇ ’Ď tŇ xČ ê¡Č otŔ ’Ł CkŇ lăĂ mĘ IČwČ hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć 22

: wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ëŇ lĆ U¡Ć hČ =bŇ kĲČŇ SĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ hĎ b¡ĆŇ SĂ yĘwČ tŇ lČŔ y’Ą =tŇ ’Ć
S’¡Ď oy=NbĆŇ Chy¿ĎYĘ mČ ’ĞlĲČ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SmĲĄ xĞ ÉtnČSĘ BĂ 23

NorŔ mĘ SăŁ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ąĎ oy=NBĆ M‘ĎÄ bĘŇ rĎyĲĎ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ
=lJĎ mĂ rsĎę âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ nĲĎSĎ tŇ x¡Č ’Č wĘ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č 24
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25 ÉbySĂ hĄ ’Chę : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ Étw’Ň FŁ xČ
ÉhoĎhyĘ rbąČŇ dĘŇ JĂ hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyăĎ=dŇ ‘Č tŇ m¡Ď xĞ ’ob¿Ň QĘ mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ =tŇ ’Ć
’ybĂŔ eĎhČ ÉyêČmĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ nąĎ oy oDÂbĘŇ ‘Č=dŇ yČBĘ rBĆę DĂ rSăĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ

26 dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ răĆmŁ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿Ă‘Ľ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ hŇ ’ÌĎ rĎ=yJĲĂ : rpĆŇ xĲĄ hČ tŇ G¿ČmĂ rS¡Ć ’Ğ
27 hoĎŔhyĘ rBăĆ dĂŇ =âlĲ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ rz¡Ą‘Ł Ny’¿ĄwĘ bŇ CzŔ‘Ď spĆŇ ’ăĆ wĘ ÉrCY‘Ď spĆŇ ’ąĆ wĘ

M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ dŇ y¡ČBĘ M‘ĄŔ ySĂ oIăwČ MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ MSăĄ =tŇ ’Ć ÉtoxmĘ lĂ
28 =rSĆ ’Ğ otăŇ rĎCbĲŇ gĘŇ C ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ M‘ĎÁ bĘŇ rĎyĲĎ yrĄÄ bĘŇ DĂ žrtĆŇ yĆwĘ : S’ĲĎ oy=NBĆ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ tŇ mËĎ xĞ=tŇ ’Ć wĘ qWĆ UÌĆ DČ=tŇ ’Ć bŇ ySĂÁ hĄ rSĆÄ ’Ğ wĲČ MxĎŔ lĘ nĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ

29 on¡bĘŇ hŇ y¿ĎrĘkČŇ zĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ M‘¡Ă wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ bŇ JąČ SĘ IĂwČ
wT M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ hŇ nĎŔ SĎ É‘bČŇ SĆÄ wĎ MyrąĂWĘ ‘Ć tŇ nČÄSĘ BĂ : wyêĲĎxĘ êČ

2 SSĄÄ =NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć hŇ y¡ĎYĘ mČ ’Ğ=NbĆŇ hŇ y¿ĎrĘzČ‘Ğ ëŇ ËČlmĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ
MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉMyĂêČÄ SĘ C MyèąĂ mĂ xĞ wĲČ okŔ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć

3 lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ Chy¡ĎlĘ kĎŇ yĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ
4 M‘ËĎhĎ dŇ o‘¿ CrsĳĎ=âl tŇ om¡ BĎ hČ qr¿Č : wybĲĂŇ ’Ď Chy¿ĎYĘ mČ ’Ğ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ
5 yhąĂ yĘwČ ëŇ lĆ UĆę hČ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ ‘GČÄ nČ yĘwČ : tŇ omĲ BĎ BČ Myr¡ĂFĘ qČ mĘ CĲ Myx¿Ă BĘ zČmĘ

ÉëlĆ UĆÄ hČ =NBĆ MtąĎŇ oywĘ tŇ ySĳĂ pĘŇ xĎ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ otŔ mŁ Moyă=dŇ ‘Č É‘rĎYŁ mĘ
6 rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ Chy¡ĎrĘzČ‘Ğ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ M‘¿Č=tŇ ’Ć Tp¡ĄŇ SŁ tŇ yĂBČŔ hČ =l‘Č

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď
7 dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă otËŇ ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhyĎrĘzČ‘Ğ bŇ JąČ SĘ IĂwČ sŘ28

8 ÉhnĆmŁ SĘ C MySąĂ ŁlSĘ tŇ nČÄSĘ BĂ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Mt¿ĎŇ oy ëŇŁlË mĘ IĂwČ
l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ=NbĆŇ ChyĎÄrĘkČŇ zĘ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ Chy¡ĎrĘzČ‘ĞlĲČ hŇ nĎŔ SĎ

9 CW¡ ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ W‘Č IąČwČ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ è¿Ď SĂ Nor¡mĘ SĲŁ BĘ
=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ Étw’Ň FŁ xČ mĲĄ rsĎę âlă wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ

10 ChtĳĄŇ ymĂ yĘwČ M‘¡ĎlĘ bĎŇ qĲĎ ChJ¿Ą IČwČ SbĄŔ yĎ=NBĆ MQăĚ SČ ÉwylĎ ‘Ď rSąŁ qĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
11 yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ hŇ yĳĎrĘkČŇ zĘ yrăĄbĘŇ DĂ rtĆŇ y¡ĆwĘ : wyêĲĎxĘ êČ ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ
12 É’ChyĄ=l’Ć rBąĆDĂ rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ ’Chă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ

: NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’iăĄ JĂ =l‘Č ì¡Ň lĘ Cb¿Ň SĘ yĲĄ My‘ĂŔ ybĂŇ rĘ ynăĄBĘ rmŔŁ ’Ň lĄ
13 hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ MySąĂ ŁlSĘ tŇ nČÄSĘ BĂ ëŇ lČŔ mĎ ÉSybĄŇ yĎ=NBĆ MCQą SČ
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MxĄÄ nČmĘ ž l‘Č IČwČ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ Mym¡Ă yĎ=xrČyĲĆ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ I¡ĎzĂ‘ĚlĘ 14

NorĳmĘ SĲŁ BĘ Syb¡ĄŇ yĎ=NBĆ MCQ¿ SČ =tŇ ’Ć ëŇ IËČwČ NorŔ mĘ SĲŁ É’bŇŁ IĎwČ hŇ YĎę rĘêĂ mĂ ydĂÁ GĎ=NBĆ
rSĳĎ qĎ rSăĆ ’Ğ or¡SĘ qĂ wĘ MCQŔ SČ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : wyêĲĎxĘ êČ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ Cht¡ĄŇ ymĂ yĘwČ 15

=hŇ JĲĆ yČ z’ăĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę tĚŇ JĘ MeăĎhĂ 16

yJËĂ hŇ YĎŔ rĘêĂ mĂ ÉhĎ ylĆÄ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ HBąĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ xsČÄ pĘŇ êĂ =tŇ ’Ć MxĄ nČmĘ ţ
tŇ nČÄSĘ BĂ : ‘ČuĲĄBĂ hĎ yt¡ĆŇ orh¿Ď hĲĆ =lJĎ tŇ ’ËĄ ëŇ IĳČwČ xt¡ČŇ pĎŇ âl¿ 17

ydÌĂŇ GĎ=NBĆ MxĄÄ nČmĘ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘ĞlĲČ hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ MySąĂ ŁlSĘ
âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ Myn¡ĂSĎ rWĆ ‘¿Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č 18

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¿Ă xĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ TbËĎŇ nĘ =NBĆ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ w’Ň FÁŁ xČ l‘ČÄ mĄ rsĎ ţ
lCpŔ lĘ ÉMxĄ nČmĘ NêąĄ IĂwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ lCpąŇ ’BăĎ : wymĲĎ yĎ=lJĎ 19

ž’YĄ IŁ wČ : odĲŇ yĎBĘ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ qyz¿ĂxĞhĲČ lĘ oêŔ ’Ă ÉwydĎŇ yĎ tŇ oyąhĘ lĲĂ PŇ sĆ JĳĎ =rJČ JĂ PŇ lĆ ’¡Ć 20

ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉttĄŇ lĎ lyĂxČŔ hČ yrăĄoBGĂ =lJĎ l‘Č ť l’Ąę rĎWĘ yĂ=l‘Č PŇ sĆ JĆÁ hČ =tŇ ’Ć MxĄÄ nČmĘ
=âlwĘ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉbSĎ IĎÄwČ dŇ xĳĎ ’Ć Sy’ăĂ lĘ PŇ sĆ J¡Ć MylËĂ qĎ SĘ MyèÌĂ mĂ xĞ rCèŔ ’Č
MhăĄ =’olhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ Mx¡Ą nČmĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ MS¡Ď dŇ mČ ‘¿Ď 21

bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ 22

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ y¿ĎxĘ qČ jĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă Mx¡Ą nČmĘ
hŇ yĎÄxĘ qĲČjĘ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘ĞlĲČ hŇ nĎŔ SĎ MyèăĂ mĂ xĞ ÉtnČSĘ BĂ 23

hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : MyĂtĲĎŇ nĎSĘ Nor¡mĘ SĲŁ BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č MxÌĄ nČmĘ =NbĆŇ 24

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ Étw’Ň FŁ xČ mĲĄ rsĎę âlă
Nomą rĘ’Č BĘ NorÁ mĘ SĲŁ bĘŇ ChJĄÄ IČwČ oSę ylĂ SĎ ChyĎÁlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ jĆÄ žwylĎ ‘Ď rSăŁ qĘ IĂwČ 25

ynăĄBĘ mĂ Sy’¡Ă Myè¿Ă mĂ xĞ oUË ‘Ă wĘ hŇ yĄŔrĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ GăŁ rĘ’Č =tŇ ’Ć ëŇ lĆ mĆ =tŇ yBĲĄ
rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ y¡ĎxĘ qČ pĘŇ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : wyêĲĎxĘ êČ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ Cht¡ĄŇ ymĂ yĘwČ MydĳĂŇ ‘ĎlĘ gĂŇ 26

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ hŇ WĳĎ ‘Ď
hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘ĞlĲČ hŇ nĎŔ SĎ ÉMyĂêČÄ SĘ C MyèąĂ mĂ xĞ tŇ nČÄSĘ BĂ 27

: hŇ nĲĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć Nor¡mĘ SĲŁ BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ChyÌĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ jăĆ ëŇ lČ mĎ ţ
TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ Étw’Ň FŁ xČ =NmĂ rsĎę âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ 28

tŇ lăČ gĘŇêĂ È’BĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ xqČ jăĆ ymĄÂ yBĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ 29

hŇ kĎÃ ‘ĞmĲČ =tŇ yBĲĄ lbăĄŇ ’Ď =tŇ ’Ć wĘ NoIÃ‘Ă =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ ůrCè’Č ëŇ lĆ măĆ ÈrsĆ ’Ć lĘ jĂ
lJ¡Ł hŇ lĎ ylĂŔ GĎhČ =tŇ ’Ć wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ roYą xĎ =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ qĆÄ =tŇ ’Ć wĘ xČ onyĎţ=tŇ ’Ć wĘ
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30 hŇ lĎę ’Ą =NBĆ ‘ČSăĄ oh rSĆ qĆÁ =rSĎ qĘ IĂwČ : hŇ rĎCèĲ ’Č Ml¡Ą gĘŇ IČwČ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ ZrĆ’ăĆ
tŇ năČSĘ BĂ wyêĳĎxĘ êČ ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ ChtĄŔ ymĂ yĘwČ ÉChJĄÄ IČwČ ChyĎŔlĘ mČ rĘ=NBĆ ÉxqČ jĆÄ =l‘Č

31 MeăĎhĂ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ xqČ p¡ĆŇ =yrĄbĘŇ DĂ rtĆŇ y¿ĆwĘ : hŇ IĲĎzĂ‘Ě=NBĆ Mt¡ĎŇ oylĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ

32 Mt¿ĎŇ oy ëŇ ËČlmĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ Chy¡ĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ p¿ĆŇ lĘ MyĂêČŔ SĘ tŇ năČSĘ BĂ
33 okŔ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ChI¡ĎzĂ‘Ě=NBĆ

: qodĲŇ YĎ =tŇ BČ ’S¡Ď CryĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ wĘ
34 : hŇ WĲĎ ‘Ď wyb¡ĂŇ ’Ď ChI¿ĎzĂ‘Ě hŇ WËĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lkÌŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ
35 ’Chę tŇ omĳ BĎ BČ Myr¡ĂFĘ qČ mĘ CĲ Myx¿Ă BĘ zČmĘ M‘ËĎhĎ dŇ o‘ę CrsĎŔ âlă ÉtomBĎ hČ qrąČ
36 rSăĆ ’Ğ Mt¡ĎŇ oy yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : NoyĲlĘ ‘ĆhĲĎ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČS¿Č =tŇ ’Ć hŇ nËĎBĎ

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď
37 NyY¡Ă rĘ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ÉxČ ylĂÄSĘ hČ lĘ hoĎęhyĘ lxăĄ hĄ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ
38 wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉMtĎŇ oy bŇ JąČ SĘ IĂwČ : ChyĲĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ j¿Ć tŇ ’¡Ą wĘ MrĳĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ zx¿Ď ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉrbĄŇ uĎ IĂwČ
zT ChyĳĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ p¡ĆŇ lĘ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=‘bĲČŇ SĘ ÉtnČSĘ BĂ

2 okŔ lĘ mĎ BĘ zxăĎ ’Ď ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć Mt¡ĎŇ oy=NBĆ zx¿Ď ’Ď ëŇ ËČlmĎ
ynËĄy‘ĄBĘ rSĎę IĎhČ hŇ WăĎ ‘Ď=âlĲ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ wĘ

3 MgąČŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ ëŇ rĆd¡ĆŇ BĘ ëŇ lĆ IĄěwČ : wybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂdĎŇ JĘ wyh¡Ď Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
MtĎŔ ’Ł ÉhoĎhyĘ SyrąĂoh rSĆÄ ’Ğ MyĂŔoGhČ ÉtobŇ ‘ĞtĲŇŁ JĘ S’ĄŔ BĎ rybăĂŇ ‘ĹhĲĆ ÉonBĘ =tŇ ’Ć

4 tŇ xČ t¡ČŇ wĘ tŇ o‘ĳbĎŇ GĘ hČ =l‘Č wĘ tŇ om¡ BĎ BČ rFËĄ qČ yĘwČ xČ BÌĄ zČyĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ
5 ChyÌĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ pĆÄ C MrĎ’Ğ ţ=ëŇ lĆ mĲĆ NyYăĂ rĘ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ z’ăĎ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ

Cl¡ kĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ zxĎŔ ’Ď =l‘Č ÉCrYĚÄ IĎwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ
6 MrĎŔ ’ĞlĲČ ÉtlČ y’Ą =tŇ ’Ć MrąĎ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ NyYĂÄ rĘ bŇ ySĂ hĄ ţ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : MxĲĄ QĎ hĂ lĘ

MSĎŔ CbŇ SĘ IăĄwČ tŇ lČŔ y’Ą C’BăĎ ÉMyUĂ orř ’Ğ wĲČ tŇ olĳ y’Ąř mĲĄ Myd¡ĂŇ ChyĘhČ =tŇ ’Ć lè¿Ą nČ yĘwČ
7 =ëŇ lĆ mĲĆ rsĆ ląĆjĘ tŇ lČ gĘŇêĂ ţ=l’Ć MykĂę ’Ď lĘ mČ zxĎÁ ’Ď xlČÄSĘ IĂwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č

MrĎę ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ PŇ JăČ mĂ ynĂ ‘ĄÁ SĂ ohĲ wĘ hŇ lĄÄ‘Ğ ynĂ ’ĳĎ ì¡Ň nĘ bĂŇ C ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č rmŔŁ ’Ň lĄ ÉrCè’Č
8 PŇ sĆ JăĆ hČ =tŇ ’Ć zxĎÁ ’Ď xuČÄ IĂwČ : ylĲĎ ‘Ď Mym¡Ă ouhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉPJČ mĂ C

bhzh=t’w
bwrb ,yrq MymĂ od’ĞwČ v.6 .’"d Nkw rsx tŁly’ĄmĄ ’"sw ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d Nkw tlĎ y’ĄmĄ ’"s v.6 .zT

.r"tw ‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rsx MymĂ dŁ ’ĞwČ w’ MymĂ od’ĞwČ y"k Myrps
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xl¿Č SĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ tŇ or¡YĘ ’ĲŁ bĘŇ C hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ É’YĎ mĘ eĂ hČ bŇ hĎę EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
ëŇ lĆ mĆÄ ž l‘Č IČwČ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉwylĎ ’Ą ‘mąČ SĘ IĂwČ : dŇ xČ SĲŁ rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ lĘ 9

: tŇ ymĲĂ hĄ NyY¡Ă rĘ=tŇ ’Ć wĘ hŇ rĎyqĳĂ hĎ l¡Ć gĘŇ IČwČ hĎ WĆŔ jĘ tĘŇ IĂwĲČ ÉqWĆ UĆÄ DČ=l’Ć rCèą ’Č
qWĆ UĆŔ CD ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ rsĆ ’ąĆ lĘ jĂ tŇ lČÄgĘŇêĂ tŇ ’Ň rČqĘ lĂ ţ zxĎÃ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ ëŇ lĆ IăĄwČ 10

=l’Ć zxĎÁ ’Ď ëŇ lĆ UĆÄ hČ žxlČ SĘ IĂwČ qWĆ UĳĎ dČŇ BĘ rSăĆ ’Ğ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć ’rĘI¿ČwČ
: ChWĲĄ ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ lĘ ot¡Ň ynĂ bĘŇ êČ =tŇ ’Ć wĘ xČ BËĄ zĘUĂ hČ tŇ CmÌ DĘ=tŇ ’Ć NhĄę JŁ hČ hŇ IăĎrĂC’Ĳ
zxĎÁ ’Ď ëŇ lĆ UĆÄ hČ žxlČ SĎ =rSĆ ’Ğ lkăŇŁ JĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć Nh¡Ą JŁ hČ hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ NbĆŇ IËĂwČ 11

: qWĆ UĲĎ DČmĂ zx¡Ď ’Ď =ëŇ lĆ UĲĆ hČ ’oB¿ =dŇ ‘Č NhĄŔ JŁ hČ hŇ IăĎrĂC’Ĳ ÉhWĎ ‘Ď NJąĄ qWĆ UĆę DČmĂ
ëŇ lĆ UËĆ hČ bŇ r¿ČqĘ IĂwČ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ ’rĘI¿ČwČ qWĆ UĆŔ DČmĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ ’bąŇŁ IĎwČ 12

ëŇ i¡Ą IČwČ otŔ xĎ nĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ lĎ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć rTąĄ qĘ IČwČ : wylĲĎ ‘Ď l‘Č I¿ČwČ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č 13

tŇ ’ĄÄ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l‘Č ol¡ =rSĆ ’Ğ Mym¿Ă lĎ èĘ hČ =MDĲČ=tŇ ’Ć qrËŁ zĘIĂwČ oJĳ sĘ nĂ =tŇ ’Ć 14

tŇ yĂBČŔ hČ ynăĄjĘ Ét’Ą mĄ bŇ rĄę qĘ IČwČ ůhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rSăĆ ’Ğ ÈtSĆ xŁ eĘ hČ xBăČ zĘUĂ hČ
xČ B¡Ą zĘUĂ hČ ëŇ rĆy¿Ć=l‘Č otËŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ NyB¡ĄmĂ C xČ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉNyBĄ mĂ
xČ BăĄ zĘUĂ hČ l‘ăČ rmęŁ ’Ň lĄ NhĄÁ JŁ hČ hŇ IĎÄrĂC’Ĳ =tŇ ’Ć zxĎ ’Ď ţ=ëŇ lĆ UĲĆ hČ whř wăYyw : hŇ nĎ opĲŇ YĎ 15

tŇ lÌČ ‘Ł =tŇ ’Ć wĲĘ bŇ rĆ‘ĆÁ hĎ tŇ xČÄ nĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ žrqĆBŁ hČ =tŇ lČ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć rTăĄ qĘ hČ lodÃ GĎhČ
MhĆŔ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C ÉZrĆ’ĎÄ hĎ M‘ąČ=lJĎ tŇ lČÂ‘Ł tŇ ’Ą wĘţ otę xĎ nĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ
yQ¡Ă =hŇ yĆhĘ yĲĂ tŇ SĆ xËŁ eĘ hČ xBÌČ zĘmĂ C qrĳŁ zĘêĂ wylăĎ ‘Ď xbČŇ z¡Ć=MDČ=lkĎŇ wĘ hŇ lËĎ ‘Ł MD¿Č=lkĎŇ wĘ
žZ~ĄqČ yĘwČ : zxĲĎ ’Ď ëŇ lĆ U¿Ć hČ hŇ C¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ NhĳĄ JŁ hČ hŇ IăĎrĂC’Ĳ W‘Č I¡ČwČ : ruĲĄbČŇ lĘ 16, 17

rŁIŔJĂ hČ =t’ř w ÉMhĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ rsČ IąĎwČ tŇ onę kŇŁ UĘ hČ tŇ orăGĘ sĘ UĂ hĲČ =tŇ ’Ć zxĎÁ ’Ď ëŇ lĆ UĆÄ hČ
otŔ ’Ł NêăĄ IĂwČ hĎ yêĳĆxĘ êČ rSăĆ ’Ğ tŇ SĆ x¡Ł eĘ hČ rq¿ĎBĎ hČ l‘ËČmĄ dŇ rĂŔ oh MIăĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
tŇ yĂBČę bČŇ CnăBĎ =rSĆ ’Ğ tŇ BĎÁ èČ hČ ëŇ sČ ymĂ =tŇ ’Ć wĘ : MynĲĂ bĎŇ ’Ğ tŇ pĆŇ Y¿ĆrĘmČ l‘¡Č 18

: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć yn¡ĄjĘ mĂ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ bŇ s¡Ą hĄ hŇ nĎ oYŔ yxĂ hĲČ ÉëlĆ UĆÄ hČ ’obąŇ mĘ =tŇ ’Ć wĘ
yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ zx¡Ď ’Ď yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ 19

sŘ29 =M‘Ă rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉzxĎ ’Ď bŇ JąČ SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ 20

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ChI¿ĎqĂ zĘxĂ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ

hŇ lÌĎ ’Ą =NBĆ ‘ČSĄÄ oh ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ zx¡Ď ’Ď lĘ hŇ rĄŔ WĘ ‘Ć MyêăĄSĘ ÉtnČSĘ BĂ zy
NwrmVb
=t’Ć ’"sb ,yrq =t’Ć ,bytk =t’ĆwĘ v.17 .b"d Nkw yrqw bytk ChCĄYČyĘwČ ’"sb ,yrq hCĆYČIĘwČ ,bytk ChCĄYČyĘwČ v.15

.s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
www.bibleist.ru
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2 qrČę hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : MynĲĂ SĎ ‘SČ ê¿Ą l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č NorËmĘ SĲŁ bĘŇ
3 rsĆ ’¡Ć nĘ mČ lĘ SČ hŇ lĎŔ ‘Ď wylăĎ ‘Ď : wynĲĎpĎŇ lĘ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ JĘ âlť
4 =ëŇ lĆ mĲĆ ž’YĎ mĘ IĂwČ : hŇ xĲĎ nĘ mĂ ol¡ bŇ SĆ I¿ĎwČ dŇ bĆŇ ‘ĆŔ É‘ČSĄÄ oh olą =yhĂ yĘwĲČ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ

MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ ’osă =l’Ć ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ xląČ SĎ rSĆÄ ’Ğ rSĆ qĆę ‘ČSĄÁ ohBĘ rCèÄ ’Č
ëŇ lĆ măĆ ÉChrĄÄ YĘ ‘Č IĲČwČĲ hŇ nĳĎSĎ bĘŇ hŇ năĎSĎ JĘ rCè¡ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć lĘ hŇ xËĎ nĘ mĂ hŇ l¿Ď ‘ĹhĲĆ =âlwĘ

5 É l‘Č IČÄwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ l‘Č I¿ČwČ : ’lĆ JĲĆ tŇ yB¿Ą Chr¡ĄsĘ ’Č IĲČwČ rCèŔ ’Č
6 ‘ČSĄę ohlĘ tŇ y‘ĂÁ ySĂ êĘ hČ tŇ nČÄSĘ BĂ : MynĲĂ SĎ SŁl¿ SĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď rYČ I¿ĎwČ NorŔ mĘ SĲŁ

bŇ SĆ ŁIÄwČ hŇ rĎCèĳ ’Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć lgĆŇ I¿ĆwČ NorŔ mĘ SăŁ =tŇ ’Ć ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ kąČŇ lĎ
: ydĲĎŇ mĎ yr¿Ą‘Ď wĘ Nz¡ĎoG rh¿Č nĘ robËŇ xĎ bĘŇ C xlÌČ xĘ BČ MtĎÁ ’Ł

7 ÉMtĎŇ ’Ł hŇ ląĆ ‘ĞUĲČ hČ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ą TĘ xĲĎ =yJĂ yhĂę yĘwČ
Myh¿Ă Łl’Ĺ C’¡ rĘyIĲĂwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ dŇ y¡Č tŇ xČ êČě mĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ

8 ynăĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ tŇ ouă xĚBĘ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : MyrĲĂxĄ ’Ğ
9 ÉMyrĂbĎŇ DĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ă jĘ xČ yĘwČ : CWĲ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

MhĆŔ yrĄ‘ăĎ=lkĎŇ BĘ ÉtomBĎ MhąĆ lĎ CnÄbĘŇ IĂwČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l‘Č NkĄŔ =âl rSăĆ ’Ğ
10 MyrĳĂSĄ ’Ğ wĲČ tŇ ob¡Ň ~ĄmČ MhËĆ lĎ CbŇ ~ÌĂ IČwČ : rYĲĎ bĘŇ mĂ ry‘¿Ă=dŇ ‘Č Myr¡ĂYĘ on lD¿ČgĘŇUĂ mĂ
11 ÉMSĎ =CrFĘ qČ yĘwČ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ tŇ xČ t¡ČŇ wĘ hŇ hĎŔ bŇŁ gĘŇ hŇ ‘ăĎbĘŇ GĂ =lJĎ l‘Č ť

MyrăĂbĎŇ DĘ ÉCW‘ĞIĲČwĲČ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ ho¡ĎhyĘ hŇ l¿Ď gĘŇhĆ =rSĆ ’Ğ MyĂěoGJČ tŇ omŔ BĎ =lkĎŇ BĘ
12 ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ MylĳĂ QĚ GĂ hČ Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć sy‘¡ĂkĘŇ hČ lĘ My‘ĂŔ rĎ
13 hŇ dĎÃ ChybĲĂŇ C l’ăĄ rĎWĘ yĂBĘ hoĎÃhyĘ dŇ ‘Č IăĎwČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć CW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ MhĆŔ lĎ

ÉCrmĘ SĂ wĘ ÉMy‘Ă rĎhĲĎ MkąĆŇ ykĄŇ rĘDČmĂ CbŇ žSĚ Ç rmęŁ ’Ň lĄ hŇ zĆÁxŁ =lkĎŇ o’ybĂŇ nĘ =lJĎ ždyČBĘ
ÉrSĆ ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ rĎŔ oêhČ =lkĎÄ JĘ ytČŔ ouxĚ ytăČŇ wŁ YĘ mĂ

14 CSą qĘ IČwČ C‘mĳĄ SĎ âl¡ wĘ : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ hČ yd¿ČŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ y¡ČBĘ MkĆŔ ylĄ ’Ğ yêĂ xĘ lăČ SĎ
: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ CnymĂŔ ’ĹhĲĆ âlă ÉrSĆ ’Ğ MtĎŔ obŇ ’Ğ PŇ rĆ‘ăŁ JĘ ÉMjĎ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć

15 Ét’Ą wĘ MtĎŔ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ răČJĎ rSăĆ ’Ğ ÉotŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć wĘ wyuĎę xĚ =tŇ ’Ć Csă ’ĞmĘ IĂwČ
yrąĄxĞ’ĲČ wĘ ClBĎŔ hĘ IĆwČ É lbĆŇ hĆÄ hČ yrąĄxĞ’ĲČ CÁkŇ lĘ IĄÄwČ MBĳĎ dŇ y‘¡ĂhĄ rS¿Ć ’Ğ wytĎŔ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ
tŇ oW¿ ‘Ğ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ MtĎŔ ’Ł ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ MtĎŔ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ

16 hŇ k¡ĎŇ iĄ mČ MhËĆ lĎ CW¿ ‘ĞIĲČwČ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉtwŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć Cbę zĘ‘Č IĲČwČ : MhĲĆ JĎ
MynV
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Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ ÉCwxĞêĲČSĘ IĲĂwČ hŇ rĎę ySĄ ’Ğ CWă ‘ĞIĲČwČ MylĳĂ gĎŇ‘Ğ Mř ynăV
Cm¿ sĘ qĘ IĂwČ S’ĄŔ BĎ ÉMhĆ ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ MhąĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć CrybĂŇ ‘ĞIĲČwĲČţ : l‘ČBĲĎ hČ =tŇ ’Ć 17

: osĲ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ Crę JĘ mČ tĘŇ IĲĂwČ CSxĳĄ nČ yĘwČ Mym¡Ă sĎ qĘ
r’ČŔ SĘ nĂ âlă wynĳĎjĎ l‘ăČmĄ Mr¡ĄsĂ yĘwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ Éd’Ł mĘ hoąĎhyĘ PŇ eČÄ’Č tĘŇ IĂwČ 18

tŇ w¡Ł YĘ mĂ =tŇ ’Ć rmČŔ SĎ âlă hŇ dĎě ChyĘ=MGČ : oDĲbČŇ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ TbĆŇ S¿Ą qrËČ 19

s’ČÄ mĘ IĂwČ : CWĲ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ ou¿ xĚBĘ CkŔ lĘ IăĄwČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ 20

rS¿Ć ’Ğ dŇ ‘ËČ MysĳĂ SŁ =dŇ yČBĘ Mn¡ĄêĘ IĂwĲČ MeĄŔ ‘Č yĘwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ ‘rČ ząĆ=lkĎŇ BĘ hoĎÁhyĘ
CkŇ yl¡Ă mĘ IČwČ dŇ wĂŔDĎ tŇ yBăĄ É l‘ČmĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ ‘răČqĎ =yJĲĂ : wynĲĎjĎ mĂ Mk¡ĎŇ ylĂ SĘ hĂ 21

hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎ ’ř DČÁ IČwČ TbĳĎŇ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ=tŇ ’Ć
tŇ w’Ň F¿Ł xČ =lkĎŇ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ ’¿Ď TĎ xĞ M’¡Ď yTĄ xĹhĲĆ wĘ 22

hoąĎhyĘ rysĂÄ hĄ =rSĆ ’Ğ dŇ ‘Č ţ : hŇ eĎUĲĆ mĂ Crs¡Ď =âl hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ 23

My’ĳĂ ybĂŇ eĘ hČ wydăĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’ĞJĲČ wynĎŔ jĎ l‘ăČmĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hŇ rĎCèŔ ’Č ÉotŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘ąČmĄ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ lgĆŇ IĂÄwČ

MyĂwČŔrĘpČŇ sĘ C ÉtmĎ xĞmĲĄ C hŇ CąĎř‘ČmĲĄ C hŇ tĎŇ CJmĂ Cţ lbĆÃ BĎ mĂ rCèÃ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ ’băĄŇ IĎwČ 24

NorŔ mĘ SăŁ =tŇ ’Ć ÉCSrĘIĲĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ xČ ê¡Č NorŔ mĘ SĲŁ yrăĄ‘ĎBĘ ÉbSĆ ŁIÄwČ
hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć C’¡ rĘyĲĎ âl¿ MSĎŔ MêăĎbĘŇ SĂ ÉtQČ xĂ tĘŇ BĂ yhĂę yĘwČ : hĎ yrĲĆ‘ĎBĘ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ 25

Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ BĎ Myg¡ĂŇrĘhĲŁ Cy¿hĘ IĲĂwČ tŇ oyŔrĎ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉMhĆ BĎ hoąĎhyĘ xQČÄSČ yĘwČ 26

NorŔ mĘ SĲŁ yrăĄ‘ĎBĘ ÉbSĆ oêÄ wČ ÉtĎ ylĂÄgĘŇhĂ rSąĆ ’Ğ MyĂęoGhČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈrCè’Č ëŇ lĆ măĆ lĘ
tŇ oyęrĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć MBăĎ =xQČ SČ yĘwČ ZrĆ’ĳĎhĎ yhăĄŁl’Ĺ Tj¡Č SĘ mĂ =tŇ ’Ć C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ âlă
yh¿ĄŁl’Ĺ Tj¡Č SĘ mĂ =tŇ ’Ć My‘ĂŔ dĘŇ yĲŁ MnăĎ y’Ą ÉrSĆ ’ĞJĲČ MtĎŔ o’ MytăĂŇ ymĂ mĘ ÉMeĎhĂ wĘ
ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ mĲĄ dŇ xąĎ ’Ć ÉhUĎ SĎÄ CkŇ yląĂ hŁ rmęŁ ’Ň lĄ rCèÁ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ wYČÄ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 27

yh¿ĄŁl’Ĺ Tj¡Č SĘ mĂ =tŇ ’Ć MrĄě yŁ wĘ MSĳĎ CbŇ SĘ yăĄwĘ Ck¡Ň lĘ yĲĄwĘ MèĎŔ mĂ MtăĆŇ ylĂ gĘŇhĂ rSăĆ ’Ğ
bŇ SĆ I¡ĄwČ NorŔ mĘ èăŁ mĂ ÉClgĘŇhĂ rSąĆ ’Ğ MynĂę hĞJĲŁ hČ mĲĄ dŇ xăĎ ’Ć ’bÂŁ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 28

MyWĂŔ ‘Ł CyăhĘ IĲĂwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć C’¿ rĘyyĲĂ ëŇ y’¡Ą MtĎŔ ’Ł hŇ răĆom ÉyhĂ yĘwĲČ l’ĳĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ 29

MynĂŔ rŁ mĘ èăŁ hČ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ tŇ omę BĎ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ ű CxyeăĂIČwČ wyhĳĎŁl’Ĺ yoG¡ yoG¿
ÉCW‘Ď lbĆę bĎŇ ySăĄ nĘ ’Č wĘ : MSĲĎ Myb¡ĂŇ SĘ yĲŁ Mh¿Ą rSËĆ ’Ğ MhĆŔ yrĄ‘ăĎBĘ ÉyoG yoG¿ 30

twks=t’
bytk ynĄSĘ ’"sbw ,’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyĂnČSĘ ’"sb ,yrq ynĄSĘ ,bytk MyĂnČSĘ v.16 .zy
.’"ydw w"d ,b"d Nkw ,yrqw bytk xDČIČwČ ’"sb ,yrq xDČIČwČ ,bytk ’DĄIČwČ v.21 .d"ydw b"yd ,T"d ,z"d Nkw yrqw

.+’ bytk ’CĎ‘ČmĄC y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.24
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CW¿ ‘Ď tŇ m¡Ď xĞ yS¿Ą nĘ ’Č wĘ lgĳČŇrĘnĲĄ=tŇ ’Ć CW¡ ‘Ď tŇ CkŔ =ySĄ nĘ ’Č wĘ tŇ onŔ BĘ tŇ oJă sĚ=tŇ ’Ć
31 MypąĂŇ rĘŁWĲ MywĂęrĘpČŇ sĘ hČ wĘ qêĳĎrĘêČ =tŇ ’Ć wĘ zřx¡Č bĘŇ nĂ CW¿ ‘Ď MyCËĂ‘ČhĲĎ wĘ : ’mĲĎ ySĂ ’Ğ=tŇ ’Ć
32 Cy¿hĘ IĲĂwČ : MyĲrps śh¿ l’ ëŇ lĆ U¡Ć nČ‘ĞwĲČ ëŇ lĆ U¿Ć rČdĘŇ ’Č lĘ S’ĄŔ BĎ ÉMhĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć

MyW¿Ă ‘Ł CyËhĘ IĲĂwČ tŇ omŔ bĎŇ ynăĄhĞJĲŁ ÉMtĎŇ oYqĘ mĂ MhąĆ lĎ CWÄ ‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć My’¡Ă rĄyĘ
33 CyăhĎ ÉMhĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ My’ĳĂ rĄyĘ CyăhĎ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć : tŇ omĲ BĎ hČ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Mh¡Ć lĎ
34 ÉhEĆhČ MoIąhČ dŇ ‘ăČ : MèĲĎ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł Cl¿ gĘŇhĂ =rSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ ÉTjČ SĘ mĂ JĘ MydĂŔ bĘŇ ‘ĲŁ

MnăĎ y’Ą wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉMy’Ă rĄyĘ MnąĎ y’Ą MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ MyT¡Ă jĎ SĘ UĂ JČ MyWĂŔ ‘Ł MhăĄ
ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ wĎęYĘ UĂ kČŇ wĘ hŇ răĎoêkČŇ wĘ MTĎŔ jĎ SĘ mĂ kĘŇ C ÉMtĎŇ uŁ xĚJĘ MyWĂę ‘Ł

35 ÉMêĎ’Ă hoąĎhyĘ tŇ rÄŁ kĘŇ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ om¡ SĘ MW¿Ď =rSĆ ’Ğ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć
CwăxĞêĲČSĘ tĂŇ =âlwĘ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ C’¡ rĘytĲĂŇ âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ MCăĄYČ yĘwČ tŇ yrĂŔ BĘ

36 žrSĆ ’Ğ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć =M’ĲĂ yJăĂ : MhĲĆ lĎ Cx¡ BĘ zĘtĂŇ âl¿ wĘ MCdŔ bĘŇ ‘ČtĲČŇ âlă wĘ MhĆŔ lĎ
otăŇ ’Ł hŇ y¡ĎCTnĘ ‘Č or¿zĘbĂŇ C lodËŇ GĎ xČ kÌŇŁ BĘ MyĂrËČYĘ mĂ ZrĆ’ÌĆmĄ MkĆÁ tĘŇ ’Ć hŇ lĎÄ‘ĹhĲĆ

37 MyTĂÁ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyuĂÄ xĚhĲČ =tŇ ’Ć wĘ : CxBĲĎ zĘtĂŇ ol¿ wĘ Cw¡xĞêĲČSĘ tĲĂŇ ol¿ wĘ C’rĳĎytĂŇ
MymĳĂ IĎhČ =lJĎ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ NCr¿mĘ SĘ êĂ MkĆŔ lĎ bŇ tăČŇ JĎ rSăĆ ’Ğ ÉhwĎYĘ UĂ hČ wĘ hŇ rąĎoêhČ wĘ

38 âlă Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă yêĂ r¿ČJĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yrËĂBĘ hČ wĘ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ C’¡ rĘytĲĂŇ âl¿ wĘ
39 Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć =M’ĲĂ yJËĂ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ C’¡ rĘytĲĂŇ âl¿ wĘ CxJĳĎ SĘ tĂŇ
40 yJËĂ C‘mĳĄ SĎ âl¡ wĘ : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ dŇ I¡ČmĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ly~ăĂ yČ É’ChwĘ C’rĳĎyêĂ
41 ÉMy’Ă rĄyĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyăĂoGhČ ű CyăhĘ IĲĂwČ : MyWĲĂ ‘Ł Mh¿Ą NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ MT¿Ď jĎ SĘ mĂ JĘ =M’ĲĂ

MhĆę ynĄbĘŇ ynăĄbĘŇ C ű MhăĆ ynĄBĘ =MGČ MydĳĂŇ bĘŇ ‘ĲŁ CyăhĎ Mh¡Ć ylĄ ysĲĂ jĘ =tŇ ’Ć wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MyWĂŔ ‘Ł MhăĄ ÉMtĎŇ bŇŁ ’Ğ CWą ‘Ď rSĆÄ ’ĞJĲČ

xy hŇ I¿ĎqĂ zĘxĂ ëŇ ËČlmĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ hŇ l¡Ď ’Ą =NBĆ ‘ČS¿Ą ohlĘ SŁlŔ SĎ tŇ năČSĘ BĂ ÉyhĂ yĘwĲČ
2 okŔ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć zx¡Ď ’Ď =NbĆŇ

=tŇ BČ yb¡ĂŇ ’Ğ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ
3 dŇ w¿ĂDĎ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : hŇ yĲĎrĘkČŇ zĘ
4 =tŇ ’Ć tŇ r¡ČkĎŇ wĘ tŇ bŔŁ ~ĄUČ hČ =tŇ ’Ć ÉrBČ SĂ wĘ tŇ omę BĎ hČ =tŇ ’Ć rysăĂ hĄ ű ’Chă : wybĲĂŇ ’Ď

MymąĂ IĎhČ =dŇ ‘Č yJăĂ hŇ SĆę mŁ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ SĆ xÁŁ eĘ hČ SxČÄ nĘ žtêČkĂŇ wĘ hŇ rĳĎSĄ ’ĞhĲĎ
5 ho¿ĎhyBĲČ : NêĲĎSĘ xĚ nĘ ol¡ =’rĎqĘ IĂwČ olŔ MyrăĂFĘ qČ mĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CyąhĎ ÉhUĎ hĄÄ hĎ

l’
.yrq MyĂwĎrĘpČ sĘ yhĄŁl’Ĺ ,bytk MyrĂpĎ iĘ hČ l’Ą v.31 .’tbr +z v.31
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hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ É lkŇŁ BĘ ChmęŁ kĎŇ hŇ yăĎhĎ =âlĲ wyrĎÂxĞ’ĲČ wĘ xTĳĎ BĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ
sŘ30 ÉrmŁ SĘ IĂwČ wyrĳĎxĞ’ĲČ mĄ rs¡Ď =âl hoĎŔhyBĲČ ÉqBČ dĘŇ IĂwČ : wynĲĎpĎŇ lĘ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ wĲČ 6

lk¿ŇŁ BĘ oUŔ ‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇ yąĎhĎ wĘ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ wytĎŔ wŁ YĘ mĂ 7

hŇ JÌĎ hĂ =’ChĲ : odĲŇ bĎŇ ‘Ğ âl¿ wĘ rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ BĘ dŇ r¿Ł mĘ IĂwČ lyJĳĂWĘ yČ ’Y¡Ą yĄ=rSĆ ’Ğ 8

ry‘¿Ă=dŇ ‘Č Myr¡ĂYĘ on lD¿ČgĘŇUĂ mĂ hĎ ylĳĆ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ E¡Ď‘Č=dŇ ‘Č MyêËĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć
ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UăĆ lČ Éty‘Ă ybĂŇ rĘhĲĎ hŇ nąĎèĎ BČ yhĂÂ yĘwĲČ : rYĲĎ bĘŇ mĂ 9

hŇ lĎÂ‘Ď l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ hŇ l¡Ď ’Ą =NBĆ ‘ČS¿Ą ohlĘ tŇ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ hŇ năĎèĎ hČ ’yhĂ ť
ÉhYĄqĘ mĂ hĎ dĚę JĘ lĘ IĂwĲČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď rYČ I¿ĎwČ Nor¡mĘ SĲŁ =l‘Č rCèË ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ rsĆ ’ÌĆ nĘ mČ lĘ SČ 10

ëŇ lĆ măĆ É‘ČSĄÄ ohlĘ ‘SČ êĄę =tŇ nČSĘ ’yhăĂ hŇ IĳĎqĂ zĘxĂ lĘ SS¡Ą =tŇ nČSĘ BĂ MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ
hŇ rĎCèĳ ’Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć rCèË ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ lgĆŇ IÌĆwČ : NorĲmĘ SĲŁ hŇ d¡ĎŇ JĘ lĘ nĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 11

C‘ę mĘ SĲĎ =âl rSăĆ ’Ğ ű l‘ăČ : ydĲĎŇ mĎ yr¿Ą‘Ď wĘ Nz¡ĎoG rh¿Č nĘ robËŇ xĎ bĘŇ C xlÌČ xĘ BČ MxĄÂnĘ IČwČ 12

hŇ CĎŔYĂ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť otŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ÉCrbĘŇ ‘Č IĲČwČ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ
ž‘BČ rĘ’Č bĘŇ C : CWĲ ‘Ď âl¿ wĘ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ hoĳĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ hŇ S¡Ć mŁ 13

l‘ăČ ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrąĂxĄ nĘ sČ hŇ lĎÂ‘Ď hŇ IĎęqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UăĆ lČ hŇ nĎÁSĎ hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć
hŇ dăĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IăĎqĂ zĘxĂ xlăČ SĘ IĂwČ : MWĲĄ jĘ tĘŇ IĂwĲČ tŇ or¡YĚBĘ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ yrÌĄ‘Ď=lJĎ 14

tŇ ’ËĄ ylČŔ ‘ĎmĲĄ bŇ CSă ÉytĂŇ ’Ň TĎÄ xĎ ű rmąŁ ’Ň lĄ ű hŇ SĎ ykĂÄ lĎ ű žrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ =l’Ć
hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IăĎqĂ zĘxĂ =l‘Č rCèÁ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ MWĆ IĎÄwČ ’vĳĎ ’Ć yl¡Č ‘Ď Nê¿ĄêĂ =rSĆ ’Ğ
hŇ IĎŔ qĂ zĘxĂ ÉNêĄ IĂwČ : bŇ hĲĎ zĎ rJ¿Č JĂ MyS¡Ă ŁlSĘ C PŇ sĆ JĆŔ =rJČ JĂ Éto’mĄ SŁlą SĘ 15

tŇ ‘ăĄBĎ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ ’Ł bĘŇ C hoĳĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’YăĎ mĘ eĂ hČ PŇ sĆ J¡Ć hČ =lJĎ =tŇ ’Ć 16

rSăĆ ’Ğ tŇ onŔ mĘ ’ăŁ hĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhoĎhyĘ lkąČŇ yhĄ tŇ otÄ lĘ DČ=tŇ ’Ć hŇ IĎÁqĂ zĘxĂ Z~ČÄ qĂ ’yhĂę hČ
: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć lĘ Mn¡ĄêĘ IĂwĲČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ hŇ jĎŔ YĂ

=bŇ rČ=tŇ ’Ć wĘ ű syrăĂsĎ =bŇ rČ=tŇ ’Ć wĘ Nê¿ĎrĘêČ =tŇ ’Ć rCèÃ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ xlăČ SĘ IĂwČ 17

ÉCl‘ĞIĲČwĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ dŇ b¡ĄŇ JĎ lyx¿Ą BĘ ChIËĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UÌĆ hČ =l’Ć SykĂÁ lĎ =NmĂ hŇ qĄÄ SĎ
hŇ nĎŔ oylĘ ‘ĆhĲĎ hŇ kăĎŇ rĄBĘ hČ ÉtlČ ‘ĎtĘŇ BĂ ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ C’bęŁ IĎwČ Clă ‘ĞIĲČwČ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ C’băŇŁ IĎwČ
MhËĆ lĄ ’Ğ ’YÌĄ IĄwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉC’rĘqĘ IĂwĲČ : sbĲĄŇ okŇ hŇ d¿ĄŇ WĘ tŇ Q¡Č sĂ mĘ BĂ rSĆě ’Ğ 18

x’¿Ď oywĘ rpĄŔ iŁ hČ ÉhnĎbĘŇ SĆ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ChI¡ĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ Myq¿Ă yĎlĘ ’Ć
=l’Ć ’n¡Ď=CrmĘ ’Ă hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ryJĲĂ zĘUČ hČ PŇ ¡Ďs’Ď =NBĆ 19

hŇ E¡ĆhČ NoxË FĎ BĂ hČ hŇ mÌĎ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ É lodŇ GĎhČ ëŇ lĆ UąĆ hČ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ ChIĳĎqĂ zĘxĂ
hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ hŇ r¡ĎCbŇ gĘŇ C hŇ Y¿Ď ‘Ą MyĂtČŔ pĎŇ WĘ =rbČŇ DĘ=ëŇ ’Č ÉêĎrĘmČÄ ’Ď : êĎxĘ TĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ 20
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21 ìÃ QĘ êĎxĘ TăČ bĎŇ hŇ eăĄhĂ hŇ êĎÃ ‘Č : yBĲĂ êĎdĘŇ r¡ČmĎ yJ¿Ă êĎxĘ TČŔ bĎŇ ymăĂ =l‘Č ÉhêĎ‘Č
ÉSy’Ă ëŇ m¿Ą iĎ yĂ rSĆÄ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č ÉhEĆhČ ZCYą rĎhĲĎ hŇ nĆÄuĎ hČ žtnĆ‘ĆSĘ mĂ =l‘Č
Myx¡Ă TĘ BĲŁ hČ =lkĲĎŇ lĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ NJĄ ť HbĳĎŇ qĎ nĘ C oj¡ kČŇ bĘŇ ’b¿ĎŇ C wylĎŔ ‘Ď

22 ’Chę =’olhĞ CnxĘ TĳĎ BĎ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ylČŔ ’Ą NCrămĘ ’Ň tĲŇŁ =ykĂŇ wĘ : wylĲĎ ‘Ď
ÉhdĎŇ ChylĲĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ wytĎŔ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ wytăĎŇ mŁ BĲĎ =tŇ ’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ rysąĂ hĄ rSĆÄ ’Ğ

23 ÉhêĎ‘Č wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ Cw¡xĞêĲČSĘ êĲĂ hŇ EĆŔhČ xČ BăĄ zĘUĂ hČ ÉynĄpĘŇ lĂ MĂlČŔ SĎ CrăylĂ wĘ
MyĂjăČlĘ ’Č ÉìlĘ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĘ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ’nĎŔ bŇ rĆ‘ăĎtĘŇ hĂ

24 tŇ ’Ą ţ bŇ ySĂę êĎ ëŇ y’ăĄwĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Myb¿ĂŇ kĘŇ rĲŁ ì¡Ň lĘ tŇ tĆŇ l¿Ď lkČě Cê=M’Ă MysĂŔ Cs
MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č ÉìlĘ xTąČ bĘŇ êĂ wČ MyeĳĂTČ uĘ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č dŇ xËČ ’Č tŇ x¿Č pČŇ ynĄÄjĘ

25 hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ hČ =l‘Č ytĂŇ ylËĂ ‘Ď hoĎŔhyĘ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĂ hĞ ÉhêĎ‘Č : MySĲĂ rĎpĲĎŇ lĘ C bŇ kĆŇ r¡ĆlĘ
: HtĲĎŇ yxĂ SĘ hČ wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č hŇ lËĄ ‘Ğ ylČŔ ’Ą rmăČ ’Ď ÉhoĎhyĘ otĳŇ xĂ SĘ hČ lĘ

26 =rBĆ DČ hŇ qĄę SĎ =bŇ rČ=l’Ć x’ĎÁ oywĘ hŇ nĎÄbĘŇ SĆ wĘ ChIĎqĂ lĘ xĂ ţ=NBĆ MyqăĂ yĎlĘ ’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ
ÉCnUĎÄ ‘Ă rBąĄdČŇ êĘ =l’Č wĘ CnxĘ nĳĎ’Ğ My‘¡ĂmĘ SĲŁ yJ¿Ă tŇ ymĂŔ rĎ’Ğ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ’nąĎ

27 =bŇ rČ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ mĲĎ xŁ hĲČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ tŇ ydĂŔ ChyĘ
MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć rB¡Ą dČŇ lĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynĂ xăČ lĎ SĘ ÉìylĆÄ’Ą wĘ ìŇ ynąĆdŇŁ ’Ğ l‘ČÄ hČ hŇ qĄę SĎ
=tŇ ’Ć lkăŇŁ ’ĹlĲĆ hŇ mĎŔ xŁ hăČ =l‘Č ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =l‘Č âlă hĞ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ

28 ’r¿ĎqĘ IĂwČ hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă MhĆ ynĄySĄ =tŇ ’Ć tŇ oêËSĘ lĂ wĘ MhĆ yrĄxĞ
lod¡Ň GĎhČ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =rbČŇ DĘ C‘ËmĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ rBăĄ dČŇ yĘwČ tŇ ydĳĂŇ ChyĘ lod¡Ň GĎ=loqĲ bĘŇ

29 âlă =yJĂ ChIĳĎqĂ zĘxĂ Mk¡ĆŇ lĎ ’yè¿Ă yČ=l’Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć
30 hoăĎhyĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ MkąĆŇ tĘŇ ’Ć xTČÄ bĘŇ yČ=l’Č wĘ : odĲŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ lkČŔ Cy

dŇ y¡ČBĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =tŇ ’Ć ÉNtĄŇ eĎtĂŇ âlą wĘ hoĳĎhyĘ Cnl¡Ą y~Ă yČ l~¿ĄhČ rmŔŁ ’Ň lĄ
31 rCèę ’Č ëŇ lĆ măĆ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć C‘¡mĘ SĘ êĂ =l’ĲČ : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć

Ct¡Ň SĘ C otŔ nĎ’ĲĄ êĘ Sy’ăĂ wĘ ÉonpĘŇ GČ=Sy’Ă Clą kĘŇ ’Ă wĘ ylČŔ ’Ą C’ă YĘ C ÉhkĎŇ rĎbĘŇ yêąĂ ’Ă =CWĲ ‘Ğ
32 MkĆę YĘ rĘ’Č JĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć MkĆÁ tĘŇ ’Ć yêĂÄ xĘ qČ lĲĎ wĘ žy’Ă BŁ =dŇ ‘Č : orĲobŇ =ymĲĄ Sy’¿Ă

Cy¡xĘ wĲĂ SbČŔ dĘŇ C ÉrhĎ YĘ yĂ tŇ yząĄ ZrĆ’ăĆ MymĂę rĎkĘŇ C MxĆ lăĆ ZrĆ’ÌĆ SorÁ ytĂŇ wĘ NgĎÄDĎ žZrĆ’Ć
rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ yiąĂ yČ=yJĲĂ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ =l’Ć ÉC‘mĘ SĘ êĂ =l’ĲČ wĘ CtŇ mĳĚ tĎŇ âlă wĘ

33 dŇ I¡ČmĂ oYĳrĘ’Č =tŇ ’Ć Sy’ăĂ My¡ĂoGhČ yh¿ĄŁl’Ĺ Cly~ËĂ hĂ l~¿ĄhČ hČ : CnlĲĄ y~Ă yČ ho¡ĎhyĘ
34 ‘năČhĄ MyĂw¡ČrĘpČŇ sĘ yh¿ĄŁl’Ĺ hŇ IËĄ’Č dŇ jĎę rĘ’Č wĘ tŇ mĎÁ xĞ yhĄÄ Łl’Ĺ žhIĄ’Č : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć
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tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ yhăĄŁl’Ĺ=lkĎŇ BĘ ymĂ ť : ydĲĂŇ IĎmĂ Nor¡mĘ SĲŁ =tŇ ’Ć Cly~¿Ă hĂ =yJĲĂ hŇ CĳĎ‘Ă wĘ 35

: ydĲĂŇ IĎmĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ly~ÌĂyČ=yJĲĂ ydĳĂŇ IĎmĂ MY¡Ď rĘ’Č =tŇ ’Ć Cly~¿Ă hĂ =rSĆ ’Ğ
rm¡Ł ’Ň lĄ ’yhËĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ wČÄYĘ mĂ =yJĲĂ rbĳĎŇ DĎ ot¡Ň ’Ł Cn¿‘Ď=âlĲ wĘ M‘ĎŔ hĎ CSyrăĂxĹhĲĆ wĘ 36

’nĎÄbĘŇ SĆ wĘ tŇ yĂBČ hČ ţ=l‘Č=rSĆ ’Ğ hŇ IăĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ MyqăĂ yĎlĘ ’Ć ’băŇŁ IĎwČ : ChnĲĚ‘ĞtĲČŇ âl¿ 37

CdŇ GăĂ IČwČ MydĳĂŇ gĎŇbĘŇ y‘ăĄCrqĘ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ =l’Ć ryJËĂ zĘUČ hČ PŇ sÌĎ ’Ď =NBĆ x’ĎÄ oywĘ rpĄÁ iŁ hČ
‘r¡ČqĘ IĂwČ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UăĆ hČ É‘ČmÄŁ SĘ JĂ yhĂę yĘwČ : hŇ qĲĄSĎ =bŇ rČ yr¡ĄbĘŇ DĂ olŔ Ty
MyqĂÄ yĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć xlČ SĘ IĂwČţ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’b¡ŇŁ IĎwČ qvĎŔ BČ sJăČ tĘŇ IĂwČ wydĳĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć 2

Myi¡Ă JČ tĘŇ mĂ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ ynăĄqĘ zĂ Ét’Ą wĘ rpĄę iŁ hČ ’năĎbĘŇ SĆ wĘ tŇ yĂBČÁ hČ =l‘Č=rSĆ ’Ğ
rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : ZomĲ ’Ď =NBĆ ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿Ď‘Ę SČ yĘ=l’Ć MyuĳĂvČ BČ 3

ÉMynĂ bĎŇ C’bąĎŇ yJăĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ hŇ Y¡Ď ’Ď nĘ C hŇ xËĎ kĄŇ otŇ wĘ hŇ rÌĎYĎ =MoyĲ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ
ű tŇ ’ăĄ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž‘mČ SĘ yĂ ylČÃ C’ : hŇ dĲĎŇ lĄ lĘ NyĂ’¡Č xČ k¿ŇŁ wĘ rBĄŔ SĘ mČ =dŇ ‘Č 4

ÉPrĄxĎ lĘ ÉwynĎdŇŁ ’Ğ ű rCèą ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ oxÄ lĎ SĘ žrSĆ ’Ğ hŇ qĄę SĎ =bŇ rČ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ
tĎŇ ’Ň WăĎ nĎ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ‘m¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘBČ ÉxČ ykĂÄ ohwĘ yxČŔ MyhăĂ Łl’Ĺ
ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ ydËĄŇ bĘŇ ‘Č C’bęŁ IĎwČ : hŇ ’ĲĎ YĎ mĘ eĂ hČ tŇ yr¡Ă’Ą èĘ hČ dŇ ‘¿ČBĘ hŇ QĎŔ pĂŇ tĘŇ 5

MkĳĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć NCr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ChyĲĎ‘ČSĲČ yĘ=l’Ć 6

rSÌĆ ’Ğ êĎ‘Ę mČę SĎ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ ynąĄjĘ mĂ É’rĎyêĂ =l’Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
‘m¿Č SĎ wĘ xČ CrŔ ÉoB Nt¿ĄŇ nŁ ynĂÄ nĘ hĂ : ytĲĂŇ ’Ł rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ yr¿Ą‘ĞnĲČ CpËŇ DĘGĂ 7

hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉbSĎ IĎÄwČ : oYĲ rĘ’Č BĘ bŇ rĆx¡ĆBČ wyê¿Ă lĘ jČ hĂ wĘ oYĳrĘ’Č lĘ bŇ SăĎ wĘ hŇ ‘¡ĎCmSĘ 8

‘s¡Č nĎ yJ¿Ă ‘mČŔ SĎ yJăĂ hŇ nĳĎbĘŇ lĂ =l‘Č Mx¡Ď lĘ nĂ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć É’YĎ mĘ IĂwČ
’Y¡Ď yĎ hŇ e¿ĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉSCJ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ qĎ hąĎ rĘêĂ =l’Ć ‘mČę SĘ IĂwČ : SykĲĂŇ QĎ mĂ 9

hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ xlăČ SĘ IĂwČ ÉbSĎ IĎÄwČ ëŇ êĳĎ’Ă MxăĄ QĎ hĂ lĘ 10

ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ ìăŇ ’ĞèĂ yČ=l’Č rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIąĎqĂ zĘxĂ =l’Ć NCrę mĘ ’Ň tĲŇŁ
ëŇ lĆ m¿Ć dŇ y¡ČBĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉNtĄŇ eĎtĂŇ âlą rmĳŁ ’Ň lĄ oB¡ xČ T¿Ą BŁ hŇ êËĎ’Č rS¿Ć ’Ğ
=lkĎŇ lĘ rCèË ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ CWÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ žt’Ą êĎ‘Ę mČę SĎ hŇ êăĎ’Č ű hŇ eăĄhĂ : rCèĲ ’Č 11

ÉMyĂoGhČ yhąĄŁl’Ĺ MtĎÁ ’Ł Cly~ĂÄ hĂ hČ : lYĲĄ eĎêĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ MmĳĎ yrĂxĞhĲČ lĘ tŇ oY¡ rĎ’ĞhĲĎ 12

rS¿Ć ’Ğ NdĆŇ ‘¡Ć=ynĄbĘŇ C PŇ YĆr¿ĆwĘ NrĳĎxĎ =tŇ ’Ć wĘ Nz¡ĎoG=tŇ ’Ć ytČŔ obŇ ’Ğ CtăŇ xĞSĂ rSăĆ ’Ğ
MyĂwĳĎrĘpČŇ sĘ ry‘ăĂlĎ ëŇ lĆ m¡Ć C dŇ jĎŔ rĘ’Č ëŇ lĆ măĆ C ÉtmĎ xĞ=ëŇ lĆ mĲĆ oIą’Č : rvĲĎ ’Ň lČ tĘŇ BĂ 13

M’ĳĄ rĎqĘ IĂwČ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ dŇ I¿ČmĂ MyrËĂpĎŇ iĘ hČ =tŇ ’Ć ChIÌĎqĂ zĘxĂ xuČÄ IĂwČ : hŇ CĲĎ‘Ă wĘ ‘n¡ČhĄ 14

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ChW¿Ą rĘpĘŇ IĂwČ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ É l‘Č IČÄwČ
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15 É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ChIĎÁqĂ zĘxĂ lQĄÄjČ tĘŇ IĂwČ
ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ lĘ ìŔ DĘbČŇ lĘ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chą =hŇ êĎ’Č MybĂŔ rĚJĘ hČ bŇ SăĄ yŁ

16 ‘mĎŔ SĞ CĲ ÉìnĘ zĘ’Ď ű hoąĎhyĘ hŇ FĄÄ hČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ yWĂŔ ‘Ď hŇ êăĎ’Č
oxŔ lĎ SĘ rSăĆ ’Ğ bŇ yrĂŔ xĄ nĘ sČ yrăĄbĘŇ DĂ tŇ ’Ą ť ‘mČę SĘ C hŇ ’ĳĄ rĘC ìŇ yn¡Ćy‘Ą hoËĎhyĘ xqÌČjĘ

17 My¡ĂoGhČ =tŇ ’Ć rCèË ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ CbŇ yrĂÁ xĹhĲĆ hoĳĎhyĘ Mn¡ĎmĘ ’Ď : yxĲĎ Myh¿Ă Łl’Ĺ PŇ r¡ĄxĎ lĘ
18 yJăĂ hŇ UĎ hĄę MyhĂÁ Łl’Ĺ âlÄ žyJĂ S’ĳĄ BĎ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć Cn¿tĘŇ nĲĎ wĘ : MYĲĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ
19 CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘Č wĘ : MCdĲŇ BĘ ’Č yĘwČ NbĆŇ ’¡Ć wĎ Z‘¿Ą MdËĎŇ ’Ď =ydĲĄŇ yĘ hŇ WÌĄ ‘ĞmĲČ =M’Ă sŘ31

ho¿ĎhyĘ hŇ êËĎ’Č yJ¿Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĄwĘ odĳŇ IĎmĂ ’n¡Ď Cn‘¿ĄySĂ ohĲ
20 =l’Ć ZomŔ ’Ď =NbĆŇ ChyăĎ‘Ę SČ yĘ ÉxlČ SĘ IĂwČ : ìŇ DĲĆbČŇ lĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ

êĎlĘ QÌČ jČ tĘŇ hĂ rSĆÄ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmĳŁ ’Ň lĄ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ
21 rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ r¿ĂxĄ nĘ sČ =l’Ć ylËČ ’Ą

S’Ň răŁ ÉìyrĆÄ xĞ’ĲČ NoIŔYĂ =tŇ BČ ÉtlČ CtŇ BĘ ìę lĘ hŇ găĎŇ‘ĞlĲĎ ìÁ lĘ hŇ zĎÄBĎ wylĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ
22 tĎŇ omă yrĂhĞ ym¡Ă =l‘Č wĘ êĎpĘŇ DČŔ gĂŇ wĘ ÉêĎpĘŇ rČxĄ ymąĂ =tŇ ’Ć : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ B¡Č hŇ ‘Ď ynĂŔ hĄ
23 ÈìykĆŇ ’Ď lĘ mČ dŇ yăČBĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ =l‘Č ìŇ yn¡Ćy‘Ą MorËmĎ ’v¿Ď êĂ wČ louĳ

Myr¡ĂhĎ Mor¿mĘ ytĂŇ ylËĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ yBËĂ kĘŇ rĂ bŇ kĆŇ rĆBĘ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůynĎdŇŁ ’Ğ ű êĎpĘŇ răČxĄ
Nolă mĘ Éh’Ď obÄ ’Ď wĘ wySĎŔ rŁ BĘ roxă bĘŇ mĂ ÉwyzĎrĎ’Ğ tŇ mąČ oq tŇ rÂŁ kĘŇ ’Ćř wĘ NonĳbĎŇ lĘ ytăĄŇ JĘ rĘyČ

24 =PŇ kČŇ BĘ ÉbrĂxĘ ’Č wĘ MyrĳĂzĎ MyĂmăČ ytĂŇ yt¡ĂŇ SĎ wĘ yêĂ rĘqČŔ ynăĂ’Ğ : oQĲ mĂ rĘJČ r‘Č y¡Č hŇ ~ŔŁ qĂ
25 ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď HtăĎŇ ’Ł ÉqoxrĎmĲĄ lĘ êĎ‘Ę mąČ SĎ =âlĲ hĞ : roYĲ mĎ yr¿Ą’Ł yĘ lJ¡Ł ymČŔ ‘ĎjĘ

My~¡Ă nĂ MyQ¿Ă GČ tŇ oSË hĘ lČ yhĂę tĘŇ C hĎ ytĂę ’Ň ybĲĄŇ hĞ hŇ êăĎ ‘Č hĎ yêĳĂ rĘYČ ywĲĂ MdĆŇ q¡Ć ymĄ ym¿Ă lĘ
26 ÉhdĆŇ WĎ bŇ WĆ ‘ąĄ CyÂhĎ CSbĳŇŁ IĄwČ Cêx¡Č dŇ yĎŔ =yrĄYĘ qĂ ÉNhĆ ybĄŇ SĘ yĲŁ wĘ : tŇ orĲYĚBĘ Myr¿Ă‘Ď
27 ì¿Ň tĘŇ ’Ň YĲĄ wĘ ìËŇ êĘ bĘŇ SĂ wĘ : hŇ mĲĎ qĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ dĄŇ SĘ C tŇ oGŔ GČ ryYăĂ xĞ ’SĆ DĆŔ qrČywăĂ
28 ì¡Ň nĘ nČ’ĞSĲČ wĘ ylČŔ ’Ą ìăŇ zĘGĆrČtĘŇ hĂ N‘Č yČ ť : ylĲĎ ’Ą ì¿Ň zĘGĆrČtĘŇ hĲĂ tŇ ’¡Ą wĘ yêĂ ‘Ę dĳĎŇ yĎ ì¡Ň ’ĞbĲŇŁ C

ìŇ ytĂŔ bŇŁ SăĂ hĞ wĲČ ìŇ ytĆŔ pĎŇ WĘ BĂ ÉyGĂ tĘŇ mĂ C ìŇ jĆę ’Č BĘ yxĂÁ xČ yêĂÄ mĘ WČ wĘ ynĳĎzĘ’Ď bĘŇ hŇ lăĎ ‘Ď
29 xČ ypĂŔ sĎ ÉhnĎèĎ hČ lokąŇ ’Ď tŇ o’Ŕ hĎ ìăŇ QĘ =hŇ zĆwĘ : HBĲĎ tĎŇ ’Ň B¿Ď =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ

C‘¿TĘ nĂ wĘ CrËYĘ qĂ wĘ C‘ÌrĘzĂ tŇ ySĂę ylĂ èĘ hČ hŇ năĎèĎ bČŇ C SyxĳĂ sĎ tŇ yn¡ĂèĄ hČ hŇ n¿ĎèĎ bČŇ C
30 hŇ r¡Ď’Ď SĘ eĂ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ TÌČ ylĄ jĘ hŇ pĎÁ sĘ yĎÄwĘ : MyĲĎrĘpĂŇ Cl¿ kĘŇ ’Ă wĘ Mym¡Ă rĎkĘŇ
31 tŇ yrĂŔ ’Ą SĘ ’YăĄêĄ ÉMĂlČÄSĎ CrĲymĂ yJąĂ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ yr¡ĂpĘŇ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ hŇ FĎ mĳĎ lĘ SrĆSăŁ

: tŇ ’Ň EĲŁ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ho¿ĎhyĘ tŇ ’ËČ nĘ qĂ NoIĳYĂ rhăČ mĄ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ C
Nkl
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ry‘ăĂhĎ =l’Ć É’bŇŁ yĎ âlą rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 32

hĎ yl¡Ć ‘Ď ëŇ j¿Ł SĘ yĂ=âlĲ wĘ NgĄŔ mĎ hŇ eĎmăĆ DĘqČ yĘ=âlĲ wĘ ZxĳĄ MS¡Ď hŇ r¿Ćoy=âlĲ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ
’b¡ŇŁ yĎ âl¿ tŇ ’Ň EËŁ hČ ry‘¿ĂhĎ =l’Ć wĘ bŇ CSĳ yĎ HBăĎ ’b¡ŇŁ yĎ=rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¿ĆBČ : hŇ lĲĎ lĘ sĲŁ 33

dŇ w¿ĂDĎ N‘Čm¡Č lĘ C ynĂŔ ‘ĞmĲČ lĘ H‘ĳĎySĂ ohĲ lĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ =l’Ć ytËĂŇ oegČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 34

hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ű ’YăĄ IĄwČ ů’ChhČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ ÈyhĂ yĘwČ : yDĲĂbĘŇ ‘Č 35

rqĆBŔŁ bČŇ CmyJăĂ SĘ IČwČ PŇ lĆ ’ĳĎ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ Myn¿ĂomSĘ hŇ ’ËĎ mĄ rCèŔ ’Č hŇ năĄxĞmĲČ BĘ ÉëIČwČ
rCèĳ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrăĂxĄ nĘ sČ bŇ SĎ I¡ĎwČ ëŇ lĆ IĄŔwČ ‘iăČ IĂwČ : MytĲĂŇ mĄ Myr¿ĂgĎŇjĘ MQ¡Ď kĚŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ 36

ëŇ lĆ UĆÄ rČdĘŇ ’Č wĲĘ wyhĎę Łl’Ĺ ëŇ răŁ sĘ nĂ ű tŇ yBăĄ hŇ wĆÁxĞêĲČSĘ mĲĂ ’ChÄ žyhĂ yĘwČ : hŇ wĲĄnĘ ynĲĂ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ 37

ëŇŁlË mĘ IĂwČ TrĳĎrĎ’Ğ ZrĆ’ăĆ CT¡ lĘ mĘ nĂ hŇ UĎ h¿Ą wĘ bŇ rĆxĆŔ bČŇ ChJăĚ hĂ rYĆ’ąĆ rĘWČ wĘ
ChI¡ĎqĂ zĘxĂ hŇ l¿Ď xĎ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ ND¿Ł xČ =rsČ ’ĲĄ k

=hŇ JĲŁ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’ybĂę eĎhČ ZomÁ ’Ď =NbĆŇ ChyĎÄ‘Ę SČ yĘ wylĎ ’Ą ţ ’băŇŁ IĎwČ tŇ Cmĳ lĎ
wyn¡ĎjĎ =tŇ ’Ć bŇ i¿Ą IČwČ : hŇ yĲĆxĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ hŇ ê¡Ď’Č tŇ m¿Ą yJËĂ ìŇ tĆŔ ybĄŇ lĘ wYăČ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď 2

tŇ ’ăĄ ’nĎÂ=rkĎŇ zĘ hoĎęhyĘ hŇ eăĎ’ĲĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć lQĄŔ jČ tĘŇ IĂÄwČ ryuĳĂhČ =l’Ć 3

ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ wĘ MlĄŔ SĎ bŇ băĎŇ lĄ bĘŇ C ÉtmĆ ’ĹBĲĆ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ yêĂ kĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ rSÌĆ ’Ğ
âlă ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ yhăĂ yĘwČ : lodĲŇ gĎŇ yk¿ĂŇ BĘ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ OĘ bĘŇ I¿ĄwČ ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď 4

êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ bŇ CSă : rmĲŁ ’Ň lĄ wyl¡Ď ’Ą hŇ y¿ĎhĎ hoĎŔhyĘ=rbČŇ dĘŇ C hŇ nĳĎkŇŁ yêĲĂ hČ ry‘¡ř h ’YĎŔ yĎ 5

ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ ìŇ ybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ yUĂę ‘Č=dŇ ygĂŇ nĘ ChIăĎqĂ zĘxĂ =l’Ć
ySĂŔ ylĂ èĘ hČ ÉMoIBČ ëŇ lĎŔ ’pĆŇ răŁ ÉynĂ nĘ hĂ ìŇ tĳĆŇ ‘ĎmĘ DĂ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’¡Ă rĎ ìŇ tĆŔ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć
PŇ JąČ mĂ C hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć SmąĄ xĞ ìŇ ymĆę yĎ=l‘Č yêăĂ pĘŇ sČ hŁ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą hŇ l¡Ć ‘ĞêĲČ 6

tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =l‘Č ÉytĂŇ oegČŇ wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂhĎ tŇ ’¡Ą wĘ ìŔ lĘ y~ăĂ ’Č ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ
MynĳĂ’Ą êĘ tŇ lĆ băĆŇ DĘ Cx¡ qĘ ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : yDĲĂbĘŇ ‘Č dŇ w¿ĂDĎ N‘Čm¡Č lĘ C ynĂŔ ‘ĞmĲČ lĘ 7

sŘ32 hŇ măĎ ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : yxĂ IĲĆwČ Nyx¡Ă èĘ hČ =l‘ĲČ CmyW¿Ă IĎwČ CxË qĘ IĂwČ 8

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą yS¡Ă ylĂ èĘ hČ MoI¿BČ ytĂŇ ylËĂ ‘Ď wĘ ylĳĂ ho¡ĎhyĘ ’j¿Ď rĘyĂ=yJĲĂ tŇ o’Ŕ 9

rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ yJĂ ť hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Éto’hĎ ìąŇ QĘ =hŇ zĆ ChyĎę‘Ę SČ yĘ
: tŇ olĲ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘¿Ć bŇ CS¡ yĎ=M’Ă tŇ olŔ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘ăĆ É l~ĄhČ ëŇ ląČ hĎ rBĳĄDĂ rSăĆ ’Ğ
bŇ CS¿ yĎ ykĂŔ âlă tŇ olĳ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘ăĆ tŇ oT¡ nĘ lĂ l~ĄŔ lČ lqăĄnĎ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ yĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 10

hoĳĎhyĘ=l’Ć ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿Ď‘Ę SČ yĘ ’rËĎqĘ IĂwČ : tŇ olĲ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘¿Ć tŇ ye¡ĂrČxŁ ’Ğ l~ËĄhČ 11
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tŇ ye¡ĂrČxĲŁ ’Ğ zxËĎ ’Ď tŇ ol¿ ‘ĞmĲČ BĘ hŇ dĎÁ rĘyĲĎ rSĆÄ ’Ğ tŇ ol‘ĞUĲČ BĲČ ţ l~Ąę hČ =tŇ ’Ć bŇ SĆ IăĎwČ
12 NdĎŇ ’ĞlĘ BČ ţ ëŇ dăČŇ ’Ň rŁ BĘ xlČÃSĎ ’yhĂÃ hČ tŇ ‘ăĄBĎ : tŇ olĲ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘¿Ć

yJ¿Ă ‘mČŔ SĎ yJăĂ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć hŇ x¡Ď nĘ mĂ C Myr¿ĂpĎŇ sĘ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ NdÌĎŇ ’ĞlĘ BČ =NBĲĆ
13 tŇ yBăĄ =lJĎ =tŇ ’Ć M’ăĄ rĘIČwČ ůChIĎqĂ zĘxĂ ÈMhĆ ylĄ ‘Ğ ‘măČ SĘ IĂwČ : ChIĲĎqĂ zĘxĂ hŇ l¡Ď xĎ

bŇ oFę hČ NmĆ SăĆ ű tŇ ’ăĄ wĘ MymĂÁ WĎ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ hĎÄ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ žPsĆ JĆ hČ =tŇ ’Ć htÃŁ kŇŁ nĘř
hŇ yăĎhĎ =âlĲ wytĳĎŇ rŁ YĘ o’Ĳ BĘ ’Y¡Ď mĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ wylĎŔ JĄ tŇ yBăĄ Ét’Ą wĘ

14 É’bŇŁ IĎwČ : oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ =lkĎŇ bĘŇ C ot¡Ň ybĄŇ BĘ ChIËĎqĂ zĘxĂ M’ÌĎ rĘhĆ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ rbĎę dĎŇ
ű CrămĘ ’ĲĎ hŇ m¿Ď wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ChIĳĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć ’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎ‘Ę SČ yĘ
ZrĆ’ÌĆmĄ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ìŇ ylĆŔ ’Ą C’băŇŁ yĎ ÉNyĂ’ČÄ mĄ C hŇ QĆ ’Ąę hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ

15 ChIĎęqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ BĘ C’¡ rĎ hŇ m¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ : lbĲĆŇ BĎ mĂ C’B¡Ď hŇ qËĎoxrĘ
Mt¡ĂŇ y’Ă rĘhĂ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ rbËĎŇ dĎŇ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ C’Ŕ rĎ ÉytĂŇ ybĄŇ BĘ rSąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ

16, 17 ÈheĄhĂ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ ‘m¡Č SĘ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ytĲĎŇ rŁ YĘ ’Ł BĘ
ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’Ğ CrÌYĘ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ wĲČ ìŇ tĆę ybĄŇ BĘ rSăĆ ’Ğ=lJĎ ű ’văĎ nĂ wĘ ůMy’Ă BĎ MymăĂ yĎ

18 ìŇ ynĆÁBĎ mĂ C : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď rb¡ĎŇ DĎ rt¿ĄŇ CĎyĂ=âlĲ hŇ lĎ bĳĆŇ BĎ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č
ëŇ lĆ m¿Ć lk¡ČŇ yhĄ BĘ MysĂŔ yrĂsĲĎ ÉCyhĎ wĘ xqĳř y dŇ yl¡Ă oê rS¿Ć ’Ğ ìËŇ UĘ mĂ C’Ì YĘ yĲĄ rSĆÄ ’Ğ

19 êĎrĘBĳČDĂ rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ bŇ oT¿ ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : lbĲĆŇ BĎ
20 ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yrąĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : ymĲĎ yĎbĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ tŇ m¡Ć ’ĹwĲĆ Mol¿ SĎ =M’Ă ’olË hĞ rmĆ ’Ň ŁIěwČ

=tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ IĎwČ hŇ lĎŔ ‘ĎêĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhkĎŇ rĄBĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ WĎę ‘Ď rSăĆ ’Ğ wĲČ otŔ rĎCbăŇ GĘ =lkĎŇ wĘ
yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ rĎy‘ĳĂhĎ MyĂU¡ČhČ

21 : wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ è¿Ć nČmĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ChI¡ĎqĂ zĘxĂ bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ
’k MyèąĂ mĂ xĞ wĲČ okŔ lĘ mĎ bĘŇ hŇ èăĆ nČmĘ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć MyêĄÄ SĘ =NBĆ

2 ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : HbĲĎŇ =yYĂ pĘŇ xĆ oU¡ ’Ă MS¿Ą wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉSmĄ xĎ wĘ
yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ ÉtbŇŁ ‘ĞotĲŇ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ

3 wybĳĂŇ ’Ď ChIăĎqĂ zĘxĂ dŇ B¡Č ’Ă rS¿Ć ’Ğ tŇ omŔ BĎ hČ =tŇ ’Ć ÉNbĆŇ IĂÄwČ bŇ SĎ IĎęwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
ëŇ lĆ măĆ Éb’Ď xĘ ’Č hŇ WĎę ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ ÉhrĎSĄ ’Ğ W‘Č IąČwČ l‘ČBČę lČ tŇ xÁŁ BĘ zĘmĂ MqĆ IĎÄwČ

4 tŇ x¡Ł BĘ zĘmĂ hŇ n¿ĎbĎŇ C : MtĲĎŇ ’Ł dŇ b¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ ÉCxêČÄ SĘ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
5 NbĆŇ I¿ĂwČ : ymĲĂ SĘ =tŇ ’Ć MyW¿Ă ’Ď MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉrSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ

twxbzm
,’"d Nkw yrqw bytk CxuĎyĂ ’"sb ,yrq CxuĎyĂ ,bytk xuĎyĂ v.18 .yrqw bytk htŁ kŁ n yllhb ,yrq otoknĘ v.13
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rybąĂŇ ‘ĹhĲĆ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ or¿YĘ xČ yê¡ĄSĘ BĂ MyĂmĳĎèĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ tŇ ox¡ BĘ zĘmĂ 6

tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hŇ BĎę rĘhĂ MynĳĂ‘Ł DĘyĂwĘ bŇ o’¡ hŇ WĎ ‘¿ĎwĘ SxĄŔ nĂ wĘ NăĄno‘wĘ S’ĄŔ BĎ ÉonBĘ =tŇ ’Ć
hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ r¡ĎSĄ ’ĞhĲĎ lsĆ j¿Ć =tŇ ’Ć MWĆ IĎěwČ : sy‘ĲĂkĘŇ hČ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ 7

hŇ EĆÁhČ tŇ yĂBČÄ BČ onŔ bĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ =l’Ć wĘ ÉdwĂDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ tŇ yĂBČę BČ
ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć MyW¿Ă ’Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ÉyêĂ rĘxČÄ BĎ rSąĆ ’Ğ MĂlČęSĎ CrĲybĂŇ C
rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =NmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lgĆŇrăĆ ÉdynĂ hĎ lĘ PŇ ysĂę ’Ł âlă wĘ : MlĲĎ o‘lĘ 8

MytĂŔ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ JĘ tŇ oWę ‘ĞlĲČ CrămĘ SĘ yĂ=M’Ă ű qrăČ MtĳĎŇ obŇ ’ĞlĲČ yêĂ t¡ČŇ nĎ
M‘ąĄtĘŇ IČwČ C‘mĳĄ SĎ âl¡ wĘ : hŇ SĲĆ mŁ yD¿ĂbĘŇ ‘Č Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ rĎŔ oêhČÄ =lkĎŇ lĘ C 9

yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ dŇ ymăĂ SĘ hĂ ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČÄ =NmĂ ‘rĎŔ hĎ =tŇ ’Ć tŇ oWă ‘ĞlĲČ ÉhèĆ nČmĘ
žN‘Č yČ : rmĲŁ ’Ň lĄ My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ 10, 11

lJËŁ mĂ ‘rČě hĄ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ tŇ obăŇ ‘ĄêŁ hČ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ èąĆ nČmĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ
: wylĲĎ CQgĂŇBĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć =MgĲČŇ ’T¿Ă xĞ IĲČwČ wynĳĎpĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ CW¿ ‘Ď=rSĆ ’Ğ
’ybăĂŇ mĄ ÉynĂ nĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 12

: wynĲĎ zĘ’Ď yê¿ĄSĘ hŇ nĎlĘ ~¡Č êĂ wy‘ĎŔ mĘř SăŁ =lJĎ ÉrSĆ ’Ğ hŇ dĳĎŇ ChywĲĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=l‘Č hŇ ‘ĎŔ rĎ
bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ tŇ lĆ q¡Ł SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ NorŔ mĘ SĲŁ wqăĎ tŇ ’Ą ť MĂlČęSĎ CrĲyĘ=l‘Č ytĂŇ yTăĂ nĎ wĘ 13

ëŇ p¡ČŇ hĎ wĘ hŇ xĎŔ mĎ ÉtxČ QČÄ~Č hČ =tŇ ’Ć hŇ xąĆ mĘ yĂ=rSĆ ’ĞJĲČ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ytĂŇ yxĂÄ mĎ C
MhĳĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ yăČBĘ Myê¡Ă tČŇ nĘ C ytĂŔ lĎ xĞ nĲČ tŇ yrăĂ’Ą SĘ tŇ ’Ą ť yêĂę SĘ TČ nĲĎ wĘ : hĎ ynĲĆjĎ =l‘Č 14

É‘rČhĎ =tŇ ’Ć CWą ‘Ď rSĆÄ ’Ğ N‘Č yČę : MhĲĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =lkĎŇ lĘ hŇ i¡Ď SĂ mĘ lĂ wĘ zbËČŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ 15

MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉMtĎŇ obŇ ’Ğ C’ą YĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ ytĳĂŇ ’Ł Mys¡Ă ‘Ă kĘŇ mČ Cy¿hĘ IĲĂwČ ynČŔ y‘ĄBĘ
dŇ ‘ËČ dŇ ’ŔŁ mĘ hŇ BăĄ rĘhČ ÉhèĆ nČmĘ ëŇ pąČŇ SĎ yqĂÁ nĎ MDĎÄ žMgČŇ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡ČwĘ 16

’yTăĂ xĹhĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉotŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ dŇ bąČŇ lĘ hŇ pĳĆŇ lĎ hŇ jăĆ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ’Q¿Ą mĂ =rSĆ ’Ğ
=lkĎŇ wĘ ÉhèĆ nČmĘ yrąĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć 17

rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ ’TĳĎ xĎ rSăĆ ’Ğ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ
rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhèĆ nČmĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ 18

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Nom¿ ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ ’EĳĎ‘Ě=NgČŇBĘ ot¡Ň yBĄ =NgČŇBĘ
ëŇ ¡ČlmĎ MynĂŔ SĎ MyĂêăČSĘ C okŔ lĘ mĎ BĘ Nomă ’Ď ÉhnĎSĎ MyĂêąČSĘ C MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ 19

W‘ČI¿ČwČ : hŇ bĲĎŇ TĘ yĎ=NmĂ ZCr¡xĎ =tŇ BČ tŇ mĆ Q¿Ć SĚ mĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ 20

‘rh
Nkw yrqw bytk H‘ĎmĘ SŁ ’"sb ,yrqw bytk wy‘ĎmĘ SŁ y’xndml ,yrq H‘ĎmĘ SŁ ,bytk wy‘ĎmĘ SŁ y’br‘ml v.12 .’k
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21 ëŇ rĆD¡ĆhČ =lkĎŇ BĘ ëŇ lĆ IĄěwČ : wybĲĂŇ ’Ď hŇ è¿Ć nČmĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ
Cxê¡ČSĘ IĂwČ wybĂŔ ’Ď dŇ băČŇ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉMylĂ QĚ GĂ hČ =tŇ ’Ć dŇ bęŁ ‘ĞIĲČwĲČ wybĳĂŇ ’Ď ëŇ ăČlhĎ =rSĆ ’Ğ

22 : hoĲĎhyĘ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ ëŇ ¡ČlhĎ âl¿ wĘ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć bŇ Łzě‘ĞIĲČwČ : MhĲĆ lĎ
23, 24 =M‘Č ÉëIČwČ : otĲŇ ybĄŇ BĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć CtŇ ym¿Ă IĎwČ wylĳĎ ‘Ď Nom¡ ’Ď =ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č Cr¿SĘ qĘ IĂwČ

ZrĆ’ËĎhĎ =M‘Č CkŇ ylÌĂ mĘ IČwČ Nomĳ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č Myr¡ĂSĘ uĲŁ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ZrĆ’ĎŔ hĎ
25 MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Nom¡ ’Ď yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ =tŇ ’Ć
26 otËŇ ’Ł rB¿Ł qĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ ëŇŁlË mĘ IĂwČ ’EĳĎ‘Ě=NgČŇBĘ ot¡Ň rĎbĲĚŇ qĘ BĂ
bk ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉtxČ ’Č wĘ MySąĂ ŁlSĘ C okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ ÉhnĎSĎ hŇ nąĆmŁ SĘ =NBĆ

2 rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : tŇ qĲČ YĘ BĎ mĂ hŇ yĎd¡ĎŇ ‘Ğ=tŇ bČŇ hŇ d¿ĎŇ ydĂŇ yĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ sŘ33

: lw’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ rs¡Ď =âlwĘ wybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ ÉërĆDĆÄ =lkĎŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ

3 NpĎÄ SĎ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆ hČ ţ xlăČ SĎ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć hŇ nąĆmŁ SĘ BĂ yhĂę yĘwČ
4 =l’Ć hŇ lĄę ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą rpĄŔ iŁ hČ ÉMQĎ SĚ mĘ =NbĆŇ ChyąĎlĘ YČ ’Ğ=NBĆ

rS¿Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ ’b¡ĎŇ CUhČ PŇ sĆ JĆŔ hČ =tŇ ’Ć MêăĄ yČwĘ lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ ÉChIĎÄqĂ lĘ xĂ
5 hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł ÉdyČ=l‘Č hŇ nŁ êĘ yĂwĘ : M‘ĲĎhĎ tŇ ’¿Ą mĄ PŇ i¡Č hČ yr¿ĄmĘ SĲŁ CpËŇ sĘ ’ĲĎ

ÉrSĆ ’Ğ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yWąĄ ‘Ł lĘ otę ’Ł CnăêĘ yĂwĘ hoĳĎhyĘ tŇ ybĄŇ BĘ Myd¡ĂŇ qĎ pĘŇ UĚ hČ
6 MyrĳĂdĘŇ GĲŁ lČ wĘ Myn¡ĂBŁ lČ wĘ MySĂŔ rĎxăĎlĲĆ : tŇ yĂBĲĎ hČ qdĆŇ B¿Ć qE¡ĄxČ lĘ hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ
7 bŇ SăĄ xĎ yĲĄ=âl ëŇ ’Č ť : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć qE¡ĄxČ lĘ bŇ YĄŔ xĘ mČ ynăĄbĘŇ ’Č wĘ ÉMyYĂ ‘Ą tŇ onąqĘ lĂ wĘ
8 rmĆ ’Ň IŁ wČţ : MyWĲĂ ‘Ł Mh¿Ą hŇ n¡Ď Cm’ĹbĲĆŇ yJ¿Ă MdĳĎŇ yĎ=l‘Č NêăĎ eĂ hČ PŇ sĆ J¡Ć hČ MêĎŔ ’Ă

ytĂŇ ’Ň Y¡Ď mĎ hŇ rËĎoêhČ rpĆŇ sÌĄ rpĄŔ iŁ hČ NpăĎŇ SĎ =l‘Č É lodŇ GĎhČ NhąĄ JŁ hČ ChIĎÁqĂ lĘ xĂ
9 ’bÂŁ IĎwČ : Ch’ĲĄ rĎqĘ IĂwČ Np¡ĎŇ SĎ =l’Ć rpĆŇ iËĄ hČ =tŇ ’Ć hŇ IÌĎqĂ lĘ xĂ NêĄÄ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ

CkŇ yêąĂ hĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ rbĳĎŇ DĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć bŇ SĆ I¿ĎwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉrpĄŇ iŁ hČ NpąĎŇ SĎ
hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł ÉdyČ=l‘Č ChnĚęêĘ IĂwĲČ tŇ yĂBČŔ bČŇ ’YăĎ mĘ eĂ hČ ÉPsĆ JĆÄ hČ =tŇ ’Ć ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ

10 rpĆŇ sĄ ť rmŔŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ UăĆ lČ ÉrpĄŇ iŁ hČ NpąĎŇ SĎ dŇ GĄÂIČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą Myd¡ĂŇ qĎ pĘŇ UĚ hČ
11 ‘ČmăŁ SĘ JĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Np¡ĎŇ SĎ Ch’¿Ą rĎqĘ IĂwČ NhĳĄ JŁ hČ hŇ I¡ĎqĂ lĘ xĂ ylĂŔ NtČŇ năĎ
12 ëŇ lĆ UĆÃ hČ wYăČ yĘwČ : wydĲĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘r¡ČqĘ IĂwČ hŇ rĳĎoêhČ rpĆŇ săĄ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ

hŇ yĎÁkĎŇ ymĂ =NBĆ roBÄ kĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ NpĎŇ SĎ ţ=NBĆ MqăĎyxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ NhĄÃ JŁ hČ hŇ IăĎqĂ lĘ xĂ =tŇ ’Ć
13 CSÄ rĘdĂŇ žCkŇ lĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ y¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ ’ËĄ wĘ rpĄę iŁ hČ NpăĎŇ SĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ
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rpĆŇ i¿Ą hČ yrËĄbĘŇ DĂ=l‘Č hŇ dĎŔ ChyĘ=lJĎ Éd‘ČbĘŇ C M‘Ďę hĎ =dŇ ‘ČbĘŇ C ydăĂŇ ‘ĞBĲČ hoĎÁhyĘ=tŇ ’Ć
ž l‘Č CnbĎŔ hŇ tăĎŇ ~Ę nĂ É’yhĂ =rSĆ ’Ğ hoĎęhyĘ tŇ măČ xĞ hŇ lĎÂodŇ gĘŇ=yJĲĂ hŇ EĳĆhČ ’Y¡Ď mĘ eĂ hČ
=lkĎŇ JĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ hŇ EĆŔhČ rpĆŇ iăĄ hČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l‘Č CnytĄę bŇŁ ’Ğ C‘Á mĘ SĲĎ =âl rSĆÄ ’Ğ
NpăĎŇ SĎ wĘ roBÁ kĘŇ ‘Č wĘ MqĎÄ yxĂ ’Ğ wĲČ NhĄ JŁ hČ ţ ChIăĎqĂ lĘ xĂ ëŇ lĆ IăĄwČ : CnylĲĄ ‘Ď bŇ Ct¿Ň JĎ hČ 14

ÉsxČ rĘxČ =NBĆ hŇ wĎęqĘ êĂ =NBĆ MQăĚ SČ ű tŇ SĆ ’ăĄ hŇ ’ĎÁ ybĂŇ eĘ hČ hŇ DĎÄ lĘ xĚ =l’Ć hŇ yĎęWĎ ‘ĞwĲČ
: hĎ ylĲĆ ’Ą Cr¡BĘ dČŇ yĘwĲČ hŇ nĳĆSĘ UĂ BČ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ tŇ bĆŇ S¿Ć yŁ ’yhËĂ wĘ MydĂŔ gĎŇBĘ hČ rmăĄ SŁ
Sy’ĂŔ lĎ CrămĘ ’Ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň êăŁ wČ 15

hŇ ‘ËĎrĎ ’yb¿ĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : ylĲĎ ’Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ 16

’r¡ĎqĎ rS¿Ć ’Ğ rpĆŇ iĄŔ hČ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’Ą ť wybĳĎŇ SĘ yĲŁ =l‘Č wĘ hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ hČ =l’Ć
MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉCrFĘ qČ yĘwĲČ ynĂ Cbę zĎ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ű tŇ xČ êăČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć 17

hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ BČ ytËĂŇ mĎ xĞ hŇ tÌĎŇ ~Ę nĂ wĘ MhĳĆ ydĄŇ yĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ lk¡ŇŁ BĘ ynĂ sĄŔ y‘Ă kĘŇ hČ ÉN‘ČmČÄ lĘ
hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć SrăŁ dĘŇ lĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć xČ ląĄèŁ hČ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć wĘ : hŇ BĲĆ kĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ 18

rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĳĎ’Ą Cr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł
rSăĆ ’Ğ ìÃ ‘ĞmĘ SĎ BĲĘ hoĎęhyĘ ynăĄjĘ mĂ ű ‘năČJĎ êĂ wČ ìÁ bĘŇ bĎÄ lĘ =ëŇ rČ N‘Č yČţ : êĎ‘Ę mĲĎ SĎ 19

hŇ lĎŔ lĎ qĘ lĂ wĘ ÉhUĎ SČ lĘ tŇ oyąhĘ lĲĂ wybĎę SĘ yĲŁ =l‘Č wĘ hŇ EĆÁhČ MoqÄ UĎ hČ =l‘Č žyêĂ rĘBČ DĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ MgÌČŇ wĘ ynĳĎpĎŇ lĘ hŇ J¡Ć bĘŇ êĂ wČ ìŇ ydĆŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć É‘rČqĘ êĂ wČ
ůMolSĎ BĘ ÈìytĆŇ rŁ bĘŇ qĂ =l’Ć êăĎpĘŇ sČ ’ĹnĲĆ wĘ ìŇ ytĆę bŇŁ ’Ğ=l‘Č ìÁ pĘŇ sĂ ’ĲŁ ynĂÄ nĘ hĲĂ žNkĄŇ lĎ 20

Moqă UĎ hČ =l‘Č ’yb¡ĂŇ mĄ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ É lkŇŁ BĘ ìŇ ynĆŔ y‘Ą hŇ nĎ y’ăĆrĘtĂŇ =âlĲ wĘ
wylĎŔ ’Ą CpăŇ sĘ ’Č IĲČwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ xl¡Č SĘ IĂwČ : rbĲĎŇ DĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć CbŇ yS¿Ă IĎwČ hŇ EĳĆhČ gk
Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ hoĎÃhyĘ=tŇ yBĲĄ ëŇ lĆ UăĆ hČ l‘Č IăČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄqĘ zĂ=lJĎ 2

=lkĎŇ wĘ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ oêę ’Ă MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ybĄÄ SĘ yĲŁ =lkĎŇ wĘ žhdĎŇ ChyĘ
rpĆŇ săĄ ÉyrĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć MhĆę ynĄzĘ’Ď bĘŇ ’răĎqĘ IĂwČ lodĳŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NTăŁ uĎ mĂ lĘ M‘¡ĎhĎ
tŇ r¿Ł kĘŇ IĂwČ dŇ CUÁ ‘ČhĎÄ =l‘ĲČ ëŇ lĆ UĆ hČ ţ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ ’Y¡Ď mĘ eĂ hČ tŇ yrĂŔ BĘ hČ 3

wytĎÁ wŁ YĘ mĂ rmÄŁ SĘ lĂ wĘ ÉhoĎhyĘ rxąČ ’Č tŇ kĆŇ lĆÁlĎ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ű tŇ yrăĂBĘ hČ =tŇ ’ĲĆ
=tŇ ’Ć MyqĂę hĎ lĘ SpĆŇ nĆŔ =lkĎŇ bĘŇ C bŇ lăĄ =lkĎŇ BĘ ÉwytĎŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć wĘ wytąĎŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ=tŇ ’Ć wĘ
M‘¡ĎhĎ =lJĎ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ hŇ EĳĆhČ rpĆŇ iăĄ hČ =l‘Č Myb¡ĂŇ tĚŇ JĘ hČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ tŇ yrăĂBĘ hČ ÉyrĄbĘŇ DĂ
ynăĄhĞJĲŁ =tŇ ’Ć wĘ lodÁ GĎhČ NhĄÄ JŁ hČ žChIĎqĂ lĘ xĂ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÃ hČ wYăČ yĘwČ : tŇ yrĲĂBĘ BČ 4

=lJĎ tŇ ’ăĄ hoĎŔhyĘ lkăČŇ yhĄ mĲĄ É’yYĂ ohlĘ ůPiČ hČ yrăĄmĘ SĲŁ =tŇ ’Ć wĘ ÈhnĆSĘ UĂ hČ
MpĄÂrĘWĘ IĂwĲČ MyĂmĳĎèĎ hČ ’băĎŇ YĘ lk¡ŇŁ lĘ C hŇ rĎŔ SĄ ’ĞlĲĎ wĘ l‘ČBăČ lČ ÉMyĂCW‘ĞhĲĎ MylĂę JĄ hČ
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: l’ĲĄ =tŇ yBĲĄ Mr¡ĎpĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’W¿Ď nĎ wĘ NorŔ dĘŇ qĂ tŇ omă dĘŇ SČ BĘ ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ ZCxą mĂ
5 ÉtomBĎ BČ rFąĄ qČ yĘwČ hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ ÉCntĘŇ nĲĎ rSąĆ ’Ğ MyrĂę mĎ JĘ hČ =tŇ ’Ć tŇ yBăĂ SĘ hĂ wĘ

SmĆ èąĆ lČ l‘ČBČę lČ MyrăĂFĘ qČ mĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ yB¡ĄsĂ mĘ C hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ
6 tŇ yBĄÄ mĂ žhrĎSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ’YăĄ IŁ wČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ ’b¿ĎŇ YĘ lk¡ŇŁ lĘ C tŇ olŔ EĎUČ lČ wĘ ÉxČ rĄÄ IĎlČ wĘ

Nor¡dĘŇ qĂ lxČ n¿ČBĘ HtËĎŇ ’Ł PŇ r¿Ł WĘ IĂwČ NorŔ dĘŇ qĂ lxČ năČ=l’Ć ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ ZCxą mĂ hoĎÁhyĘ
7 ÉZêŁ IĂwČ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄBĘ rbĆŇ q¡Ć=l‘Č HrĎŔ pĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉëlĄ SĘ IČwČ rpĳĎŇ ‘ĎlĘ qdĆŇ IăĎwČ

MSËĎ tŇ og¿ŇrĘ’ĲŁ MySĂę eĎhČ rSăĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ MySĂŔ dĄŇ uĘ hČ yêăĄBĎ =tŇ ’Ć
8 ’UăĄ TČ yĘwČ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎmĲĄ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ’bąĄŇ IĎwČ : hŇ rĲĎSĄ ’ĞlĲĎ Myê¡Ă BĎ

‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č ‘bČŇ G¡ĆmĂ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉhUĎ SĎÄ =CrFĘ qĂ rSąĆ ’Ğ tŇ omę BĎ hČ =tŇ ’Ć
ry‘ĂŔ hĎ =rWČ É‘ČSĚÄ ohyĘ r‘ČSąČ xtČŇ jĆÁ =rSĆ ’Ğ MyrĂę ‘ĎèĘ hČ tŇ omă BĎ =tŇ ’Ć ZtČÂ nĎ wĘ

9 ynăĄhĞJĲŁ ÉCl‘ĞyĲČ âlą ëŇ ’Čę : ry‘ĲĂhĎ r‘ČS¿Č BĘ Sy’¡Ă lw’Ň m¿Ł WĘ =l‘Č=rSĲĆ ’Ğ
ëŇ ot¿Ň BĘ tŇ o~¡ mČ Cl¿ kĘŇ ’ĲĎ =M’Ă yJËĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ho¡ĎhyĘ xB¿Č zĘmĂ =l’Ć tŇ omŔ BĎ hČ

10 rybĂÄ ‘ĞhĲČ lĘ yêĂę lĘ bĂŇ lĘ MeĳŁ hĂ =ynb ygăĄŇBĘ rS¡Ć ’Ğ tŇ pĆŇ êŔŁ hČ =tŇ ’Ć ’UăĄ TĂ wĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ
11 MysĂę CihČ =tŇ ’Ć tŇ BăĄ SĘ IČwČ : ëŇ lĆ UĲŁ lČ S’¡Ą BĎ oêËBĂ =tŇ ’Ć wĘ onÌBĘ =tŇ ’Ć Sy’ĂÁ

ÉtJČ SĘ lĂ =l’Ć hoĎŔhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’BăŁ mĂ ÉSmĆ èĆÄ lČ hŇ dąĎŇ ChyĘ ykĄÄ lĘ mČ žCntĘŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ
PŇ r¿ČWĎ SmĆ è¡Ć hČ tŇ ob¿Ň JĘ rĘmČ =tŇ ’Ć wĘ MyrĳĂwĎrĘjČ BČ rS¡Ć ’Ğ syrĂŔ iĎ hČ ëŇ lĆ măĆ =NtČŇ nĘ

12 ű CWă ‘Ď=rSĆ ’Ğ zxĎÁ ’Ď tŇ IČÄlĂ ‘Ğ žgGĎhČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ tŇ oxÃ BĘ zĘUĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ : S’ĲĄ BĎ
tŇ or¿YĘ xČ yêËĄSĘ BĂ hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ ÉtoxBĘ zĘUĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎę ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ
lxČ n¿Č=l’Ć Mr¡ĎpĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă SĘ hĂ wĘ MèĎŔ mĂ ZrĎIăĎwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ZtăČŇ nĎ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ

13 NymăĂ ymĂ ÈrSĆ ’Ğ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ynăĄjĘ =l‘Č ű rSăĆ ’Ğ tŇ omÂBĎ hČ =tŇ ’Ć wĲĘ : NorĲdĘŇ qĂ
ű tŇ rĆêăŁ SĘ ‘ČlĘ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ mÄŁ ŁlSĘ hŇ nĎBĎ ţ rSăĆ ’Ğ ůtyxĂ SĘ UČ hČ =rhČ lĘ
NoUĳ ‘Č=ynĲĄBĘ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ MJ¡Ł lĘ mĂ lĘ C bŇ ’ĎŔ om ZuăĚSĂ ÉSomkĘŇ lĂ wĘ MynĂę dŇŁ yYĲĂ ZuăĚSĂ

14 ’Q¿Ą mČ yĘwČ MyrĳĂSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ r¡Ł kĘŇ IĂwČ tŇ obŔ ~ĄUČ hČ =tŇ ’Ć ÉrBČ SĂ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ ’U¡Ą TĂ
15 l’Ąę =tŇ ybĲĄŇ BĘ rSăĆ ’Ğ xČ BĄÁ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć MgČÄ wĘ : MdĲĎŇ ’Ď tŇ om¿ YĘ ‘Č Mm¡Ď oqmĘ =tŇ ’Ć

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yTăĂ xĹhĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉTbĎŇ nĘ =NBĆ M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ÉhmĎ BĎ hČ
hŇ mËĎ BĎ hČ =tŇ ’Ć PŇ rÌŁ WĘ IĂwČ ZtĳĎŇ nĎ hŇ m¡Ď BĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ ’ChË hČ xČ BÌĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć MGăČ

16 MyrąĂbĎŇ uĘ hČ =tŇ ’Ć ’rĘIČÄwČ ChIĎęSĂ ’Ň yĲŁ NpĆŇ IăĂwČ : hŇ rĲĎSĄ ’Ğ PŇ r¿ČWĎ wĘ rp¡ĎŇ ‘ĎlĘ qd¿ČŇ hĄ
MV=rV’

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk =NbĆ ’"sb ,yrq =NbĆ ,bytk ynĄbĘ v.10 .gk
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PŇ r¿Ł WĘ IĂwČ MyrĂŔ bĎŇ uĘ hČ =NmĂ ÉtomYĎ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć xuąČIĂwČ xlČęSĘ IĂwČ rhĎŔ BĎ ÉMSĎ =rSĆ ’Ğ
MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ É’rĎqĎ rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ Ch’ĳĄ UĘ TČ yĘwĲČ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č
rS¡Ć ’Ğ zQĎŔ hČ NCIă~Ă hČ hŇ mĎ ť rmĆ ’Ň ŁIěwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ’rĎŔ qĎ rSăĆ ’Ğ 17

ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă rbĆŇ uąĆhČ ry‘Ăę hĎ ySăĄ nĘ ’Č wylĎÁ’Ą CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ ’ĳĆ rŁ ynăĂ’Ğ
tĎŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyrąĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ’rĎę qĘ IĂwČ hŇ dĎŔ ChymĲĂ ’BăĎ =rSĆ ’Ğ
wytĳĎŇ mŁ YĘ ‘Č ‘năČ yĎ=l’Č Sy’¡Ă olŔ CxyeăĂhČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : l’ĲĄ =tŇ yBĲĄ xB¿Č zĘUĂ hČ l‘¡Č 18

žMgČŇ wĘ : NorĲmĘ èŁ mĂ ’B¡Ď =rSĆ ’Ğ ’ybĂŔ eĎhČ tŇ omă YĘ ‘Č tŇ ’Ą ť wytĎŔ mŁ YĘ ‘Č ÉCTQĘ mČ yĘwĲČ 19

ykąĄŇ lĘ mČ CWÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ Norę mĘ SĲŁ yrăĄ‘ĎBĘ ű rSăĆ ’Ğ tŇ omÁ BĎ hČ yêĄÄ BĎ =lJĎ =tŇ ’Ć
MyWĂŔ ‘ĞUĲČ hĲČ =lkĎŇ JĘ MhĆŔ lĎ W‘Č IăČwČ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ rys¡Ă hĄ sy‘ĂŔ kĘŇ hČ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ
ÉMSĎ =rSĆ ’Ğ tŇ omą BĎ hČ ynĄÄhĞJĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć xBČ zĘIĂwČţ : l’ĲĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ 20

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ bŇ SĎ I¡ĎwČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ Md¡ĎŇ ’Ď tŇ om¿ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć PŇ rËŁ WĘ IĂwČ tŇ oxŔ BĘ zĘUĂ hĲČ =l‘Č
MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ xsČ pĆŔ CWă ‘Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ M‘ăĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ wYąČyĘwČ 21

hŇ EĆŔhČ xsČ jăĆ JČ ÉhWĎ ‘ĞnĲČ âlą yJăĂ : hŇ EĲĆhČ tŇ yr¡ĂBĘ hČ rpĆŇ s¿Ą l‘ËČ bŇ Ctě JĎ JČ 22

l’¡Ą rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ ymËĄyĘ lkęŁ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć CT¡ pĘŇ SĲĎ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ pĘŇ èăŁ hČ ÉymĄ ymĂ
ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć hŇ nąĆmŁ SĘ BĂ =M’Ă yJĂę : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ C 23

=tŇ ’Ć wĘ tŇ obăŇ ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć MgăČŇ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ho¡ĎhylĲČ hŇ EËĆhČ xsČ jÌĆ hČ hŇ WĎÂ ‘ĞnĲČ 24

rSąĆ ’Ğ MyYĂę uĚèĂ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ MylĂÁQĚ GĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MypĂÄ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MynĂ ‘Ł DĘIĂhČ ţ
=tŇ ’Ć MyqĂÂhĎ N‘ČmČ lĘ ţ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ r‘¡ĄBĂ MĂlČŔ SĎ CrăybĂŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ ZrĆ’ąĆBĘ ÉC’rĘnĂ
Nh¡Ą JŁ hČ ChI¿ĎqĂ lĘ xĂ ’YËĎ mĎ rS¿Ć ’Ğ rpĆŇ iĄŔ hČ =l‘Č MybăĂŇ tĚŇ JĘ hČ ÉhrĎoêhČ yrąĄbĘŇ DĂ

sŘ34 ÉhoĎhyĘ=l’Ć bŇ SąĎ =rSĆ ’Ğ ëŇ lĆ mĆę wynĎÁpĎŇ lĘ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ žChmŁ kĎŇ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą 25

wyr¡ĎxĞ’ĲČ wĘ hŇ SĳĆ mŁ tŇ răČoê lk¡ŇŁ JĘ odŔ ’Ł mĘ =lkĎŇ bĘŇ C ÉoSpĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C obąŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ
=rSĆ ’Ğ lodŔ GĎhČ Éoj’Č NorąxĞmĲĄ hoĎęhyĘ bŇ SăĎ =âlĲ ű ëŇ ’ăČ : ChmĲŁ JĎ Mq¿Ď=âl 26

: hŇ èĲĆ nČmĘ os¡ y‘Ă kĘŇ hĂ rS¿Ć ’Ğ MysĂŔ ‘ĎJĘ hČ =lJĎ l‘Č ť hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ oj¡ ’Č hŇ r¿ĎxĎ
=tŇ ’Ć ytĂŇ r¡Ł sĂ hĞ rS¿Ć ’ĞJĲČ ynČŔ jĎ l‘ăČmĄ ÉrysĂ ’Ď ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć MGąČ hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 27

MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘxČÄ BĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň EąŁ hČ ry‘ĂÄ hĎ =tŇ ’Ć yêĂ sĘ ’Č mĎ Cţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : MSĲĎ ym¡Ă SĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ yêĂ rĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ 28

Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ
ëŇ lĆ m¿Ć =l‘Č MyĂrËČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ kÌŇŁ nĘ hŇ ‘ÄŁ rĘpČŇ žhlĎ ‘Ď wymĎÃ yĎBĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ 29

ÉChtĄÄ ymĂ yĘwČ otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ ëŇ lĆ UąĆ hČ ëŇ lĆ IĄÄwČ tŇ rĳĎjĘ =rhČ nĘ =l‘Č rCè¡ ’Č
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30 ÉCh’ĚÄ bĂŇ yĘwČ oDŔ gĂŇUĘ mĂ ÉtmĄ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ ChbĚÄ JĂ rĘIČwČ : otĲŇ ’Ł ot¡Ň ’Ł rĘJĂ oDŔ gĂŇmĘ BĂ
=NBĆ ÉzxĎ ’Ď ohĲ yĘ=tŇ ’Ć ZrĆ’Ďę hĎ =M‘Č xuăČIĂwČ otĳŇ rĎbĲĚŇ qĘ BĂ Chr¡ĚBĘ qĘ IĂwĲČ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ

: wybĲĂŇ ’Ď tŇ xČ ê¿Č ot¡Ň ’Ł CkŇ yl¿Ă mĘ IČwČ otËŇ ’Ł Cx¿ SĘ mĘ IĂwČ ChIĎŔSĂ ’Ň yăŁ
31 MySĂŔ dĎŇ xĽ hŇ SăĎ ŁlSĘ C okŔ lĘ mĎ BĘ zxăĎ ’Ď ohĲ yĘ ÉhnĎSĎ SŁlą SĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ
32 W‘ČI¿ČwČ : hŇ nĲĎbĘŇ QĂ mĂ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ BĲČ lT¿Č CmxĞ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ
33 hŇ kąŇŁ nĘ hŇ ‘ÄŁ rĘpČŇ žChrĄsĘ ’Č IĲČwČ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ CW¡ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ

ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉSnĆ‘ÄŁ =NêĆ IĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇŁlmĘ BĂ tŇ mĎŔ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhlĎ bĘŇ rĂbĘŇ
34 MyqăĂ yĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć hŇ kÁŁ nĘ hŇ ‘ÄŁ rĘjČ žëlĄ mĘ IČwČ : bŇ hĲĎ zĎ rJ¿Č kĂŇ wĘ PŇ sĆ J¡Ć =rJČ kĂŇ hŇ ’¿Ď mĄ

=tŇ ’Ć wĘ MyqĳĂyĎohĲ yĘ om¡ SĘ =tŇ ’Ć bŇ i¿Ą IČwČ wybĂŔ ’Ď ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ tŇ xČ êČ ť ChIĎęSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ
35 NtąČŇ nĎ bŇ hĎę EĎhČ wĘ PŇ sĆ JăĆ hČ wĘ : MSĲĎ tŇ mĎ I¿ĎwČ MyĂr¡ČYĘ mĂ ’b¿ŇŁ IĎwČ xqĎŔ lĎ zxăĎ ’Ď ohĲ yĘ

=l‘Č PŇ sĆ J¡Ć hČ =tŇ ’Ć tŇ t¿ĄŇ lĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ëŇ yrăĂ‘ĹhĲĆ ëŇ ’Č ť hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ lĘ ÉMyqĂ yĎohĲ yĘ
M‘ăČ=tŇ ’Ć ÉbhĎ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ =tŇ ’Ć WgČÂnĎ oJę rĘ‘ĆJĘ Sy’ăĂ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ yjăĂ

36 SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ kĲŇŁ nĘ hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ lĘ tŇ t¡ĄŇ lĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ
MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć tŇ xąČ ’Č wĘ okŔ lĘ mĎ BĘ MyqăĂ yĎohĲ yĘ hŇ nĎÄSĎ

37 lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ mĲĎ Cr=NmĂ hŇ y¡ĎdĎŇ jĘ =tŇ bČŇ hŇ dĎŇ ybĂŇ zĘ oUŔ ’Ă
dk olÄ=yhĂ yĘwĲČ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ r~¡Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ hŇ lĎŔ ‘Ď wymăĎ yĎBĘ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ CW¡ ‘Ď=rSĆ ’Ğ

2 ű hoăĎhyĘ xQăČ SČ yĘwČ : oBĲ =dŇ rĎmĘ IĂwČ bŇ SĎ I¡ĎwČ MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ ÉdbĆŇ ‘ĆÄ Myq¿Ă yĎohĲ yĘ
Ét’Ą wĘ bŇ ’Ďę om ydăĄŇ CdŇ GĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ MrĎÁ ’Ğ ydĄÄ CdŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ žMyDĂWĘ kČŇ ydăĄŇ CdŇ GĘ =tŇ ’Ć oBÃ
rSăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ odĳŇ ybĂŇ ’ĞhĲČ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyBĲĂ Mx¿Ą QĘ SČ yĘwČ NoUŔ ‘Č=ynĲĄbĘŇ ydăĄŇ CdŇ GĘ

3 hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ yjăĂ =l‘Č ű ëŇ ’ăČ : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ hČ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ
4 MgąČŇ wĘ : hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ hŇ èĆŔ nČmĘ tŇ ’Ň FăŁ xČ BĘ wynĳĎjĎ l‘ăČmĄ rys¡Ă hĎ lĘ

hŇ b¿ĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ yqĳĂnĎ MDăĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ’Q¿Ą mČ yĘwČ ëŇ pĎŔ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉyqĂ eĎhČ =MDĲČ
5 MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ Myq¡Ă yĎohĲ yĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : xČŁlĲ sĘ lĂ ho¡ĎhyĘ
6 Myq¡Ă yĎohĲ yĘ bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ
7 ëŇ lĆ măĆ Édo‘ PŇ ys¿Ă hŁ =âlĲ wĘ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Nyk¿ĂŇ yĎohĲ yĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă

ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ lxČ eąČmĂ lbĆę BĎ ëŇ lĆ măĆ xqČÂlĎ =yJĲĂ oYĳrĘ’Č mĲĄ tŇ ’Ň Y¡Ą lĎ MyĂrČŔ YĘ mĂ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ tŇ rĎŔ jĘ =rhČ nĘ =dŇ ‘Č

8 MySĂŔ dĎŇ xĽ hŇ SăĎ ŁlSĘ C okŔ lĘ mĎ BĘ NykăĂŇ yĎohĲ yĘ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć hŇ nĆÄmŁ SĘ =NBĆ
lm
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W‘ČI¿ČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ Nt¡ĎŇ nĎlĘ ’Ć =tŇ bČŇ ’ê¿ĎSĘ xĚ nĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ 9

hŇ lĎ ‘Ď ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ : wybĲĂŇ ’Ď hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ 10

: roYĲ UĎ BČ ry‘¡ĂhĎ ’b¿ŇŁ êĎ wČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ ydËĄŇ bĘŇ ‘Č
: hĎ ylĲĆ ‘Ď Myr¿ĂYĎ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ry‘ĳĂhĎ =l‘Č lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’bËŇŁ IĎwČ 11

wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ oUŔ ’Ă wĘ ’Chă lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ =l‘Č ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ NykąĂŇ yĎohĲ yĘ ’YĄÂIĄwČ 12

: okĲŇ lĘ mĎ lĘ hŇ n¡ĆmŁ SĘ tŇ n¿ČSĘ BĂ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ ÉotŇ ’Ł xuąČIĂwČ wysĳĎyrĂsĲĎ wĘ wyrăĎWĎ wĘ
ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ tŇ or¡YĘ o’Ĳ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ o’=lJĎ =tŇ ’Ć MèĎę mĂ ’YăĄ oIwČ 13

É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ mąŁ ŁlSĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ bŇ hĎę EĎhČ ylăĄ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć Z~ĄÂqČ yĘwČ
MĂlČ SĎ CrĲyĘţ=lJĎ =tŇ ’Ć hŇ lăĎ gĘŇhĂ wĘ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ lkăČŇ yhĄ BĘ 14

hŇ lĆŔ oG ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ hŇ rĎWĎ ‘Ğ lyĂxČę hČ yrăĄoBGĂ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ MyrĂÂvĎ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĲĘ
lgĆŇ I¿ĆwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =M‘Č tŇ Q¿Č DČ tŇ l¡Č Cz r’ČŔ SĘ nĂ âlă rGĳĄsĘ UČ hČ wĘ Sr¡ĎxĎ hĲĆ =lkĎŇ wĘ 15

=tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ySĄÄ nĘ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UĆ hČ ţ M’ăĄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lĎ bĳĆŇ BĎ Nyk¡ĂŇ yĎohĲ yĘ=tŇ ’Ć
žt’Ą wĘ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ hŇ l¿Ď oG ëŇ ylËĂ oh ZrĆ’ĎŔ hĎ ylă w’ř Ét’Ą wĘ wysĎę yrĂsĲĎ 16

lJěŁ hČ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉrGĄsĘ UČ hČ wĘ SrąĎxĎ hĲĆ wĘ MypĂę lĎ ’Ğ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ lyĂxČÁ hČ ySĄÄ nĘ ’Č =lJĎ
ëŇ lÌĄ mĘ IČwČ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ hŇ l¡Ď oG lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ M’ÌĄ ybĂŇ yĘwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ yWăĄ ‘Ł Myr¡ĂoBGĂ 17

: ChIĲĎqĂ dĘŇ YĂ om¡ SĘ =tŇ ’Ć bŇ i¿Ą IČwČ wyêĳĎxĘ êČ od¡Ň dŇŁ hŇ y¿ĎnĘ êČmČ =tŇ ’Ć lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
sŘ35 tŇ xąČ ’Č wĘ okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ ÉhnĎSĎ tŇ xąČ ’Č wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ 18

Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ BĲČ lT¿ ymř x oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć
ű yJăĂ : MyqĲĂ yĎohĲ yĘ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ nĲĎbĘŇ QĂ mĂ 19, 20

l‘ăČmĄ Mt¡ĎŇ ’Ł ok¿Ň lĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č hŇ dĎŔ ChybăĂŇ C ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ PŇ ’ăČ =l‘Č
: lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć BĘ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ dŇ r¿Ł mĘ IĂwČ wynĳĎjĎ

ůSdĆŇ xŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ ÈyrĂyWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ okę lĘ mĎ lĘ tŇ y‘ĂÁ ySĂ êĘ hČ tŇ nČÄSĘ bĂŇ žyhĂ yĘwČ hk
NxČ IăĂwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=l‘Č olË yxĄ =lkĎŇ wĘ ’ChÌ lbĆÁ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ČÄ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ ’BĎ ţ
yêăĄSĘ ‘Č dŇ ‘Č ť roYĳUĎ BČ ry‘¡ĂhĎ ’b¿ŇŁ êĎ wČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ qy¿ĄDĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď Cn¿bĘŇ IĂwČ hĎ ylĳĆ‘Ď 2

bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ qz¿ČxĹIĲĆwČ SdĆŇ xŔŁ lČ hŇ ‘ăĎSĘ tĂŇ BĘ : ChIĲĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć 3

ySĄÄ nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ ry‘Ăę hĎ ‘qăČBĎ êĂ wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ M‘¿ČlĘ MxĆ l¡Ć hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ ry‘ĳĂBĎ 4

NGăČ=l‘Č ÉrSĆ ’Ğ MyĂtČę mŁ xŁ hĲČ NyBăĄ ű r‘ČSăČ ëŇ rĆDĆÁ ÉhlĎ yĘQČÄhČ ű hŇ mąĎ xĎ lĘ UĂ hČ
Klmh
bytk rsx lTČmĚxĞ w’ lTČ CmxĞ ’"sb ,yrq lTČ CmxĞ ,bytk lTČ ymĂ xĞ v.18 .yrq ylĄy’Ą ,bytk ylĄC’ v.15 .dk
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5 CpąŇ DĘrĘIĂwČ : hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇ rĆD¿Ć ëŇ lĆ I¡ĄwČ bŇ ybĳĂŇ sĎ ry‘¡ĂhĎ =l‘Č MyD¿ĂWĘ kČŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
olŔ yxĄ =lkĎŇ wĘ oxĳ rĄyĘ tŇ obăŇ rĘ‘ČBĘ ot¡Ň ’Ł CgŇv¿Ă IČwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rxăČ ’Č ÉMyDĂWĘ JČ =lyxĄ

6 lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć otËŇ ’Ł Cl¿ ‘ĞIĲČwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ’Ć ÉCWjĘ tĘŇ IĂwĲČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ CYp¡ŇŁ nĎ
7 wynĳĎy‘ĄlĘ CT¡ xĞSĲĎ ChIĎŔ qĂ dĘŇ YĂ ÉynĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ : TjĲĎ SĘ mĂ oê¡’Ă Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ hŇ tĎŇ lĳĎbĘŇ rĂ

: lbĲĆŇ BĎ Ch’¡Ą bĂŇ yĘwČ MyĂêČŔ SĘ xĚ nĘ bĲČŇ ÉChrĄÄ sĘ ’Č IĲČwČ rCĄŔ ‘Ă ÉChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ ynąĄy‘Ą=tŇ ’Ć wĘ

8 hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=‘SĲČ êĘ ÉtnČSĘ ’yhĂę SdĆŇ xŔŁ lČ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ BĘ ÉySĂ ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ xąŁ bČŇ C
dŇ bĆŇ ‘¿Ć MyxËĂ BĎ TČ =bŇ rČ NdÌĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ ’BĎÂ lbĳĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ ëŇ lĆ U¡Ć lČ

9 ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć PŇ r¿Ł WĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
10 =tŇ ’Ć wĘ : S’ĲĄ BĎ PŇ r¿ČWĎ lod¡Ň GĎ tŇ yB¿Ą =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ yêÌĄBĎ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ

: MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ rS¡Ć ’Ğ MyDĂŔ WĘ JČ lyxăĄ =lJĎ ÉCYtĘŇ nĲĎ bŇ ybĳĂŇ sĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ m¿Ł ox
11 =l‘Č ÉClpĘŇ nĲĎ rSąĆ ’Ğ ÉMylĂ pĘŇ eĲŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ ry‘Ăę BĎ MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ M‘ĎÁ hĎ rtĆŇ yĆÄ žt’Ą wĘ

: MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ Nd¡ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ hŇ lĎěgĘŇhĆ Nomĳ hĎ hĲĆ rtĆŇ yăĆ tŇ ’¡Ą wĘ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ
12, 13 =tŇ ’Ć wĘ : MybĲĂŇ gĘŇ yĲŁ lĘ C Mym¡Ă rĘkĲŇŁ lĘ MyxĳĂ BĎ TČ =bŇ rČ ry’¡Ă SĘ hĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ QăČ DČmĂ C

tŇ SĆ xËŁ eĘ hČ MyÌĎ=tŇ ’Ć wĘ tŇ onÂkŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĲĘ hoĎęhyĘ=tŇ yBĲĄ rSăĆ ’Ğ tŇ SĆ xÁŁ eĘ hČ ydĄÄ CU‘Č
: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ Mê¡ĎSĘ xĚ nĘ =tŇ ’Ć C’¿ WĘ IĂwČ MyDĳĂWĘ kČŇ CrăBĘ SĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ

14 tŇ ’ĄÄ wĘ tŇ oję JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orăUĘ zČmĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ My‘ĂÁ IĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ rÄŁ yiĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
15 =tŇ ’Ć wĘ ÉtoêxĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ : CxqĲĎlĎ Mb¡ĎŇ =CtŇ rĘSĲĎ yĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ SĆ xËŁ eĘ hČ ylÌĄJĘ =lJĎ

: MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ xq¡ČlĎ PŇ sĆ JĳĎ PŇ sĆ J¡Ć =rSĆ ’Ğ wĲČ bŇ hĎŔ zĎ ÉbhĎ zĎ rSąĆ ’Ğ tŇ oqę rĎzĘUĂ hČ
16 tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ onŔ kŇŁ UĘ hČ wĘ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ MIąĎhČ MyĂnČęSĘ ű MydăĂŇ CU‘ČhĲĎ
17 žhnĆmŁ SĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myl¿Ă JĄ hČ =lJĎ tŇ SĆ x¡Ł nĘ lĂ lqĎŔ SĘ mĂ hŇ yăĎhĎ =âlĲ hoĳĎhyĘ

tŇ măČ oqwĘ ÈtSĆ xŁ nĘ ű wyl¿Ď ‘Ď tŇ rĆtĆÄ kŇŁ wĘ dŇ xĎę ’Ć hĲĎ dŇ CUă ‘ČhĲĎ ű tŇ măČ oq hŇ UĎÁ ’Č hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć
lJăŁ hČ bŇ yb¡ĂŇ sĎ tŇ rĆtËĆŇ JŁ hČ =l‘ĲČ MynÌĂUŁ rĂwĘ hŇ kĎÄ bĎŇ WĘ C hŇ UĎ ’Č SŁlă SĎ ÈtrĆtĆŇ JŁ hČ

18 MyxĂę BĎ TČ =bŇ rČ xuăČIĂwČ : hŇ kĲĎŇ bĎŇ vĘ hČ =l‘Č yn¡ĂèĄ hČ dŇ CU¿ ‘ČlĲČ hŇ QĆ ’ËĄ kĎŇ wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ
tŇ SĆ Łl¡ SĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĳĆSĘ mĂ NhăĄ JŁ Chy¡ĎnĘ pČŇ YĘ =tŇ ’Ć wĘ S’Ň rŔŁ hĎ NhăĄ JŁ ÉhyĎrĎWĘ =tŇ ’Ć

19 ű dŇ yqăĂpĎŇ ’Ch¿ =rSĆ ’Ğ dŇ xĎÁ ’Ć syrĂÄ sĎ žxqČ lĎ ry‘ĂÃ hĎ =NmĂ C : PŇ iĲČ hČ yr¿ĄmĘ SĲŁ
rSăĆ ’Ğ ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĲĄpĘŇ y’ąĄrŁ mĲĄ MySĂÁ nĎ’Ğ hŇ èĎÄ mĂ xĞ wĲČ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č =l‘Č
ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=tŇ ’Ć ’B¡Ă YĘ UČ hČ ’bĎŔ ~Ď hČ rWăČ ÉrpĄŇ iŁ hČ tŇ ’Ąę wĘ ry‘ĂŔ bĎŇ C’ă YĘ mĘ nĂ

20 Nd¡ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ MtĎŔ ’Ł xuăČIĂwČ : ry‘ĲĂBĎ My’¡Ă YĘ mĘ eĂ hĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăČmĄ ÉSy’Ă Myè¿Ă SĂ wĘ
MyxbT=brwww.bibleist.ru
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ëŇ lĆ mĆÄ žMtĎŇ ’Ł ëŇ IăČwČ : hŇ tĎŇ lĲĎ bĘŇ rĂ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =l‘Č MtËĎŇ ’Ł ëŇ lĆ IÌŁ wČ MyxĳĂ BĎ TČ =bŇ rČ 21

: otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘¿ČmĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ lgĆŇ I¿ĂwČ tŇ mĳĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ l¡Ď bĘŇ rĂBĘ MtËĄŇ ymĂ yĘwČ lbÌĆŇ BĎ
ëŇ lĆ măĆ r~¡Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ry’ĂŔ SĘ hĂ rSăĆ ’Ğ hŇ dĎŔ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Ér’Ď SĘ eĂ hČ M‘Ďę hĎ wĘ 22

žC‘mĘ SĘ IĂwČ : NpĲĎŇ SĎ =NBĆ Mq¿ĎyxĂ ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć MhĆŔ ylĄ ‘Ğ dŇ qăĄpĘŇ IČwČ lbĳĆŇ BĎ 23

=tŇ ’Ć É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yqąĂpĘŇ hĂ =yJĲĂ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ wĘ hŇ UĎ hăĄ MylĂÁ yĎxĞhĲČ yrĄÄ WĎ =lkĎŇ
NăĎnxĎ oyĲwĘ hŇ yĎÃnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ ChyĎŔlĘ dČŇ GĘ
ytĂŔ kĎŇ ‘ĞUăČhČ =NBĆ ÉChyĎÄnĘ zČ’Ğ yĲČwĘ ytĂę pĎŇ TŁ eĘ hČ tŇ mĆ xĚÁ nĘ êČ =NbĆŇ hŇ yĎÄrĎWĘ C xČ rĄqĎ ţ=NBĆ
MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MhĆŔ ySĄ nĘ ’Č lĘ C ÉChyĎÄlĘ dČŇ GĘ MhąĆ lĎ ‘bČÄ èĎ IĂwČ : MhĲĆ ySĄ nĘ ’Č wĘ hŇ UĎ h¡Ą 24

lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć CdËŇ bĘŇ ‘Ă wĘ ZrĆ’Ďę bĎŇ CbăŇ SĘ MyDĳĂWĘ JČ hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ C’¡ rĘyêĲĂ =l’Č
l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ ’BăĎ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ ű yhăĂ yĘwČ : MkĲĆŇ lĎ bŇ T¿Č yĂwĘ 25

oêŔ ’Ă ÉMySĂ nĎ’Ğ hŇ rąĎWĎ ‘ĞwĲČ hŇ kĎę ClUĘ hČ ‘rČEăĆmĂ ‘mĎÁ SĎ ylĂÄ’Ĺ=NBĆ hŇ yĎnĘ tČŇ nĘ ţ=NBĆ
=rSĆ ’Ğ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMydĂŇ ChIĘhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ mĳŁ IĎwČ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć CJ¿ IČwČ
yrăĄWĎ wĘ É lodŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NTąŁ uĎ mĂ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CmqĚÄ IĎwČ : hŇ jĲĎ YĘ UĂ BČ oê¡’Ă Cy¿hĎ 26

: MyDĲĂWĘ kČŇ yn¿ĄjĘ mĂ C’¡ rĘyĲĎ yJ¿Ă MyĂrĳĎYĘ mĂ C’b¡ŇŁ IĎwČ MylĂŔ yĎxĞhĲČ
hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ NykăĂŇ yĎohĲ yĘ ÉtClgĎŇlĘ hŇ nĎęSĎ ‘bČŇ SĆÁ wĎ MySĂÄ ŁlSĘ bĂŇ žyhĂ yĘwČ 27

žëdČŇ rŁ mĘ lywăĂ’Ĺ ’WĎÃ nĎ SdĆŇ xĳŁ lČ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ wĘ Myr¿ĂWĘ ‘ĆBĘ SdĆŇ xŔŁ ÉrWĎ ‘Ď MynąĄSĘ BĂ
tŇ yB¿ĄmĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Nyk¿ĂŇ yĎohĲ yĘ S’Ň rËŁ =tŇ ’Ć okę lĘ mĎ tŇ năČSĘ BĂ lbĆÁ BĎ ëŇ lĆ mĆÄ
MykËĂŇ lĎ UĘ hČ ’iÌĄ JĂ l‘Čę mĄ o’Ŕ sĘ JĂ =tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ tŇ obĳŇ TŁ oê¡’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ : ’lĆ JĲĆ 28

dŇ ymËĂ êĎ MxĆ lÌĆ lkČÄ ’Ď wĘ o’ĳ lĘ kĂŇ ydăĄŇ gĘŇBĂ tŇ ’¡Ą ’eĎěSĂ wĘ : lbĲĆŇ bĎŇ BĘ oê¡’Ă rS¿Ć ’Ğ 29

ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ ’¿Ą mĄ oQË =hŇ nĎêĘ nĂ dŇ ymÌĂ êĎ tŇ xČÄ rĚ’Ğ otę xĎ rĚ’Ğ wĲČ : wyIĲĎxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ wyn¡ĎpĎŇ lĘ 30

: wIĲĎxČ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł omĳ oyBĘ Moyă=rbČŇ DĘ

G

wyhl’ +h=rV’ ywgh yrVâŁ Nmysw ,y‘br’w MyVlVw tw’m Vmxw Pl’ Myklm rpsd yqwsp Mwks
wyrdsw .]+w qwsp b"k Nmys +’ Myklm[ My’ybnh t’ l’rVy=Klm Zbqyw wyWxw .]b"y g"l Mylht[
My‘br’ wytwqspw .]+T +b hyrkz[ bybs V’ tmwx +h=M’n hl hyh’ yn’w Nmysw ,MyVlVw hVmx
hrV‘ tx’w tw’m ‘br’ NwV’rh tybh brxV d‘ dwd Nb hmlV KlmVm rpsh twnV .hVVw

.Mymy rV‘w MyVdx hVVw hnV

dklyw NwVmV Klyw MynwV’rh Myrps ‘br’ ty‘ybr .MynwV’rh Myrps t‘br’ wqyls
dwd=l’ Myk’lm rnb’ xlVyw MynwV’rh Myrps ‘br’ yYx .]+d w"T MyTpV[ Myl‘wV tw’m=VlV
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b Myklm 621

+h rm’ hk tynVh MynwV’rh Myrps ‘br’ ty‘ybr .]b"y qwsp +g Nmys +b l’wmV[ wytxt
.]d"k qwsp b"y +’ Myklm[ wl‘t=’l

The number of the verses of the book of Kings is 1534, and the sign is,
BLESSED IS THE NATION whose God is the Lord (âŁ = 1000, V = 300, r
= 200, y = 10, h = 5, g = 3, w = 6, y = 10; [Psa 33:12]) And its middle point is,
And the king of Israel gathered the prophets together [1Ki 22:6]. And its sedarim
are 35 and the sign is, For I, saith the Lord, will be UNTO HER a wall of fire
round about [Zec 2:5]. And its peseqot are 46. The years of the book are from the
accession of Solomon son of David unto the desolation of the first house 411 years
and 6 months and 10 days.

The four former books are completed. A fourth of the four former books is,
And Samson went and took three hundred foxes [Jdg 15:4]. The middle point
of the four former books is, And Abner sent messengers to David where he was
[2Sa 3:12]. The second fourth of the four former books is, Thus saith the Lord, Ye
shall not go up [1Ki 12:24].
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hy‘Vy
sŘ1 ymĄÄ yBĂ MĂlĳĎSĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č hŇ zĎŔxĎ rSăĆ ’Ğ ZomŔ ’Ď =NbĆŇ ChyăĎ‘Ę SČ yĘ ÉNozxĞ ’

ynĂ yzăĂ’ĞhĲČ wĘ ÉMyĂmČÄ SĎ C‘ąmĘ SĂ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ zx¿Ď ’Ď MtËĎŇ oy ChIÌĎEĂ‘Ěř 2

: ybĲĂŇ C‘SĘ j¿Ď Mh¡Ą wĘ yêĂ mĘ mČŔ orwĘ yêĂ lĘ DăČGĂ ÉMynĂ BĎ rBĳĄDĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ZrĆ’ĆŔ
yU¡Ă ‘Čř ‘dČŔ yĎ âlă É l’Ą rĎWĘ yĂ wylĳĎ ‘ĎBĘ sCbăŇ ’Ą rom¡ xĞ wĲČ ChnĄŔ qŁ ÉroS ‘d¿ČŇ yĎ 3

Myn¡ĂBĎ My‘ĂŔ rĄmĘ ‘rČzăĆ NwŔŁ ‘Ď dŇ bĆŇ JăĆ M‘Č ť ’TĄę xřŁ yoGă ű yohă : NnĲĎ oBtĘŇ hĂ âl¿ 4

: roxĲ ’Ď Crz¿Ł nĎř l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ =tŇ ’Ć CYË ’ĞnĲĂ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć CbăŇ zĘ‘ĲĎ MytĳĂŇ yřxĂ SĘ mČ
bŇ b¡ĎŇ lĄ =lkĎŇ wĘ ylĂŔ xĽlĲĎ S’Ň răŁ =lJĎ hŇ rĳĎsĎ CpŇ ysăĂ oê dŇ o‘¡ CJË tĚŇ hŇ m¿Ć l‘ăČ 5

hŇ JăĎ mČ C hŇ r¡ĎCBxČ wĘ ‘YČ j¿Ć MtŔŁ mĘ oBă =Ny’ĲĄ ÉS’Ň rŁ =dŇ ‘Č wĘ lgĆŇrąĆ=PŇ JČ mĂ : yCĲĎDČ 6

hŇ mĎŔ mĎ SĘ MkăĆŇ YĘ rĘ’Č : NmĆ èĲĎ BČ hŇ k¡ĎŇ JĘ rĚ âl¿ wĘ CSBĎŔ xĚ âlă wĘ ÉCrŁzÄ=âl hŇ IĳĎrĂTĘ 7

HtĎŔ ’Ł MylăĂ kĘŇ ’ĲŁ ÉMyrĂzĎ ÉMkĆŇ DĘgĘŇ nĆlĘ MkĆę tĘŇ mČ dĘŇ ’Č S’ĳĄ tŇ opăŇ rĚř WĘ Mk¡ĆŇ yrĄ‘ĲĎř
MrĆkĳĎŇ bĘŇ hŇ JăĎ sĚř JĘ NoI¡YĂ =tŇ bČŇ hŇ r¿ĎtĘŇ onĲ wĘ : MyrĲĂzĎ tŇ k¿ČŇ jĄ hĘ mČ JĘ hŇ m¡Ď mĎ SĘ C 8

ryt¿ĂŇ oh tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉylĄ Cl : hŇ rĲĎCYnĘ ry‘¿ĂJĘ hŇ S¡Ď qĘ mĂ śbĘŇ hŇ n¿Ď ClmĘ JĂ 9

: CnymĲĂ DĎ hŇ r¡ĎmŁ ‘ĞlĲČř CnyyĂŔhĎ MdăŇŁ sĘř JĂ T‘ĳĎmĘ JĂ dŇ yr¡ĂWĎ CnlËĎ

: hŇ rĲĎmŁ ‘Ğ M‘¿Čř Cnyh¡ĄŁl’Ĺ tŇ r¿Čoê CnyzËĂ’ĞhĲČ MdĳŇŁ sĘ ynăĄyYĂ qĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘¿mĘ SĂ 10

bŇ lĆ xăĄ wĘ Myl¡Ă y’Ąř tŇ ol¿ ‘Ł yêĂ ‘Ę bËČŇ WĎ hoĎŔhyĘ rmăČř ’Ň yŁ ÉMkĆŇ yxĄ bĘŇ zĂ=bŇ rĲŁ yQąĂ =hŇ UĎ lĲĎ 11

C’bŔŁ tĎŇ yJăĂ : yêĂ YĘ pĲĎŇ xĎ âl¿ Myd¡ĂŇ Cê‘Č wĘ MyWËĂ bĎŇ kĘŇ C MyrÌĂjĎ MdČÄ wĘ My’ĳĂ yrĂř mĘ 12

CpŇ ysĂę otŇ âlă : yrĲĎYĄxĞ sm¿Ł rĘ Mk¡ĆŇ dĘŇ IĆmĂ tŇ ’Ň zËŁ Su¿ĄbĂŇ =ymĲĂ ynĳĎjĎ tŇ o’¡ rĎř lĲĄ 13

’răŁ qĘ ÉtBĎ SČ wĘ SdĆŇ xąŁ ylĳĂ ’yh¡Ă hŇ bËĎŇ ‘ĄoêĲ tŇ rĆTÌŁ qĘ ’wĘSĎŔ =tŇ xČ nĘ mĲĂ É’ybĂŇ hĎ
ySĂŔ pĘŇ nČ hŇ ’ăĎ nĘ WĲĎ ÉMkĆŇ ydĄŇ ‘ĞomĲ C MkąĆŇ ySĄ dĘŇ xĎ : hŇ rĲĎYĎ ‘ĞwĲČ NwĆ’¡Ď lk¿ČŇ C’=âlĲ ’rĎŔ qĘ mĂ 14

wyh
yUĂ ‘ČwĘ ’"s v.3 .’lm ChIĎEĂC‘ ’"s v.1 .z"k qwsp d‘ +’ qwsp Nm Myrbdh hl’ hVrpl hrTph v.1 .’
’lm CroznĎ ’"s v.4 .rsx MytĂ xĂ SĘ mČ ’"s v.4 .T"dw x"d Nkw ’lm ’TĄox ’"s v.4 .r"tw s"t ,‘"t Nkw
Nkw ’nynt w"yw rsxw h’mdq w"yw ’lm tpŁ CrWĘ ’"s v.7 .s"t Nkw MkĆyrĄ‘ĎwĘ ’"s v.7 .T"dw x"d ,b"d Nkw
.’lm hJĎ CsJĘ ’"s v.8 .T"dw x"d Nkw rsxd rsx tpŁ rĚWĘ ’"sbw ,’lmd ’lm topCrWĘ ’"sb ,’"ydw b"d ,’"d
.T"dw x"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ModsĘ JĂ ’"s v.9 .h"dxw g"d ,b"d Nkw hVwgd t"yb hSĎ qĘmĂ BĘ ’"s v.8

.d"ydw d"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =M‘Č ’"s v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d Nkw hrĎmŁ ‘ĞlČ wĘ ’"s v.9

My’Ă rĂmĘ ’"s v.11 .’nynt d"wy rsx MlĂ y’Ą ’"sw ,h’mdq d"wy rsx MylĂ ’Ą ’"s v.11 .rmČ’Ď rybs v.11

.s"tw rd"nq y"k +’ Nkw to’rĘlĂ ’"s v.12 .’"d Nkw rsxwww.bibleist.ru
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15 ÉynČ y‘Ą MyląĂ ‘Ę ’Č MkĆę yjĄ JČ MkăĆŇ WĘ rĂpĲĎŇ bĘŇ C : ’řŁWĲ nĘ ytĂŇ y’¡Ąř lĘ nĂ xrČTĳŁ lĎ yl¡Č ‘Ď Cy¿hĎ
: C’lĲĄ mĎ Mym¿Ă DĎ Mk¡ĆŇ ydĄŇ yĘ ‘ČmĳĄ SŁ yeĂ năĆy’Ą hŇ Q¡Ď pĂŇ tĘŇ CB¿ rĘtČŇ =yJĲĂ MGËČ MJĆŔ mĂ

16, 17 Cd¿Ň mĘ lĂ : ‘ČrĲĄhĎ Cl¡ dĘŇ xĂ ynĳĎy‘Ą dŇ gĆŇ eăĆmĂ Mk¡ĆŇ ylĄ lĘř‘ČmĲČ ‘Čr¿Ł CrysËĂ hĎ CJŔ EČhĂ ÉCYxĞrĲČ
: hŇ nĲĎmĎ lĘ ’Č CbŇ yr¡Ă MotŔ yĎ CTă pĘŇ SĂ Zomĳ xĎ CrăèĘ ’Č Tj¡Ď SĘ mĂ CS¿ rĘDĂ bŇ TËĄ yhĄ

18 MkąĆŇ y’Ą TĲĎ xĞ CyÄhĘ yĲĂ=M’Ă hoĳĎhyĘ rmăČř ’Ň yŁ hŇ x¡Ď kĘŇ CĲĎnĂ wĘ ’nËĎÍCkŇ lĘ
19 =M’Ă : CyĲhĘ yĲĂ rmĆ ~¿ĆJČ ‘l¡Ď oêkČŇ CmyD¿Ă’Ę yČ=M’Ăř CnyBĂŔ lĘ yČ gŇlĆ èăĆ JČ ÉMř ynĂ èĎ JČ
20 bŇ rĆxăĆ MtĳĆŇ yrĂmĘ C Cn¡’ĞmĲĎ êĘ =M’Ă wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ ZrĆ’¡ĎhĎ bŇ CT¿ MêĳĆ‘Ę mČ SĘ C Cb¡Ň ’Ň êŁ
21 hŇ nĎŔ ozlĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉhkĎŇ y’Ą : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă yJËĂ ClŔ JĘ ’ĚêĘ

: MyxĲĂ ~Ę rČmĘ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ HB¡Ď Nyl¿Ă yĎ qdĆŇ YËĆ TjĎę SĘ mĂ ytăĂŇ ’Ğř lĄ mĘ hŇ nĳĎmĎ ’ĹnĲĆ hŇ y¡ĎrĘqĂ
22, 23 ÉyrĄbĘŇ xČ wĘ MyrĂę rĘosĲř ëŇ yĂrăČWĎ : MyĂUĲĎ BČ lCh¿ mĎ ëŇ ’¡Ą bĘŇ sĎ MygĳĂŇ ysĂř lĘ hŇ yăĎhĎ ëŇ j¡Ą sĘ JČ

bŇ yr¿ĂwĘ CTjŔŁ SĘ yĂ âlă ÉMotŇ yĎ MynĳĂmŁ lĘ SČ PŇ d¡ĄŇ rŁ wĘ dŇ xČ SŔŁ bŇ hăĄ ’Ł ÉoQJĚ MybĂŔ eĎGČ
: MhĲĆ yřlĄ ’Ğ ’ř b¿ŇŁ yĎ=âlĲ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č

24 yrČŔ ~Ď mĂ MxăĄ eĎ’Ć yohť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ryb¡ĂŇ ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉNodŇ ’Ď hĲĎ M’ąĚ nĘ NkĄę lĎ
25 ëŇ yĂgĳĎŇ ysĂř rB¡řŁ JČ PŇ r¿Ł YĘ ’Ć wĘ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ hŇ bĎŇ ySąĂ ’Ď wĘ : ybĲĎŇ yĘo’Ĳř mĄ hŇ m¡Ď qĘ eĲĎ’Ă wĘ
26 ëŇ yĂY¡Č‘ĞyĲŁ wĘř hŇ nĎŔ SŁ ’Ň răĂbĎŇ JĘ ÉëyĂTČÄ pĘŇ SĲŁ hŇ bĎŇ ySąĂ ’Ď wĘ : ëŇ yĂlĲĎ ydĂŇ BĘ =lJĎ hŇ rĎys¡Ă ’Ď wĘ
27 NoI¡YĂ : hŇ nĲĎmĎ ’ĹnĲĆ hŇ y¡ĎrĘqĂ qdĆŇ ~ĆŔ hČ ry‘ăĂ ÉëlĎ ’rĄuąĎyĂ NkĄę =yrĄxĞ’ĲČř hŇ QĳĎ xĂ êĘ bČŇ JĘ
28 wDĳĎxĘ yČ My’¡Ă FĎ xČ wĘ My‘ËĂSĘ jĲŁ rbĆŇ SÌĆ wĘ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ BĂ hĎ yb¡ĆŇ SĎ wĘ hŇ dĳĆŇ jĎ êĂ TjăĎ SĘ mĂ BĘ
29 CrŔ jĘ xĘ tČÄ wĘ MêĳĆdĘŇ mČ xĞ rSăĆ ’Ğ Myl¡Ă y’Ąř mĲĄ CSbŔŁ yĄ yJăĂ : ClĲ kĘŇ yĂ ho¡ĎhyĘ yb¿ĄŇ zĘ‘ĲŁ wĘ
30 hŇ eĎŔ gČŇkĘŇ C hĎ lĳĆř‘Ď tŇ lĆ băĆŇ nŁ hŇ l¡Ď ’Ą JĘ CyŔhĘ tĲĂŇ yJăĂ : MêĲĆrĘxČ BĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ oe¡GČhČ mĲĄ
31 CrÌ‘ĞbĲĎŇ C ZoYĳ ynĂ lĘ ol¡ ‘ĞpĲŇŁ C tŇ rĆ‘ŔŁ nĘ lĂ ÉNsřŁ xĎ hĲĆ hŇ yąĎhĎ wĘ : HlĲĎ Ny’¿Ą MyĂm¡Č=rSĆ ’Ğ

MhynV
’"s ,w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.14
MkĆylĄlČ ‘ĞmČ ’"s v.16 .T"dw x"d ,d"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ’oWnĘ ’"s v.14 .w"Tdw ’"d Nkw rsx ytĂ ’ĄlĘ nĂ
N’k Ny’ ’"sb v.18 .g"dw b"d Nkw Pqm ’lbw ’krm Ck¿ lĘ ’"s v.18 .xtpb d"mlhw p"xb N"y‘h
.r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +d Nkw yrqw bytk ynĂèĎ JČ ’"sb ,ynĂèĎ JČ rybs v.18 .rmČ’Ď rybs v.18 .’qsp
’lmd ’lm Nk v.22 .yrq ytĂ ’ĞlĄmĘ ,bytk ytĂ lĄmĘ ’"s v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,’"d Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.18
,h"dx Nkw h’mdq d"wy rsx MygĂsĂ lĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
bwrb rsx Nk v.23 .xtp PTx MyrĂrĞsŁ w’ MyrĂrĞos tYqmb ,rsx MyrĂrĘsŁ ’"s v.23 .w"Tdw ’"yd ,w"d
.w"Tdw w"dx ,h"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d Nkw ’lm ’obyĎ ’"s ,d"dw b"d ,’"d ,y"k Myrps
Nkw ’lm roBJČ ’"s v.25 .d"dw b"d ,’"d Nkw rsx ybĎ yĘ’Ł mĄ ’"s v.24 .’"d Nkw rsx MhĆlĄ’Ğ ’"s v.23

Nkw rsx ëyĂgĎsĂ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.25 .b"dw ’"d
,s"tw ‘"t ,+rt Nkw NkĄ=yrĄxĞ’Č wĘ ’"s v.26 .d"dw b"d ,’"d Nkw ’lm ëyĂYČ‘ĞoywĘ ’"s v.26 .w"Tdw T"d ,x"d
Nkw ’nynt d"wy ’lmw h’mdq d"wy rsx MylĂ ’ĄmĄ ’"s v.29 .+d +w tyV’rb Nyy‘ : ’dx hlm NkĄyrĄxĞ’Č wĘ ’"sb
hĎ ylĆ‘Ď ’"s v.30 .T"dw x"d Nkw ’nynt d"y rsxw h’mdq d"wy ’lm MlĂ y’ĄmĄ ’"sw ,d"dw b"yd ,w"d ,b"d ,’"d

.w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm NosxĎhĆ ’"s v.31 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,g"d ,b"d Nkw
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: hŇ BĲĆ kČŇ mĘ Ny’¿ĄwĘ wD¡ĎxĘ yČ MhËĆ ynĄSĘ
ű hŇ yăĎhĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č Zomĳ ’Ď =NBĆ Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ hŇ zĎŔxĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ b, 2

’v¡Ď nĂ wĘ MyrĂŔ hĎ hĲĆ S’Ň răŁ BĘ ÉhoĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rhąČ hŇ yĆÁhĘ yĲĂ NokÄ nĎ MymĂę IĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ
ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ MyBĂę rČ MyUăĂ ‘Č CkÂ lĘ hĲĎ wĘ : MyĲĂoGhČ =lJĎ wyl¡Ď ’Ą Cr¿hĞ nĲĎ wĘ tŇ o‘ĳbĎŇ GĘ mĂ 3

wykĎŔ rĎDĘmĂ ÉCnrĄÄ yŁ wĘř bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yhăĄŁl’Ĺ ÉtyBĄ =l’Ćř hoĎęhyĘ=rhČ =l’Ć hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ ű CkăŇ lĘ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ ho¡ĎhyĘÍrbČŇ dĘŇ C hŇ rĎŔ otŇ ’YăĄêĄ ÉNoI~Ă mĂ yJąĂ wytĳĎŇ xŁ rĘ’ĲŁ BĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ wĘ
MyêĂę ’Ă lĘ MtĎÁ obŇ rĘxČ CtÄ êĘ kĂŇ wĘ MyBĳĂ rČ MyUăĂ ‘ČlĘ xČ yk¡ĂŇ ohwĘ MyĂŔoGhČ NyBăĄ ÉTpČŇ SĎ wĘ 4

Cd¿Ň mĘ lĘ yĂ=âlĲ wĘ bŇ rĆxĆŔ ÉyoG=l’Ć yogąŇ ’vĎÄ yĂ=âlĲř tŇ orŔ mĄ zĘmČ lĘ ÉMhĆ ytĄŇ ośtĲŇ ynĂ xĞ wĲČ
ro’¿ BĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ wĘ Ck¿Ň lĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tŇ yB¡Ą : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ dŇ o‘¡ 5

Myn¡ĂnĘ ‘ĲŁ wĘ MdĆŇ uĆŔ mĂ ÉC’lĘ mĲĎ yJąĂ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ ÉìUĘ ‘Č hŇ êĎSĘ TČę nĎ yJăĂ : hoĲĎhyĘ 6

bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ÉoYrĘ’Č ’ląĄ UĎ êĂ wČ : CqyjĲĂ WĘ yČ Myr¡ĂkĘŇ nĎ yd¿ĄŇ lĘ yČbĘŇ C MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ JČ 7

: wytĲĎŇ bŇŁ JĘ rĘmČ lĘ hŇ YĆq¡Ąř Ny’¿ĄwĘ MysĂŔ Cs ÉoYrĘ’Č ’ląĄ UĎ êĂ wČ wytĳĎŇ rŁ YĘ ’ĲřŁ lĘ hŇ YĆq¡Ąř Ny’¿ĄwĘ
CW¡ ‘Ď rS¿Ć ’ĞlĲČ CwŔxĞêĲČSĘ yĲĂ ÉwydĎŇ yĎ śhŇ WąĄ ‘ĞmĲČ lĘ MylĳĂ ylĂ ’Ĺ oY¡ rĘ’Č ś’l¿Ą UĎ êĂ wČ 8

rC~Ŕ bČŇ ’oBă : MhĲĆ lĎ ’v¡Ď êĂ =l’Č wĘ Sy’ĳĂ =ljČ SĘ IĂwČ Md¡ĎŇ ’Ď xè¿Č IĂwČ : wytĲĎŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć 9, 10

tŇ Chą bĘŇ GČ ynĄÂy‘Ą : onĲ o’ř GĘ rd¡ČŇ hĞmĲĄ C hoĎŔhyĘ dŇ xČ jăČ ÉynĄjĘ mĂ rpĳĎŇ ‘ĎBĲĆ Nm¡Ą FĎ hĂ wĘ 11

: ’ChĲ hČ MoI¿BČ oD¡bČŇ lĘ hoËĎhyĘ bŇ GÌČWĘ nĂ wĘ MySĳĂ nĎ’Ğ MCră xS¡Č wĘ lpĄŔ SĎ ÉMdĎŇ ’Ď
l‘¡ČwĘ MrĳĎwĎ hŇ ’¡Ćř GĄ=lJĎ l‘¿Č tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhylĲČ MoyÂ yJăĂř 12

l‘¡ČwĘ My’ĳĂ vĎ eĂ hČ wĘ Mym¡Ă rĎhĲĎ NonŔ bĎŇ QĘ hČ yzăĄrĘ’Č =lJĎ É l‘Č wĘ : lpĲĄŇ SĎ wĘ ’v¿Ď nĂ =lJĎ 13

tŇ o‘¿bĎŇ GĘ hČ =lJĎ l‘¡ČwĘ MymĳĂ rĎhĲĎ MyrăĂhĎ hĲĆ =lJĎ l‘¡ČwĘ : NSĲĎ BĎ hČ yn¿ĄoQ’Č =lJĎ 14

l‘¡ČwĘ : hŇ rĲĎCYbĘŇ hŇ m¿Ď ox=lJĎ l‘¡ČwĘ HČ bĳŇŁ GĎř lDăĎgĘŇmĂ =lJĎ l‘¡ČwĘ : tŇ o’Ĳ vĎ eĂ hČ 15, 16

tŇ Chă bĘŇ GČ ÉxSČ wĘ : hŇ DĲĎmĘ xĆ hĲČ tŇ oI¿kĂŇ WĘ =lJĎ l‘¡ČwĘ SySĳĂ rĘêČ tŇ oIănĂ ’Ľ=lJĎ 17

: ’ChĲ hČ MoI¿BČ oD¡bČŇ lĘ hoËĎhyĘ bŇ GÌČWĘ nĂ wĘ MySĳĂ nĎ’Ğ MCră lp¡ĄŇ SĎ wĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ
rpĳĎŇ ‘Ď tŇ oQ¡ xĂ mĘ bĂŇ C MyrĂŔ YĚř tŇ oră‘ĎmĘ BĂ ÉC’bĎÄ C : PŇ ŁlĲ xĞ yĲČ lyl¿Ă JĎ Myl¡Ă ylĂ ’ĹhĲĎ wĘ 18, 19

ynpm
,b"d ,’"d Nkw ’lm CnrĄoywĘ ’"s v.3 .+b +d hkym Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =l’ĆwĘ ’"s v.3 .b
rsx MhĆytĄtŁ ynĂxĞwČ ’"s v.4 .b"d Nkw Pqm ’lbw ’krm rb¿ČdĘC ’"s v.3 .d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d
Myrps bwrb yrYb Nk v.7 .s"tw ‘"t ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw =âlwĘ ’"s v.4 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw
h’mdq w"yw ’lm wytĎrŁ YĘ o’lĘ ’"s v.7 .’"yd Nkw lwgsb hYĆqĆ Myrps tYqmb ,w"Tdw b"yd ,d"d ,g"d ,b"d ,y"k
’"s v.8 .d"ydw z"yd ,w"d ,b"d Nkw ’nynt w"yw ’lmw h’mdq w"yw rsx wytĎorYĘ ’Ł lĘ ’"sw ,’nynt w"yw rsxw
.’txnt’ ’xpT ’krm CwĳxĞêČSĘ yĂ wyd¡ĎyĎ hŇW¿Ą ‘ĞmČlĘ ’"s v.8 .NTq Pqz ’TVp Kphm MylĂŔylĂ ’Ĺ ÉoYrĘ’Č ’ląĄUĎêĂ wČ
,b"yd ,T"d ,x"d ,g"d Nkw rsx on’Ł GĘ ’"s ,’"ydw w"d ,d"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.10

.T"dw x"d Nkw yryYb P"l’h h’ĄGĄ ’"s v.12 .b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =yJĂ ’"s v.12 .w"Tdw d"yd
T"d ,x"d Nkw ’lm HČ obGĎ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.15

.T"dw x"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm MyrĂCY ’"s v.19 .w"Tdwwww.bibleist.ru
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20 É’ChhČ MoIąBČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ Zr¿Ł ‘ĞlĲČ om¡ CqBĘ onŔ o’GĘ rdăČŇ hĞmĲĄ C ÉhoĎhyĘ dŇ xČ jąČ ynĄÂjĘ mĂ
Éol=CW‘ĲĎ rSąĆ ’Ğ obĳŇ hĎ zĘ ylăĄ ylĂ ’Ĺ tŇ ’¡Ą wĘ ojŔ sĘ kČŇ ylăĄ ylĂ ’Ĺ tŇ ’Ą ť MdĎŔ ’Ď hĲĎ ëŇ ylăĂ SĘ yČ

21 MyrĂŔ ~ĚhČ tŇ orăqĘ nĂ BĘ É’obŇ lĎ : MypĲĂŇ QĄ TČ ‘ĞlĲĎ wĘ tŇ or¡jĄ rj¿Ł xĘ lČ tŇ wŔŁ xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ
Zr¿Ł ‘ĞlĲČ om¡ CqBĘ onŔ o’GĘ rdăČŇ hĞmĲĄ C ÉhoĎhyĘ dŇ xČ jąČ ynĄÂjĘ mĂ My‘ĳĂlĎ iĘ hČ yp¡ĄŇ ‘Ăř sĘ bĂŇ C

22 hŇ U¿Ć bČŇ =yJĲĂ ojĳ ’Č BĘ hŇ m¡Ď SĎ nĘ rS¿Ć ’Ğ MdĎŔ ’Ď hĲĎř =NmĂ ÉMkĆŇ lĎ Clą dĘŇ xĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ
: ’ChĲ bŇ S¡Ďř xĘ nĆ

g N‘¡ĄSĘ mČ hŇ dĎŔ ChymăĂ C ÉMĂlČÄSĎ CrĲymĂ rysąĂ mĄ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ NodÁ ’Ď hĲĎ hŇ eĄÄhĂ žyJĂ
2 hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ Sy’ăĂ wĘ roB¡ GĂ : MyĂmĲĎ =N‘ČSĘ mĲĂ lk¡ŇŁ wĘ MxĆ lĆŔ =N‘ČSĘ mĲĂ lJŁ ť hŇ nĳĎ‘ĄSĘ mČ C
3 Z‘ËĄoywĘ MynĳĂpĎŇ ’CWă nĘ C Myè¡Ă mĂ xĞ=rWČ : NqĲĄ zĎwĘ Ms¿Ą qřŁ wĘ ’yb¡ĂŇ nĎ wĘ Tp¿ĄŇ oSř
4 Myl¡Ă Cl‘ĞtĲČŇ wĘ MhĳĆ yrĄWĲĎ Myr¡Ă‘ĎnĘ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : SxČ lĲĎ Nob¿Ň nĘ C MyS¡Ă rĎxĞ Mk¿ČŇ xĞ wĲČ
5 Ér‘ČeČÄhČ Cbę hĞrĘyĂ Ch‘ĳĄrĄBĘ Sy’ăĂ wĘ Sy’¡Ă BĘ Sy’¿Ă M‘ĎŔ hĎ Wř GăČ nĂ wĘ : MbĲĎŇ =ClSĘ mĘ yĂ
6 hŇ lăĎ mĘ WĂ wybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ ÉwyxĂ ’Ď BĘ Sy’ąĂ WjÄŁ tĘŇ yĂ=yJĲĂ : dŇ BĲĎ kĘŇ eĂ BČ hŇ l¡Ć qĘ eĂ hČ wĘ NqĄŔ EĎBČ
7 MoIÄbČŇ ž’vĎ yĂ : ìŇ śdĲĆŇ yĎ tŇ xČ ê¿Č tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ l¿Ď SĄ kĘŇ UČ hČ wĘ CnQĳĎ =hŇ yĆhĘ êĲĂ NyY¡Ă qĎ hŇ kĎŔ lĘř

âl¿ hŇ lĳĎ mĘ WĂ Ny’ăĄwĘ MxĆ l¡Ć Ny’¿Ą ytĂě ybĄŇ bĘŇ C SbĄŔ xřŁ hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ =âl ÉrmŁ ’Ň lĄ ű ’Chą hČ
8 MnąĎ oSlĘ =yJĲĂ lpĳĎŇ nĎ hŇ d¡ĎŇ ChywĲĂ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉhlĎ SĘ kĲĎŇ yJąĂ : M‘ĲĎ NyY¿Ă qĘ ynĂ m¡Ě yWĂ tĘŇ
9 hŇ tĎŇ nĘ ‘ăĎ ÉMhĆ ynĄjĘ tŇ rąČJĎ hČ : odĲŇ obŇ kĘŇ yn¿Ą‘Ąř tŇ or¡mĘ lČ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉMhĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ C

Cl¿ mĘ gĲĎŇ=yJĂ MSĎŔ pĘŇ nČlĘ yo’ă CdŇ xĳĄ kĂŇ âlă CdŇ yG¡ĂhĂ Md¿ŇŁ sĘř JĂ MtËĎŇ ’Ň FĎ xČ wĘ MBĎŔ
10 : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ Mh¡Ć ylĄ lĘ ‘ČmĲČ yr¿ĂpĘŇ =yJĲĂ bŇ oTĳ =yJĂ qyD¡ĂYČ Cr¿mĘ ’Ă : hŇ ‘ĲĎrĎ Mh¡Ć lĎ

11, 12 llĄŔ o‘mĘ wyWăĎ gĘŇ nĲŁ ÉyUĂ ‘Č : oQĲ hŇ WĆ ‘¿ĎyĄ wyd¡ĎŇ yĎ lCm¿ gĘŇ=yJĲĂ ‘rĳĎ ‘SăĎ rĎlĘ śyo’¡
: C‘QĲĄ BĂ ìŇ yt¡ĆŇ xŁ rĘ’ĲŁ ëŇ rĆd¿ĆŇ wĘ My‘ĂŔ tĘŇ mČ ìŇ yrăĆèĘ ’Č mĘ ÉyUĂ ‘Č obĳŇ ClSĘ măĎ MyS¡Ă nĎ wĘ

13, 14 =M‘Ă ’ř obŔ yĎ TjăĎ SĘ mĂ BĘ ÉhoĎhyĘ : MyUĲĂ ‘Č Nyd¿ĂŇ lĎ dŇ m¡Ą ‘Ł wĘ hoĳĎhyĘ bŇ yr¡ĂlĎ bŇ ~¿Ď nĂ
: MkĲĆŇ yêĄbĲĎŇ BĘ yn¡Ă‘ĎhĲĆ tŇ l¿Č zĄGĘ MrĆJĆŔ hČ MêăĆrĘ‘ČBĲĂ ÉMêĆ’Č wĘ wyrĳĎWĎ wĘ oU¡ ‘Č yn¿ĄqĘ zĂ

15 : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=M’ĚnĘ CnxĳĎ TĘ êĂ MyI¡ĂnĂ ‘Ğ yn¿ĄpĘŇ C yUĂŔ ‘Č C’ă JĘ dČŇ êĘ ÉMklmř
rm’yw

MdĎŔ ’ĎhăĎ ’"s ,w"dw g"d ,b"d ,y"k Myrpsb dbl NTq Pqzb Nk v.22 .w"dw b"d Nkw ’lm ypĄy‘ĂsĘ bĂ C ’"s v.21

TpĄSŁ ’"s v.2 .g .b"d Nkw xtp bSČ xĘ nĆ ’"s v.22 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,d"d Nkw NTq Pqz xnwm
rybs v.6 .W"dw x"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw N"yVb SGČnĂ wĘ ’"s v.5 .’"d Nkw ’lm MsĄoqwĘ ’"s v.2 .rsx
ynĄy‘Ą v.8 .’lm SbĄ ox ’"s v.7 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm ìydĆyĎ ’"s v.6 .yrq hkĎ lĘ ,bytk ìlĘ ’"sw ,ìlĘ
’"yd ,T"d ,x"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk rsx ynĄ‘Ą ’"sw ,w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĄy‘Ą ’"s ,d"d Nkw yrq
,w"d ,g"d ,b"d Nkw ’xpT ’krm ‘S¡ĎrĎlĘ yo’¿ ’"s v.11 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm ModsĘ JĂ ’"s v.9 .w"Tdw
’"sb ,yrq MkĆQĎ =hmČ ,bytk MkĆQĎ mČ v.15 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ yĎ ’"s v.14 .d"ydw b"yd ,x"d

.yrqw bytk MkĆQĎ =hmČ
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NorŔ GĎ twăwřTn ÉhnĎkĘŇ lČÄêĄ wČ NoIŔYĂ tŇ onăBĘ ÉChbĘŇ gĲĎŇ yJąĂ N‘Č yČ ť hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 16

: hŇ nĎsĘ JĲČ ‘ČêĘ Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČbĘŇ C hŇ nĎkĘŇ lČŔ êĄ ÉPośpŇ TĎ wĘ ëŇ olą hĎ MyĂnĳĎy‘Ą tŇ or¡uĘ WČ mĘ CĲ
: hŇ rĲĆ‘Ď yĘ Nh¿Ą tĘŇ jĎř ho¡ĎhywĲČ NoIĳYĂ tŇ onăBĘ dŇ q¡Ł dĘŇ qĎ ynĎŔ dŇŁ ’Ğř xjăČ WĂ wĘř 17

Mys¡Ă ybĂŇ èĘ hČ wĘ MysËĂ kĎŇ ‘ĞhĲĎř tŇ rĆ’ÌĆpĘŇ êĂ tŇ ’ăĄ ynĎę dŇŁ ’Ğř rysăĂ yĎ ’ChÁ hČ MoIÄBČ 18

ÉtodŇ ‘Ď~Ę hČ wĘ MyrąĂ’Ą jĘ hČ : tŇ olĲ ‘ĎrĘhĲĎ wĘ tŇ or¡èĄř hČ wĘ tŇ op¿Ň TĂř eĘ hČ : MynĲĂ rŁ hĞvĲČ hČ wĘ 19, 20

: PŇ ’ĲĎ hĎ ym¿Ą zĘnĂ wĘ tŇ o‘¡BĎ FČ hČ : MySĲĂ xĎ QĘ hČ wĘ SpĆŇ e¡ĆhČ yê¿ĄbĎŇ C MyrĂŔ èĚ uĂ hČ wĘ 21

ÉMynĂ yŁ lĘ GĂ hČ wĘř : MyTĲĂ yrĂxĞhĲČř wĘ tŇ ox¡ jĎ TĘ UĂ hČ wĘ tŇ opŔ TĎ ‘ĞUăČhČ wĘ ÉtoYlĎ xĞUĲČ hČ 22, 23

hŇ yĆęhĘ yĲĂ qmăČ MWĆ BÁŁ tŇ xČ tČÄ žhyĎhĎ wĘ : MydĲĂŇ ydĂŇ rĘhĲĎ wĘ tŇ op¡Ň ynĂ ~Ę hČ wĘ MynĂŔ ydĂŇ iĘ hČ wĘ 24

lyg¡ĂŇ ytĂŇ jĘ tŇ xČ t¿ČŇ wĘ hŇ xĎŔ rĘqĎ ÉhSĆ qĘ mĂ hŇ WąĆ ‘ĞmĲČ tŇ xČ tČÄ wĘ ÉhjĎ qĘ nĂ hŇ rąĎogŇxĞř tŇ xČ tČÄ wĘ
ëŇ t¡ĄŇ rĎCbĲŇ gĘŇ Cř CljĳŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ ëŇ yĂt¡ČŇ mĘ : yřpĂŇ yĲŁ tŇ xČ t¡ČŇ =yJĂ qWĳĎ tŇ rĆgăŇŁ xĞmĲČ 25

žCqyzĂxĹhĲĆ wĘ : bŇ SĲĄ êĄ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇ tĎŇ u¡ĎnĂ wĘ hĎ yxĳĆtĎŇ jĘ Cl¡ bĘŇ ’ĲĎ wĘ Cn¿’Ď wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ 26, d

lkĄŔ ’Ň nŁ CnmăĄ xĘ lČ rmŔŁ ’Ň lĄ É’ChhČ MoIąBČ dŇ xĎę ’Ć Sy’ăĂ BĘ MySĂÁ nĎ ‘bČŇ SĆÄ
: CnśtĲĄŇ jĎ rĘxĆ PŇ s¡Ł ’Ĺ CnylĄŔ ‘Ď ÉìmĘ SĂ ’rąĄuĎ yĂ qrČę SBĳĎ lĘ nĂ Cnśt¡ĄŇ lĎ mĘ WĂ wĘ

No’ă gĎŇlĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ yrąĂpĘŇ C dŇ obĳŇ kĎŇ lĘ C yb¡ĂŇ YĘ lĂ hoĎŔhyĘ xmČ YăĆ ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ 2

sŘ2 ÉrtĎŇ oehČ wĘ NoIęYĂ BĘ r’ăĎ SĘ eĂ hČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ T¡Č ylĄ pĘŇ lĂ tŇ rĆ’ĆŔ pĘŇ tĂŇ lĘ C 3

ű M’ăĂ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ MyI¡ĂxČ lĲČ bŇ Ct¿Ň JĎ hČ =lJĎ olĳ rmĆ ’ăĎ yĄ Sod¡Ň qĎ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ 4

HBĳĎ rĘuĂ mĂ xČ ydăĂŇ yĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ ym¿Ą DĘř =tŇ ’Ć wĘ NoIŔYĂ =tŇ onĲ BĘ tŇ ’ăČ YřŁ tŇ ’Ą ť ynĎę dŇŁ ’Ğř ZxăČ rĎ
NoIÁYĂ =rhČ NokÄ mĘ =lJĎ ž l‘Č hoĎÃhyĘ ’răĎbĎŇ C : r‘ĲĄBĎ xČ Cr¿bĘŇ C Tj¡Ď SĘ mĂ xČ Cr¿BĘ 5

h’rqm=l‘w
,y"k Myrpsb ’lm Nk v.16 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk toyTĚnĘ ’"s ,yrq toyTĚnĘ ,bytk twŁCTnĘ v.16

’"sbw ,yrq xjČ WĂ wĘ ,bytk xjČ WĂ yĘ w’ xjČ WĘ yĂ ’"s v.17 .’"ydw d"d ,g"d Nkw rsx PpŁ TĎ wĘ ’"s ,w"Tdw b"d ,’"d
b"yd ,b"d Nkw Zmq PTx NhtjĽ ’"s v.17 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.17 .yrq xjČ sĂ wĘ ,bytk xjČ WĂ wĘ
’"s v.18 .xtpb ’"ph NhtjČ y’xndml ,’"ydw T"d ,x"d ,w"d ,b"d Nkw lwgsb ’"hh NhĆtp ’"sw ,d"ydw
Nkw d"wy ’lm topyTĂ eĘhČ ’"s v.19 .’"ydw b"d Nkw xtpb ’"hh MysĂ kĎ ‘ĞhČ ’"s v.18 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ
’"yd Nkw Zmqb MyTĂ yrĂxĞhĎ wĘ tYqmb v.22 .l"s Nkw ’lm toryèĄ hČ wĘ ’"s v.19 .T"dw x"d ,w"d ,d"d ,b"d
s"t ,+rt ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm MynĂ oylĘ GĂhČ wĘ w’ MynĂ yŁlĘ GĂhČ wĘ Nk v.23 .w"Tdw
,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.24 .w"Tdw ’"yd ,T"d ,x"d ,d"d Nkw ’lm MynĂ oylĘ GĂhČ w’ MynĂ yŁlĘ GĂhČ ’"s ,r"tw
Nkw ,’"yd ,d"d Nkw rsx hrĎgŁ xĞ ’"s ,hrwsmbw y’xndml Nkw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d
s"t ,‘"t ,+rt Nkw ëyĂrČoBgĂwĘ ’"s v.25 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ypĂ oy ’"s v.24 .yllhbw y’br‘ml
CnytĄjĎ rĘxĆ ’"s v.1 .r"tw s"t ,‘"t ,x"d ,w"d ,b"d Nkw ’lm CnytĄŁlmĘ WĂ wĘ w’ CnytĄlĎ mĘ WĂ wĘ ’"s v.1 .d .r"tw

.MDČ rybs v.4 .’"yd Nkw ’lm t’Č oY ’"s v.4 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.4 .w"dw b"d Nkw ’lm
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yJ¿Ă hŇ lĎ yĘlĳĎ hŇ b¡ĎŇ hĎ lĲĆ S’¿Ą HgČŇ nËŁ wĘ NSĎŔ ‘Ď wĘ ÉMmĎ oy ű NąĎn‘Ď hĎ ’Ćę rĎř qĘ mĂ =l‘Č wĘ
6 ÉhsĆ xĘ mČ lĘ C bŇ rĆxĳŁ mĄ Mm¡Ď oy=lYĲĄ lĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ JËĎ sĚ wĘ : hŇ jĲĎ xĚř dŇ ob¡Ň JĎ =lJĎ =l‘Č
h ydĂŔ ydĂŇ ylĲĂ É’eĎ hŇ rĎySąĂ ’Ď : rTĲĎ UĎ mĂ C MrĆE¡ĆmĂ rośêŔ sĘ mĂ lĘ C
2 ChqăĄEĘ‘Č yĘwĲČ : NmĆ SĲĎ =NBĆ NrĆq¿ĆBĘ yd¡ĂŇ ydĂŇ ylĲĂ hŇ y¿ĎhĎ MrĆJËĆ omĳ rĘkČŇ lĘ yd¡ĂŇ oD tŇ r¿ČySĂ

oBĳ bŇ YăĄxĎ bŇ qĆ y¡Ć=MgČŇ wĘ okŔ otŇ BĘ É lDĎgĘŇmĂ NbĆŇ IąĂwČ qrĄŔ ŁW ÉCh‘ĄÄ FĎ IĂwČ ChlĄęuĘ sČ yĘwĲČ
3 Sy’ăĂ wĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ bŇ S¿Ą śoy hŇ êËĎ ‘Č wĘ : MySĲĂ ’ĚBĘ W‘Č I¿ČwČ Myb¡ĂŇ nĎ‘Ğ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ wqËČyĘwČ
4 âl¿ wĘ ymĂŔ rĘkČŇ lĘ Édo‘ tŇ oW¿ ‘ĞQĲČ =hŇ mČ : ymĲĂ rĘJČ Nyb¿ĄŇ C yn¡ĂyBĄ ’nĎě=CTpĘŇ SĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ
5 ÉhêĎ‘Č wĘ : MySĲĂ ’ĚBĘ W‘Č I¿ČwČ Myb¡ĂŇ nĎ‘Ğ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ytĂŇ yCËĄqĂ ‘Č CDÌmČ oBĳř ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď

ÉotŇ JĎř CWmĘ rsąĄhĎ ymĳĂ rĘkČŇ lĘ hŇ W¡Ć ‘Ł yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ’eăĎ=hŇ ‘Ď ydĲĂŇ o’
6 âlą hŇ tĎę bĎŇ ChtăĄŇ ySĂ ’Ğ wĲČ : smĲĎ rĘmĂ lĘ hŇ y¿ĎhĎ wĘ or¡dĄŇ GĘ Zr¿Ł jĎ r‘ĄŔ bĎŇ lĘ hŇ yăĎhĎ wĘ

ryT¿Ă mĘ hČ mĲĄ hŇ CĆŔYČ ’Ğ ÉMybĂŇ ‘ĎhĲĆ l‘ąČwĘ tŇ yĂSĳĎ wĎ rym¡Ă SĎ hŇ l¿Ď ‘Ď wĘ rdĄŔ ‘Ď yĲĄ âlă wĘ ÉrmĄ EĎyĂ
7 hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ MrĆkĆÁ yJăĂ : rTĲĎ mĎ wyl¡Ď ‘Ď

: hŇ qĲĎ ‘ĎYĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ lĂ xjĎŔ WĘř mĂ hŇ eăĄhĂ wĘ ÉTjĎ SĘ mĂ lĘ wqąČyĘwČ wy‘ĳĎCSř ‘ĞSĲČ ‘T¡Č nĘ
8 dŇ ‘Č ť CbŇ yrĳĂqĘ yČ hŇ d¡ĆŇ WĎ bĘŇ hŇ d¿ĆŇ WĎ tŇ yĂbČŔ BĘ ÉtyĂbČÄ y‘¿ĄyGĂ mČ yohę
9 hoăĎhyĘ yn¡ĎzĘ’Ď BĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ Mk¡ĆŇ DĘbČŇ lĘ Mê¿ĆbĘŇ SČ ChĲ wĘ MoqŔ mĎ spĆŇ ’ăĆ

Ny’¿ĄmĄ Myb¡ĂŇ oTř wĘ Myl¿Ă dŇŁ GĘ CyŔhĘ yĲĂ hŇ UăĎ SČ lĘ ÉMyBĂ rČ MyêąĂ BĲĎ âlÂÍM’Ă tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ
10 rmĆ x¡Ł ‘rČz¿ĆwĘ tŇ xĳĎ ’Ć tŇ BăČ CW¡ ‘ĞyĲČ MrĆkĆŔ =yDĄmĘ YĂ ÉtrĆWĆÄ ‘Ğ yJĂę : bŇ SĲĄ oy
11 CpŇ DĳŁ rĘyĂ rkăĎŇ SĄ rqĆB¡Ł bČŇ ym¿Ą yJĂ SĘ mČ yohË : hŇ pĲĎŇ y’Ą hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ
12 NyĂy¡ČwĎ lylËĂ xĎ wĘ PŇ êÌřŁ lbĆŇ nĆę wĎ roeÁkĂŇ hŇ yĎÄhĎ wĘ : MqĲĄ ylĂ dĘŇ yČ NyĂy¡Č PŇ SĆ eĆŔ bČŇ yrăĄxĞ’ĲČ mĘ

: C’Ĳ rĎ âl¿ wyd¡ĎŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ C CTyBĂŔ yČ âlă ÉhoĎhyĘ l‘ČjąŁ tŇ ’ĄÄ wĘ MhĳĆ yêĄSĘ mĂ
13 hŇ x¿Ą YĂ on¡ omhĞ wĲČ bŇ ‘ĎŔ rĎ ytăĄŇ mĘ ÉodŇ obŇ kĘŇ C tŇ ‘ČdĳĎŇ =ylĂ BĘ mĂ yU¡Ă ‘Č hŇ l¿Ď GĎ NkËĄŇ lĎ
14 dŇ rČÄ yĎwĘ qxĳŁ =ylĂ bĘŇ lĂ hĎ yp¡ĂŇ hŇ r¿Ď‘ĞśpĲĎŇ C HSĎŔ pĘŇ nČ É lo’èĘ hŇ bĎŇ yxąĂ rĘhĂ NkĄę lĎ : ’mĲĎ YĎ

hrdh
,x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm hĎ y’ĆrĎqĘmĂ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,d"d Nkw +sxw +l wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.5

’lm Nk v.3 .h .rsx rêŁ sĘ mĂ lĘ C ’"s v.6 .b"d Nkw ’lm hjĎ Cx ’"s v.5 .s"tw "t ,d"yd ,b"yd ,T"d
.r"tw ‘"t Nkw ybĄ SĘ yŁ ’"sw ,w"Tdw ’"yd ,T"d ,x"d Nkw rsx bSĄ yŁ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d
,d"d ,g"d Nkw ’lmw Vgdb P"kh yllhb Nk v.5 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d ,rd"nq y"k +b Nkw ol ’"s v.4
,’lmw ypr P"kh otkĎŇ CWmĘ hgwmb ,rsxw Vgdb P"kh otJĎ WĚ mĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d
K"msb otJĎ CsmĘ ’"sbw ,yrq yprw K"msb otkĎŇ CsmĘ rsmn hrsmb ,b"d Nkw rsxw ypr P"kh otkĎŇ WĚ mĘ tYqmb
d"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .K"msb xjĎŔ sĘ mĂ ’"s v.7 .rsx wy‘ĎSĚ ‘ĞSČ ’"s v.7 .yrqw bytk Vgdw

Poê ’"s v.12 .’"ydw T"d ,x"d Nkw rsx MybĂ TŁ wĘ ’"s v.9 .b"ydw g"d ,b"d Nkw ‘ybr âlę=M’ ’"s ,w"Tdw
yllhb ,d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,y"k Myrpsb Zmqb ’"ph Nk v.14 .’"ydw w"d ,b"d Nkw ’lm

.w"Tdw ’"yd ,b"d Nkw xtpb hrĎ‘ĞpČ C
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yn¿Ąy‘ĄwĘ Sy’ĳĂ =ljČ SĘ IĂwČ Md¡ĎŇ ’Ď xè¿Č IĂwČ : HBĲĎ zl¿Ą ‘Ď wĘ Hn¡Ď o’SĘ C HnËĎ omhĞ wĲČ HrÌĎdĎŇ hĞ 15

SodŔ uĎ hČ É l’Ą hĎ wĘ TjĳĎ SĘ UĂ BČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ hŇ BËČ gĘŇ IĂwČ : hŇ nĎlĘ jĲČ SĘ êĂ Myh¡Ă bŇŁ gĘŇ 16

Myr¿ĂGĎ Myx¡Ă mĄ tŇ ob¿Ň rĘxĎ wĘ MrĳĎbĘŇ dĎŇ JĘ MyW¡Ă bĎŇ kĘŇ C‘¿rĎwĘ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ BĂ SD¡Čř qĘ nĂ 17

tŇ ob¿Ň ‘ĞkĲČŇ wĘ ’wĘèĳĎ hČ ylăĄ bĘŇ xČ BĘ Nw¡Ł ‘ĎhĲĆ yk¿ĄŇ SĘ mĲŁ yohË : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ 18

hŇ ’ĳĆ rĘnĂ N‘ČmăČ lĘ ChW¡Ą ‘ĞmĲČ hŇ SĎ yxËĂ yĎ ű rhÌĄmČ yĘ MyrĂę mĘ ’ĲŁ hĎ : hŇ ’ĲĎ FĎ xČ hŇ l¡Ď gĎŇ‘ĞhĲĎ 19

: hŇ ‘ĎdĲĎŇ nĄwĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ tŇ YËČ ‘Ğ hŇ ’Ď obę tĎŇ wĘ bŇ răČqĘ tĂŇ wĘ
Éro’lĘ ëŇ SĆ xąŁ MymĂÄ WĎ ‘rĳĎ bŇ oFă lČ wĘ bŇ oT¡ ‘rËČř lĎ Myr¿ĂmĘ ’ĲŁ hĎ yohăř 20

: rmĲĎ lĘ qot¿Ň mĎ C qot¡Ň mĎ lĘ rmËČ Mym¿Ă WĎ ëŇ SĆ xŔŁ lĘ ro’ă wĘ
: MynĲĂ ośbŇ nĘ Mh¡Ć ynĄjĘ dŇ gĆŇ n¿ĆwĘ MhĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ MymăĂ kĎŇ xĞ yoh¡ 21

yq¿ĄyDĂYĘ mČ : rkĲĎŇ SĄ ëŇ s¿Ł mĘ lĂ lyĂx¡Č=ySĄ nĘ ’Č wĘ NyĂyĳĎ tŇ oêăSĘ lĂ Myr¡ĂoBř GĂ yohě 22, 23

: CřeUĲĆ mĂ Crys¿Ă yĎ Myřq¡Ă yDĂYČ tŇ q¿ČdĘŇ YĂ wĘ dŇ xČ SĳŁ bŇ qĆ‘ăĄ ‘S¡Ď rĎ
ÉMSĎ rĘSĎ hŇ jĆŔ rĘyĂ ÉhbĎŇ hĎ lĲĆ SSąČ xĞ wĲČ S’Ąę NoSă lĘ SqČÁ lkÄŁ ’ĹJĲĆ žNkĄŇ lĎ 24

hoăĎhyĘ ÉtrČoê tŇ ’Ą ť Csę ’ĞmĲĎ yJăĂ hŇ lĳĆ ‘ĞyĲČ qbăĎŇ ’Ďř JĲĎ Mx¡Ď rĘpĂŇ C hŇ yĆŔhĘ yĲĂ qUăĎř JČ
=PŇ ’Č žhrĎxĎ NJĄÃ =l‘Č : CY’ĲĄ nĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=SodĲŇ qĘ tŇ r¿ČmĘ ’Ă tŇ ’ËĄ wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ 25

MtËĎŇ lĎ bĘŇ nĂ yhÌĂ êĘ wČ MyrĂŔ hĎ hĲĆ ÉCzGĘ rĘIĂwĲČ ChJĄę IČwČ wylăĎ ‘Ď odÌŇ yĎ śTIăĄwČ oUÁ ‘ČBĘ hoĎÄhyĘ
: hŇ yĲĎCTnĘ od¿Ň yĎ dŇ o‘¡ wĘ ojŔ ’Č bŇ SăĎ =âl Ét’Ň zŁ =lkĎŇ BĘ tŇ oYĳ Cxř bŇ rĆqăĆBĘ hŇ x¡Ď CiJČ
hŇ r¡ĎhĄ mĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ mĂ ol¡ qrČS¿Ď wĘ qoxŔ rĎmĲĄ ÉMyĂoGlČ snąĄ=’WĎ nĲĎ wĘ 26

âlą wĘ NSĳĎ yyĂ âlă wĘ MCn¡ yĎ âl¿ oBŔ É lSĄ oJ=Ny’ĲĄ wĘ PŇ yąĄ‘Ď=Ny’ĲĄř : ’obĲŇ yĎ lq¿Č 27

MynĂŔ CnSĘ Éwy~Ď xĂ rSąĆ ’Ğ : wylĲĎ ‘ĎnĘ ëŇ or¿WĘ qê¡Č nĂ âl¿ wĘ wyYĎŔ lĎ xĞ roză’Ą ÉxêČpĘŇ nĂ 28

wyQ¡Ď GĂ lĘ gČŇ wĘ CbŇ SĎŔ xĘ nĆ r~ăČ JČ ÉwysĎ Cs tŇ osą rĘjČ tŇ okĳŇ rĚř DĘ wyt¡ĎŇ ośtŇ èĘ qČ =lkĎŇ wĘ
PŇ rĆTĆŔ zxăĄ ’Ň yŁ wĘ ÉMhŁ nĘ yĂwĘ MyrąĂypĂŇ JĘ JČ g’Ä Vwř ’ybĳĂŇ QĎ JČ ol¡ hŇ g¿ĎŇ’Ď SĘ : hŇ pĲĎŇ CiJČ 29

Tylpyw
.w"Tdw T"d ,x"d Nkw Zmq SDĎqĘnĂ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d xtpb t"ldh Nk v.16

’"s v.21 .d"d Nkw Zmq ‘rĎlĎ ’"s v.20 .d"ydw b"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d Nkw ‘ybr yohę ’"s v.20

MyrĂBŁ GĂ ’"s ,w"dw d"d ,g"d ,b"d ,’"d ’lm Nk v.22 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.22 .’"yd Nkw rsx MynĂbŁ nĘ
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d ,rd"nq y"k +’ Nkw qyDĂYČ ’"s v.23 .w"Tdw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d Nkw rsx
’"s v.24 .’"ydw d"d ,b"d Nkw xtp qUČJČ ’"s v.24 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.24 .heĎUĆmĂ rybs v.23
Nkw ’grd odÌyĎ ’krm TI¿ĄwČ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ’grd odÌyĎ xnwm TIăĄwČ Nk v.25 .xtp PTxw xtp qbĎ ’ĞJĲČ
TIăĄwČ ’"sbw ,xnwm odăyĎ ’grd TIÌĄwČ ’"sbw ,T"dw x"d ,d"d Nkw ’grd odÌyĎ hnygn ’lbw Pqm =TIĄwČ ’"sw ,w"Tdw b"d
.d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,b"d ,’"d Nkw h’mdq w"yw rsx toYxĚ ’"s v.25 .xnwm hymrgl w’ xnwm odăyĎ
Nkw rsx wytĎtŁ èĘ qČ ’"s ,w"dw g"d ,b"d ,’"d ’lm Nk v.28 .d"ydw b"yd Nkw Pqm ’lbw xnwm Ny’ăĄ ’"s v.27
wytĎoêSĘŇ qČ ’"s ,’"ydw T"d ,x"d ypr w"ythw Vgdb N"yV wytĎotŇ èĘ qČ Nk .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,d"d
’"s v.28 .g"d Nkw Vgd ’lb Nwhywrt tYqmb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"d ,b"d Nkw hVwgd w"ythw ypr N"yV
g’ČSĎ wĘ ’"sbw ,’"yd Nkw yrqw bytk g’ČSĘ yĂ ’"sb ,yrq g’ČSĘ yĂ ,bytk g’ČSĎ wĘ v.29 .’"d Nkw ’lmd ’lm tokCrDĘ

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk
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30 TBąČ nĂ wĘ MyĳĎ=tŇ mČ hĞ nĲČJĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ wylËĎ ‘Ď Mh¿Ł nĘ yĂwĘ : ly~ĲĂ mČ Ny’¿ĄwĘ Tyl¡Ă pĘŇ yČwĘ
: hĎ ypĲĆŇ yrĂ‘ĞBĲČ ëŇ S¡Č xĎ ro’Ŕ wĎ rYăČ ëŇ SĆ xŔŁ =hŇ eĄhĂ wĘ ÉZrĆ’ĎÄ lĎ

w MrăĎ ’i¡Ą JĂ =l‘Č bŇ S¿Ąř yŁ ynËĎdŇŁ ’Ğř =tŇ ’Ć hŇ ’ÌĆ rĘ’Ć wĲĎ ChIĎŔEĂ‘Ě ëŇ lĆ UăĆ hČ Étom=tŇ nČSĘ BĂ
2 olŔ É l‘ČUČÄ mĂ ű MydąĂŇ mĘ ‘ĲŁ MypĂÄ rĎWĘ : lkĲĎŇ yhĄ hĲČ =tŇ ’Ć My’¿Ă lĄ mĘ wyl¡Ď CSwĘ ’vĳĎ nĂ wĘ

MyĂêËČSĘ bĂŇ C wynĎę pĎŇ hŇ iăĆ kČŇ yĘ ű MyĂêăČSĘ BĂ dŇ xĳĎ ’Ć lĘ MyĂp¡ČŇ nĎJĘ SS¿Ą MyĂpËČŇ nĎJĘ SSÌĄ
3 Ó SodÌŇ qĎ rmČŔ ’Ď wĘ ÉhzĆ=l’Ć hŇ ząĆ ’rĎÄ qĎ wĘ : PŇ pĲĄŇ o‘yĘ MyĂê¿ČSĘ bĂŇ C wyl¡Ď gĘŇrČ hŇ i¿Ć kČŇ yĘ sŘ3

4 ÉC‘nĚÄ IĎřwČ : odĲŇ obŇ JĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ âl¿ mĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ Sod¡Ň qĎ SodËŇ qĎ
5 =yo’Ĳř rmČÂ’Ł wĲĎ : NSĲĎ ‘Ď ’l¿Ą UĎ yĂ tŇ yĂB¡Č hČ wĘ ’rĳĄouhČ lou¡ mĂ MyjĂŔ iĂ hČ tŇ oUă ’Č

’măĄ TĘ =M‘Č ÉëotŇ bĘŇ C ykĂŇ nŔŁ ’Ď ÉMyĂtČÄ pĎŇ WĘ =’mĲĄ TĘ Sy’ąĂ yJăĂ ytĂŇ yřmĄę dĘŇ nĂ =ykĲĂŇ ylăĂ
: ynĲĎ y‘Ą C’¿ rĎ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ =tŇ ’Ć yJĂę bŇ SĳĄř yŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ MyĂtČŔ pĎŇ WĘ

6 l‘¿ČmĄ xq¡ČlĎ MyĂxČŔ qČ lĘ mĆÄ BĘ hŇ jĳĎ YĘ rĂ od¡Ň yĎbĘŇ C MypĂŔ rĎvĘ hČ =NmĂ ÉdxĎ ’Ć ylČę ’Ą PŇ ‘Ď IăĎwČ
7 ìŇ nĆŔ wŁ ‘Ğ rsăĎ wĘ ìŇ ytĳĆŇ pĎŇ WĘ =l‘Č hŇ z¡Ć ‘g¿ČŇ nĎ hŇ eËĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ yjĂŔ =l‘Č ‘GăČ IČwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ
8 xl¡Č SĘ ’Ć ym¿Ă =tŇ ’Ć rmĄŔ ’Ł ÉynĎdŇŁ ’Ğř loqą =tŇ ’Ć ‘mČÂSĘ ’Ć wĲĎ : rjĲĎ kĚŇ êĘ ì¡Ň tĘŇ ’Ň FĲĎ xČ wĘ
9 hŇ EĳĆhČ M‘ăĎlĎ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇ ¿Ąl rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ynĂ xĲĄ lĎ SĘ yn¿ĂnĘ hĂ rm¡Č ’Ł wĲĎ CnlĳĎ =ëŇ lĆ yĲĄ ymăĂ C

10 M‘ăĎhĎ =bŇ lĲĄ ÉNmĄ SĘ hČ : C‘dĲĎŇ êĄ=l’Č wĘ o’¡ rĎ C’¿ rĘC CnybĂŔ êĎ =l’Č wĘ É‘Č omÄ SĎ C‘ąmĘ SĂ
‘ř mĎę SĘ yĂ wynăĎzĘ’Ď bĘŇ C wynĎÁ y‘ĄbĘŇ hŇ ’ĆÄ rĘyĂ=NjĆ ‘SĳČ hĎ wynăĎy‘ĄwĘ dŇ B¡Ą kĘŇ hČ wyn¿ĎzĘ’Ď wĘ hŇ EĆŔhČ

11 dŇ ‘ăČ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ ynĳĎdŇŁ ’Ğř yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č rmČě ’Ł wĲĎ : olĲ ’pĎŇ r¿ĎwĘ bŇ S¡Ď wĎ NybËĂŇ yĎ ob¿Ň bĎŇ lĘř C
hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ wĘ MdĎŔ ’Ď Ny’ăĄmĄ ÉMyêĂ bĎŇ C bŇ SĄę oy Ny’ăĄmĄ MyrĂÁ ‘Ď C’Ä SĎ =M’Ă žrSĆ ’Ğ

12 bŇ rĆq¿ĆBĘ hŇ b¡ĎŇ Cz‘ĞhĲĎ hŇ B¿Ď rČwĘ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ qx¿Č rĂwĘ : hŇ mĲĎ mĎ SĘ hŇ ’¿Ć èĎ êĂ
13 NoQę’Č kĲĎŇ wĘ hŇ lăĎ ’Ą JĲĎ r‘ĳĄbĎŇ lĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ bĎŇ S¡Ď wĘ hŇ IĎŔrĂyřWĲĂ ‘Ğ ÉHBĎ dŇ o‘¿ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ

: HêĲĎbĘŇ ~Č mČ SdĆŇ q¡Ł ‘rČz¿Ć Mř BĎŔ tŇ bĆŇ ~ăĆmČ ÉtkĆŇ QĆÄSČ BĘ rSąĆ ’Ğ

z =ëŇ lĆ mĲĆ NyYăĂ rĘ hŇ lăĎ ‘Ď hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChIĎÁEĂ‘Ě=NBĆ MtĎÄ oy=NBĆ zxĎ ’Ď ţ ymăĄ yBĂ yhĂÃ yĘwČ
Mr’
bSĄ oy ’"s v.1 .’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.1 .g"y qwsp d‘ +’ qwsp Nm wrty ‘mVyw tVrpl hrTph v.1 .w
.h"dxw T"d ,x"d ,w"d ,b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.3 .’"ydw h"dx ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm
.b"dw ’"d Nkw d"wy rsx tĂ mĄdĘnĂ ’"s v.5 .Pqm ’lbw xnwm yo’ă ’"s v.5 .’"d Nkw ’lm C‘CnIĎwČ ’"s v.4

’"s v.10 .’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.8 .’"ydw h"dx ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm bSĄ oy ’"s v.5

.’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.11 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw obbĎ lĘ bĂ C ’"s v.10 .b"d Nkw xtp ‘mČSĘ yĂ
.b"d Nkw yrqw bytk HBĎ ’"sb ,HBĎ rybs v.13 .g"d Nkw rsx hIĎrĂWĂ ‘Ğ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13
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hĎ ylĳĆ‘Ď hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyąĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ pĆÄ C MrĎ’Ğ ţ
Mr¡Ď’Ğ hŇ xĲĎ n¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdwĂDĎ tŇ ybąĄŇ lĘ dŇ GČę IĚwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Mx¿Ą QĎ hĂ lĘ lk¡ŇŁ yĎř âl¿ wĘ 2

: xČ CrĲ=ynĄjĘ mĂ r‘Č y¡Č=yYĄ ‘Ğ ‘Č on¿JĘ oUŔ ‘Č bŇ băČŇ lĘ C ÉobŇ bĎŇ lĘ ‘nČ IąĎwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć =l‘Č
zxĎŔ ’Ď tŇ ’Ň răČqĘ lĂ É’nĎ=’YĄ ůChyĎ‘Ę SČ yĘ=l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 3

=l’Ć hŇ nĎŔ oylĘ ‘ĆhĲĎ hŇ kăĎŇ rĄBĘ hČ ÉtlČ ‘ĎêĘ hŇ YĄę qĘ =l’Ć ìŇ ĳĆnBĘ bŇ CSă yĎ r’¡Ď SĘ C hŇ êĎě ’Č
’rĎę yêĂ =l’Č TqĄÁ SĘ hČ wĘ rmĄÄ èĎ hĂ wylĎ ’Ą ţ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : sbĲĄŇ okŇ hŇ d¿ĄŇ WĘ tŇ Q¡Č sĂ mĘ 4

=yrĂxĽBĲĎ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myn¡ĂSĄ ‘ĞhĲĎ MydËĂŇ C’hĲĎ tŇ obÌŇ nĘ zČ ynĄÄèĘ mĂ ëŇ rČŔ yĄ=l’Č ÉìbĘŇ bĲĎŇ lĘ C
hŇ ‘ĳĎrĎ Mr¡Ď’Ğ ìŇ ylËĆ‘Ď Z‘¿ČyĎ=yJĲĂ N‘Č yČę : ChyĲĎlĘ mČ rĘ=NbĆŇ C Mr¡Ď’Ğ wĲČ NyY¿Ă rĘ PŇ ’ËČ 5

hŇ eĎ‘¡ĆyřqĂ bĘŇ nČ wĘ hŇ eĎYĆŔ yqĂ nĘ C ÉhdĎŇ ChybĲĂŇ hŇ ląĆ ‘ĞnĲČ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎlĘ mČ rĘ=NbĆŇ C MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć 6

hŇ J¿Ł : l’ĲČ bĘŇ TĲĎř =NBĆ tŇ ’¡Ą HkĎŔ otŇ BĘ ÉëlĆ mĆÄ ëŇ yl¿Ă mĘ nČ wĘ CnylĳĄ’Ą 7

qWĆ UĆŔ DČ ÉMrĎ’Ğ S’Ň rąŁ yJăĂ : hŇ yĲĆhĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ MCq¡ tĎŇ âl¿ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď 8

MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć tŇ x¿Č yĄ hŇ nĎŔ SĎ ÉSmĄ xĎ wĘ MyèąĂ SĂ dŇ o‘Ä bĘŇ C NyYĳĂrĘ qWĆ U¡Ć DČ S’Ň r¿Ł wĘ
âlă M’Ă ť ChyĳĎlĘ mČ rĘ=NBĆ Nor¡mĘ SĲŁ S’Ň r¿Ł wĘ NorŔ mĘ SĲŁ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć S’Ň rąŁ wĘ : M‘ĲĎmĄ 9

=l’Ć rB¿Ą DČ hoĎŔhyĘ PŇ sĆ oIăwČ : CnmĲĄ ’Ď tĲĄŇ âl¿ yJ¡Ă CnymĂŔ ’ĞtĲČŇ 10

o’¡ hŇ lĎ ’ĎŔ SĘ qmăĄ ‘Ęř hČ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ M‘¡ĂmĄ tŇ o’Ŕ ìăŇ lĘ =l’Č SĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ zx¡Ď ’Ď 11

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ i¡Ć nČ’Ğ=âlĲ wĘ l’¿Č SĘ ’Ć =âlĲ zxĳĎ ’Ď rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ HČ B¿Ą gĘŇhČ 12

C’¡ lĘ tČŇ yJ¿Ă MySĂŔ nĎ’Ğ tŇ o’ă lĘ hČ ÉMJĆ mĂ T‘ąČmĘ hČ dŇ wĳĂDĎ tŇ yBăĄ ’n¡Ď=C‘mĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ 13

hŇ mĎę lĘ ‘ČhĲĎ hŇ eăĄhĂ tŇ o’ĳ Mk¡ĆŇ lĎ ’ChË yn¿ĎdŇŁ ’Ğř NêĄÄ yĂ NkĄŇ lĎ ţ : yhĲĎ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć MG¿Č 14

lkĳĄŇ ’Ň yŁ Sb¡ČŇ dĘŇ C hŇ ’¿Ď mĘ xĆ : l’ĲĄ CnU¿Ď ‘Ă om¡ SĘ śtŇ ’Ň r¿ĎqĎ wĘ NBĄŔ tŇ dĆŇ lăĆ yŁ wĘ ÉhrĎhĎ 15

so’¿ř mĎ r‘ČeËČhČ ‘d¿ČŇ yĄ MrĆTĆÄ BĘ yJĂ ţ : bŇ oFĲ BČ rox¿ bĎŇ C ‘r¡Ďř BĎ so’¿ř mĎ oêË‘Ę dČŇ lĘ 16

yn¿ĄSĘ yn¡ĄjĘ mĂ ZqĎŔ hŇ êăĎ’Č rSăĆř ’Ğ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ bŇ ząĄ‘ĎêĲĄ bŇ oFĳ BČ rxăŁ bĎŇ C ‘r¡Ďř BĎ
ÉMymĂ yĎ ůìybĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =l‘Č wĘ ÈìUĘ ‘Č=l‘ĲČwĘ ìŇ ylĆę ‘Ď hoĎÁhyĘ ’ybĂÄ yĎ : hĎ ykĲĆŇ lĎ mĘ 17

: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć tŇ ’¡Ą hŇ dĳĎŇ ChyĘ l‘ăČmĄ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =rCsĲ MoI¿mĂ lĘ C’bĎŔ =âl rSăĆ ’Ğ
rS¿Ć ’Ğ bŇ CbŔ EĘlČ ÉhoĎhyĘ qrąŁ SĘ yĂ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ 18

hYqb
,x"d ,h"dx ,w"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.6 .h"dxw w"d ,b"d Nkw ’lm lokyĎ ’"s v.1 .z
,w"d Nkw xtpb t"yT l’ČbĘ TČ ’"s v.6 .w"Tdw w"dx ,d"d ,g"d Nkw rsx heĎ‘ĆqĂbĘ nČwĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d
PTx qmĄ‘ĞhČ ’"s ,’"ydw T"d ,x"d ,d"d dbl ’wVb Nk v.11 .’"ydw g"d ,b"d Nkw Zmqb P"l’h l’ĎbĘ TČ ’"sw
.‘"tw w"d ,g"d ,b"d Nkw tĎ’rĎqĎwĘ ’"s v.14 .hoĎhyĘ ’"s v.14 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp
Nkw rsx s’Ł mĎ ’"s v.16 .’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp ‘rČBĎ ’"s v.15 .d"d Nkw rsx s’Ł mĎ ’"s v.15
,g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =rSĆ ’Ğ ’"s v.16 .’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp ‘rČBĎ ’"s v.16 .d"d

.d"ydw b"yd ,w"d
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19 Cxą nĎ wĘ C’bĎÄ C : rCèĲ ’Č ZrĆ’¿ĆBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ rĎŔ obŇ DĘlČÄ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ yrăĄ’Ł yĘ hŇ Y¡ĄqĘ BĂ
lk¡ŇŁ bĘŇ C MyYĂŔ CY‘ĞeăČhČ É lkŇŁ bĘŇ C My‘ĳĂlĎ iĘ hČ yq¡ĄyqĂ nĘ bĂŇ C tŇ oêŔ BČ hČ ylăĄ xĞ nĲČBĘ ÉMQĎ kĚŇ

20 yrąĄbĘŇ ‘ĆBĘ hŇ rĎÁ ykĂŇ vĘ hČ r‘ČtČÄ BĘ žynĎdŇŁ ’Ğř xQăČ gČŇ yĘ ’ChÃ hČ MoIăBČ : MylĲĂ ŁlhĞř eĲČhČ
Nq¡ĎEĎhČ =tŇ ’Ć Mg¿ČŇ wĘ MyĂlĳĎ gĘŇrČhĲĎ r‘ČWăČ wĘ S’Ň r¡Ł hĎ =tŇ ’Ć rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ BĘ ÉrhĎ nĎ

21 rq¡ĎBĎ tŇ l¿Č gĘŇ‘Ć Sy’ËĂ =hŇ IĆxČ yĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ y¡ĎhĎ wĘ : hŇ jĲĆ sĘ êĂ
22 hŇ ’ąĎ mĘ xĆ =yJĲĂ hŇ ’ĳĎ mĘ xĆ lkăČŇ ’Ň yŁ bŇ l¡Ď xĎ tŇ oW¿ ‘Ğ bŇ rËŁ mĄ hŇ yĎęhĎ wĘ : N’Ň YĲŁ =yêĄSĘ C
23 ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ rt¡ĎŇ oehČ =lJĎ lkĄŔ ’Ň yŁ ÉSbČŇ dĘŇ C

rym¿Ă èĎ lČ PŇ sĆ JĳĎ PŇ lĆ ’ăĆ BĘ NpĆŇ G¡Ć PŇ lĆ ’¿Ć MèËĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ rSÌĆ ’Ğ Moqę mĎ =lkĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ
24 hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ tŇ yĂS¡Č wĎ rym¿Ă SĎ =yJĲĂ hŇ UĎ SĳĎ ’bŇŁ yăĎř tŇ SĆ u¡ĆbČŇ C My~¿Ă xĂ BĲČ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ tŇ yĂè¡Č lČ wĘ
25 hŇ UĎ SĎŔ ’śobăŇ tĎŇ =âlĲ NCrŔ dĄŇ ‘ăĎyĄ ÉrDĄ‘Ę UČ BČ rSąĆ ’Ğ MyrĂę hĎ hĲĆ lřkăŇŁ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ

: hŇ WĲĆ sm¡Č rĘmĂ lĘ C roSŔ xlăČ SĘ mĂ lĘ ÉhyĎhĎ wĘ tŇ yĂSĳĎ wĎ rymăĂ SĎ tŇ ’¡Č rĘyĂ
x TrĆxăĆBĘ ÉwylĎ ‘Ď bŇ tąŇŁ kĘŇ C lodĳŇ GĎ NoyăQĎ GĂ ì¡Ň lĘ =xqČ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
2 hŇ IăĎrĂC’Ĳ tŇ ’Ą ť MynĳĂmĎ ’ĹnĲĆ Myd¡ĂŇ ‘Ą yQĂŔ hŇ dĎŇ y‘ăĂ’Ď wĘ : zBĲČř Sx¿Ďř ll¡Ď SĎ rh¿Ą mČ lĘ SonŔ ’Ĺ
3 rhČ ê¡Č wČ hŇ ’ĎŔ ybĂŇ eĘ hČ =l’Ć ÉbrČqĘ ’Ć wĲĎ : ChyĲĎkĘŇ rĆbĲĆŇ yĘ NB¿Ć Chy¡ĎrĘkČŇ zĘ=tŇ ’Ć wĘ NhĄŔ JŁ hČ

ll¡Ď SĎ rh¿Ą mČ omŔ SĘ ’răĎqĘ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ
4 lyxăĄ =tŇ ’Ć ű ’văĎ yĂ yUĳĂ ’Ă wĘ ybăĂŇ ’Ď ’r¡Ł qĘ r‘ČeČŔ hČ ‘dăČŇ yĄ ÉMrĆTĆÄ BĘ yJĂę : zBĲČř Sx¿Ďř

: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć yn¡ĄpĘŇ lĂ NorŔ mĘ SĲŁ llăČ SĘ Ét’Ą wĘ qWĆ UĆę DČ
5, 6 hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ És’Č mĎ yJąĂ N‘Č yČę : rmĲŁ ’Ň lĄ dŇ o‘¡ ylËČ ’Ą rB¿Ą DČ hoĎŔhyĘ PŇ sĆ IăŁ wČ

: ChyĲĎlĘ mČ rĘ=NbĆŇ C NyY¡Ă rĘ=tŇ ’Ć WoW¿ mĘ C T’ĳČ lĘ Myk¡ĂŇ lĘ hĲŁ hČ xČŁlŔ èĂ hČ ymăĄ tŇ ’Ą ť
7 MyBĂŔ rČhĲĎř wĘ ÉMymĂ CY‘ĞhĲĎ rhĎę eĎhČ ymăĄ =tŇ ’Ć MhĆÁ ylĄ ‘Ğ hŇ lĆÄ‘ĞmĲČ žynĎdŇŁ ’Ğ hŇ eăĄhĂ NkĄÃ lĎ wĘ

ëŇ ¡ČlhĎ wĘ wyqĎŔ ypĂŇ ’Ğ=lJĎ =l‘Č ÉhlĎ ‘Ď wĘ odĳŇ obŇ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ rCè¡ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć
8 ‘Č yGĳĂyČ r’Ň C¡ĎYČ =dŇ ‘Č rbČŔ ‘Ď wĘ PŇ TăČ SĎř ÉhdĎŇ ChyBĲĂ PŇ ąČlxĎ wĘ : wytĲĎŇ ośdŇ GĘ =lJĎ =l‘Č

: l’ĲĄ CnU¿Ď ‘Ă ì¡Ň YĘ rĘ’Č =bŇ xČ rĲŁ śâl¿ mĘ wypĎŔ nĎJĘ tŇ oFă mĚ ÉhyĎhĎ wĘ
w‘r
.hoĎhyĘ ’"s v.20 .’qsp N’k Vy ’"sb v.20 .’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm MylĂ olhĞeČhČ ’"s v.19

’"s v.25 .g"d Nkw ’lm ’obyĎ ’"s v.24 .’qsp N’k Vy ’"sb v.23 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.21

.w"dw b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ tĎ ’"s v.25 .d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =lkŁ wĘ
b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq zBĎ ’"s v.1 .’"ydw b"d Nkw xtp SxČ ’"s v.1 .x
,g"d ,b"d Nkw Zmq zBĎ ’"s v.3 .’"ydw b"d Nkw xtp SxČ ’"s v.3 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.3 .d"ydw
’"s ,d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d dbl NTq Pqzb Nk v.7 .d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d
Nkw PTČSĎ wĘ ’"s v.8 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx wytĎdŁ GĘ ’"s v.7 .w"Tdw d"d Nkw NTq Pqz xnwm MyBĂŔ rČhăĎwĘ

.d"ydw b"yd ,T"d ,x"d Nkw bxČr¿Ł hnygn ’lbw Pqm =âlmĘ ’"s v.8 .s"t
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CêxŔŁ wĎ CrăEĘ’Č tĘŇ hĂ ZrĆ’ĳĎ=yuĄxČ rĘmĆ lJ¡Ł CnyzĂŔ’ĞhĲČ wĘ CêxŔŁ wĎ ÉMyUĂ ‘Č C‘rąŁ 9

śyJ¿Ă MCqŔ yĎ âlă wĘ ÉrbĎŇ dĎŇ CrąBĘ DČ rpĳĎŇ śtĚŇ wĘ hŇ Y¡Ď ‘Ą CY‘¿Ě : CêxĲŁ wĎ Cr¡EĘ’Č tĘŇ hĲĂ 10

dŇ IĳĎhČ tŇ qăČzĘxĆ JĘř yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rmÌČ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ : l’ĲĄ CnU¡Ď ‘Ă 11

rSĆ qĆŔ NCrămĘ ’Ň tĲŇŁ =âl : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĲĎhĎ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ tŇ kĆŇ QËĆ mĂ ynĂ rĄě iĘ yĂwĘ 12

C’¡ rĘytĲĂŇ =âl o’¿ rĎomĲ =tŇ ’Ć wĘ rSĆ qĳĎ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ rmËČ ’Ň yŁ =rSĆ ’Ğ lkÌŇŁ lĘ
Mk¡ĆŇ ’ĞrĲČom ’Ch¿ wĘ CSyDĳĂqĘ tČŇ otăŇ ’Ł tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć : CYyrĲĂ‘ĞtĲČŇ âl¿ wĘ 13

loSÁ kĘŇ mĂ rCYÄ lĘ C PŇ gĆŇ nĆ ţ NbĆŇ ’ăĆ lĘ C SDĳĎqĘ mĂ lĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ : MkĲĆŇ YĘ yřrĲĂ‘ĞmĲČ ’Ch¿ wĘ 14

ClSĘ k¿ĎŇ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ śbŇ S¡Ą oylĘ SqĄŔ omlĘ C xpăČŇ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ yêąĄbĎŇ ynĄÄSĘ lĂ 15

roY¡ : CdŇ JĲĎ lĘ nĂ wĘ CS¡ qĘ onĲ wĘ CrBĎŔ SĘ nĂ wĘ Clă pĘŇ nĲĎ wĘ MyBĳĂ rČ Mb¡ĎŇ 16

wyn¡ĎjĎ ryê¿Ă sĘ UČ hČ hoĎŔhylĲČ ÉytĂŇ yJĂÄ xĂ wĘ : ydĲĎŇ UĚř lĂ BĘ hŇ r¡Ďoê Mot¿Ň xĞ hŇ dĳĎŇ C‘êĘ 17

ylăĂ =NtČŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ wĘ ykĂę nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ : olĲ =ytĲĂŇ yC¡ĄqĂ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄmĂ 18

Nk¡ĄŇ èŁ hČ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM‘Ă mĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Myt¡ĂŇ pĘŇ omĲ lĘ C tŇ ot¿Ň ’řŁ lĘ hoĎŔhyĘ
ÉtobŇ ’Ł hĲĎ =l’Ć CSą rĘDĂ MkĆę ylĄ ’Ğ CrămĘ ’Ň yĲŁ =ykĂŇ wĘ : NoIĲYĂ rh¿Č BĘ 19

SrŔŁ dĘŇ yĂ wyhăĎ Łl’Ĺ=l’Ć ÉM‘Č=âlřhĞ MyGĳĂhĘ UČ hČ wĘ Myp¡ĂŇ YĘ pĘŇ YČ mĘ hĲČ MynĂŔ ‘Ł DĘIĂhČ =l’Ć wĘ
ÉCrmĘ ’Ň yĲŁ âlą =M’Ă hŇ dĳĎŇ C‘tĘŇ lĂ wĘ hŇ r¡ĎotŇ lĘ : MytĲĂŇ UĄ hČ =l’Ć MyI¡ĂxČ hĲČ dŇ ‘¿ČBĘ 20

bŇ ‘ĳĄrĎwĘ hŇ SăĆ qĘ nĂ HB¡Ď rbČŇ ‘¿ĎwĘ : rxČ SĲĎ ol¡ř =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎJČ 21

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ hŇ n¿ĎpĎŇ C wyh¡Ď Łl’Ň bĲĄŇ C oJË lĘ mČ BĘ lQÌĄ qĂ wĘ PŇ ~Čę qČ tĘŇ hĂ wĘ bŇ ‘ČÁ rĘyĂ=ykĲĂŇ hŇ yĎÄhĎ wĘ
: xDĲĎnĚmĘ hŇ l¡Ď pĄŇ ’Ğ wĲČ hŇ qĎŔ CY PŇ C‘ămĘ ÉhkĎŇ SĄ xĞ wĲČ hŇ rąĎYĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ TyBĳĂ yČ ZrĆ’¡Ć=l’Ć wĘ 22

hŇ YĎ rĘ’ąČ lqČÂhĄ NoSę ’Ň rĂhĲĎ tŇ ‘ăĄJĎ ůHlĎ qYăĎř Cm rSăĆ ’ĞlĲČ ÈP‘Ďř Cm âlă yJăĂ 23

NDĄŔ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄ ÉMIĎhČ ëŇ rĆDąĆ dŇ yBĳĂ kĘŇ hĂ Nor¡xĞ’ĲČ hĎ wĘ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ hŇ YĎ rĘ’ăČwĘ ÉNlĚ CřbŇ zĘ
ZrĆ’ăĆBĘ ÉybĄŇ SĘ yĲŁ lodĳŇ GĎ ro’ă C’¡ rĎ ëŇ SĆ xŔŁ BČ MykăĂŇ lĘ hĲŁ hČ ÉM‘ĎhĎ : MyĲĂoGhČ lyl¡Ă GĘ T
hŇ xĳĎ mĘ vĂ hČ êĎlĘ DăČgĘŇhĂ âl¡ř śyoGŔ hČ tĎŇ yBăĂ rĘhĂ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Hg¿ČŇ nĎ ro’¡ tŇ wĆmĎŔ lĘ YČ 2

ű yJăĂ : llĲĎ SĎ Mq¿ĎQĘ xČ BĘ Clyg¡ĂŇ yĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ryYĂŔ uĎ BČ tŇ xăČ mĘ WĂ JĘ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ Cxą mĘ WĲĎ 3

l‘=t’
Myrps bwrb P"kb Nk v.11 .’krm ’xpT CnU¿Ď‘Ă yJ¡Ă ’"s v.10 .b"dw ’"d Nkw ’lm rpĎ CtwĘ ’"s v.10

.‘"tw +rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw t"ybb tqČzĘxĆBĘ ’"s ,r"tw s"t ,d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,d"d ,g"d ,y"k
,rd"nq y"k +z Nkw ybĄ SĘ oylĘ ’"s v.14 .d"ydw b"yd ,’"yd ,d"d Nkw rsx MkĆYĘ rĂ‘ĞmČ hgwmb ,yllhb Nk v.13

b"d ,’"d Nkw ’lmd ’lm toto’lĘ ’"s v.18 .b"dw ’"d Nkw ydĎCUlĂ BĘ ’"s v.16 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt
rd"nq y"k +’ Nkw MhĆlĎ ’"s v.20 .g"d Nkw ’lm =’olhĞ ’"s v.19 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.19 .w"dw
’lbw Pqm =qYČCm w’ =qYĎCm ’"s ,w"dw g"d ,b"d Nkw xtp qYČCm ’"s v.23 .xtp P‘ČCm ’"s v.23 .r"tw
,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’nynt w"yw ’lmw h’mdq w"yw rsx NClbĚzĘ ’"s v.23 .w"dw g"d ,b"d Nkw hnygn
ol ’"sb ,yrq ol ,bytk âl v.2 .hlĎ yGĂhČ = ’l ywgh l"n v.2 .T .’lmd ’lm NClCbzĘ tYqmb ,d"ydw b"yd

.s"tw +rt Nkw yrqw bytk
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Moy¿JĘ tĎŇ ê¡Ł xĂ hĲČ oBĳ WgăĄŇ eŁ hČ TbĆŇ S¡Ą omŔ kĘŇ SĂ hŇ FăĄ mČ Ét’Ą wĘ olęBĽ sĚ l‘ăŁ =tŇ ’Ć
4 hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ MymĳĂ dĎŇ bĘŇ hŇ lăĎ lĎ ogĲŇmĘ hŇ l¡Ď mĘ WĂ wĘ S‘ČrČŔ BĘ N’ăĄ sŁ ÉNo’sĘ =lkĎŇ yJąĂ : NyĲĎdĘŇ mĂ
5 yh¿Ă êĘ wČ CnlĎŔ =NêČ nĂ NBĄ ť CnlĎę =dŇ QČ yĚ dŇ lĆ yăĆ=yJĂ : S’ĲĄ tŇ lĆ k¿ŇŁ ’ĞmĲČ hŇ p¡ĎŇ rĄWĘ lĂ

dŇ ‘¡Č=ybĂŇ ’Ğ roBŔ GĂ l’ăĄ ÉZ‘Ąoy ’lĆ jĆ ţ omÁ SĘ ’rĎÄ qĘ IĂwČ omĳ kĘŇ SĂ =l‘Č hŇ r¡ĎWĘ UĂ hČ
6 ÉdwĂdĎŇ ’iąĄ JĂ =l‘Č ZqĄę =Ny’ĲĄ Molă SĎ lĘ C hŇ rĎÁ WĘ UĂ hČ hbÄ rř Mlř : MolĲ SĎ =rWČ sŘ4

ÉhêĎ‘ČmĲĄ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ bĂŇ C Tj¡Ď SĘ mĂ BĘ HdĎŔ ‘ĞsĲČ lĘ CĲ ÉHtĎŇ ’Ł NykąĂŇ hĎ lĘ oêŔ kĘŇ lČ mĘ mČ =l‘Č wĘ
: tŇ ’Ň EĲŁ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ tŇ ’ËČ nĘ qĂ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č wĘ

7, 8 oQŔ JĚ M‘ăĎhĎ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ lp¡ČŇ nĎ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČBĘ yn¡ĎdŇŁ ’Ğř xl¿Č SĎ rbËĎŇ DĎ
9 Clp¡ĎŇ nĎ Myn¿ĂbĄŇ lĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ bŇ b¡ĎŇ lĄ ldĆŇ g¿ŇŁ bĘŇ C hŇ wËĎ’ĞgĲČŇBĘ NorĳmĘ SĲŁ bŇ SăĄ oyřwĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć

10 yr¿ĄYĎř =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ bŇ GÌĄWČ yĘwČ : PŇ ylĲĂ xĞ nĲČ Myz¡ĂrĎ’Ğ wĲČ C‘DĎŔ GĚ MymăĂ qĘ SĂ hŇ nĳĆbĘŇ nĂ tŇ yzăĂgĎŇ wĘ
11 roxŔ ’Ď mĲĄ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ C MdĆŇ uĆę mĂ MrăĎ’Ğ : ëŇ sĲĄ kĘŇ sČ yĘ wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ wylĳĎ ‘Ď NyY¡Ă rĘ

dŇ o‘¡ wĘ ojŔ ’Č bŇ SăĎ =âl Ét’Ň zŁ =lkĎŇ BĘ hŇ jĳĆ =lkĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Cl¿ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ
12 âl¿ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć wĘ ChJĳĄ UČ hČ =dŇ ‘Č bŇ S¡Ď =âl M‘¿ĎhĎ wĘ : hŇ yĲĎCTnĘ od¿Ň yĎ
13 hŇ j¿Ď JĂ bŇ nËĎ zĎwĘ S’Ň rÌŁ l’Ąę rĎWĘ IĂmĂ hoĎÁhyĘ tŇ rĄÄ kĘŇ IČwČ : CSrĲĎdĎŇ
14 =hŇ rĆomĲ ’yb¿ĂŇ nĎ wĘ S’Ň rĳŁ hĎ ’Chă Myn¡ĂpĎŇ =’CWĲ nĘ C Nq¿ĄzĎ : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿ Nom¡ gĘŇ’Č wĘ
15 wyr¡ĎèĎ ’ĚmĘ C My‘ĳĂtĘŇ mČ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĲĎhĎ yr¿ĄèĘ ’Č mĘ CyËhĘ IĲĂwČ : bŇ nĲĎ EĎhČ ’Ch¿ rqĆè¡Ć
16 wymąĎř tŇŁ yĘ=tŇ ’Ć wĘ ynĎę dŇŁ ’Ğř ű xmăČ WĘ yĂ=âlĲ wyrĎÁ CxBĲČ =l‘Č NJĄÄ =l‘Č : My‘ĲĂQĎ bĚŇ mĘ

rbăĄŇ DŁ hŇ j¡Ć =lkĎŇ wĘ ‘rČŔ mĄ C PŇ năĄxĎ ÉoQkĚŇ yJąĂ MxĄŔ rČyĘ âlă ÉwytĎŇ nŁ mĘř lĘ ’Č =tŇ ’Ć wĘ
17 ÉS’Ą kĎŇ hŇ rąĎ‘ĞbĲĎŇ =yJĂ : hŇ yĲĎCTnĘ od¿Ň yĎ dŇ o‘¡ wĘ ojŔ ’Č bŇ SăĎ =âl Ét’Ň zŁ =lkĎŇ BĘ hŇ lĳĎ bĎŇ nĘ

tŇ C’¿ GĄ Ck¡Ň BĘ ’Č tĘŇ IĲĂwČ r‘Č IČŔhČ ykăĄŇ śbĘŇ sĲĂ BĘ Ét~Č êĂ wČ lkĳĄŇ ’Ň êŁ tŇ yĂS¡Č wĎ rym¿Ă SĎ hŇ ‘ĎŔ SĘ rĂ
18 tŇ lĆ kăŇŁ ’ĞmĲČ JĘ ÉM‘ĎhĎ yhąĂ yĘwČ ZrĆ’ĳĎ MêăČ ‘Ę nĆ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ tŇ rËČbĘŇ ‘ĆBĘ : NSĲĎ ‘Ď
19 =l‘Č lkČŇ ’Ň I¿Ł wČ bŇ ‘ĄŔ rĎwĘ ÉNymĂ yĎ=l‘Č rząŁ gĘŇ IĂwČ : ClmĲŁ xĘ yČ âl¿ wyx¡Ă ’Ď =l’Ć Sy’¿Ă S’ĄŔ
20 MyĂrČę pĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć hŇ èăĆ nČmĘ : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ o‘¡rŁ zĘ=rWČ BĘ Sy’¿Ă C‘bĳĄŇ WĎ âlă wĘ l’Ň m¡řŁ WĘ

bŇ SăĎ =âl Ét’Ň zŁ =lkĎŇ BĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=l‘Č hŇ UĎ h¡Ą wD¿ĎxĘ yČ hŇ èĆŔ nČmĘ =tŇ ’Ć ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć wĘ
y NwĆ’ĳĎ=yqĄqĘ xĂ Myq¡ĂqĘ xĲŁ hČ yoh¿ : hŇ yĲĎCTnĘ od¿Ň yĎ dŇ o‘¡ wĘ ojŔ ’Č

Mybtkmw
bSĄ yŁwĘ ’"s v.8 .w"dw b"d ,’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.7 .yrq hBĄ rĘmČlĘ ,bytk MBĎ rĂ MlĎ v.6 .ytbr +l v.6

’"s v.16 .hoĎhyĘ ’"s v.16 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.13 .yrĄWĎ ’"s v.10 .w"dw b"d ,’"d Nkw rsx
wytĎonmĘ lĘ ’Č ’"s ,d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d rsx Nk v.16 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm wymĎ otyĘ
Nkw ’lm lw’Ňm¡řŁ WĘ ’"s v.19 .d"ydw b"yd Nkw xtp PTx ykĄbĞsĂ BĘ ’"s v.17 .w"Tdw ’"yd ,d"d Nkw ’lm

.’"ydw T"d ,x"d ,d"d
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yIăĄnĂ ‘Ğ Tj¡Č SĘ mĂ lŁzěgĘŇlĂ wĘ MyQĂŔ DČ ÉNyDĂmĂ tŇ oFą hČ lĘ : CbŇ êĲĄJĂ lm¡Ď ‘Ď Myb¿ĂŇ êĘ kČŇ mĘ C 2

ÉCW‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ C : CEbĲŇŁ yĎ Mym¡Ă otŇ yĘ=tŇ ’Ć wĘ MlĎŔ lĎ SĘ ÉtonmĎ lĘ ’Č tŇ oyąhĘ lĲĂ yUĳĂ ‘Č 3

hŇ rĎŔ zĘ‘ĆlĘ CsCnăêĎ ÉymĂ =l‘Č ’obĳŇ êĎ qxăĎ rĘUĆ mĂ hŇ ’¡Ď oSlĘ C hŇ DĎŔ qĚjĘ MoyălĘ
Myg¡ĂŇ CrhĞ tŇ xČ t¿ČŇ wĘ ryiĂŔ ’Č tŇ xČ êăČ É‘rČkĎŇ yêąĂ lĘ BĂ : MkĲĆŇ dĘŇ obŇ JĘ Cb¡Ň zĘ‘ČtĲČŇ hŇ nĎ’¿Ď wĘ 4

: hŇ yĲĎCTnĘ od¿Ň yĎ dŇ o‘¡ wĘ ojŔ ’Č bŇ SăĎ =âl Ét’Ň zŁ =lkĎŇ BĘ CljĳŁ yĂ
ÉPnĄxĎ yogąŇBĘ : ymĲĂ ‘Ę zČ Md¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ch¿ =hŇ FĆ mČ C yjĳĂ’Č TbĆŇ SăĄ rCè¡ ’Č yoh¿ 5, 6

wm¿ yřVlw zBČŔ zbăŇŁ lĎ wĘ É llĎ SĎ lŁlą SĘ lĂ CeCĳĆYČ ’Ğ yt¡ĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć M‘¿Č=l‘Č wĘ CexĆŔ QĘ SČ ’Ğ
bŇ SĳŁ xĘ yČ NkăĄŇ =âl ob¡Ň bĎŇ lĘ C hŇ UĆŔ dČŇ yĘ NkăĄŇ =âl É’ChwĘ : tŇ oYĲ Cx rmĆ x¿Ł JĘ sm¡Ď rĘmĂ 7

âl¿ hĞ rmĳČ ’Ň yŁ yJ¡Ă : T‘ĲĎmĘ âl¿ My¡ĂoG tŇ yr¿ĂkĘŇ hČ lĘ C obŔ bĎŇ lĘ BĂ dŇ ymăĂ SĘ hČ lĘ yJĂ ť 8

tŇ mĎŔ xĞ ÉdjČ rĘ’Č kĘŇ âlą =M’Ă onĳlĘ JČ Sym¡Ă JĘ rĘkČŇ JĘ âl¿ hĞ : MykĲĂŇ lĎ mĘ wD¡ĎxĘ yČ yrËČWĎ 9

lylĳĂ ’ĹhĲĎ tŇ k¡ŇŁ lĘ mĘ mČ lĘ ydĂŔ yĎ hŇ ’ăĎ YĘ mĲĎ ÉrSĆ ’ĞJĲČ : NorĲmĘ SĲŁ qWĆ U¡Ć dČŇ kĘŇ âl¿ =M’Ă 10

Nor¡mĘ SĲŁ lĘ ytĂŇ yWËĂ ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ âlęhĞ : NorĲmĘ èŁ mĂ C MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ MhĆŔ ylĄ ysăĂ pĘŇ C 11

hŇ yĎęhĎ wĘ : hĎ yBĲĆ YČ ‘ĞlĲČ wĘ MĂl¡Č SĎ CrĲylĂ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJËĄ hĎ ylĳĆ ylĂ ’ĹlĲĆ wĘ 12

dŇ qęŁ pĘŇ ’Ć MĂlĳĎSĎ CrĲybĂŇ C NoI¡YĂ rh¿Č BĘ ChWĄŔ ‘ĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉynĎdŇŁ ’Ğ ‘~ąČ bČŇ yĘ=yJĲĂ
yJăĂ : wynĲĎ y‘Ą MCr¿ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ =l‘Č wĘ rCèŔ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ băČŇ lĘ É ldĆŇ gŇŁ =yrĂjĘ =l‘Č 13

tŇŁlă CbŇ GĘ ű rysăĂ ’Ď wĘ ytĂŇ onĳbĚŇ nĘ yJăĂ yt¡ĂŇ mĎ kĘŇ xĎ bĘŇ C ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ xČ kąŇŁ BĘ rmČę ’Ď
’YĎÄ mĘ êĂ wČ : MybĲĂŇ SĘ oyĲ ryB¡Ă ’Ň JČ dŇ yr¿Ăo’wĘ ytĂŇ WĄŔ oS MhĆ ytĄŇ dŇŁ ytĂŇ ‘ĞwĲČ MyUĂę ‘Č 14

ynăĂ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =lJĎ tŇ obŔ zĚ‘Ğ MyYăĂ yBĄ ÉPsŁ ’ĹkĆŇ wĘ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ lyxăĄ lĘ ÉydĂŇ yĎ ű NuąĄkČŇ
Ér’Ą jĎ tĘŇ yĂhĞ : PŇ YĲĄ pĘŇ YČ mĘ C hŇ p¡ĆŇ hŇ Y¿ĆpŇŁ C PŇ nĎŔ JĎ dŇ dăĄŇ nŁ ÉhyĎhĎ âlą wĘ yêĂ pĘŇ sĳĎ ’Ď 15

PŇ yn¿ĂhĎ JĘ opŔ ynĂ mĘ =l‘Č ÉrovUČ hČ lDąĄGČtĘŇ yĂ=M’Ă oBĳ bŇ YăĄxŁ hĲČ l‘¡Č NzĆŔrĘGČhČ
NkĄŇ lĎ ţ : Z‘ĲĄ=âl hŇ F¡Ć mČ Myr¿ĂhĎ JĘ wymĎŔ yrĂmĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉTbĆŇ SĄÄ 16

dŇ q¡Ł yĘ dŇ q¿ČyĄ odËŇ bŇŁ JĘ tŇ xČ tÌČŇ wĘ NozĳrĎ wye¡ĎmČ SĘ mĂ BĘ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ NodÁ ’Ď hĲĎ xQČÄSČ yĘ
hŇ rĎę ‘ĞbĲĎŇ C hŇ bĳĎŇ hĎ lĲĆ lĘ oS¡ odŇ qĘ C S’ĄŔ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ro’Ĳ hŇ yąĎhĎ wĘ : S’ĲĄ dŇ oq¿ yJĂ 17

SpĆŇ e¿ĆmĂ oQŔ mĂ rĘkČŇ wĘ Éor‘Ę yČ dŇ obąŇ kĘŇ C : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿BĘ or¡ymĂ SĘ C ot¿Ň ySĂ hŇ lËĎ kĘŇ ’ĲĎ wĘ 18

rjăĎ sĘ mĂ or¡‘Ę yČ Z‘ËĄ r’¿Ď SĘ C : ssĲĄ nŁ ss¿Ł mĘ JĂ hŇ y¡ĎhĎ wĘ hŇ QĳĆ kČŇ yĘ rW¡Ď BĎ =dŇ ‘Č wĘ 19

PŇ ysĂÄ oy=âlĲ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : MbĲĄŇ êĘ kĘŇ yĂ r‘Čn¡ČwĘ CyĳhĘ yĲĂ 20

N‘Čę SĘ nĂ wĘ ChJĳĄ mČ =l‘Č N‘¡ĄèĎ hĂ lĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=tŇ yBĲĄ tŇ TăČ ylĄ pĘŇ C É l’Ą rĎWĘ yĂ r’ąĎ SĘ dŇ o‘Á
hwhy=l‘

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk omCWlĘ C ’"sb ,yrq omCWlĘ C ,bytk omyWĂ lĘ C v.6 .y
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21 bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ r’ăĎ SĘ bŇ CS¡ yĎ r’¿Ď SĘ : tŇ mĲĆ ’ĹBĲĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ hoËĎhyĘ=l‘Č
22 bŇ CSă yĎ r’¡Ď SĘ MIĎŔhČ loxă JĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ìąŇ UĘ ‘Č hŇ yĆÂhĘ yĲĂ=M’Ă yJăĂ : roBĲ GĂ l’¡Ą =l’Ć
23 ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ hŇ YĳĎ rĎxĹnĲĆ wĘ hŇ l¡Ď kĎŇ yJ¿Ă : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ PŇ T¿Ą oS ZCr¡xĎ Noy¿QĎ JĂ oBĳ
24 rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ hŇ W¡Ć ‘Ł tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ

TbĆŇ èăĄ BČ rCèĳ ’Č mĲĄ NoI¡YĂ bŇ S¿Ą yŁ yUËĂ ‘Č ’r¿ĎyêĂ =l’Č tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ
25 r‘ĳĎzĘmĂ T‘ăČmĘ dŇ o‘¡=yJĂ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ ìŇ yl¡Ć ‘Ď=’vĲĎ yĂ ChF¿Ą mČ C hŇ JĎ JĆŔ yČ
26 ToSŔ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ wylĎÁ‘Ď rrĄÄ o‘wĘ : MtĲĎŇ ylĂ bĘŇ êČ =l‘Č yj¡Ă ’Č wĘ M‘Č zČŔ hŇ lĎ kăĎŇ wĘ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ o’¡ WĎ nĘ C MIĎŔhČ =l‘Č ÉChFĄÄ mČ C bŇ rĳĄo‘ rCYă BĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ tŇ J¿Č mČ JĘ
27 ìŇ rĳĆ’Ň CĎYČ l‘ăČmĄ oQ¡ ‘ĚwĘ ìŇ mĆŔ kĘŇ SĂ l‘ăČmĄ ÉolBĽ sĚ rCsą yĎ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ
28 Wm¡Ď kĘŇ mĂ lĘ NorĳgĘŇmĂ BĘ rbăČŇ ‘Ď tŇ I¡Č‘Č=l‘Č ’B¿Ď : NmĆ SĲĎ =ynĄjĘ mĂ l‘¡Ł lB¿Č xĚ wĘ
29 hŇ mĎŔ rĎhĲĎ ÉhdĎŇ rĘxĲĎ CnlĳĎ Nolă mĎ ‘bČŇ G¡Ć hŇ rĎŔ BĎ ‘Ę mČ ÉCrbĘŇ ‘ĲĎ : wylĲĎ JĄ dŇ yq¿ĂpĘŇ yČ
30 hŇ I¿ĎnĂ ‘Ğ hŇ SĎ yĘl¡Č ybĂŇ yS¿Ă qĘ hČ MyQĳĂ GČ=tŇ BČ ëŇ ¡Ąloq yl¿Ă hĞYĲČ : hŇ sĎ nĲĎ lC’¡ SĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ GĂ

31, 32 bŇ năŁ BĘ MoI¡hČ dŇ o‘¿ : Czy‘ĲĂhĄ Myb¡ĂŇ GĄhČ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ hŇ nĳĎmĄ dĘŇ mČ hŇ d¡ĎŇ dĘŇ nĎ : tŇ otĲŇ nĎ‘Ğ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ ‘¡ČbĘŇ GĂ NoIŔYĂ =tyřb rhăČ ÉodŇ yĎ PŇ pąĄŇ nřŁ yĘ dŇ mĳŁ ‘ĞlĲČ

33 ymąĄrĎwĘ hŇ YĳĎ rĎ‘ĞmĲČ BĘ hŇ r¡Ď’Ň jĚ PŇ ‘¿ĄsĎ mĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉNodŇ ’Ď hĲĎ hŇ eąĄhĂ
34 lzĳĆrĘBČ BČ r‘Č I¡ČhČ yk¿ĄŇ bĘŇ sĲĂ PŇ uËČnĂ wĘ : CljĲĎ SĘ yĂ Myh¡Ă bŇŁ GĘ hČ wĘ My‘ĂŔ CdŇ GĘ ÉhmĎ ouhČ
’y ySĳĎ yĂ ‘zČGăĄmĂ rTĆ x¡Ł ’Y¿Ď yĎwĘ : lojĲ yĂ ryD¿Ă’Č BĘ Non¡bĎŇ QĘ hČ wĘ

2 hŇ nĎę ybĂŇ C hŇ măĎ kĘŇ xĎ xČ CrÌ hoĳĎhyĘ xČ Cră wyl¡Ď ‘Ď hŇ x¿Ď nĎ wĘ : hŇ rĲĆpĘŇ yĂ wyS¿Ď rĎèĎ mĂ rYĆ n¡ĄwĘ sŘ5

3 hoĳĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂBĘ ox¡ yrĂhĞ wĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ ’¿Č rĘyĂwĘ tŇ ‘ČD¡Č xČ Cr¿ hŇ rĎŔ CbŇ gĘŇ C ÉhYĎ ‘Ą xČ Crą
4 TpąČŇ SĎ wĘ : xČ ykĲĂŇ oy wyn¡ĎzĘ’Ď ‘m¿Č SĘ mĂ lĘ =âlĲ wĘ TojŔ SĘ yĂ ÉwynĎ y‘Ą hŇ ’ąĄ rĘmČ lĘ =âlĲ wĘ

TbĆŇ SăĄ BĘ ÉZrĆ’ĆÄ =hŇ JĎ hĲĂ wĘ ZrĆ’ĳĎ=ywĄnĘ ‘ČlĘ roS¡ ymĂ BĘ xČ yk¿ĂŇ ohwĘ MyQĂŔ DČ ÉqdĆŇ YĆÄ BĘ
5 hŇ n¡Ď Cm’ĹhĲĎ wĘ wynĳĎtĘŇ mĎ roză’Ą qdĆŇ Y¡Ć hŇ yĎh¿ĎwĘ : ‘SĲĎ rĎ tŇ ym¿Ă yĎ wyt¡ĎŇ pĎŇ WĘ xČ Cr¿bĘŇ C wyjĂŔ
6 lgĆŇ‘ĄÄ wĘ ZBĳĎ rĘyĂ ydăĂŇ GĘ =M‘Ă rm¡Ą nĎ wĘ WbĆŇ JĆŔ =M‘Ă Éb’Ą zĘ rgąĎŇ wĘ : wyYĲĎ lĎ xĞ roz¿’Ą
7 hŇ nĎ y‘ĆŔ rĘêĂ ÉbdŇŁ wĎ hŇ rąĎpĎŇ C : MBĲĎ gŇh¿Ą nŁ NT¡Ł qĎ r‘Čn¿ČwĘ wDĎŔ xĘ yČ É’yrĂmĘ C rypąĂŇ kĘŇ C
8 qn¡Ąoy ‘S¿Č ‘ĞSĲĂ wĘ : NbĆŇ êĲĆ=lkČŇ ’Ň yĲŁ rq¿ĎBĎ JČ hŇ y¡ĄrĘ’Č wĘ NhĳĆ ydĄŇ lĘ yČ CYă BĘ rĘyĂ wD¡ĎxĘ yČ
9 C‘r¿ĄyĎ=âlĲ : hŇ dĲĎŇ hĎ od¿Ň yĎ lCm¡ GĎ ynĂŔ o‘pĘŇ YĂ tŇ răČC’mĘ É l‘Č wĘ NtĆŇ jĳĎ rxăĚ=l‘Č

hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć Éh‘ĎDĄ ZrĆ’Ďę hĎ hŇ ’ăĎ lĘ mĲĎ =yJĂ ySĳĂ dĘŇ qĎ rhăČ =lkĎŇ BĘ CtŇ yx¡Ă SĘ yČ=âlĲ wĘ
Mymk
,yrq tBČ ,bytk tyBĄ v.32 .yrq PpĄnŁ yĘ ,bytk PpĄnŁ wĘ ’"sb v.32 .xsp lV ynymV Mwyl hrTph v.32
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ySČę yĂ SrĆSăŁ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : MyiĲĂ kČŇ mĘ MI¿ĎlČ MyĂU¡ČJČ 10

: dŇ obĲŇ JĎ ot¡Ň xĎ nĚmĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ CSrĳŁ dĘŇ yĂ MyăĂoG wyl¡Ď ’Ą MyUĂŔ ‘Č snăĄlĘ ÉdmĄ ‘Ł rSąĆ ’Ğ

r’ăĎ SĘ =tŇ ’Ć tŇ on¡qĘ lĂ odŔ yĎ ÉtynĂ SĄ ű ynąĎdŇŁ ’Ğ PŇ ysĂÄ oy ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ 11

MląĎ y‘ĄmĲĄ C SCJę mĂ C sorătĘŇ jČ mĂ C MyĂrČÁ YĘ UĂ mĂ C rCèÄ ’Č mĲĄ žr’Ą èĎ yĂ rSăĆ ’Ğ oUĳ ‘Č
yxăĄ dĘŇ nĂ PŇ ¡Čs’Ď wĘ MyĂŔoGlČ ÉsnĄ ’W¿Ď nĎ wĘ : MIĲĎhČ yI¡Ą’Ă mĄ C tŇ mĎŔ xĞmăĄ C Ér‘ĎnĘ èĂ mĂ C 12

ÉhrĎsĎÄ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ op¿Ň nĘ JČ ‘B¡Č rĘ’Č mĲĄ ZBĄŔ qČ yĘ ÉhdĎŇ ChyĘ tŇ oYą pĚŇ nĘ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 13

hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć ’eăĄqČ yĘ=âlĲ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć CtŇ rĳĄJĎ yĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿ĄrĘYĲŁ wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć tŇ ’ăČ nĘ qĂ
hŇ UĎ yĎŔ ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ PŇ tąĄŇ kĎŇ bĘŇ CpÄ ‘Ď wĘ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć rY¿Ł yĎ=âlĲ hŇ d¡ĎŇ ChywĲĂ 14

NoU¡ ‘Č yn¿ĄbĘŇ C MdĎŔ yĎ xolă SĘ mĂ Éb’Ď omC ModąŇ ’Ĺ MdĆŇ qĳĆ=ynĄBĘ =tŇ ’Ć CEbăŇŁ yĎ wD¡ĎxĘ yČ
odËŇ yĎ PŇ yn¿ĂhĄ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =MyĲĎ NoSă lĘ tŇ ’Ą ť hoĎęhyĘ MyrăĂxĹhĲĆ wĘ : MêĲĎ ‘Ę mČ SĘ mĂ 15

: MylĲĂ ‘ĎeĘ BČ ëŇ yr¡ĂdĘŇ hĂ wĘ MylĂŔ xĎ nĘ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ lĘ ÉChJĎÄ hĂ wĘ oxĳ Cr MyăĎ‘Ę BČ rh¡Ď eĎhČ =l‘Č
ÉhtĎŇ yĘhĲĎ rSąĆ ’ĞJĲČ rCèĳ ’Č mĲĄ r’¡Ą èĎ yĂ rS¿Ć ’Ğ oUŔ ‘Č r’ăĎ SĘ lĂ hŇ QĎŔ sĂ mĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ 16

’ChŔ hČ MoIăBČ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ot¡Ň Łl‘Ğ Moy¿BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ by
l’ÌĄ hŇ eĄÄhĂ : ynĂ mĲĄ xĞ nĲČtĘŇ CĲ ì¡Ň jĘ ’Č bŇ S¿Ł yĎ yBĳĂ êĎpĘŇ n¡Č’Ď yJ¿Ă hoĎŔhyĘ ìăŇ dĘŇ o’Ĳ 2

yl¡Ă =yhĂ yĘwĲČ hoĎŔhyĘ HyăĎ ÉtrĎmĘ zĂwĘ yEąĂ‘Ď=yJĲĂ dŇ xĳĎ pĘŇ ’Ć âlă wĘ xT¡Č bĘŇ ’Ć ytËĂŇ ‘Ď CSyĘ
MêĆÂrĘmČ ’Ğ wĲČ : hŇ ‘ĲĎCSyĘhČ yn¡ĄyĘ‘ČUČ mĂ NoWĳ WĎ BĘ MyĂm¡Č=MêĆbĘŇ ’Č SĘ C : hŇ ‘ĲĎCSylĲĂ 3, 4

wytĳĎŇ ŁlylĲĂ ‘Ğ MyU¡Ă ‘ČbĲĎŇ C‘yd¿ĂŇ oh omŔ SĘ bĂŇ C’ă rĘqĂ ÉhoĎhylĲČ CdąŇ oh ’Chę hČ MoIăBČ
tŇ ’Ň z¡Ł tŇ ‘ČDČyĚmĘ hŇ WĳĎ ‘Ď tŇ C’¡ gĄŇ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ CrăUĘ zČ : omĲ SĘ bŇ G¡ĎWĘ nĂ yJ¿Ă CryJĂě zĘhČ 5

Sod¿Ň qĘ ëŇ B¡Ą rĘqĂ BĘ lod¿Ň gĎŇ=yJĲĂ NoIĳYĂ tŇ bĆŇ SăĆ oy yeĂ r¡Ł wĎ yl¿Ă hĞYĲČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ 6

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
ÉhjĆ SĘ nĂ =rhČ l‘ąČ : ZomĲ ’Ď =NBĆ Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ hŇ zĎŔxĎ rSăĆ ’Ğ lbĳĆŇ BĎ ’v¡Ď mČ gy, 2

yn¿Ă’Ğ : MybĲĂŇ ydĂŇ nĘ yx¿Ą tĘŇ jĂ C’b¡ŇŁ yĎwĘ dŇ yĎŔ CpŇ ynăĂhĎ MhĳĆ lĎ loq¡ Cmyr¿ĂhĎ snĄŔ =C’WĲĘ 3

loq¿ : ytĲĂŇ wĎ’ĞGĲČ yz¡ĄyQĂ ‘Č yjĂŔ ’Č lĘ ÉyrČoBgĂŇ ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ MGăČ ySĳĎ DĎqĚmĘ lĂ ytĂŇ yC¡ĄYĂ 4

MypĂŔ sĎ ’ĹnĲĆ ÉMyĂoG tŇ okąŇ lĘ mĘ mČ No’ÂSĘ loqţ bŇ rĳĎ=M‘Č tŇ Cmă DĘ Myr¡ĂhĎ BĲĆ NomË hĎ
hŇ YăĄqĘ mĂ qx¡Ď rĘmĆ ZrĆ’¿ĆmĄ My’ËĂ BĎ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ ’b¿ĎŇ YĘ dŇ u¡ĄpČŇ mĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ 5

bŇ or¡qĎ yJ¿Ă ClylĂě yhĄ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ lB¡Ą xČ lĘ omŔ ‘Ę zČ ylăĄ kĘŇ C ÉhoĎhyĘ MyĂmĳĎèĎ hČ 6

=lkĎŇ wĘ hŇ nĎ yjĳĆrĘêĂ MyĂdăČŇ yĎ=lJĎ NJ¡Ą =l‘Č : ’obĲŇ yĎ yD¿ČèČ mĂ dŇ S¡Ł JĘ hoĳĎhyĘ Moyă 7

NClĳ yxĂ yĘ hŇ d¡ĎŇ lĄ oIJČ NCzŔxĄ ’Ň yĲŁ ÉMylĂ bĎŇ xĞ wĲČ MyrąĂyYĂ ű ClhĎő bĘŇ nĂ wĲĘ : sUĲĎ yĂ Son¡’Ĺ bŇ b¿ČŇ lĘ 8
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9 ÉhoĎhyĘ=MoyĲ hŇ eąĄhĂ : MhĲĆ ynĄjĘ Myb¡ĂŇ hĎ lĘ yn¿ĄjĘ ChmĎŔ tĘŇ yĂ ÉCh‘ĄÄ rĄ=l’Ć Sy’ąĂ
hĎ y’¡ĆFĎ xČ wĘ hŇ UĎŔ SČ lĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ MCWą lĎ PŇ ’ĳĎ NorăxĞ wĲČ hŇ r¡ĎbĘŇ ‘ĆwĘ yr¿ĂzĎkĘŇ ’Č ’BĎŔ

10 MrĳĎo’ CQh¡Ą yĎ âl¿ MhĆŔ ylĄ ysăĂ kĘŇ C ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ybąĄŇ kĘŇ okŇ =yJĲĂ : hŇ eĎUĲĆ mĂ dŇ ym¿Ă SĘ yČ
11 É lbĄŇ êĄ=l‘Č yêąĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C : orĲo’ hČ yG¿ĂyČ=âlĲ xČ r¡ĄyĎwĘ otŔ ’Ň YĄBĘ ÉSmĆ èĆÄ hČ ëŇ SąČ xĎ

MyY¡Ă yrĂ‘ĲĎ tŇ w¿Č’ĞgĲČŇ wĘ MydĂŔ zĄ No’ă GĘ ÉyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ MnĳĎ wŁ ‘Ğ My‘¡ĂSĎ rĘ=l‘Č wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎ
12, 13 MyĂmăČSĎ ÉNJĄ =l‘Č : rypĲĂŇ o’ MtĆŇ J¿Ć mĂ Md¡ĎŇ ’Ď wĘ zjĳĎ mĂ Son¡’Ĺ ryq¿Ă o’ : lyjĲĂ SĘ ’Č

Moy¡bĘŇ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉtrČbĘŇ ‘ĆBĘ HmĳĎ oqUĘ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ S‘¿ČrĘtĂŇ wĘ zyGĂŔ rĘ’Č
14 ÉoU‘Č=l’Ć Sy’ąĂ ZBĳĄ qČ mĘ Ny’ăĄwĘ N’Ň Y¡Ł kĘŇ C xDĎŔ mĚ ybăĂŇ YĘ JĂ ÉhyĎhĎ wĘ : ojĲ ’Č Nor¿xĞ
15 hŇ j¡Ć sĘ eĂ hČ =lkĎŇ wĘ rqĳĄDĎyĂ ’Y¡Ď mĘ eĂ hČ =lJĎ : CsCnĲ yĎ oY¡ rĘ’Č =l’Ć Sy’¿Ă wĘ CnŔ pĘŇ yĂ
16 Mh¡Ć ySĄ nĘ C MhĆŔ yêĄBĲĎ ÉCièČÄ yĂ MhĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ CS¡ FĘ rĚyĘ Mh¿Ć ylĄ lĘ ‘ĲŁ wĘ : bŇ rĆxĲĎ BĆ loj¿ yĂ
17 CbŇ SŔŁ xĘ yČ âlă ÉPsĆ JĆÄ =rSĆ ’Ğ ydĳĎŇ mĎ =tŇ ’Ć Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ry‘¿ĂmĄ ynËĂnĘ hĂ : hŇ nĎlĘ gĲČŇèĎ êĂř
18 âlă ÉNTĆ bĆÄ =yrĂpĘŇ C hŇ nĎSĘ FĳČ rČêĘ MyrăĂ‘ĎnĘ tŇ ot¡Ň SĎ qĘ C : obĲŇ =CYjĘ xĘ yČ âl¿ bŇ h¡Ď zĎwĘ
19 tŇ okŔ lĎ mĘ mČ ybăĂŇ YĘ É lbĆŇ bĎŇ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ : MnĲĎ y‘Ą sCx¿ tĎŇ =âlĲ Myn¡ĂBĎ =l‘Č CmxĄŔ rČyĘ

: hŇ rĲĎmŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ Md¡ŇŁ sĘ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ tŇ kăČŇ jĄ hĘ mČ JĘ MyDĳĂWĘ JČ No’ă GĘ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ
20 ybĂŔ rĎ‘Ğ ÉMSĎ lh¿Ą yČ=âlĲ wĘ rodĳŇ wĎ roDă=dŇ ‘Č NJ¡Ł SĘ tĂŇ âl¿ wĘ xYČ nĆŔ lĎ bŇ SăĄ tĄŇ =âlĲ
21 MyxĳĂ ’Ł Mh¡Ć yêĄbĲĎŇ C’¿ lĘ mĲĎ C MyIĂŔYĂ MSăĎ =CYbĘŇ rĲĎwĘ : MSĲĎ CYB¿Ă rĘyČ=âlĲ My‘¡ĂrŁ wĘ
22 ÉMyIĂ’Ă hŇ nąĎ‘Ď wĘ : MSĲĎ =CdŇ uĘ rČyĘ Myr¡Ăy‘Ă WĘ C hŇ nĎŔ ‘ĞyĲČ tŇ onăBĘ ÉMSĎ CnkĘŇ SąĎ wĘ

âl¿ hĎ ym¡Ć yĎwĘ HêĎŔ ‘Ă É’obŇ lĎ bŇ orąqĎ wĘ gŇ nĆ‘ĳŁ ylĄ kĘŇ yhăĄ BĘ Mye¡ĂtČŇ wĘ wytĎŔ onmĘ lĘ ’Č BĘ
dy Mx¡Ď yeĂ hĂ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ Édo‘ rx¿Č bĎŇ C bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ hoĎÁhyĘ MxĄÄ rČyĘ žyJĂ : CkŇ SĲĄ UĎ yĂ

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ tŇ yB¿Ą =l‘Č Cx¡ jĘ sĘ nĂ wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉrGĄhČ hŇ wąĎlĘ nĂ wĘ MtĳĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č
2 l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ MClă xĞ nĲČtĘŇ hĲĂ wĘ ůMmĎ oqmĘ =l’Ć MC’ă ybĂŇ hĹwĲĆ ÈMyUĂ ‘Č MCxă qĎ lĘ C sŘ6

Cd¡Ň rĎwĘ MhĆŔ ybĄŇ SĲŁ lĘ MybăĂŇ SŁ ÉCyhĎ wĘ tŇ oxĳ pĎŇ SĘ lĂ wĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ tŇ măČ dĘŇ ’Č l‘Č ť
3 ì¡Ň BĘ YĘ ‘ĎmĲĄ ìŔ lĘ ÉhoĎhyĘ xČ ynąĂhĎ MoyÄBĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : MhĲĆ yWĄ gĘŇ nŁ BĘ
4 lS¿Ď UĎ hČ tĎŇ ’Ň WĎÁ nĎ wĘ : ëŇ BĲĎ =dŇ BČ ‘Ě rS¿Ć ’Ğ hŇ S¡Ď uĎ hČ hŇ d¿ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =NmĂ C ìŇ zĳĆgĘŇrĎmĲĂ C

: hŇ bĲĎŇ hĄ dĘŇ mČ hŇ t¡ĎŇ bĘŇ SĲĎ WgĄŔ nŁ tŇ băČŇ SĎ ëŇ y’Ą ť êĎrĘmĳĎ’Ď wĘ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =l‘Č hŇ EËĆhČ
5, 6 hŇ rĎŔ bĘŇ ‘ĆBĘ ÉMyUĂ ‘Č hŇ JąĆ mČ : MylĲĂ SĘ mŁ TbĆŇ S¡Ą My‘ĳĂSĎ rĘ hŇ FăĄ mČ ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ SĎ

7 hŇ xĎ n¿Ď : ëŇ WĲĎ xĎ yl¿Ă BĘ PŇ D¡ĎrĘmĚ MyĂŔoG ÉP’Č bĎŇ hŇ dąĆŇ rŁ hŇ rĳĎsĎ yêăĂ lĘ BĂ tŇ J¡Č mČ
8 yzăĄrĘ’Č ì¡Ň lĘ Cx¿ mĘ WĲĎ MySËĂ orBĘ =MGČ : hŇ eĲĎrĂ Cx¡ YĘ jĲĎ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hŇ T¡Ď qĘ SĲĎ
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hŇ z¿ĎgĘŇrĲĎ tŇ xČ êËČmĂ lo’ę SĘ : CnylĲĄ ‘Ď tŇ r¡ĄJŁ hČ hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=âl êĎbĘŇ kČŔ SĎ z’ăĎ mĄ NonĳbĎŇ lĘ 9

ÉMyqĂ hĄ ZrĆ’ĎŔ ydĄŇ Cêă ‘Č=lJĎ ÉMy’Ă pĎŇ rĘ ìąŇ lĘ rrĄÄ o‘ ìŇ ’ĳĆ oB tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ì¡Ň lĘ
hŇ êËĎ’Č =MGČ ìŇ ylĳĆ’Ą Cr¡mĘ ’Ň yĲŁ wĘ CnŔ ‘ĞyĲČ MQăĎ JĚ : MyĲĂogŇ yk¿ĄŇ lĘ mČ lJ¡Ł MtĎŔ o’sĘ JĂ mĂ 10

ìŇ ylĳĆbĎŇ nĘ tŇ yăČmĘ hĆ ìŇ n¡Ćo’gĘŇ lo’Ë SĘ dŇ r¿ČCh : êĎlĘ SĲĎ mĘ nĂ Cnyl¿Ą ’Ą Cnom¡ kĎŇ tĎŇ yQ¿Ą xĚ 11

llăĄ yhĄ MyĂm¡ČèĎ mĂ êĎlĘ p¿ČŇ nĎ ëŇ y’ËĄ : hŇ ‘ĲĎlĄ oê ìŇ yi¡ĆkČŇ mĘ C hŇ UĎŔ rĂ ‘~ăČ yĚ ÉìyêĆÄ xĘ êČ 12

ÉìbĘŇ bĲĎŇ lĘ bĲĂŇ êĎrĘmąČ’Ď hŇ êĎÂ’Č wĘ : MyĲĂoG=l‘Č Sl¡Ą ox ZrĆ’ĎŔ lĎ êĎ‘Ę DăČgĘŇ nĂ rxČ SĳĎ =NBĆ 13

=rhČ BĘ bŇ S¿Ą ’Ą wĘ y’ĳĂ sĘ JĂ MyrăĂ’Ď l’¡Ą =ybĄŇ kĘŇ okĲŇ lĘ l‘ČU¿Č mĂ hŇ lĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ MyĂmăČèĎ hČ
ëŇ ’ÌČ : NoyĲlĘ ‘ĆlĘ hŇ U¡Ć DČ’Ć bŇ ‘ĳĎ ytĄŇ mĽBăĎ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ : NopĲŇ YĎ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČBĘ dŇ ‘¡Ąom 14, 15

ìŇ yl¡Ć ’Ą CxyGĂŔ SĘ yČ ìŇ ylăĆ ’Ą Éìy’ĆÄ rŁ : robĲŇ =ytĄŇ JĘ rĘyČ=l’Ć dŇ r¡ĎCê lo’Ë SĘ =l’Ć 16

lbËĄŇ êĄ MW¿Ď : tŇ okĲŇ lĎ mĘ mČ Sy‘¡ĂrĘmČ ZrĆ’ĎŔ hĎ zyGăĂrĘmČ ÉSy’Ă hĎ hŇ ząĆhĞ CnnĳĎoBtĘŇ yĂ 17

My¡ĂogŇ yk¿ĄŇ lĘ mČ =lJĎ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ xtČŇ p¿ĎŇ =âl wyr¡ĎysĂ ’Ğ srĳĎhĎ wyrăĎ‘Ď wĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ JČ 18

ÉìrĘbĘŇ uĂ mĲĂ êĎkĘŇ ląČ SĘ hĎ hŇ êĎÂ’Č wĘ : otĲŇ ybĄŇ BĘ Sy’¿Ă dŇ ob¡Ň kĎŇ bĘŇ Cb¿Ň kĘŇ SĲĎ MQĳĎ JĚ 19

rob¡Ň =ynĄbĘŇ ’Č =l’Ć yd¿ĄŇ rĘoyĲ bŇ rĆxĳĎ ynĄ‘ĞTăŁ mĘ Myg¡ĂŇrĚhĞ SCb¿Ň lĘ bŇ ‘ĎŔ tĘŇ nĂ rYĆ năĄJĘ
ìăŇ UĘ ‘Č êĎx¡Č SĂ ì¿Ň YĘ rĘ’Č =yJĲĂ hŇ rĎŔ CbŇ qĘ BĂ ÉMêĎ’Ă dŇ xąČ tĄŇ =âlĲ : sbĲĎŇ Cm rgĆŇp¿ĆŇ JĘ 20

xČ B¡Ą TĘ mČ wynËĎbĎŇ lĘ CnykÌĂŇ hĎ : My‘ĲĂrĄmĘ ‘rČz¿Ć Ml¡Ď o‘lĘ ’r¿ĄuĎ yĂ=âlĲ êĎ gĘŇrĳĎhĎ 21

: MyrĲĂ‘Ď lb¡ĄŇ tĄŇ =ynĲĄpĘŇ C’¿ lĘ mĲĎ C ZrĆ’ĎŔ CSrĘyăĎwĘ ÉCmqĚÄ yĎ=lBČ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ NwăŁ ‘ĞBĲČ
Nyn¿ĂwĘ r’ËĎ SĘ C MS¿Ą lbĆÁ bĎŇ lĘ yêĂÄ rČkĘŇ hĂ wĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ M’¡Ě nĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ yêăĂ mĘ qČ wĘ 22

ÉhĎ ytĂÄ ’Ň TĄ ’Ň TĲĄ wĘ MyĂmĳĎ=ymĄ gĘŇ’Č wĘ dŇ j¡Ł qĂ Sr¿ČomlĘ hĎ yêËĂ mĘ WČ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ kĆŇ n¡Ć wĎ 23

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ dŇ mĄŔ SĘ hČ ’TăĄ ’ĞTĘ mČ BĘ
hŇ tĎŇ yĎŔhĎ NJăĄ ÉytĂŇ yUĂÄ DĂ rSąĆ ’ĞJĲČ âlÂ=M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ‘BËČ SĘ nĂ 24

yr¡ČhĎ =l‘Č wĘ yYĂŔ rĘ’Č BĘ ÉrCè’Č rBąŁ SĘ lĂ : MCqĲ tĎŇ ’yh¿Ă yêĂ YĘ ‘¡ČyĎ rS¿Ć ’ĞkĲČŇ wĘ 25

tŇ ’Ň zËŁ : rCsĲ yĎ om¡ kĘŇ SĂ l‘¿ČmĄ olŔ BĽ sĚÄ wĘ oQŔ ‘Ě ÉMhĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ rsąĎwĘ CesĳĆ CbŇ ’Ğ 26

=lJĎ =l‘Č hŇ y¡ĎCTeĘ hČ dŇ I¿ĎhČ tŇ ’Ň zËŁ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =l‘Č hŇ Y¡Ď C‘IĘhČ hŇ Y¿Ď ‘ĄhĲĎ
: hŇ eĎbĲĆŇ ySĂ yĘ ym¿Ă C hŇ y¡ĎCTeĘ hČ od¿Ň yĎwĘ rpĳĄŇ yĎ ymăĂ C Z‘¡ĎyĎ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ=yJĲĂ : MyĲĂoGhČ 27

ÉtSĆ lĆÄpĘŇ yxąĂ mĘ WĘ êĂ =l’ĲČ : hŇ EĲĆhČ ’v¿Ď UČ hČ hŇ y¡ĎhĎ zxĳĎ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ tŇ om¡ =tŇ nČSĘ BĂ 28, 29

oy¡rĘpĂŇ C ‘pČŇ YĆŔ ’YĄ yăĄ ÉSxĎ nĎ SrĆèąŁ mĂ =yJĲĂ ëŇ JĳĄ mČ TbĆŇ SăĄ rB¡Č SĘ nĂ yJ¿Ă ëŇ QĄŔ JĚ
CYBĳĎ rĘyĂ xTČ băĆŇ lĎ Myn¡ĂoybĘŇ ’Ć wĘ MyQĂŔ dČŇ yrăĄokŇ BĘ ÉC‘rĎwĘ : PŇ pĲĄŇ o‘mĘ PŇ r¿ĎWĎ 30

ry‘ĂŔ =yqĂ ‘ĞzĲČ Ér‘ČSČÄ ylĂ yląĂ yhĄ : gŇrĲŁ hĞ yĲČ ëŇ t¡ĄŇ yrĂ’Ą SĘ C ëŇ SĄŔ rĘSĎ Éb‘ĎrĎbĲĎŇ yêąĂ mČ hĄ wĘ 31
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: wydĲĎŇ ‘Ď omĲ BĘ dŇ d¡ĄŇ oB Ny’¿ĄwĘ ’BĎŔ NSăĎ ‘Ď ÉNopŇ ~Ď mĂ yJąĂ ëŇ QĳĄ JĚ tŇ SĆ lăĆ jĘ gŇ om¡ nĎ
32 : oUĲ ‘Č yI¿ĄnĂ ‘Ğ Cs¡ xĹyĲĆ Hb¿ĎŇ C NoIŔYĂ dŇ iăČ yĂ ÉhoĎhyĘ yJąĂ yogĳŇ=ykĄŇ ’ĞlĘ mČ hŇ n¡Ć‘ĞIĲČ=hŇ mĲČ C
wT hŇ mĎŔ dĘŇ nĂ Éb’Ď om r‘ąĎ dŇ DČÄ SĚ lylĄÂBĘ yJĂ ţ bŇ ’ĳĎ om ’v¡Ď mČ

2 tŇ om¡ BĎ hČ NbËŇŁ ydĂŇ wĘ tŇ yĂBÌČhČ hŇ lĎÄ‘Ď : hŇ mĲĎ dĘŇ nĂ bŇ ’¡Ď om=ryqĂ dŇ D¿ČSĚ lylËĄBĘ yJĂę
hŇ xĎŔ rĘqĎ wySăĎ ’Ň rŁ =lkĎŇ BĘ lylĂŔ yĄyĘ bŇ ’ăĎ om É’bĎŇ dĘŇ ymĲĄ l‘ąČwĘ obÂ nĘ =l‘Č ykĂŇ bĳĆŇ lĘ

3 hĎ ytËĆŇ bŇŁ xŁ rĘbĂŇ C hĎ ytÌĆŇ oGGČ l‘ăČ qWĳĎ CrgĘŇxăĎ wyt¡ĎŇ YŁ CxBĘ : hŇ ‘ĲĎCrGĘ Nq¡ĎzĎ=lJĎ
4 ‘măČ SĘ nĂ ZhČ y¡Č=dŇ ‘Č hŇ lĄŔ ‘ĎlĘ ’Ć wĘ ÉNoBSĘ xĆ q‘ąČzĘêĂ wČ : ykĂŇ BĲĆ BČ dŇ r¿ĄyŁ lyl¡Ă yĄyĘ hŇ ŁQ¿ JĚ
5 bŇ ’ăĎ omlĘ ÉyBĂ lĂ : oQĲ hŇ ‘ĎrĘy¿Ď oS¡ pĘŇ nČ C‘yrĂŔ yĎ Éb’Ď om yYąĄlĚ xĞ NJĄę =l‘Č MlĳĎ oq

tŇ yxĂę CQhČ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ ű yJăĂ hŇ IĳĎSĂ lĂ SĘ tŇ lăČ gĘŇ‘Ć r‘ČY¡Ł =dŇ ‘Č hĎ xĆě yrĂBĘ q‘ĎŔ zĘyĂ
6 ym¿Ą =yJĂ : Cr‘ĲĄ‘Ł yĘ rbĆŇ S¡Ć =tŇ qČ ‘ĞzĲČ MyĂnČŔ rŁ ox ëŇ rĆDăĆ yJĂ ť oBŔ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ ÉykĂŇ bĘŇ BĂ

âl¿ qrĆy¡Ć ’SĆ dĆŔ hŇ lĎ JăĎ ÉryYĂ xĎ SbąĄŇ yĎ=yJĲĂ CyĳhĘ yĲĂ tŇ oUă SČ mĘ Myr¡ĂmĘ nĂ
7 : MC’Ĳ vĎ yĂ Myb¡ĂŇ rĎ‘ĞhĲĎ lxČ n¿Č l‘ËČ MtĎŔ DĎqĚpĘŇ C hŇ WĳĎ ‘Ď hŇ răĎtĘŇ yĂ NJ¡Ą =l‘Č : hŇ yĲĎhĎ
8 r’¿Ą bĘŇ C HtĎŔ lĎ lĘ yĂ ÉMyĂlČÄgĘŇ’Ć =dŇ ‘Č bŇ ’ĳĎ om lCbăŇ GĘ =tŇ ’Ć hŇ q¡Ď‘Ď EĘhČ hŇ pĎŇ yu¿ĂhĂ =yJĲĂ
9 Nom¡ yDĂ=l‘Č tŇ yS¿Ă ’Ď =yJĲĂ MdĎŔ C’lĘ măĎ ÉNomydĂŇ ymąĄ yJăĂ : HtĲĎŇ lĎ lĘ yĂ Myl¡Ă y’Ą

zT rk¿ČŇ =CxlĘ SĂ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’Ğ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ lĂ wĘ hŇ yĄŔrĘ’Č Éb’Ď om tŇ TąČ ylĄ pĘŇ lĂ tŇ opĳŇ sĎ on
2 dŇ d¡ĄŇ on=PŇ o‘Ĳ kĘŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : NoIĲYĂ =tŇ BČ rh¡Č =l’Ć hŇ rĎBĳĎdĘŇ mĂ ‘lČ iăĆ mĂ ZrĆ’¡Ć=lSĲĄ mŁ
3 ÉhYĎ ‘Ą C’ybĂŇ hĎ : NonĲ rĘ’Č lĘ tŇ r¡Ł BĎ ‘Ę mČ bŇ ’ĎŔ om tŇ onăBĘ ÉhnĎ yyĆÄhĘ êĲĂ xQĳĎ SĚ mĘ NqăĄ

dŇ d¡ĄŇ nŁ MyxĂŔ DĎnĂ ÉyrĂêĘ sČ MyĂrĳĎhĽYĲĎ ëŇ otăŇ BĘ ëŇ Q¡Ą YĂ lyĂQËČ kČŇ ytĂŇ ySÌĂ hŇ lĎŔ ylĂ pĘŇ CWă ‘Ğ
4 dŇ dĳĄŇ oS ynăĄjĘ mĂ oml¡Ď rtĆŇ s¿Ą =ywĂhĹ bŇ ’ËĎ om yxČŔ DĎnĂ ÉëbĎŇ CrCgąŇ yĎ : yQĲĂ gČŇêĘ =l’Č

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ sm¡Ą rŁ CUê¿Č dŇ SŔŁ hŇ lĎ JăĎ ÉZUĄ hČ spąĄŇ ’Ď =yJĲĂ

5 Sr¿ĄdŇŁ wĘ TpËĄŇ SŁ dŇ wĳĂDĎ lhĆ ’ăŁ BĘ tŇ m¡Ć ’ĹBĲĆ wylËĎ ‘Ď bŇ S¿Č yĎwĘ ’iĄŔ JĂ ÉdsĆ xĆÄ BČ NkąČŇ ChwĘ sŘ7

6 onË o’gĘŇ C otÌŇ wĎ’ĞGĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ ’GăĄ bŇ ’¡Ď om=No’gĘŇ Cn‘Ę m¿Č SĎ : qdĆŇ YĲĆ rh¿Ă mĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ
7 lylĳĂ yĄyĘ hŇ ŁQă JĚ bŇ ’¡Ď omlĘ bŇ ’ËĎ om lyl¿Ă yĄyĘ NkĄę lĎ : wyDĲĎBČ Nk¿ĄŇ =âl ot¡Ň rĎbĘŇ ‘ĆwĘ
8 NoBÄ SĘ xĆ žtomdĘŇ SČ yJăĂ : My’ĲĂ kĎŇ nĘ =ëŇ ’Č CG¡hĘ êĆ tŇ WĆ rËĆxĞ=ryqĂ ySÌĄ ySĂ ’ĞlĲČ

C‘g¡ĎŇ nĎ rz¿Ą‘Ę yČ=dŇ ‘Č hĎ yuĆŔ CrWĘ Cmă lĘ hĲĎ ÉMyĂogŇ yląĄ‘ĞBĲČ hŇ mĎę bĘŇ WĂ NpĆŇ GăĆ llĎÁmĘ ’Ě
9 ykąĂŇ bĘŇ BĂ hŇ JĆÂ bĘŇ ’Ć NJĄÃ =l‘Č : MyĲĎ CrbĘŇ ‘¿Ď CS¡ FĘ nĂ hĎ ytĆŔ oxlăĚ SĘ rBĳĎdĘŇ mĂ C‘êăĎ

ëŇ YËĄ yqĄ=l‘Č yJÌĂ hŇ lĳĄ ‘ĎlĘ ’Ć wĘ NoB¡ SĘ xĆ ytĂŔ ‘ĎmĘ DĂ ÉëwĆIĎrČ’Ğ hŇ mĎŔ bĘŇ WĂ NpĆŇ GăĆ ÉrzĄ‘Ę yČ
10 lmĆŔ rĘJČ hČ =NmĂ É lygĂŇ wĎ hŇ xąĎ mĘ WĂ PŇ sČÄ ’ĹnĲĆ wĘ : lpĲĎŇ nĎ dŇ d¿ĎŇ yhĄ ëŇ r¡ĄyYĂ qĘ =l‘Č wĘ
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dŇ d¿ĎŇ yhĄ ëŇ r¡ĄDŁ hČ ëŇ r¿Ł dĘŇ yĂ=âlĲ MybËĂŇ qĎ yĘBČ NyĂyČę ‘‘ĳĎrŁ yĘ âlă Ne¡ĎrĚyĘ=âlĲ Mym¿Ă rĎJĘ bČŇ C
: WrĆxĲĎ ryq¿ĂlĘ yB¡Ă rĘqĂ wĘ Cmĳ hĹyĲĆ roe¡JĂ JČ bŇ ’ĎŔ omlĘ y‘ăČmĄ ÉNJĄ =l‘Č : yêĂ BĲČ SĘ hĂ 11

oSË DĎqĘ mĂ =l’Ć ’bÌĎŇ C hŇ mĳĎ BĎ hČ =l‘Č bŇ ’¡Ď om hŇ ’¿Ď lĘ nĂ =yJĲĂ hŇ ’ËĎ rĘnĂ =ykĲĂŇ hŇ yÌĎhĎ wĘ 12

hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ hŇ zăĆ : lkĲĎŇ Cy âl¿ wĘ lQ¡Ą jČ tĘŇ hĂ lĘ 13

ynăĄSĘ JĂ ÉMynĂ SĎ SŁlą SĎ BĘ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈhoĎhyĘ rBăĆ DĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : z’ĲĎ mĄ bŇ ’¡Ď om=l’Ć 14

r‘¡ĎzĘmĂ T‘ËČmĘ r’¿Ď SĘ C bŇ rĳĎhĎ Nomă hĎ hĲĆ lk¡ŇŁ BĘ bŇ ’ĎŔ om dŇ obăŇ JĘ ÉhlĎ qĘ nĂ wĘ rykĂŔ WĎ
: ryBĲĂ kČŇ ’ol¿

: hŇ lĲĎ jĎ mČ y‘¿ĂmĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ wĘ ry‘ĂŔ mĄ rsăĎ Cm ÉqWĆ UĆÄ dČŇ hŇ eąĄhĂ qWĆ UĳĎ DČ ’v¡Ď mČ zy
: dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ CY¡ bĘŇ rĲĎwĘ hŇ nĎ yyĆŔhĘ êĲĂ MyrăĂdĎŇ ‘ĞlĲČ r‘ĳĄrŁ ‘Ğ yrăĄ‘Ď tŇ ob¡Ň zĚ‘Ğ 2

dŇ obąŇ kĘŇ JĂ MrĳĎ’Ğ r’ăĎ SĘ C qWĆ U¡Ć DČmĂ hŇ k¿ĎŇ lĎ mĘ mČ C MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć mĲĄ ÉrYĎ bĘŇ mĂ tŇ BąČ SĘ nĂ wĘ 3

MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ CyŔhĘ yĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ 4

ÉPsŁ ’ĹJĲĆ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ zĲĆrĎyĄ or¡WĎ BĘ Nm¿Č SĘ mĂ C bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ dŇ obăŇ JĘ lD¡ČyĂ ’ChŔ hČ 5

qmĆ ‘¿ĄBĘ Myl¡Ă BĽ SĂ Tu¿ĄlČ mĘ JĂ hŇ yËĎhĎ wĘ roYĳqĘ yĂ MylăĂ BĽ SĂ o‘¡rŁ zĘC hŇ mĎŔ qĎ ryYăĂ qĎ
Myr¡ĂGĘ rĘGČ hŇ SËĎ ŁlSĘ MyĂnÌČSĘ tŇ yĂzČŔ PŇ qĆ năŁ JĘ ÉtŁllĄ o‘Ĳ oBą =r’Č SĘ nĂ wĘ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ 6

yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ IĎŔrĂjĲŁ ÉhĎ ypĆÄ ‘Ă sĘ BĂ hŇ èĎę mĂ xĞ hŇ ‘ăĎBĎ rĘ’Č rymĳĂ ’Ď S’Ň răŁ BĘ
Sod¿Ň qĘ =l’Ć wynĎě y‘ĄwĘ ChWĳĄ ‘Ł =l‘Č Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ hŇ ‘¿ĆSĘ yĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 7

rSĆÄ ’Ğ wĲČ wydĳĎŇ yĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ tŇ ox¡ BĘ zĘUĂ hĲČ =l’Ć hŇ ‘ĆŔ SĘ yĂ âlă wĘ : hŇ nĎ y’ĲĆ rĘêĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 8

: MynĲĂ UĎ xČ hĲĎ wĘ Myr¡ĂSĄ ’ĞhĲĎ wĘ hŇ ’ĆŔ rĘyĂ âlă ÉwytĎŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć CWą ‘Ď
rSăĆ ’Ğ rymĂŔ ’Ď hăĎ wĘ ÉSrĆxÄŁ hČ tŇ bąČŇ Cz‘ĞJĲČ oEę‘ĚmĎ yrăĄ‘Ď ű CyăhĘ yĲĂ ’ChÁ hČ MoIÄBČ 9

ëŇ ‘ĄŔ SĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉêĘ xČ kČÄ SĎ yJąĂ : hŇ mĲĎ mĎ SĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ CbŔ zĘ‘ĲĎ 10

rz¡Ď tŇ rČm¿Ł zĘC MynĂŔ mĎ ‘ĞnĲČ y‘ăĄTĘ nĂ Éy‘Ă FĘ êĂ NJĄę =l‘Č êĘ rĘkĳĎŇ zĎ âlă ëŇ E¡Ą‘ĚmĎ rCY¿ wĘ
ryYËĂ qĎ dŇ n¿Ą yxĂ yrĳĂpĘŇ êČ ëŇ ‘ăĄrĘzČ rqĆB¡Ł bČŇ C ygĂŇWĄŔ gĘŇWČ êĘ Éë‘ĄTĘ nĂ MoyąBĘ : Ce‘ĲĆrĎzĘêĂ 11

MyBĂŔ rČ MyUăĂ ‘Č ÉNomhĞ yohę : SCnĲ ’Ď bŇ ’¿Ą kĘŇ C hŇ l¡Ď xĞ nĲČ Moy¿BĘ 12

: NC’Ĳ èĎ yĂ Myr¡ĂyBĂ JČ MyĂm¿Č No’Ë SĘ JĂ MyUĂŔ ’ĚlĘ No’ă SĘ C NCyĳmĎ hĹyĲĆ MyU¡Ă yČ tŇ om¿ hĞJĲČ
PŇ DČę rĚwĘ qxĳĎ rĘUĆ mĂ snăĎ wĘ oB¡ r‘Čg¿ĎŇ wĘ NC’Ŕ èĎ yĂ ÉMyBĂ rČ MyĂmąČ No’ÂSĘ JĂ MyUĂę ’ĚlĘ 13

hŇ eăĄhĂ wĘ ÉbrĆ‘ĆÄ tŇ ‘¿ĄlĘ : hŇ pĲĎŇ Cs yn¿ĄpĘŇ lĂ lG¡ČlĘ gČŇkĘŇ C xČ CrŔ =ynĄpĘŇ lĂ ÉMyrĂhĎ ZmąŁ JĘ 14

: CnyzĲĄzĘbŇŁ lĘ lr¡ĎogŇ wĘ CnysĄŔ oS qlĆ xăĄ hŇ zĆť CenĳĆy’Ą rqĆB¡Ł MrĆT¿ĆBĘ hŇ hĎŔ QĎ bČŇ
: SCkĲŇ =yrĄhĞ nĲČlĘ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ rS¿Ć ’Ğ MyĂpĳĎŇ nĎJĘ lYăČ lĘ YĂ ZrĆ’¡Ć yoh¿ xy
xlVh
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2 MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ ű CkăŇ lĘ ůMyĂmČ =ynĄjĘ =l‘Č È’mĆ gŇŁ =ylĄ kĘŇ bĂŇ C MyrĂę yYĂ MIĎÁBČ xČ lĄÄèŁ hČ
yoGť hŇ ’Ď lĘ hĳĎ wĎ ’Chă =NmĂ ’r¡Ďon M‘¿Č=l’Ć TrĎŔ omC ëŇ èăĎ mĚ mĘ ÉyoG=l’Ć MyQĂę qČ

3 ynĄkĘŇ SăŁ wĘ lb¡ĄŇ tĄŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ : oYĲ rĘ’Č Myr¡ĂhĎ nĘ C’¿ zĘBĲĎ =rSĆ ’Ğ hŇ sĎŔ CbŇ mĘ C wqăĎ=wqČ
: C‘mĲĎ SĘ êĂ rp¡ĎŇ oS ‘Čq¿Ł tĘŇ kĂŇ wĘ C’Ŕ rĘêĂ ÉMyrĂhĎ snąĄ=’ŁWnĘ JĂ ZrĆ’ĳĎ

4 Mx¿Ł JĘ ynĳĂokŇ mĘ bĂŇ hŇ TĎ yBăĂ ’Č wĘ hŇ TĎ oqSĘ ’Ć ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ
5 xrČjĆŔ =MtĎŇ JĘ ÉryYĂ qĎ ynąĄpĘŇ lĂ =yJĲĂ : ryYĲĂ qĎ Mx¿Ł BĘ lT¡Č bŇ ‘¿ĎJĘ ro’Ŕ =ylĄ ‘Ğ ÉxYČ

tŇ oS¡ yTĂ eĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orŔ mĄ zĘUČ BČ ÉMyQĂ zČlĘ EČhČ tŇ rąČkĎŇ wĘ hŇ ~ĳĎ nĂ hŇ yăĆhĘ yĲĂ lm¡Ą GŁ rsĆ b¿ŇŁ C
6 ÉwylĎ ‘Ď ZqąĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ m¡Č hĹbĲĆŇ lĘ CĲ MyrĂŔ hĎ Ty‘ăĄlĘ ÉwDĎxĘ yČ CbąŇ zĘ‘ĲĎyĄ : ztĲČŇ hĄ rys¿Ă hĄ
7 žt‘ĄBĎ : PŇ rĲĎxĹêĲĆ wyl¿Ď ‘Ď ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ m¿Č hĹBĲĆ =lkĎŇ wĘ TyĂ‘ČŔ hĎ

’r¡Ďon M‘¿ČmĄ C TrĎŔ omC ëŇ èăĎ mĚ mĘ M‘Č ť tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhylĲČ ySČÁ =lbČŇ CyĲ ’yhĂÄ hČ
oYŔ rĘ’Č ÉMyrĂhĎ nĘ C’ą zĘBĲĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ sĎę CbŇ mĘ C wqăĎ=wqČ ű yoGă hŇ ’Ď lĘ hĳĎ wĎ ’Chă =NmĂ

: NoIĲYĂ =rhČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=MSĲĄ MoqËmĘ =l’Ć
Ty C‘ÂnĎ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ’băĎŇ C É lqČ bŇ ‘¿Ď=l‘Č bŇ kĄÄ rŁ hoĎÁhyĘ hŇ eĄÄhĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ ’v¡Ď mČ

2 yêąĂ kĘŇ sČ kĘŇ sĂ wĘ : oBĲ rĘqĂ BĘ sU¿Č yĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ bŇ b¿ČŇ lĘ C wynĎŔ jĎ mĂ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ yląĄ ylĂ ’Ĺ
ry‘ĂŔ BĘ ry‘ăĂ Ch‘ĳĄrĄBĘ Sy’ăĂ wĘ wyx¡Ă ’Ď BĘ =Sy’ĲĂ Cm¿ xĞlĘ nĂ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ

3 ‘ČQĳĄbČŇ ’Ğ ot¡Ň YĎ ‘ĞwĲČ oBŔ rĘqĂ BĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =xČ CrĲ hŇ qąĎbĘŇ nĲĎ wĘ : hŇ kĲĎŇ lĎ mĘ mČ BĘ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ mČ
: MynĲĂ ‘Ł DĘIĂhČ =l’Ć wĘ tŇ ob¡Ň ’Ł hĲĎ =l’Ć wĘ MyFĂŔ ’Ă hăĎ =l’Ć wĘ ÉMylĂ ylĂ ’ĹhĲĎ =l’Ć CSą rĘdĲĎŇ wĘ

4 M’¿Ě nĘ MBĎŔ =lSĎ mĘ yĲĂ Éz‘Č ëŇ lĆ mąĆ C hŇ SĳĆ qĎ MynăĂdŇŁ ’Ğ dŇ y¡ČBĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘJČÄ sĂ wĘ
5 : SbĲĄŇ yĎwĘ bŇ r¿ČxĹyĲĆ rh¡Ď nĎ wĘ MIĳĎhČ mĲĄ MyĂm¡Č=CtŇ èĘ nĂ wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ Nod¡Ň ’Ď hĲĎ
6 : ClmĲĄ qĎ PŇ Cs¡ wĎ hŇ n¿ĆqĎ roYĳmĎ yrăĄ’Ł yĘ Cb¡Ň rĘxĲĎ wĘ Cl¿ lĞ DĲĎ tŇ orŔ hĎ nĘ CxynăĂzĘ’Ć hĲĆ wĘ
7 : CenĲĆ y’Ą wĘ PŇ D¡ČnĂ Sb¿ČŇ yyĂ ro’Ŕ yĘ ‘răČzĘmĂ É lkŇŁ wĘ ro’ĳ yĘ yjăĂ =l‘Č ro’¡ yĘ=l‘Č tŇ or¿‘Ď
8 tŇ rĆmËŁ kĘŇ mĂ yW¿Ą rĘpŇŁ C hŇ JĳĎ xČ ro’¡ yĘbČŇ yk¿ĄŇ ylĂ SĘ mČ =lJĎ ClŔ bĘŇ ’ăĎ wĘ MygĂŔ IĎDČhČ ÉCn’ĎÄ wĘ
9 Myg¡ĂŇrĘ’Ł wĘ tŇ oqĳ yrĂWĘ Myê¡Ă SĘ pĂŇ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘ĲŁ CSbËŇŁ C : CllĲĎ mĘ ’Ě MyĂm¡Č=ynĄjĘ =l‘Č

10, 11 =ëŇ ’Č : SpĆŇ nĲĎ=ymĄ gĘŇ’Č rkĆŇ W¡Ć yWĄ ‘¿Ł =lJĎ My’ĳĂ JĎ dĚŇ mĘ hĎ yt¡ĆŇ tŇŁ SĎ Cy¿hĎ wĘ : yrĲĎox
CrămĘ ’Ň êĲŁ ëŇ y’Ą ť hŇ rĳĎ‘ĎbĘŇ nĂ hŇ Y¡Ď ‘Ą hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ yYăĄ‘ĞyĲŁ ÉymĄ kĘŇ xČ N‘ČYŔŁ yrĄWăĎ ÉMylĂ wĂ’Ĺ

12 ìŇ ymĆŔ kĎŇ xĞ ’opăŇ ’Ą ÉMIĎ’Č : MdĆŇ qĲĆ=ykĄŇ lĘ mČ =NBĆ yn¡Ă’Ğ Mym¿Ă kĎŇ xĞ=NBĆ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć
13 ÉCl’Ğ onĲ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =l‘Č tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ Z‘ËČIĎ=hŇ mČ C‘Ŕ dĘŇ yăĄwĘ ëŇ ĳĎl ’n¡Ď CdŇ yG¿ĂyČwĘ
14 hoËĎhyĘ : hĎ yTĲĆ bĎŇ SĘ tŇ e¿ČjĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć C‘¿tĘŇ hĂ PŇ nĳŁ yrĄWăĎ C’¡ èĘ nĂ N‘ČYŔŁ yrĄWăĎ

ChWĄŔ ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ BĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =tŇ ’Ć C‘ątĘŇ hĂ wĘ My‘ĳĂwĘ‘Ă xČ Cră HB¡Ď rĘqĂ BĘ ëŇ s¿Č mĎ
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rSÌĆ ’Ğ hŇ WĳĆ ‘ĞmĲČ MyĂr¡ČYĘ mĂ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ : o’Ĳ yqĂ BĘ roJ¡ SĂ tŇ o‘¿êĎhĂ JĘ 15

MyĂr¡ČYĘ mĂ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ : NomĲ gĘŇ’Č wĘ hŇ j¿Ď JĂ bŇ n¡Ď zĎwĘ S’Ň r¿Ł hŇ WËĆ ‘ĞyĲČ 16

’Ch¡ =rSĆ ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ=dŇ yČ ÉtpČŇ CnêĘ ÉynĄjĘ mĂ dŇ xČę pĎŇ C ű dŇ răČxĎ wĘ MySĳĂ eĎJČ
rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ ’GĎŔ xĎ lĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ lĘ hŇ dąĎŇ ChyĘ tŇ mČÄ dĘŇ ’Č hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘţ : wylĲĎ ‘Ď PŇ yn¿ĂmĄ 17

’Ch¡ =rSĆ ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉtYČ ‘Ğ ynĄę jĘ mĂ dŇ xĳĎ pĘŇ yĂ wyl¡Ď ’Ą HtËĎŇ ’Ł ryJ¿Ă zĘyČ
ZrĆ’ăĆBĘ MyrĂÁ ‘Ď SmĄÄ xĎ žCyhĘ yĲĂ ’ChÃ hČ MoIăBČ : wylĲĎ ‘Ď Z‘¿Ąoy 18

ry‘ăĂ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhylĲČ tŇ o‘¡BĎ SĘ nĂ wĘ N‘ČnČŔ JĘ tŇ păČŇ WĘ ÉtorBĘ dČŇ mĘ MyĂrČę YĘ mĂ
ÉxČ BĄÄ zĘmĂ hŇ yąĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ : tŇ xĲĎ ’Ć lĘ rm¡Ą ’Ď yĲĄ srĆhĆŔ hČ 19

hŇ yĎÄhĎ wĘ : hoĲĎhylĲČ Hl¡Ď CbŇ GĘ =lYĆ’ĲĄ hŇ b¿ĎŇ ~ĄmČ C MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ ëŇ ot¡Ň BĘ hoĎŔhylĲČ 20

ÉhoĎhyĘ=l’Ć Cqą‘ĞYĘ yĂ=yJĲĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhylĲČ dŇ ‘ËĄlĘ C tŇ o’¿ lĘ
ÉhoĎhyĘ ‘dąČŇ onwĘ : MlĲĎ y~Ă hĂ wĘ bŇ r¡ĎwĎ ‘Č yS¿Ă om MhËĆ lĎ xl¿Č SĘ yĂwĘ MyYĂŔ xĞŁlĲ ynăĄjĘ mĂ 21

hŇ xĎŔ nĘ mĂ C xbČŇ zăĆ ÉCdŇ bĘŇ ‘ĲĎwĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć MyĂrËČYĘ mĂ C‘¿dĘŇ yĲĎwĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ lĘ
’opĳŇ rĎwĘ PŇ găŇŁ nĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ PŇ gÌČŇ nĎ wĘ : CmQĲĄ SĂ wĘ ho¡ĎhylĲČ rdĆŇ n¿Ą=CrdĘŇ nĲĎwĘ 22

’Chę hČ MoIăBČ : M’ĲĎ pĎŇ rĘC Mh¡Ć lĎ rê¿Č ‘Ę nĆwĘ hoĎŔhyĘ=dŇ ‘Č ÉCbŇ SĎ wĘ 23

MyĂrăČYĘ mĂ C MyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ rCè¿ ’Č =’bĲĎŇ C hŇ rĎCèŔ ’Č ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ hŇ QąĎ sĂ mĘ hŇ yĆÄhĘ êĲĂ
’Chę hČ MoIăBČ : rCèĲ ’Č =tŇ ’Ć MyĂr¡ČYĘ mĂ Cd¿Ň bĘŇ ‘ĲĎwĘ rCèĳ ’Č BĘ 24

: ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ rCèĳ ’Č lĘ C MyĂr¡ČYĘ mĂ lĘ hŇ IĎŔSĂ ylăĂ SĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ hŇ yąĆhĘ yĲĂ
sŘ8 ÉydČŇ yĎ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ C MyĂrČę YĘ mĂ yUĂÁ ‘Č ëŇ CrÄ BĎ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ okËŇ rĞBĲĄ rSÌĆ ’Ğ 25

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yt¡ĂŇ lĎ xĞ nĲČ wĘ rCèŔ ’Č
rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ Nog¡ŇrĘsĲČ otŔ ’Ł xŁlă SĘ BĂ hŇ dĎŇ oDŔ SĘ ’Č ÉNêĎrĘtČŇ ’BąŁ tŇ nČÄSĘ BĂ k

ChyăĎ‘Ę SČ yĘ dŇ yăČBĘ ÈhoĎhyĘ rBăĆ DĂ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : HdĲĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ dŇ oD¡SĘ ’Č BĘ MxĆ Q¿Ď IĂwČ 2

ZŁl¡ xĞtĲČŇ ì¿Ň lĘ ‘ČnČ wĘ ìŇ ynĆŔ tĘŇ mĎ l‘ăČmĄ ÉqvČ hČ êąĎxĘ êČpĂŇ C ëŇ lĄę ůrmŁ ’Ň lĄ ÈZom’Ď =NbĆŇ
: PŇ xĲĄ yĎwĘ Mor¿‘Ď ëŇŁl¡ hĎ NJĄŔ W‘Č IăČwČ ìŇ ylĳĆgĘŇrČ l‘ăČmĄ

ÉMynĂ SĎ SŁlą SĎ PŇ ĳĄxyĎwĘ Moră‘Ď Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ yD¿ĂbĘŇ ‘Č ëŇ ËČlhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 3

=tŇ ’Ć rCè’Č ţ=ëŇ lĆ mĲĆ gŇhăČ nĘ yĂ NJăĄ : SCJĲ =l‘Č wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =l‘Č tŇ pĄŔ omC tŇ o’ă 4

yp¿ČŇ CWxĞ wĲČ PŇ ĳĄxyĎwĘ Moră‘Ď Myn¡ĂqĄ zĘC Myr¿Ă‘ĎnĘ SCJË tŇ Cl¿ GĎ=tŇ ’Ć wĘ MyĂrČÁ YĘ mĂ ybĂÄ SĘ
MyĂr¡ČYĘ mĂ =NmĂ C MTĎŔ BĎ mČ ÉSCJmĂ CSbĳŇŁ wĎ Cê¡xČ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ tŇ w¿ČrĘ‘Ć tŇ S¡Ą 5

CnTĄę BĎ mČ hŇ kăŇŁ =hŇ eĄhĂ ů’ChhČ MoIăBČ ÈhEĆhČ y’ăĂ hĎ bŇ SĄÄ yŁ rmČ ’Ď wĘţ : MêĲĎrĘ’Č pĘŇ êĂ 6

wnsn=rV’
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Tl¿Ą UĎ nĂ ëŇ y’¡ĄwĘ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ yn¡ĄjĘ mĂ lYĄŔ eĎhĂÄ lĘ hŇ rĎŔ zĘ‘ĆlĘ ÉMSĎ CnsĘ nąČ=rSĆ ’Ğ
: CnxĘ nĲĎ’Ğ

’k ZrĆ’¡ĆmĄ ’BĎŔ rBăĎ dĘŇ UĂ mĂ PŇ ŁlŔ xĞlĲČ ÉbgĆŇ eĆÄBČ tŇ opąŇ CsJĘ MyĳĎ=rBČ dĘŇ mĂ ’v¡Ď mČ
2 dŇ dĄŔ oS ű dŇ dăĄŇ oèhČ wĘ ÉdgĄŇ oB ű dŇ gąĄŇ oBhČ ylĳĂ =dŇ GČhĚ hŇ S¡Ď qĎ tŇ Cz¿xĎ : hŇ ’ĲĎ rĎon
3 ÉynČtĘŇ mĎ C’ą lĘ mĲĎ NJĄę =l‘Č : yêĂ BĲČ SĘ hĂ hŇ t¡ĎŇ xĎ nĘ ’Č =lJĎ ydČŔ mĎ yrăĂCY ÉMlĎ y‘Ą yląĂ ‘Ğ

yêĂ lĘ h¡Č bĘŇ nĂ ‘ČmŔŁ èĘ mĂ ytĂŇ ywăĄ‘ĞnĲČ hŇ dĳĎŇ lĄ oyĲ yr¡ĄyYĂ JĘ ynĂ CzŔxĎ ’Ğ MyrăĂyYĂ hŇ lĎŔ xĎ lĘ xČ
4 yl¡Ă MW¿Ď yqĂŔ SĘ xĂ PŇ SĆ năĆ tŇ ’Ą ť ynĂ tĘŇ tĳĎŇ ‘ĞBĲĂ tŇ CY¡ QĎ jČ ybĂŔ bĎŇ lĘ hŇ ‘ăĎêĎ : tŇ o’Ĳ rĘmĲĄ
5 Myr¡ĂvĎ hČ CmCq¿ hŇ tĳŇŁ SĎ lokăŇ ’Ď tŇ yp¡ĂŇ ~Ď hČ hŇ p¿ŇŁ YĎ NxËĎ lĘ èĚ hČ ëŇ rÌŁ ‘Ď : hŇ dĲĎŇ rĎxĞlĲČ
6 dŇ măĄ ‘ĞhĲČ ëŇ lĄ ť ynĳĎdŇŁ ’Ğ yl¡Č ’Ą rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ : NgĲĄŇmĎ Cx¿ SĘ mĂ
7 bŇ kĆŇ r¿Ć MySĂŔ rĎjĲĎ dŇ mĆ YĆ ť bŇ kĆŇ rĆę hŇ ’Ď răĎwĘ : dŇ yGĲĂ yČ hŇ ’¡Ć rĘyĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ jĆŔ YČ mĘ hĲČ
8 =l‘Č hŇ yĳĄrĘ’Č ’r¡ĎqĘ IĂwČ : bŇ SĆ qĲĎ =bŇ rČ bŇ SĆ q¡Ć bŇ yS¿Ă qĘ hĂ wĘ lmĳĎ GĎ bŇ kĆŇ răĆ rom¡ xĞ

bŇ ~¡Ď nĂ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ yêĂŔ rĘmČ SĘ mĂÄ =l‘Č wĘ MmĎŔ oy ÉdymĂ êĎ dŇ mąĄ ‘Ł ykĂÂ nŁ ’ĲĎ ynĎę dŇŁ ’Ğ ű hŇ jăĆ YĘ mĂ
9 rmĆ ’Ň ŁIęwČ N‘Č IăČwČ MySĳĂ rĎjĲĎ dŇ mĆ Y¡Ć Sy’ĂŔ bŇ kĆŇ răĆ É’bĎŇ hŇ z¿Ć=hŇ eĄhĂ wĘ : tŇ olĲ yQĄ hČ =lJĎ

10 yt¡ĂŇ SĎ dĚŇ mĘ : ZrĆ’ĲĎ lĎ rB¿Č SĂ hĎ yh¡ĆŁl’Ĺ yl¿Ą ysĂ jĘ =lkĎŇ wĘ lbĆŔ BĎ ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ hŇ ląĎ pĘŇ nĲĎ
yêĂ dĘŇ G¿ČhĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ tŇ ’ĄÄ mĄ yêĂ ‘Ę mČę SĎ rSăĆ ’Ğ ynĳĂrĘGĎ=NbĆŇ C

: MkĲĆŇ lĎ
11 =hŇ mČ rm¡Ą SŁ hŇ lĎ yĘQČŔ mĂ =hŇ mČ ÉrmĄ SŁ ry‘ĂŔ vĄ mĂ ’răĄqŁ ÉylČ ’Ą hŇ mĳĎ CD ’v¡Ď mČ
12 CbŇ S¿Ě Cy‘¡ĎBĘ NCy¿‘ĎbĘŇ êĂ =M’Ă hŇ lĎ yĘlĳĎ =MgČŇ wĘ rqĆb¡ŇŁ hŇ t¿ĎŇ ’Ď rmĄŔ SŁ rmăČ ’Ď : lyQĲĄ mĂ

: CytĲĎŇ ’Ą
13, 14 tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ : MynĲĂ dĎŇ DĘ tŇ ox¡ rĘ’ĲŁ CnylĂŔ êĎ ÉbrČ‘Ę BČ r‘Č IąČBČ bŇ rĳĎ‘Ę BČ ’v¡Ď mČ

15 yn¿ĄjĘ mĂ =yJĲĂ : dŇ dĲĄŇ nŁ Cm¿ DĘqĂ om¡ xĘ lČ BĘ ’mĎŔ yêĄ ZrĆ’ăĆ ÉybĄŇ SĘ yĲŁ MyĂmĳĎ CytăĎŇ hĄ ’m¡Ą YĎ
yn¡ĄjĘ mĂ C hŇ kĎŔ CrDĘ tŇ SĆ qăĆ ÉynĄjĘ mĂ C hŇ SĎę CTnĘ bŇ rĆxăĆ ű ynăĄjĘ mĂ CdŇ dĳĎŇ nĎ tŇ ob¡Ň rĎxĞ

16 dŇ o‘ąBĘ ylĳĎ’Ą yn¡ĎdŇŁ ’Ğ rm¿Č ’Ď hŇ kËŇŁ =yJĂ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ dŇ bĆŇ J¿Ł
17 =rjČ sĘ mĂ r’ÌĎSĘ C : rdĲĎŇ qĄ dŇ ob¿Ň JĘ =lJĎ hŇ l¡Ď kĎŇ wĘ rykĂŔ WĎ ynăĄSĘ JĂ ÉhnĎSĎ

: rBĲĄ DĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yJËĂ CT‘ĳĎmĘ yĂ rd¡ĎŇ qĄ=ynĲĄbĘŇ yr¿ĄoBGĂ tŇ SĆ qËĆ

bk, 2 ű tŇ o’ă SĚ êĘ : tŇ oGĲ GČlČ ëŇ Q¡Ď JĚ tŇ yl¿Ă ‘Ď=yJĲĂ ’opŔ ’Ą ëŇ QăĎ =hŇ mČ NoyĳEĎxĂ ’yGăĄ ’v¡Ď mČ
âl¡ wĘ bŇ rĆxĆŔ =ylĄ lĘ xČ âlă ÉëyĂlČÄlĎ xĞ hŇ zĳĎyQĂ ‘Č hŇ y¡ĎrĘqĂ hŇ IĎŔmĂ ohĲ ry‘Ă ť hŇ ’Ďę lĄ mĘ

3 ÉëyĂ’ČÄ YĎ mĘ nĂ =lJĎ CriĳĎ’Ě tŇ SĆ uăĆmĂ dŇ xČ y¡Č=CdŇ dĘŇ nĲĎ ëŇ yĂn¿ČyYĂ qĘ =lJĎ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ yt¿ĄŇ mĄ
wrs’www.bibleist.ru
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rrăĄmĎ ’Ğ ye¡ĂmĂ C‘¿SĘ yêĂ rĘmËČ’Ď NJ¿Ą =l‘Č : CxrĲĎBĎ qox¡ rĎmĲĄ wDĎŔ xĘ yČ CrăiĘ ’Ě 4

hŇ mĎÄ ChmĘ žMoy yJăĂ : yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ dŇ S¡Ł =l‘Č ynĂ mĄŔ xĞ nĲČlĘ CYy’ăĂ êĎ =l’Č ykĂŇ BĳĆ BČ 5

rq¡Ă rq¿ČrĘqČ mĘ NoyĳEĎxĂ ’ygăĄŇBĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ň lĲČ hŇ kĎę CbŇ mĘ C hŇ sĎÁ CbŇ mĘ C
ryq¿Ă wĘ MySĳĂ rĎjĲĎ Md¡ĎŇ ’Ď bŇ kĆŇ r¿ĆBĘ hŇ jĎŔ SĘ ’Č ’WăĎ nĎ ÉMlĎ y‘ĄwĘ : rhĲĎ hĎ =l’Ć ‘Č oS¿ wĘ 6

CtŇ S¿Ď tŇ S¡Ł MySĂŔ rĎjăĎhČ wĘ bŇ kĆŇ rĳĎ C’lĘ măĎ ëŇ yĂq¡ČmĎ ‘Ğ=rxČ bĘŇ mĂ yh¿Ă yĘwČ : NgĲĄŇmĎ hŇ r¡Ď‘Ą 7

qSĆ n¡Ć=l’Ć ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉTBĄ êČ wČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ săČ mĎ tŇ ’¡Ą lgČě yĘwČ : hŇ rĎ‘Ę èĲĎ hČ 8

CYŔ BĘ qČ êĘ wĲČ CBrĳĎ=yJĂ Mt¡ĆŇ y’Ă rĘ dŇ wËĂDĎ=ry‘ĲĂ y‘ÌĄyqĂ BĘ tŇ ’ĄÄ wĘ : r‘Č IĲĎhČ tŇ yB¿Ą 9

ÉCYtĘŇ êĂ wČ MêĳĆrĘpČŇ sĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ yê¿ĄBĎ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ nĲĎ oêxĘ êČhČ hŇ k¡ĎŇ rĄBĘ hČ ym¿Ą =tŇ ’Ć 10

ym¡Ą lĘ MyĂtČŔ mŁ xăŁ hČ NyBĄ ť MtĆę yWĂ ‘Ğ ű hŇ wăĎqĘ mĂ C : hŇ mĲĎ oxhČ r~¡ĄbČŇ lĘ MyêĂŔ BăĎ hČ 11

âl¿ qox¡ rĎmĲĄ Hr¿ĎYĘ yĲŁ wĘ hĎ yWĆŔ ‘Ł =l’Ć ÉMêĆTĘ BČ hĂ âlą wĘ hŇ nĳĎSĎ yĘhČ hŇ kăĎŇ rĄBĘ hČ
dŇ jĄŔ sĘ mĂ lĘ C ÉykĂŇ bĘŇ lĂ ’Chĳ hČ MoIăBČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ğ ’rĎę qĘ IĂwČ : MtĲĆŇ y’Ă rĘ 12

TxăŁ SĎ wĘ ÉrqĎ BĎ ű gŇrąŁ hĎ hŇ xĎę mĘ WĂ wĘ NoWă WĎ ű hŇ eăĄhĂ wĘ : qWĲĎ rg¿ŇŁ xĞlĲČ wĘ hŇ x¡Ď rĘqĎ lĘ C 13

hŇ l¿Ď gĘŇ nĂ wĘ : tŇ CmĲ nĎ rx¡Ď mĎ yJ¿Ă otŔ SĎ wĘ lokăŇ ’Ď NyĂyĳĎ tŇ otăŇ SĎ wĘ rW¡Ď BĎ lk¿ŇŁ ’Ď N’Ň YŔŁ 14

rmËČ ’Ď NCtŔ mĚ êĘ =dŇ ‘Č ÉMkĆŇ lĎ hŇ EąĆhČ ÉNwŁ ‘ĎhĲĆ rjČ kĚŇ yĘţ=M’Ă tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ yn¡ĎzĘ’Ď bĘŇ
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ

’n¡ĎbĘŇ SĆ =l‘Č hŇ EĆŔhČ NkăĄŇ iŁ hČ =l’Ć É’BŁ =ëŇ lĆ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł 15

hŇ j¡Ł ìËŇ QĘ êĎbĘŇ YÌČ xĎ =yJĲĂ hŇ pŔŁ ìăŇ lĘ ymăĂ C ÉhpŇŁ ì¿Ň QĘ =hŇ mČ : tŇ yĂBĲĎ hČ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ 16

ÉhoĎhyĘ hŇ eąĄhĂ : olĲ NJ¿Ď SĘ mĂ ‘lČ i¡Ć bČŇ yq¿ĂqĘ xĲŁ orŔ bĘŇ qĂ ÉMormĎ ybąĂŇ YĘ xĲŁ rbĆŇ qĳĎ 17

rCDě JČ hŇ pĎŔ nĄYĘ ÉìpĘŇ nĎYĘ yĂ PŇ onąYĎ : hŇ TĲŁ ‘Ď ì¡Ň TĘ ‘Ł wĘ rbĆŇ GĳĎ hŇ l¡Ď TĄ lĘ TČ ìŔ lĘ TĆ lĘ TČ mĘ 18

ìŇ dĆŔ obŇ JĘ tŇ obăŇ JĘ rĘmČ ÉhUĎ SĎÄ wĘ tŇ Cmę tĎŇ hŇ UĎ SăĎ MyĂdĳĎŇ yĎ tŇ băČŇ xĞrĲČ ZrĆ’¡Ć=l’Ć
hŇ y¡ĎhĎ wĘ : ìŇ sĲĆ rĘhĆ yĲĆ ì¡Ň dĘŇ mĲĎ ‘ĞUĲČ mĂ C ìŇ bĳĆŇ ~Ď UČ mĂ ìŇ yê¡Ă pĘŇ dČŇ hĞ wĲČ : ìŇ ynĲĆdŇŁ ’Ğ tŇ yB¿Ą Nol¡ qĘ 19, 20

wyêăĂ SĘ BČ lĘ hĂ wĘ : ChIĲĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ Myq¡Ă yĎlĘ ’Ć lĘ yDĂŔ bĘŇ ‘ČlĘ ytĂŇ ’Ň răĎqĎ wĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ 21

bŇ ’ËĎ lĘ hŇ y¿ĎhĎ wĘ odĳŇ yĎBĘ NêăĄ’Ć ì¡Ň êĘ lĘ SĆ mĘ mĲĆ C CeqĆŔ EĘxČ ’Ğ ÉìTĘ nĲĄbĘŇ ’Č wĘ ìŇ êĆę nĘ êĎJĚ
=l‘Č dŇ w¡ĂDĎ=tŇ yBĲĄ xČ ê¿ĄpĘŇ mČ yêËĂ tČŇ nĲĎ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ C MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ bŇ S¿Ą oylĘ 22

sŘ9 Moqă mĎ BĘ dŇ t¡ĄŇ yĎ wyê¿Ă ‘Ę qČ tĘŇ C : xČ tĲĄŇ jŁ Ny’¿ĄwĘ rg¡ČŇsĎ wĘ rgĄŔ sŁ Ny’ăĄwĘ ÉxtČŇ pĎŇ C omĳ kĘŇ SĂ 23

dŇ obăŇ JĘ ű lJăŁ wylĎÁ‘Ď ClÄtĎŇ wĘ : wybĲĂŇ ’Ď tŇ yb¿ĄŇ lĘ dŇ ob¡Ň kĎŇ ’i¿Ą kĂŇ lĘ hŇ yËĎhĎ wĘ NmĳĎ ’ĹnĲĆ 24

tŇ onŔ GĎ’Č hĲĎ ÉylĄ JĘ mĂ NTĳĎ uĎ hČ ylăĄ JĘ lJ¡Ł tŇ o‘Ŕ pĂŇ ~Ę hČ wĘ ÉMy’Ă YĎ ’Ĺ~ĲĆhČ wybĂę ’Ď =tŇ yBĲĄ
ÉSCmêĎ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ ’Chę hČ MoIăBČ : MylĲĂ bĎŇ eĘ hČ yl¿Ą JĘ =lJĎ dŇ ‘¡ČwĘ 25

dtyh
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’văĎ UČ hČ ÉtrČkĘŇ nĂ wĘ hŇ lĎę pĘŇ nĲĎ wĘ hŇ ‘ăĎDĘgĘŇ nĂ wĘ NmĳĎ ’ĹnĲĆ Moqă mĎ BĘ hŇ ‘¡ĎCqêĘ hČ dŇ tĄŔ IĎhČ
: rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă hĎ ylĆŔ ‘Ď=rSĆ ’Ğ

gk ZrĆ’¿ĆmĄ ’oBŔ mĂ ÉtyĂBČÄ mĂ dŇ DąČSĚ =yJĲĂ SySĂę rĘêČ tŇ oIănĂ ’Ľ ű ClylăĂ yhĄ rYĳŁ ’v¡Ď mČ
2 : ëŇ C’Ĳ lĘ mĂ My¡Ď rb¿ĄŇ ‘Ł NodËŇ yYĂ rx¿Ą sŁ y’ĳĂ ybĄŇ SĘ yăŁ CUD¡Ł : omlĲĎ =hŇ lĎ gĘŇ nĂ Myê¡Ă JĂ
3 : MyĲĂoG rx¿Č sĘ yh¡Ă êĘ wČ HtĳĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ ro’¡ yĘ ryY¿Ă qĘ rxŔŁ SĂ ‘rČzăĆ ÉMyBĂ rČ MyĂmąČbĘŇ C
4 yêĂ dĘŇ lČę yĎ=âlĲ wĘ yêĂ lĘ xăČ =âlĲ rmĳŁ ’Ň lĄ MI¡ĎhČ zo‘¿mĎ MyĎŔ rmăČ ’Ď =yJĲĂ NodŔ yYĂ ySĂ oBă
5 MyĂrĳĎYĘ mĂ lĘ ‘mČ S¡Ą =rSĆ ’ĞJĲČ : tŇ olĲ CtŇ bĘŇ yêĂ mĘ m¿Č or Myr¡ĂCxBĲČ yêĂ lĘ DËČgĂŇ âl¿ wĘ

6, 7 tŇ ’Ň z¿Ł hĞ : y’ĲĂ ybĄŇ SĘ y¿Ł Clyl¡Ă yhĄ hŇ SĎ ySĳĂ rĘêČ Cr¡bĘŇ ‘Ă : rYĲŁ ‘mČ S¿Ą JĘ Clyx¡Ă yĎ
: rCgĲŇlĎ qox¡ rĎmĲĄ hĎ ylĆŔ gĘŇrČ hĎ Clă bĂŇ yŁ ÉHtĎŇ mĎ dĘŇ qČ MdĆŇ qąĆ=ymĄ ymĲĂ hŇ zĳĎyQĂ ‘Č Mk¡ĆŇ lĎ

8 hĎ yn¡Ć‘ĎnĘ JĂ MyrĂŔ WĎ ÉhyrĆxĞsĲŁ rSąĆ ’Ğ hŇ rĳĎyTĂ ‘ĞUĲČ hČ rY¡Ł =l‘Č tŇ ’Ň ŁzŔ Z‘ăČyĎ ymĂ ť
9 lq¡ĄhĎ lĘ ybĂŔ YĘ =lJĎ No’ă GĘ É lQĄ xČ lĘ HYĳĎ ‘Ď yĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ : ZrĆ’ĲĎ =yDĄBČ kĘŇ nĂ

10 xzČm¿Ą Ny’¡Ą SySĂě rĘêČ =tŇ BČ r’ĳŁ yĘJČ ëŇ Y¡ĄrĘ’Č yr¿ĂbĘŇ ‘Ă : ZrĆ’ĲĎ =yDĄBČ kĘŇ nĂ =lJĎ
11 N‘ČnČŔ JĘ =l’Ć hŇ CăĎYĂ ÉhoĎhyĘ tŇ okĳŇ lĎ mĘ mČ zyG¡ĂrĘhĂ MIĎŔhČ =l‘Č hŇ TăĎ nĎ ÉodŇ yĎ : dŇ o‘Ĳ
12 hŇ qĎÂèĎ ‘ĚmĘ hĲČ zolĳ ‘Ę lČ dŇ o‘¡ ypĂŇ ys¿Ă otŇ =âlĲ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : hĎ ynĲĆzĘ‘ĚmĎ dŇ m¡Ă SĘ lČ

: ëŇ lĲĎ xČ Cn¿ yĎ=âlĲ MS¡Ď =MGČ yrĂbŔŁ ‘Ğ ymĂ Cqă ÉMyřytk Nodę yYĂ =tŇ BČ tŇ lăČ CtŇ BĘ
13 CmyqăĂhĄ MyIĳĂYĂ lĘ HdăĎŇ sĎ yĘ rCè¡ ’Č hŇ yĎŔhĎ âlă ÉM‘ĎhĎ hŇ ząĆ MyDĂę WĘ JČ ZrĆ’ăĆ ű NhăĄ
14 SySĳĂ rĘêČ tŇ oIănĂ ’Ľ Clyl¡Ă yhĄ : hŇ lĲĎ jĄ mČ lĘ Hm¡Ď WĎ hĎ ytĆŔ onmĘ rĘ’Č ÉCrrĘ‘ĲŁ wynĎ yxĂ bĘŇ
15 ÉrYŁ tŇ xČ JąČ SĘ nĂ wĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : NkĲĆŇ EĘ‘ĚmĎ dŇ D¡ČSĚ yJ¿Ă

rYŔŁ lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉhnĎSĎ My‘ąĂbĘŇ SĂ ZuĄÂmĂ dŇ xĳĎ ’Ć ëŇ lĆ măĆ ym¡Ą yJĂ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ
16 ÉNGĄnČ ybĂŇ yTąĂ yhĄ hŇ xĳĎ JĎ SĘ nĂ hŇ năĎ oz ry‘¡Ă yBĂ s¿Ł roeËkĂŇ yx¿Ă qĘ : hŇ nĲĎ oEhČ tŇ r¡ČySĂ JĘ
17 ÉhoĎhyĘ dŇ qąŁ pĘŇ yĂ hŇ nĎęSĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ ű ZuăĄmĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : yrĂkĲĄŇ EĎêĂ N‘Čm¡Č lĘ rySĂŔ =yBĂ rĘhČ

yn¿ĄjĘ =l‘Č ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ tËĎŇ nĘ zĲĎwĘ hŇ eĳĎ nČtĘŇ ’Ć lĘ hŇ b¡ĎŇ SĎ wĘ rYŔŁ =tŇ ’Ć
18 NsĳĄ xĎ yĲĄ âlă wĘ rY¡Ą’Ď yĲĄ âl¿ hoĎŔhylĲČ SdĆŇ qŁ ť HeĎę nČtĘŇ ’Ć wĘ HrĎÁ xĘ sČ hŇ yĎÄhĎ wĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ

hŇ i¿Ć kČŇ mĘ lĂ wĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ WĎ lĘ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ HrĎŔ xĘ sČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ MybĂÂ SĘ IĲŁ lČ yJăĂ
: qytĲĂŇ ‘Ď

dk : hĎ ybĲĆŇ SĘ yĲŁ Zyp¡ĂŇ hĄ wĘ hĎ ynĆŔ pĎŇ hŇ CăĎ‘Ă wĘ HqĳĎlĘ obĲŇ C ZrĆ’¡ĎhĎ qq¿ĄoB hoËĎhyĘ hŇ eÌĄhĂ
2 ÉhnĆouJČ HêĳĎrĘbĂŇ GĘ JČ hŇ x¡Ď pĘŇ èĂ JČ wynĎŔ dŇŁ ’Ň JĲČ ÉdbĆŇ ‘ĆÄ JČ NhĄŔ JŁ JČ ÉM‘ĎkĎŇ hŇ yąĎhĎ wĘ

rkwmk
.yrqw bytk MyIĂêĂ JĂ y’xndml ,yrq MyêĂ JĂ ,bytk MyIĂêĂ JĂ y’br‘ml v.12 .gk
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qoBË êĂ ű qoBÌ hĂ : obĲŇ ’ř S¿ n rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ SĆě eŁ JČ hŇ oĆŔQJČ ÉhwĆlĘ UČ JČ rkĄŔ oUJČ 3

hŇ ląĎ bĘŇ ’ĲĎ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć rB¡Ć DĂ hoĎŔhyĘ yJăĂ zoBĳ êĂ ű zoBă hĂ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ 4

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =M‘Č Mor¿mĘ Cll¡Ď mĘ ’Ě lbĳĄŇ êĄ hŇ l¡Ď bĘŇ nĎ hŇ l¿Ď lĘ mĘ ’Ě ZrĆ’ĎŔ hĎ ÉhlĎ bĘŇ nĲĎ
Crp¡ĄŇ hĄ qxŔŁ CpŇ lĘ xăĎ ÉtrŁ otŇ CrąbĘŇ ‘ĲĎ=yJĂ hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ tŇ xČ êăČ hŇ p¡ĎŇ nĘ xĲĎ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ 5

HbĳĎŇ ybĄŇ SĘ yăŁ Cm¡ SĘ ’Ę IĆwĲČ ZrĆ’ĆŔ hŇ lĎ kĘŇ ’ăĎ ÉhlĎ ’Ď NJĄę =l‘Č : MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂBĘ 6

Sor¡yêĂ lb¿ČŇ ’Ď : r‘ĲĎzĘmĂ Son¡’Ĺ r’¿Č SĘ nĂ wĘ ZrĆ’ĆŔ ybĄŇ SĘ yăŁ ÉCrxĎ NJĄę =l‘Č 7

ld¡ČŇ xĎ MyjĂŔ êĚ WoWă mĘ ÉtbČŇ SĎ : bŇ lĲĄ =yxĄ mĘ WĂ =lJĎ Cx¡ nĘ ’Ć nĲĆ NpĆŇ gĳĎŇ=hŇ lĎ lĘ mĘ ’Ě 8

rm¿Č yĄ NyĂyĳĎ=CêSĘ yĂ âlă ryè¡Ă BČ : roeĲ JĂ WoW¿ mĘ tŇ b¡ČŇ SĎ MyzĳĂyQĂ ‘Č No’ă SĘ 9

hŇ x¿Ď wĎYĘ : ’oBĲ mĂ tŇ yĂB¡Č =lJĎ rG¿ČsĚ ChêĳŁ =tŇ yČrĘqĂ hŇ r¡ĎBĘ SĘ nĂ : wytĲĎŇ SŁ lĘ rk¡ĎŇ SĄ 10, 11

r’¿Č SĘ nĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ WoW¿ mĘ hŇ l¡Ď GĎ hŇ xĎŔ mĘ WĂ =lJĎ ÉhbĎŇ rĘ‘ĲĎ tŇ oYĳ CxBĲČ NyĂI¡ČhČ =l‘Č 12

ZrĆ’¡ĎhĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ hŇ yËĆhĘ yĲĂ hŇ k¿ŇŁ yJăĂ : r‘ČSĲĎ =tŇ JČ yĚ hŇ I¡Ď’Ă SĘ C hŇ UĳĎ SČ ry‘¡ĂBĎ 13

C’¿ WĘ yĂ hŇ UĎ hËĄ : ryYĲĂ bĎŇ hŇ l¿Ď JĎ =M’Ă tŇ Łl¡ lĄ o‘JĘ tŇ yĂzČŔ PŇ qĆ năŁ JĘ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ ëŇ otăŇ BĘ 14

CdăŇ BĘ JČ Myr¡Ă’ĚBĎ NJ¿Ą =l‘Č : MIĲĎmĂ Cl¡ hĞYĲĎ hoĎŔhyĘ No’ă gĘŇBĂ CerĳŁ yĎ Ml¡Ď oq 15

PŇ nČÄJĘ mĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą MIĎŔhČ yIăĄ’Ă BĘ hoĳĎhyĘ 16

yo’ă yl¡Ă =yzĂrĲĎ yl¿Ă =yzĂrĎ rmËČ ’Ł wĲĎ qyDĂŔ ~Č lČ ybăĂŇ YĘ ÉCn‘Ę mČÄ SĎ tŇ rąŁ mĂ zĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ
ìŇ yl¡Ć ‘Ď xpĳĎŇ wĎ tŇ xČ p¡ČŇ wĎ dŇ xČ j¿Č : CdŇ gĲĎŇBĎ Myd¡ĂŇ gĘŇ oBĲ dŇ gĆŇb¿ĆŇ C CdŇ gĎŔ BĎ MydăĂŇ gĘŇBŁ ylĳĂ 17

ÉhlĆ o‘hĲĎ wĘ tŇ xČ jČŔ hČ =l’Ć ljăŁ yĂ ÉdxČ jČÄ hČ louąmĂ seĎÂhČ hŇ yĎhĎ wĘţ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ S¿Ą oy 18

CS¡ ‘ĞrĘIĂwĲČ CxêĎŔ pĘŇ nĂ ÉMorUĎ mĂ tŇ oBą rĚ’Ğ=yJĲĂ xjĳĎ BČ dŇ k¡ĄŇ QĎ yĂ tŇ xČ jČŔ hČ ëŇ oêămĂ
Tom¿ ZrĆ’ĆŔ ÉhrĎrĘojĲ tĘŇ hĲĂ roją ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ ‘¡Ď‘ĞrĲŁ tĘŇ hĲĂ hŇ ‘Ďr¿Ł : ZrĆ’ĲĎ ydĄŇ sĘ om¿ 19

hŇ nĳĎ ClUĘ JČ hŇ d¡ĎŇ dĘŇ ontĘŇ hĲĂ wĘ roJŔ èĂ JČ ÉZrĆ’ĆÄ ‘Č CnąêĎ ‘Č onă : ZrĆ’ĲĎ hŇ T¡Ď TĘ omĲ tĘŇ hĲĂ 20

: MCqĲ PŇ ys¿Ăř tŇŁ =âlĲ wĘ hŇ l¡Ď pĘŇ nĲĎ wĘ H‘ĎŔ SĘ jĂ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď dŇ bąČŇ kĎŇ wĘ
=l‘Č wĘ MorĳUĎ BČ Mor¡UĎ hČ ’b¿ĎŇ YĘ =l‘Č hoËĎhyĘ dŇ qÌŁ pĘŇ yĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ 21

Cr¡GĘ sĚ wĘ roBŔ =l‘Č ÉryiĂ ’Č hŇ pąĎŇ sĄ ’Ğ CpÄ iĘ ’Ě wĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yk¿ĄŇ lĘ mČ 22

sŘ10 hŇ UĳĎ xČ hĲČ hŇ S¡Ď obŇ C hŇ nĎŔ bĎŇ QĘ hČ ÉhrĎpĘŇ xĲĎ wĘ : CdŇ qĲĄjĎ yĂ Mym¡Ă yĎ bŇ r¿Ł mĄ C rGĳĄsĘ mČ =l‘Č 23

: dŇ obĲŇ JĎ wyn¡ĎqĄ zĘ dŇ gĆŇ n¿ĆwĘ MĂlČŔ SĎ CrăybĂŇ C ÉNoIYĂ rhąČ BĘ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ëŇ lČÂmĎ =yJĲĂ

tŇ oY¿ ‘Ą ’lĆ jĳĆ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď yJ¿Ă ìŔ mĘ SĂ hŇ dăĆŇ o’ ÉìmĘ mĂ orĲ’Ğ hŇ êĎŔ ’Č ÉyhČ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hk
hŇ lĳĎ jĄ mČ lĘ hŇ r¡ĎCYbĘŇ hŇ y¿ĎrĘqĂ lGĎŔ lČ Éry‘Ă mĄ êĎmĘ WąČ yJăĂ : NmĆ ’ĲŁ hŇ nĎ Cm¿ ’Ĺ qox¡ rĎmĲĄ 2

Nwmr’
.’lm PysĂ ot ’"s v.20 .b"ydw ’"yd ,w"d ,d"d ,b"d ,’"d Nkw hSĆ nŁ ’"s v.2 .dkwww.bibleist.ru
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3 z‘ĳĎ=M‘Č ìŇ CdăŇ BĘ kČŇ yĘ NJ¡Ą =l‘Č : hŇ nĲĆBĎ yĂ âl¿ Ml¡Ď o‘lĘ ry‘ĂŔ mĄ ÉMyrĂzĎ Nomą rĘ’Č
4 Noy¡bĘŇ ’Ć lĲĎ zo‘¿mĎ lDËĎlČ zo‘¿mĎ tĎŇ yyĂÄhĎ =yJĲĂ : ìŇ C’Ĳ rĎyyĲĂ MyY¡Ă yrĂ‘ĲĎ My¿ĂoG tŇ yËČrĘqĂ

: ryqĲĂ MrĆz¿ĆJĘ MyY¡Ă yrĂ‘ĲĎ xČ Cr¿ yJËĂ bŇ rĆxŔŁ mĄ lYăĄ ÉMrĆEĆÄmĂ hŇ sąĆ xĘ mČ olĳ =r~Č BČ
5 MyY¡Ă yrĂ‘ĲĎ rym¿Ă zĘ bŇ ‘ĎŔ lYăĄBĘ bŇ rĆxŁ ť ‘Č ynĳĂkĘŇ êČ Myr¡ĂzĎ No’¿ SĘ NoyŔYĎ BĘ bŇ rĆxăŁ JĘ

: hŇ nĲĆ‘ĞyĲČ
6 Myn¡ĂmĎ SĘ hŇ ê¿ĄSĘ mĂ hŇ EĆŔhČ rhăĎ BĎ ÉMyUĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ lĘ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žhWĎ ‘Ď wĘ
7 rhăĎ BĎ É‘QČ bĂŇ C : MyqĲĂ uĎ zĚmĘ Myr¡ĂmĎ SĘ MyĂŔxĎ măĚ mĘ ÉMynĂ mĎ SĘ MyrĳĂmĎ SĘ hŇ êăĄSĘ mĂ

=l‘Č hŇ k¡ĎŇ CseĘ hČ hŇ k¿ĎŇ iĄ UČ hČ wĘ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ =l‘Č ToQ¡ hČ ű ToQ¿ hČ =ynĲĄjĘ hŇ EĆŔhČ
8 l‘ăČmĄ hŇ ‘¡ĎmĘ DĂ hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ğ hŇ xĎÄ mĎ C xYČ nĆŔ lĎ ÉtwĆUĎÄ hČ ‘QąČ BĂ : MyĲĂoGhČ =lJĎ

: rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ l‘ăČmĄ ÉrysĂ yĎ oUę ‘Č tŇ jăČ rĘxĆ wĘ MynĳĂjĎ =lJĎ
9 ol¡ CnyC¿ĂqĂ hŇ zËĆ Cnyh¿ĄŁl’Ĺ hŇ eĄÄhĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉrmČ ’Ď wĘ

10 xČ Cn¿tĎŇ =yJĲĂ : otĲŇ ‘Ď CSyBĂ hŇ x¡Ď mĘ WĘ nĂ wĘ hŇ lĎ yg¿ĂŇ nĎ olŔ CnyCăĂqĂ ÉhoĎhyĘ hŇ ząĆ Cn‘ĳĄySĂ oyĲwĘ
ym¿ř b NB¡Ą tĘŇ mČ SCD¿hĂ JĘ wyêĎŔ xĘ êČ Éb’Ď om SodŇ nąĎwĘ hŇ EĳĆhČ rhăĎ BĎ ho¡ĎhyĘ=dŇ yČ

11 tŇ oxĳ WĘ lĂ hŇ x¡ĆŁvhČ Wr¿ĄpĎŇ yĘ rSËĆ ’ĞJĲČ oBŔ rĘqĂ BĘ ÉwydĎŇ yĎ WrąČpĄŇ C : hŇ nĲĎmĄ dĘŇ mČ
12 xS¿Č hĄ ìŇ ytĆę mŁ oxĲ bŇ GăČWĘ mĂ rYČÂbĘŇ mĂ C : wydĲĎŇ yĎ tŇ oB¿ rĘ’Ď M‘¡Ă otŔ wĎ’ĞGĲČ É lyjĂ SĘ hĂ wĘ
wk rS¿Č Cy ’ChŔ hČ MoIăBČ : rpĲĎŇ ‘Ď=dŇ ‘Č ZrĆ’¡ĎlĎ ‘Č yG¿ĂhĂ lyjËĂ SĘ hĂ

tŇ om¿ ox tŇ yS¡Ă yĎ hŇ ‘¿ĎCSyĘ CnlĎŔ =z‘Ď ry‘ăĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ E¡ĆhČ =ryèĂ hČ
2, 3 ëŇ CmŔ sĎ rYĆ yăĄ : MynĲĂ mĚ ’Ĺ rm¿Ą SŁ qyD¡ĂYČ =yogĲŇ ’b¿ŇŁ yĎwĘ MyrĳĂ‘ĎSĘ Cx¡ tĘŇ jĂ : lxĲĄ wĎ

4 yJĂ ť dŇ ‘ĳČ=ydĄŇ ‘Ğ ho¡ĎhybĲČŇ Cx¿ TĘ BĂ : xČ CTĲ BĎ ì¡Ň bĘŇ yJ¿Ă Molĳ SĎ ű Molă SĎ r~¡Ł êĂ
5 hŇ bĳĎŇ GĎWĘ nĂ hŇ y¡ĎrĘqĂ MorŔ mĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ÉxSČ hĄ yJąĂ : MymĲĂ lĎ o‘Ĳ rCY¡ hoĎŔhyĘ HyăĎBĘ
6 lgĆŇrĳĎ hŇ eĎs¡Ć mĘ rĘêĂ : rpĲĎŇ ‘Ď=dŇ ‘Č hŇ eĎ‘¡ĆyGĂ yČ ZrĆ’ĆŔ =dŇ ‘Č ÉHlĎ yjĂ SĘ yČ hŇ eĎląĆ yjĂ SĘ yČ
7 lG¿Č‘Ę mČ rSĎě yĎ MyrĳĂSĎ ymĲĄ qyD¡Ă~Č lČ xrČ’¿Ł : MyQĲĂ dČŇ ym¿Ą ‘ĞjĲČ yn¡Ă‘Ď yl¿Ą gĘŇrČ
8 ì¡Ň rĘkĘŇ zĂlĘ C ì¿Ň mĘ SĂ lĘ ìŇ CnĳyCĂqĂ ho¡ĎhyĘ ìŇ yTËĆjĎ SĘ mĂ xrČ’ÌŁ PŇ ’ăČ : sQĲĄ pČŇ êĘ qyD¡ĂYČ
9 OĎ rĳĆxĞSĲČ ’Ğ yB¡Ă rĘqĂ bĘŇ yx¿Ă Cr=PŇ ’Č hŇ lĎ yĘQČŔ BČ ÉìytĂÄ yCĂ’Ă ySąĂ pĘŇ nČ : SpĆŇ nĲĎ=tŇ wČ’ĞêĲČ

10 É‘SĎ rĎ NxąČ yĚ : lbĲĄŇ tĄŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ Cd¡Ň mĘ lĲĎ qdĆŇ Y¿Ć ZrĆ’ĎŔ lĎ ÉìyTĆÄ jĎ SĘ mĂ rSąĆ ’ĞJĲČ yJĂÂ
: hoĲĎhyĘ tŇ C’¿ GĄ hŇ ’¡Ć rĘyĂ=lbČŇ C lCĳĄ‘Č yĘ tŇ ox¡ kŇŁ nĘ ZrĆ’¿ĆBĘ qdĆŇ YĆŔ dŇ măČ lĎ =lBČ

11 ìŇ yr¿ĆYĎ S’¡Ą =PŇ ’Č M‘ĎŔ =tŇ ’Č nĘ qĂ ÉCSbŇŁ yĄwĘ CząxĹyĲĆ NCyĳzĎxĹyĲĆ=lBČ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ hŇ mĎ r¿Ď hoËĎhyĘ
Mlk’t

.r"tw s"t ,‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk omBĘ ’"sb ,yrq omBĘ ,bytk ymĄBĘ v.10 .hk
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êĎlĘ ‘¿ČjĎ CnyW¡Ą ‘ĞmĲČ =lJĲĎ MG¿Č yJËĂ CnlĳĎ Mol¡ SĎ tŇ j¿Ł SĘ êĂ hoĎěhyĘ : MlĲĄ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ 12

: ìŇ mĲĆ SĘ ryJ¿Ă zĘnČ ì¡Ň BĘ =dŇ bČŇ lĘ ìŇ tĳĆŇ lĎ CzĲ Myn¡ĂdŇŁ ’Ğ CnCl¿ ‘ĎBĘ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ : CnQĲĎ 13

dŇ B¿Ą ’Č êĘ wČ MdĄŔ ymĂ SĘ êČ wČ ÉêĎdĘŇ qČ jĎ NkąĄŇ lĎ CmqĳĚyĎ=lBČ My’¡Ă pĎŇ rĘ CyŔxĘ yĂ=lBČ ÉMytĂŇ mĄ 14

êĎqĘ x¡Č rĂ êĎdĘŇ BĳĎkĘŇ nĂ yoG¡lČ êĎpĘŇ s¿Č yĎ hoĎŔhyĘ ÉyoGlČ êĎpĘŇ sąČ yĎ : omlĲĎ rkĆŇ z¡Ą=lJĎ 15

: ZrĆ’ĲĎ =ywĄYĘ qČ =lJĎ
bŇ yrăĂqĘ êČ ÉhrĎhĎ omą JĘ : omlĲĎ ì¡Ň rĘsĎ Cm SxČ lČŔ NCqă YĎ ìŇ CdĳŇ qĎ jĘ r~ăČ BČ ho¡ĎhyĘ 16, 17

CnyrăĂhĎ : hoĲĎhyĘ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ Cnyy¿ĂhĎ NJËĄ hĎ ylĳĆbĎŇ xĞBĲČ q‘¡ČzĘêĂ lyx¿Ă êĎ tŇ dĆŇ lĆŔ lĎ 18

yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ Cl¡ jĘ yĂ=lbĲČŇ C ZrĆ’ĆŔ hŇ WĆ ‘ĞnăČ=lBČ Ét‘Ł CSyĘ xČ Crĳ CndĘŇ lăČ yĎ om¡ JĘ CnlĘ xČŔ
lTąČ yJăĂ rpĎę ‘Ď ynăĄkĘŇ SĲŁ CnÁ eĘ rČwĘ CYyqĂÄ hĎ NCmĳ CqyĘ yt¡ĂŇ lĎ bĄŇ nĘ ìŇ ytĆŔ mĄ CyăxĘ yĲĂ : lbĲĄŇ tĄŇ 19

’BăŁ ÉyUĂ ‘Č ëŇ ląĄ : lyjĲĂ êČ My’¿Ă pĎŇ rĘ ZrĆ’¡ĎwĎ ìŇ QĆŔ TČ ÉtrŁ o’ 20

: M‘Č zĲĎ=rwbř ‘y=dŇ ‘Č ‘gČŇr¡Ć=T‘ČmĘ kĂŇ yb¿ĂŇ xĞ ìŇ dĳĆŇ ‘ĞBĲČ K¡ ytř ld rg¿ŇŁ sĞ CĲ ìŇ yrĆŔ dĎŇ xĞbĲČŇ
hŇ tąĎŇ QĘ gĂŇ wĘ wylĳĎ ‘Ď ZrĆ’¡ĎhĎ =bŇ SĲĄ yřŁ Nw¿Ł ‘Ğ dŇ qËŁ pĘŇ lĂ omŔ oqUĘ mĂ ’YăĄ yŁ ÉhoĎhyĘ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ 21

: hĎ ygĲĆŇ CrhĞ=l‘Č dŇ o‘¡ hŇ i¿Ć kČŇ tĘŇ =âlĲ wĘ hĎ ymĆŔ DĎ=tŇ ’Ć ÉZrĆ’ĎÄ hĎ
hŇ qĎę zĎxĞhĲČ wĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ hČ wĘ hŇ SĎÁ uĎ hČ obÄ rĘxČ BĘ žhoĎhyĘ dŇ qăŁ pĘŇ yĂ ’ChÃ hČ MoIăBČ zk
Nye¡ĂêČhČ =tŇ ’Ć gŇr¿ČhĎ wĘ NotĳŇ QĎ qČ ‘Ğ Sx¡Ď nĎ NtĎŔ yĎwĘlĂ É l‘Č wĘ xČ rĂŔ BĎ SxăĎ nĎ ÉNtĎŇ yĎwĘlĂ l‘ąČ
: HlĲĎ =Ce‘Č rř mĆ x¡Ć MrĆJ¿Ć ’Chĳ hČ MoI¡BČ : MIĲĎBČ rS¿Ć ’Ğ 2

Moy¡wĎ hŇ lĎ yĘl¿Č hĎ ylĆŔ ‘Ď dŇ qăŁ pĘŇ yĂ NjĆ ť hŇ eĎqĳĆSĘ ’Č My‘¡ĂgĎŇrĘlĂ HrĎŔ YĘ nĲŁ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ 3

hŇ ‘¿ĎWĘ pĘŇ ’Ć hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉtyĂSČÄ rym¿Ă SĎ ynĂ nĄÁêĘ yĂ=ymĲĂ ylĳĂ Ny’ăĄ hŇ m¡Ď xĄ : hŇ eĎrĲĆ~Ľ’Ć 4

Mol¡ SĎ ylĳĂ Mol¡ SĎ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ yEĂŔC‘mĎ BĘ qzăĄxĞ yĲČ o’ť : dŇ xČ IĲĎ hŇ eĎt¿ĆŇ yYĂ ’Ğ Hb¡ĎŇ 5

C’¿ lĘ mĲĎ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ xr¡ČpĎŇ C ZyY¿Ă yĎ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ SrăĄSĘ yČ ÉMy’Ă BĎ hČ : yQĲĂ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ 6

: hŇ bĲĎŇ CnêĘ lb¡ĄŇ tĄŇ =ynĄpĘŇ
hŇ ’¡Ď iĘ ’Ň sČ BĘ : gŇrĲĎhŁ wyg¡ĎŇrĚhĞ gŇrĆh¿ĆJĘ =M’Ă ChJĳĎ hĂ ChJ¡Ą mČ tŇ J¿Č mČ JĘ hČ 7, 8

Ét’Ň zŁ BĘ NkĄę lĎ : MydĲĂŇ qĎ Moy¿BĘ hŇ S¡Ď uĎ hČ ox¿ CrBĘ hŇ gËĎŇhĎ hŇ eĎbĳĆŇ yrĂêĘ HxăĎ lĘ SČ BĘ 9

ynăĄbĘŇ ’Č =lJĎ ű omă CWBĘ otĳŇ ’Ň FĎ xČ rsăĂ hĎ yr¡ĂjĘ =lJĎ hŇ zĆěwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=NwĲŁ ‘Ğ rjăČ kĚŇ yĘ
ry‘ąĂ yJăĂ : MynĲĂ UĎ xČ wĘ Myr¡ĂSĄ ’Ğ Cmq¿ĚyĎ=âlĲ tŇ oYŔ jĎ nĚmĘ ÉrgĂŇ=ynĄbĘŇ ’Č JĘ xČ BĄę zĘmĂ 10

MS¿Ď wĘ lgĆŇ‘ËĄ hŇ ‘¿ĆrĘyĂ MSăĎ rBĳĎdĘŇ UĂ JČ bŇ z¡Ď‘ĹnĲĆwĘ xQ¿Ď SĚ mĘ hŇ wĆěnĎ dŇ dĎŔ BĎ ÉhrĎCYBĘ
tŇ o’¡ BĎ MySĂě nĎ hŇ nĎrĘbČŔ èĎ êĂ ÉHrĎyYĂ qĘ SbąŇŁ yBĂ : hĎ ypĲĆŇ ‘Ă sĘ hŇ Q¿Ď kĂŇ wĘ ZB¡Ď rĘyĂ 11

twry’m
,bytk rob‘ĞyČ v.20 .‘"tw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ìtĘ lĎ DĘ ’"sb ,yrq ìtĘ lĎ DĘ ,bytk ìytĆlĎ DĘ v.20 .wk
’"s v.2 .zk . =bSĄ yĲŁ n"b ,’"b Nk v.21 .’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =rbĎ ‘ĞyČ ’"sb ,yrq =rbĎ ‘ĞyČ
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ChWĄŔ ‘Ł CemăĆ xĞrĲČyĘ=âlĲ ÉNJĄ =l‘Č ’ChŔ ÉtonyBĂ =M‘Č âlą yJăĂ HtĳĎŇ o’ tŇ orăy’Ă mĘ
12 hoËĎhyĘ TBÌŁ xĘ yČ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : CeeĲĆxĚ yĘ âl¿ or¡YĘ yĲŁ wĘ

dŇ x¡Ď ’Ć dŇ x¿Č ’Č lĘ CTË uĘ lĚ êĘ MêÌĆ’Č wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ lxČ năČ=dŇ ‘Č rh¡Ď eĎhČ tŇ lĆ B¿Ł èĂ mĂ
13 rpăĎŇ oSBĘ È‘qČ êĎ yĂ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ sŘ11

MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ Myx¡Ă DĎeĂ hČ wĘ rCèŔ ’Č ZrĆ’ăĆBĘ ÉMydĂŇ bĘŇ ’ĲŁ hĎ C’bĎę C ů lodŇ GĎ
xk yohę : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ SdĆŇ u¡Ł hČ rh¿Č BĘ hoËĎhylĲČ CwÌxĞêĲČSĘ hĂ wĘ

rSËĆ ’Ğ oêĳrĘ’Č pĘŇ tĂŇ ybăĂŇ YĘ lb¡ĄŇ nŁ ZyY¿Ă wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć yrăĄJŁ SĂ ÉtC’GĄ tŇ rĆTąĆ‘Ğ
2 MrĆz¿ĆJĘ ynĎŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉZUĂ ’Č wĘ qząĎxĎ hŇ eĄÄhĂ : NyĂyĲĎ ymĄ Cl¿ hĞ Myn¡ĂmĎ SĘ =’yGĲĄ S’Ň r¿Ł =l‘Č

ZrĆ’¡ĎlĎ xČ ye¿ĂhĂ MypËĂŇ TĘ SĲŁ Myr¿ĂyBĂ JČ MyĂmăČ MrĆzĆJĘ ţ bŇ TĆ qĳĎ r‘ČWăČ dŇ r¡ĎBĎ
3, 4 hŇ tĎÁ yĘhĎÄ wĲĘ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć yr¿ĄoJSĂ tŇ C’¡ GĄ tŇ rĆT¿Ć‘Ğ hŇ nĎsĘ mĳČ rĎêĲĄ MyĂl¡Č gĘŇrČBĘ : dŇ yĲĎBĘ

ÉHrĎCJbĂŇ JĘ MynĳĂmĎ SĘ ’yGăĄ S’Ň r¡Ł =l‘Č rS¿Ć ’Ğ oêŔ rĘ’Č pĘŇ tĂŇ ybăĂŇ YĘ É lbĄŇ nŁ tŇ YąČ yYĂ
: hŇ eĎ‘ĲĆlĎ bĘŇ yĂ oj¡ kČŇ BĘ Hd¿ĎŇ o‘BĘ HtĎŔ o’ Éh’Ć rŁ hĲĎ hŇ ’ąĆ rĘyĂ rSĆÄ ’Ğ ZyĂqČŔ MrĆTăĆBĘ

5 ybĂŔ YĘ tŇ rĆTăĆ‘ĞlĲČ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ
6 =l‘Č ÉbSĄ oIlČ TjĳĎ SĘ mĂ xČ Cr¡lĘ C : oUĲ ‘Č r’¡Ď SĘ lĂ hŇ rĳĎ’Ď pĘŇ êĂ tŇ r¡ČypĂŇ YĘ lĂ wĘ
7 NyĂIăČBČ ÉhQĆ ’ĄÄ =MgČŇ wĘ : hŇ rĎ‘Ę SĲĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ yb¿ĄŇ ySĂ mĘ hŇ rĎŔ CbŇ gĘŇlĂÄ wĘ TjĎŔ SĘ UĂ hČ

ÉC‘êĎ NyĂIČęhČ =NmĂ C‘ălĘ bĘŇ nĂ rkĎÁ èĄ bČŇ CgÄSĎ ž’ybĂŇ nĎ wĘ NhăĄ JŁ C‘ĳêĎ rk¡ĎŇ èĄ bČŇ C CgŔ SĎ
8 C’¡ lĘ mĲĎ tŇ onŔ xĎ lĘ SĚ =lJĎ yJĂ ť : hŇ IĲĎlĂ ylĂ jĘ Cq¡ jĎ hŇ ’ĆŔ rŁ BĲĎ ÉCgŇSĎ rkĎŔ èĄ hČ =NmĂ
9 ym¡Ă =tŇ ’Ć wĘ hŇ ‘ĎŔ dĄŇ hŇ răĆoy ÉymĂ =tŇ ’Ć : MoqĲ mĎ yl¡Ă BĘ hŇ ’ĳĎ YŁ ’yqăĂ

10 wYăČ ÉwYĎ lĎ wYąČ yJăĂ : MyĂdĲĎŇ èĎ mĂ yq¡ĄyêĂ ‘Č bŇ lĎŔ xĎ mĲĄ ÉylĄ CmGĘ hŇ ‘ĳĎCmSĘ NybăĂŇ yĎ
11 hŇ pĎŔ WĎ ygăĄŇ ‘ĞlĲČ BĘ yJĂ ť : MSĲĎ ry‘¿ĄzĘ MS¡Ď ry‘¿ĄzĘ wqĳĎlĎ wqăČ wq¡ĎlĎ wq¿Č wYĎŔ lĎ
12 tŇ ’Ň ząŁ MhĆę ylĄ ’Ğ rmăČ ’Ď ű rSăĆ ’Ğ : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ =l’Ć rB¡Ą dČŇ yĘ tŇ rĆxĳĆ’Č NoS¡ lĎ bĘŇ C
13 hŇ yĎÄhĎ wĘ : ‘Č omĲ SĘ ’Cb¡Ň ’Ď âl¿ wĘ hŇ ‘ĳĎGĄrĘUČ hČ tŇ ’Ň z¡Ł wĘ PŇ yĄŔ ‘ĎlĲĆ CxynăĂhĎ ÉhxĎ CnUĘ hČ

MS¡Ď ry‘¿ĄzĘ wqĎŔ lĎ wqăČ ÉwqĎ lĎ wqąČ ÉwYĎ lĎ wYąČ wYĎÂlĎ wYăČ hoĎęhyĘ=rbČŇ DĘ MhĆÁ lĎ
: CdŇ JĲĎ lĘ nĂ wĘ CS¡ qĘ onĲ wĘ CrBĎŔ SĘ nĂ wĘ Érox’Ď Clą SĘ kĲĎŇ wĘ CkÁ lĘ yĲĄ N‘ČmČÄ lĘ MSĳĎ ry‘ăĄzĘ

14 rS¡Ć ’Ğ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉylĄ SĘ mĲŁ NoYĳlĎ ySăĄ nĘ ’Č ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘¿mĘ SĂ NkËĄŇ lĎ
15 lo’¡ SĘ =M‘Ă wĘ tŇ wĆmĎŔ =tŇ ’Ć ÉtyrĂbĘŇ CntĘŇ rąČJĎ MêĆę rĘmČ ’Ğ yJăĂ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ

wnyV‘
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bŇ zËĎkĎŇ CnmĘ WÌČ yJăĂ Cn’ĄŔ obŇ yĘ âlă Érbř ‘=yJĲĂ PŇ TąĄ oS TyVăř hŇ zĳĆxŁ CnyWăĂ ‘Ď
: CnrĘêĲĎ sĘ nĂ rqĆè¿Ć bČŇ C Cns¡Ą xĘ mČ

tŇ eąČjĂ NxČ BÁŁ NbĆŇ ’ăĆ NbĆŇ ’ĳĎ NoI¡YĂ BĘ dŇ i¿Č yĂ ynËĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 16

wqĎŔ lĘ ÉTjĎ SĘ mĂ yêąĂ mĘ WČ wĘ : SyxĲĂ yĎ âl¿ Nym¡Ă ’ĞUĲČ hĲČ dŇ iĎŔ Cm dŇ săĎ Cm ÉtrČqĘ yĂ 17

: CpŇ TĲŁ SĘ yĂ MyĂm¡Č rtĆŇ s¿Ą wĘ bŇ zĎŔkĎŇ hŇ săĄ xĘ mČ ÉdrĎbĎŇ hŇ ‘ąĎyĎwĘ tŇ lĆ qĳĎSĘ mĂ lĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C
ToSą MCqĳtĎŇ âlă lo’¡ SĘ =tŇ ’Ć Mk¿ĆŇ tĘŇ CzxĎ wĘ tŇ wĆmĎŔ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ tĘŇ yrĲĂBĘ rjąČkĚŇ wĘ 18

MkĆŔ tĘŇ ’Ć xuăČyĂ ÉorbĘŇ ‘Ď yDąĄmĂ : smĲĎ rĘmĂ lĘ ol¡ MtĆŇ yy¿ĂhĘ wĲĂ rbŔŁ ‘ĞyĲČ yJăĂ ÉPTĄ oS 19

Nyb¿ĂŇ hĎ hŇ ‘¡ĎwĎzĘ=qrČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ lĎ yĘQĳĎbČŇ C MoIăBČ rb¡ŇŁ ‘ĞyĲČ rqĆBËŁ BČ rqĆBÌŁ bČŇ =yJĲĂ
: seĲĄJČ tĘŇ hĂ JĘ hŇ rĎY¡Ď hŇ k¿ĎŇ iĄ UČ hČ wĘ ‘ČrĳĄêĎWĘ hĂ mĲĄ ‘~¡Ď UČ hČ rY¿Č qĎ =yJĲĂ : hŇ ‘ĲĎCmSĘ 20

ÉChWĄÄ ‘ĞmĲČ tŇ oWą ‘ĞlĲČ zGĳĎrĘyĂ No‘ăbĘŇ gĂŇBĘ qmĆ ‘¡ĄJĘ hoĎŔhyĘ MCqă yĎ ÉMyYĂ rĎjĘ =rhČ kĘŇ yJąĂ 21

CYYĎŔ oltĘŇ êĂ =l’Č ÉhêĎ‘Č wĘ : otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ hŇ I¡ĎrĂkĘŇ nĎ otŔ dĎŇ băŇŁ ‘Ğ ÉdbŇŁ ‘ĞlĲČ wĘ ChWĄŔ ‘ĞmĲČ rzăĎ 22

hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ğ tŇ ’ĄÄ mĄ yêĂ ‘Ę mČę SĎ hŇ YĎÁ rĎxĹnĲĆ wĘ hŇ lĎÄkĎŇ =yJĲĂ MkĳĆŇ yrĄsĘ omĲ Cq¡ zĘxĘ yĆ=NjĲĆ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ =l‘Č tŇ o’¡ bĎŇ YĘ

Sr¿Ł xĞ yĲČ MoIŔhČ lkăŇŁ hĞ : ytĲĂŇ rĎmĘ ’Ă C‘¡mĘ SĂ wĘ CbŇ yS¿Ă qĘ hČ ylĳĂ oq C‘¡mĘ SĂ wĘ Cnyz¿Ă’ĞhĲČ 23, 24

hĎ ynĆŔ pĎŇ hŇ CăĎSĂ =M’Ă É’olhĞ : otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č dŇ D¡ĄWČ ywĲĂ xê¿ČpČŇ yĘ ‘ČrĳŁ zĘlĂ Sr¡ĄxŁ hĲČ 25

tŇ mĆ i¡Ć kĚŇ wĘ NmĎŔ sĘ nĂ hŇ răĎ‘Ł WĘ C ÉhrĎoW hŇ FąĎ xĂ MWĎÄ wĘ qrĳŁ zĘyĂ NUăŁ kČŇ wĘ xYČ q¡Ć Zyp¿ĂŇ hĄ wĘ
SdČŇ Cyă ÉZCrxĎ bĲĆŇ âlą yJăĂ : CerĲĆoy wyh¿Ď Łl’Ĺ Tj¡Ď SĘ UĂ lČ or¿iĘ yĂwĘ : otĲŇ lĎ bĚŇ GĘ 26, 27

NU¿Ł kČŇ wĘ xYČ q¡Ć TbĆŇ x¿Ď yĄ hŇ FËĆ UČ bČŇ yJÌĂ bŇ iĳĎ Cy NU¡Ł JČ =l‘Č hŇ lĎŔ gĎŇ‘Ğ NpăČŇ o’wĘ xYČ qĆŔ
lGÌČlĘ GĂ MmČ hĎ wĘţ CeSĳĆ CdŇ yĘ SodăŇ ’Ď xYČ n¡ĆlĎ âl¿ yJËĂ qdĎŔ Cy MxĆ lăĆ : TbĆŇ èĲĎ BČ 28

hŇ ’Ď YĳĎ yĎ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M‘ËĂmĄ tŇ ’Ň Łzě=MGČ : CeuĲĆdĚŇ yĘ=âlĲ wyS¡Ď rĎpĲĎŇ C otËŇ lĎ gĘŇ‘Ć 29

: hŇ IĲĎSĂ CêĲ lyD¡ĂgĘŇhĂ hŇ YĎŔ ‘Ą ’ylăĂ pĘŇ hĂ
MyG¿ĂxČ hŇ n¡ĎSĎ =l‘Č hŇ nËĎSĎ Cp¿Ň sĘ dŇ wĳĂdĎŇ hŇ năĎxĎ tŇ y¡ČrĘqĂ l’ĄŔ yrĂ’Ğ l’ăĄ yrĂ’Ğ yohť Tk
yQ¡Ă hŇ tĎŇ yĘh¿ĎwĘ hŇ IĎŔnĂ ’Ğ wĲČ ÉhIĎnĂ ’ĞtĲČŇ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ l’ĳĄ yrĂ’ĞlĲČ ytĂŇ oq¡ yYĂ hĞ wĲČ : CpŇ qĲŁ nĘ yĂ 2

ëŇ yĂl¡Č ‘Ď yt¿ĂŇ mŁ yqĲĂ hĞ wĲČ bŇ ~ĎŔ mĚ ÉëyĂlČÄ‘Ď yêąĂ rĘYČ wĘ ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď rCD¡kČŇ ytĂŇ yn¿ĂxĎ wĘ : l’ĲĄ yrĂ’ĞJĲČ 3

hŇ yĎhĎ wĲĘţ ëŇ tĳĄŇ rĎmĘ ’Ă xèăČ êĂ rp¡ĎŇ ‘ĎmĲĄ C yrĂBĄŔ dČŇ êĘ ZrĆ’ăĆmĄ ÉêĘ lĘ pČÄ SĎ wĘ : tŇ rĲŁ YĚmĘ 4

qD¡Č qb¿ĎŇ ’Ď JĘ hŇ yËĎhĎ wĘ : PŇ YĲĄ pĘŇ YČ êĘ ëŇ t¿ĄŇ rĎmĘ ’Ă rp¡ĎŇ ‘ĎmĲĄ C ëŇ lĄŔ oq ÉZrĆ’ĆÄ mĄ bŇ o’ą JĘ 5

M‘ĂÄ mĄ : M’ĲŁ tĘŇ jĂ ‘tČŇ p¿ĆŇ lĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ MyYĂŔ yrĂ‘ĲĎ Nomă hĞ ÉrbĄŇ ‘Ł ZmąŁ kĘŇ C ëŇ yĂrĳĎzĎ Nomă hĞ 6

hwhy
,bytk rbČ ‘Ď v.15 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ToS ’"sb ,yrq ToS ,bytk TyĂSČ v.15 .xk

.’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rbŁ ‘ĞyČ ’"sb ,yrq rbŁ ‘ĞyČ
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hŇ rĎŔ ‘ĎsĘ C ÉhpĎŇ Cs lodĳŇ GĎ loqă wĘ S‘Čr¡ČbĘŇ C M‘Čr¿ČBĘ dŇ qĄŔ jĎ êĂ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ
7 MyĂŔoGhČ =lJĎ ÉNomhĞ hŇ lĎ yĘlČŔ NozăxĞ ÉMolxĞJĲČ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ lĲĎ kĄŇ o’Ĳ S’¿Ą bŇ hČ l¡Č wĘ
8 hŇ yĎÃhĎ wĘ : HlĲĎ Myq¡Ă yYĂ UĘ hČ wĘ HtĎŔ dĎŇ YăŁ mĘ C ÉhĎ ybĆÄ YŁ =lkĎŇ wĘ l’ĳĄ yrĂ’Ğ=l‘Č My’¡Ă bĘŇ ~ĲŁ hČ

rSĆÄ ’ĞkĲČŇ wĘ ůoSpĘŇ nČ hŇ qăĎyrĄwĘ ÈZyqĂ hĄ wĘ lkĄę o’ hŇ eăĄhĂ wĘ bŇ ‘ĄÁ rĎhĲĎ MŁlÄxĞ yĲČ žrSĆ ’ĞJĲČ
NJăĄ hŇ qĳĎqĄ oS oS¡ pĘŇ nČ wĘ PŇ yĄŔ ‘Ď hŇ eăĄhĂ wĘ ÉZyqĂ hĄ wĘ hŇ tĆŔ SŁ hŇ eăĄhĂ wĘ É’mĄ ~Ď hČ MŁlą xĞ yĲČ

: NoIĲYĂ rh¿Č =l‘Č My’¡Ă bĘŇ ~ĲŁ hČ MyĂŔoGhČ =lJĎ ÉNomhĞ hŇ yĆęhĘ yĲĂ

9 âl¿ wĘ C‘¡ nĎ NyĂyČŔ =âlwĘ CrăkĘŇ SĲĎ C‘SĳŁ wĎ C‘¡SĘ ‘ČêĲČSĘ hĂ ChmĎŔ tĘŇ C Chă mĘ hĘ mČ tĘŇ hĂ
10 MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄ=tŇ ’Ć M~¡Ą ‘Č yĘwČ hŇ mĎŔ DĄrĘêČ xČ Cră ÉhoĎhyĘ MkąĆŇ ylĄ ‘Ğ ëŇ sČÄ nĎ=yJĲĂ : rkĲĎŇ SĄ
11 tŇ CzăxĎ MkĆÁ lĎ yhĂÄ êĘ wČ : hŇ iĲĎ JĂ Myz¡ĂxŁ hĲČ Mk¿ĆŇ ySĄ ’Ň rĲĎ=tŇ ’Ć wĘ My’ËĂ ybĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć

rpsË hř ‘Čd¿ĄŇ oy=l’Ć otę ’Ł CnăêĘ yĂ=rSĲĆ ’Ğ ůMCtŇ xĎ hĲĆ rpĆŇ iăĄ hČ ÈyrĄbĘŇ dĂŇ JĘ lJęŁ hČ
12 rpĆŇ iĄę hČ NêăČ nĂ wĘ : ’ChĲ MCt¡Ň xĎ yJ¿Ă lkČŔ C’ âlă ÉrmČ ’Ď wĘ hŇ zĳĆ=’nĎ ’răĎqĘ rm¡Ł ’Ň lĄ

yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ rmČě ’Ď wĘ hŇ zĳĆ=’nĎ ’răĎqĘ rm¡Ł ’Ň lĄ rpĆŇ sËĄ ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č
: rpĆŇ sĲĄ

13 ynĂ CdŔ BĘ JĂ ÉwytĎŇ pĎŇ WĘ bĂŇ C wypąĂŇ BĘ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉSGČnĂ yJąĂ N‘Č yČ ť ynĎę dŇŁ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
14 NkĄę lĎ : hŇ dĲĎŇ UĎ lĚ mĘ MyS¡Ă nĎ’Ğ tŇ w¿ČYĘ mĂ ytĂŔ ’Ł ÉMtĎŇ ’Ď rĘyĂ yhąĂ êĘ wČ yeĂ UĳĆ mĂ qxăČ rĂ oB¡ lĂ wĘ

tŇ măČ kĘŇ xĎ ÉhdĎŇ bĘŇ ’ĲĎ wĘ ’lĆ pĳĆŇ wĎ ’lăĄ pĘŇ hČ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć ’yl¿Ă pĘŇ hČ lĘ PŇ sËĂ oy yn¿ĂnĘ hĂ
15 Myq¿Ă ymĂ ‘ĞUĲČ hČ yohË : rêĲĎêČsĘ êĂ wyn¡ĎbŇŁ nĘ tŇ n¿Č ybĂŇ C wymĎŔ kĎŇ xĞ

Cn’¡Ą rŁ ym¿Ă CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MhĆŔ yWĄ ‘ĞmĲČ ÉëSĎ xĘ mČ bĘŇ hŇ yąĎhĎ wĘ hŇ YĳĎ ‘Ą rêăĂ sĘ lČ ho¡ĎhymĲĄ
16 hŇ WąĆ ‘ĞmĲČ rmČÄ ’Ň yŁ =yJĲĂ bŇ SĳĄ xĎ yĲĄ rY¡ĄIŁ hČ rmĆ x¿Ł JĘ =M’Ă MkĆŔ JĘ pĘŇ hČÄ : Cn‘ĲĄdĘŇ yĲŁ ym¿Ă C
17 Édo‘=’olhĞ : NybĲĂŇ hĄ âl¿ or¡YĘ oylĘ rm¿Č ’Ď rYĆ yËĄwĘ ynĂ WĎŔ ‘Ď âlă ÉChWĄÄ ‘Ł lĘ
18 C‘ÌmĘ SĲĎ wĘ : bŇ SĲĄ xĎ yĲĄ r‘Č I¿ČlČ lm¡Ć rĘJČ hČ wĘ lmĳĆ rĘJČ lČ Non¡bĎŇ lĘ bŇ S¿Ď wĘ r‘ĎŔ zĘmĂ T‘ăČmĘ

Myr¡ĂwĘ‘Ă yn¿Ąy‘Ą ëŇ SĆ xŔŁ mĄ C lpĆŇ ’ăŁ mĄ C rpĆŇ sĳĄ =yrĄbĘŇ DĂ MyS¡Ă rĘxĄ hČ ’ChË hČ =MoIĲbČŇ
19 Sod¿Ň qĘ BĂ MdĎŔ ’Ď ynăĄoybĘŇ ’Ć wĘ hŇ xĳĎ mĘ WĂ ho¡ĎhyBĲČ MywËĂnĎ‘Ğ CpÌŇ sĘ yĲĎwĘ : hŇ nĎ y’ĲĆ rĘêĂ
20 : NwĆ’ĲĎ ydĄŇ qĘ S¿Ł =lJĎ Ct¡Ň rĘkĘŇ nĂ wĘ ZlĳĄ hŇ lĎ kăĎŇ wĘ Zyr¡Ă‘Ď sp¿ĄŇ ’Ď =yJĲĂ : ClygĲĂŇ yĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
21 : qyDĲĂYČ Chê¡Ł bČŇ CF¿ IČwČ NCSĳ qŁ yĘ r‘Čè¡Č BČ xČ yk¿ĂŇ oUlČ wĘ rbĎŔ dĎŇ BĘ ÉMdĎŇ ’Ď y’ąĄyTĂ xĞmĲČ
22 hŇ d¡ĎŇ jĎ rS¿Ć ’Ğ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ

: CrwĲĎxĹyĲĆ wyn¿ĎjĎ hŇ ê¡Ď ‘Č âl¿ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉSobŇ yĄ hŇ êąĎ ‘Č=âlĲ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć
yk

.yrqw bytk rpĆsĄ ’"sb ,yrq rpĆsĄ ,bytk rpĆiĄhČ v.11 .Tkwww.bibleist.ru



652 hy‘Vy 29:23—30:18

sŘ12 ÉCSyDĂÄ qĘ hĂ wĘ ymĳĂ SĘ CSyDăĂqĘ yČ oB¡ rĘqĂ BĘ ydËČŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ wydĎÂlĎ yĘ otŇ ’Ł rĘbĂ ţ yJăĂ 23

xČ Cr¡=y‘ĄtĲŇŁ C‘¿dĘŇ yĲĎwĘ : CYyrĲĂ‘ĞyĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ SodăŇ qĘ =tŇ ’Ć 24

ÉMyrĂrĘosĲ MynąĂBĎ yohă : xqČ lĲĆ =CdŇ mĘ lĘ yĂ Myn¡ĂgĘŇ orwĘ hŇ nĳĎ yBĂ l
N‘ČmËČ lĘ yxĳĂ Cr âlă wĘ hŇ k¡ĎŇ iĄ mČ ëŇ s¿Ł nĘ lĂ wĘ yeĂŔ mĂ âlă wĘ ÉhYĎ ‘Ą tŇ oWą ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
Cl’ĳĎ SĎ âlă yp¡ĂŇ C MyĂrČŔ YĘ mĂ tŇ dĆŇ răĆlĎ ÉMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ =l‘Č tŇ ’Ň F¡Ď xČ tŇ op¿Ň sĘ 2

zo‘¿mĎ MkËĆŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ lY¿ĄBĘ tŇ os¡ xĘ lČ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ zo‘ămĎ BĘ Ézo‘lĎ 3

N‘ČY¡Ł bĘŇ Cy¿hĎ =yJĲĂ : hŇ UĲĎ lĂ kĘŇ lĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ =lYĄBĘ tŇ Cs¿ xĎ hĲĆ wĘ tŇ SĆ bĳŇŁ lĘ hŇ ‘¡Ł rĘjČ 4

omlĳĎ Cly‘ăĂoy=âlĲ M‘¡Č=l‘Č Sy’Ă bĂŔ hŁ lJăŁ : C‘yGĲĂ yČ sn¿ĄxĎ wyk¡ĎŇ ’Ď lĘ mČ C wyrĳĎWĎ 5

: hŇ jĲĎ rĘxĆ lĘ =MgČŇ wĘ tŇ SĆ b¡ŇŁ lĘ yJ¿Ă ly‘ĂŔ ohlĘ âlă wĘ ÉrzĆ‘ĄÄ lĘ âlą
MhĆę mĄ SyĂlăČ wĎ ’ybÌĂŇ lĎ hŇ qĎÁ CYwĘ hŇ rĎÄ YĎ žZrĆ’Ć BĘ bŇ gĆŇ nĳĆ tŇ omă hĞBĲČ ’v¡Ď mČ 6

tŇ SĆ BąĆ DČ=l‘Č wĘ MhĆę lĄ yxĲĄ MyrĂÁ yĎ‘Ğ PŇ tĆŇ JĆÄ =l‘Č žC’WĘ yĂ PŇ pĄŔ o‘mĘ PŇ răĎWĎ wĘ Éh‘ĆpĘŇ ’Ć
qyr¡ĂwĎ lbĆŇ h¿Ć MyĂrČě YĘ mĂ C : Cly‘ĲĂ oy âl¿ M‘¡Č=l‘Č MtĎŔ rŁ YĘ o’Ĳ ÉMyQĂ mČ GĘ 7

Hb¿ĎŇ tĘŇ kĎŇ ’oBă hŇ êĎę ‘Č : tŇ bĆŇ SĲĎ Mh¡Ą bŇ hČ r¿Č tŇ ’Ň ŁzŔlĎ ytĂŇ ’Ň răĎqĎ ÉNkĄŇ lĎ CrzĳŁ ‘Ę yČ 8

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č dŇ ‘¡ČlĎ NorŔ xĞ’ĲČ MoyălĘ ÉyhĂ tĘŇ C HuĳĎxĚ rpĆŇ săĄ =l‘Č wĘ Mê¡Ď’Ă xČ ClË =l‘Č
tŇ r¿Čoê ‘Č om¡ SĘ Cb¿Ň ’Ď =âlĲ MynĂěBĎ MySĳĂ xĎ JĲĆ Myn¡ĂBĎ ’ChŔ ÉyrĂmĘ M‘ąČ yJăĂ 9

Cnl¡Ď =CzxĹtĲĆŇ âl¿ MyzĂŔxŁ lăČ wĘ C’Ŕ rĘtĂŇ âlă ÉMy’Ă rŁ lĲĎ CrąmĘ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ : hoĲĎhyĘ 10

CF¡ hČ ëŇ rĆdĆŔ =yeĄmĂ CrCsť : tŇ oQĲ tČŇ hĞmĲČ Cz¡xĞ tŇ oqŔ lĎ xĞ CnlăĎ =CrBĘ DČ tŇ oxĳ kŇŁ nĘ 11

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ =tŇ ’Ć Cnyn¡ĄjĎ mĂ CtŇ yB¿Ă SĘ hČ xrČ’ĳŁ =yeĄmĂ
hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎBČ Mk¡ĆŇ sĘ ’Ď mĲĎ N‘Č y¿Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ SodăŇ qĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 12

NwăŁ ‘ĎhĲĆ ÉMkĆŇ lĎ hŇ yąĆhĘ yĲĂ NkĄę lĎ : wylĲĎ ‘Ď Cn¡‘ĞèĲĎ êĲĂ wČ zolŔ nĎ wĘ qSĆ ‘ăŁ BĘ ÉCxTĘ bĘŇ êĂ wĲČ 13

‘tČŇ p¡ĆŇ lĘ M’¿Ł tĘŇ jĂ =rSĆ ’Ğ hŇ bĳĎŇ GĎWĘ nĂ hŇ măĎ oxBĘ hŇ ‘¡ĆbĘŇ nĂ lpĄŔ nŁ ZrĆpăĆŇ JĘ hŇ EĆŔhČ
lmĳŁ xĘ yČ âlă tŇ Ct¡Ň JĎ MyrËĂYĘ oy lbĆŇ nÌĄ rbĆŇ SĄÄ JĘ HrĎbĎŇ SĘ Cţ : HrĲĎbĘŇ SĂ ’ob¿Ň yĎ 14

MyĂm¡Č PŇ ŁW¿ xĘ lČ wĘ dŇ CqŔ IĎmĂ ÉS’Ą tŇ oê¿xĘ lČ WrĆxĆŔ ÉotŇ êĎkĂŇ mĘ bĂŇ ’YąĄUĎ yĂ=âlĲ wĘ
l’Ąę rĎWĘ yĂ SodăŇ qĘ hoĂÁhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ğ žrmČ ’Ď =hŇ kĲŇŁ yJăĂ : ’bĆŇ GĲĆmĂ 15

âl¡ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ rČCbĲŇ GĘ hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ hŇ xĎŔ TĘ bĂŇ bĘŇ C ÉTqĄSĘ hČ BĘ NC‘Ŕ SĄ CăĎêĂ ÉtxČ nČÄ wĎ hŇ bąĎŇ CSBĘ
lqăČ=l‘Č wĘ NCsĳ CnêĘ NJăĄ =l‘Č sCn¡ nĎ sCs¿ =l‘Č ykËĂŇ =âl Cr¿mĘ ’Ň êÄŁ wČ : MtĲĆŇ ybĂŇ ’Ğ 16

dŇ xĎŔ ’Ć tŇ răČ‘ĞGĲČ ÉynĄjĘ mĂ dŇ xĎę ’Ć PŇ lĆ ’ăĆ : MkĲĆŇ ypĄŇ dĘŇ rĲŁ CQu¿ČyĂ NJ¡Ą =l‘Č bŇ JĎŔ rĘnĂ 17

S’Ň răŁ =l‘Č ÉNrĆêÄŁ JČ MêĆę rĘtČŇ onĲ =M’Ă dŇ ‘ăČ CsnĳĚêĎ hŇ è¡Ď mĂ xĞ tŇ r¿Č‘ĞGĲČ ynËĄjĘ mĂ
Nk¿ĄŇ lĎ wĘ MkĆŔ nĘ nČxĞlĲČ ÉhoĎhyĘ hŇ JąĆ xČ yĘ NkĄÂ lĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ hČ =l‘Č se¡ĄkČŇ wĘ rhĎŔ hĎ 18
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: olĲ ykĄŇ ox¿ =lJĎ yr¡ĄSĘ ’Č hoĎŔhyĘ ÉTjĎ SĘ mĂ yhąĄŁl’Ĺ=yJĲĂ MkĳĆŇ mĘ xĆ rĲČlĘ MCr¡yĎ
19 hŇ JĆę bĘŇ tĂŇ =âlĲ okăŇ BĎ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ bŇ S¡Ą yĄ NoI¿YĂ BĘ M‘ËČ=yJĂ
20 rY¡Ď MxĆ l¿Ć ynËĎdŇŁ ’Ğ MkÌĆŇ lĎ NtČÄ nĎ wĘ : ëŇ nĲĎ‘Ď ot¡Ň ‘ĎmĘ SĎ JĘ ìŇ qĆŔ ‘ĞzĲČ loqă lĘ ÉìnĘ xĘ yĎ NonąxĎ

: ìŇ yrĲĆom=tŇ ’Ć tŇ o’¿ rŁ ìŇ yn¡Ćy‘Ą Cy¿hĎ wĘ ìŇ yrĆŔ om Édo‘ PŇ n¿ĄJĎ yĂ=âlĲ wĘ ZxČ lĳĎ MyĂmăČC
21 obŔ CkăŇ lĘ ÉërĆDĆÄ hČ hŇ ząĆ rmĳŁ ’Ň lĄ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ mĄ rbĎŔ dĎŇ hŇ nĎ‘Ę măČ SĘ êĂ ÉìynĆÄ zĘ’Ď wĘ
22 ìŇ jĆŔ sĘ kČŇ ylăĄ ysĂ jĘ ÉyCjYĂ =tŇ ’Ć MtĆę ’Ň UĄ TĂ wĘ : Cly’ĲĂ mĘ WĘ tČŇ yk¿ĂŇ wĘ Cnym¡Ă ’ĞtĲČŇ yJ¿Ă
23 žNtČŇ nĎ wĘ : olĲ rmČ ’Ň ê¿Ł ’Y¡Ą hŇ wĎŔdĎŇ omă JĘ ÉMrĄzĘêĂ ìŇ bĳĆŇ hĎ zĘ tŇ kăČŇ iĄ mČ tŇ D¡ČpĚŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ ’ăČ CbŇ êĘ ÉMxĆ lĆÄ wĘ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ‘răČzĘêĂ =rSĆ ’Ğ ìÁ ‘ĞrĘzČ rTČÄ mĘ
24 MypăĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ wĘ : bŇ xĲĎ rĘnĂ rJ¿Č ’Ch¡ hČ MoI¿BČ ìŇ ynËĆqĘ mĂ hŇ ‘¿ĆrĘyĂ NmĳĄ SĎ wĘ NS¡Ą dĎŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ

tŇ xČ r¡ČbĎŇ hŇ r¿ĆzŁ =rSĆ ’Ğ ClkĳĄŇ ’Ň yŁ Zym¡Ă xĎ lyl¿Ă BĘ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ ÉydĄŇ bĘŇ ‘ĲŁ MyrĂę yĎ‘ĞhĲĎ wĘ
25 Myg¡ĂŇlĎ jĘ hŇ ’ĎŔ vĎ nĂ hŇ ‘ăĎbĘŇ GĂ =lJĎ É l‘Č wĘ hČ bęŁ GĎ rhăČ =lJĎ =l‘Č ű hŇ yăĎhĎ wĘ : hŇ rĲĆzĘUĂ bČŇ C
26 ÉhnĎbĎŇ QĘ hČ =ro’ hŇ yąĎhĎ wĘ : MylĲĂ DĎgĘŇmĂ lp¡ŇŁ nĘ BĂ bŇ rĎŔ gŇrĆhăĆ ÉMoyBĘ MyĂmĳĎ=ylĄ bĘŇ yĂ

MymĳĂ IĎhČ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ro’¡ JĘ MyĂtČŔ ‘ĎbĘŇ SĂ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉhUĎ xČ hĲČ ro’ą wĘ hŇ UĎŔ xČ hĲČ ro’ă JĘ
: ’jĲĎ rĘyĂ ot¡Ň JĎ mČ ZxČ m¿Č C oUŔ ‘Č rbĆŇ SăĆ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ SbąŇŁ xĞ MoyęBĘ

27 ÉwytĎŇ pĎŇ WĘ hŇ ’ĳĎ vĎ mČ dŇ bĆŇ k¡ŇŁ wĘ ojŔ ’Č r‘ăĄBŁ qxĎŔ rĘUĆ mĂ ’BăĎ ÉhoĎhyĘ=MSĲĄ hŇ eąĄhĂ
28 r’Ň CăĎYČ =dŇ ‘Č ÉPTĄ oS lxČ nąČJĘ oxÂ CrwĘ : tŇ lĆ kĲĎŇ ’Ł S’¿Ą JĘ on¡ oSlĘ C M‘Č zČŔ C’lĘ măĎ

: MyUĲĂ ‘Č yy¿ĄxĎ lĘ l‘¡Č hŇ ‘ĆŔ tĘŇ mČ NsĆ răĆwĘ ’wĘSĳĎ tŇ pČŇ năĎBĘ My¡ĂogŇ hŇ p¿ĎŇ nĎhĞlĲČ hŇ YĆŔ xĹyĲĆ
29 ÉëlĄ ohJĲČ bŇ bĎę lĄ tŇ xăČ mĘ WĂ wĘ gŇxĳĎ =SDĆqČ tĘŇ hĂ lyl¡Ą JĘ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉryèĂ hČ
30 hoĎÁhyĘ ‘Č ymĂÄ SĘ hĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ rCY¿ =l’Ć ho¡ĎhyĘ=rhČ bĘŇ ’ob¿Ň lĎ lylĂŔ xĎ BĲĆ

hŇ lĳĎ kĄŇ o’Ĳ S’ăĄ bŇ hČ l¡Č wĘ PŇ ’ČŔ PŇ ‘Č zăČBĘ hŇ ’ĆŔ rĘyČ Éo‘orzĘ tŇ xČ nąČwĘ olę oq dŇ ohă =tŇ ’Ć
31 : hŇ JĲĆ yČ TbĆŇ è¡Ą BČ rCèĳ ’Č tŇ xăČ yĄ ho¡ĎhyĘ lou¿ mĂ =yJĲĂ : dŇ rĲĎBĎ NbĆŇ ’¿Ć wĘ MrĆz¡ĆwĎ ZpĆŇ n¿Ć
32 Myj¡Ă tĚŇ BĘ wylĎŔ ‘Ď ÉhoĎhyĘ xČ ynąĂyĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ dĎŔ sĎ CmĲ hŇ FăĄ mČ ÉrbČŇ ‘ĞmĲČ lJąŁ hŇ yĎęhĎ wĘ
33 É lCmtĘŇ ’Ć mĲĄ ëŇ Crą‘Ď=yJĲĂ : hř bĲ =MxČ lĘ nĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ tŇ om¿ xĞlĘ mĂ bĘŇ C tŇ orĳeŁ kĂŇ bĘŇ C

ÉMyYĂ ‘ĄwĘ S’ąĄ HtĎę rĎdĚŇ mĘ bŇ xĳĂ rĘhĂ qymăĂ ‘Ę hĆ Nk¡ĎŇ Ch ëŇ lĆ U¿Ć lČ ’wřhË =MGČ hŇ êĆŔ pĘŇ êĎ
: HBĲĎ hŇ r¡Ď‘ĞBĲŁ tŇ yrĂŔ pĘŇ GĎ lxČ năČJĘ ÉhoĎhyĘ tŇ mąČ SĘ nĂ hŇ BĄŔ rĘhČ

’l bŇ kĆŇ rĆÁ =l‘Č CxÄ TĘ bĘŇ IĂwČ Cn‘ĳĄèĎ yĂ Mys¡Ă Cs=l‘Č hŇ rĎŔ zĘ‘ĆlĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ MydąĂŇ rĘIĲŁ hČ yohă
yk
,y’lbbl HBĎ wyl‘ rsmn ,r"tw +rt ,’"yd ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk MBĎ ’"sb ,yrq MBĎ ,bytk HBĎ v.32 .l
w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ ,bytk ’Ch v.33 .oB s"tw ‘"tb ,HbĎ rybsw bytk MBĎ ’"sbw
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l’ĄŔ rĎWĘ yĂ SodăŇ qĘ =l‘Č ÉC‘SĎ âlą wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ Cmă YĘ ‘ĲĎ=yJĂ ÉMySĂ rĎjĲĎ l‘ąČwĘ bŇ rĎę yJăĂ
âlă wyr¡ĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ ‘rĎŔ ’bĄŇ IăĎwČ ÉMkĎŇ xĎ ’Chą =MgČŇ wĘ : CSrĲĎdĎŇ âl¿ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć wĘ 2

ÉMdĎŇ ’Ď MyĂrąČYĘ mĂ C : NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł tŇ r¡ČzĘ‘Ć=l‘Č wĘ My‘ĂŔ rĄmĘ tŇ yBăĄ =l‘Č ÉMqĎ wĘ rysĳĂ hĄ 3

ÉrzĄo‘ lSąČ kĎŇ wĘ odę yĎ hŇ FăĆ yČ hoĎÂhywĲČ xČ Crĳ=âlwĘ rW¡Ď BĎ Mh¿Ć ysĄ CsĲ wĘ l’ĄŔ =âlwĲĘ
: NCyĲlĎ kĘŇ yĂ MQ¿Ď JĚ wD¡ĎxĘ yČwĘ rzĚŔ‘Ď lpăČŇ nĎ wĘ

=l‘Č rypĂÁ JĘ hČ wĘ hŇ yĄÄrĘ’Č hĲĎ žhGĆhĘ yĆ rSăĆ ’ĞJĲČ ylČÃ’Ą ű hoăĎhyĘ=rmČ ’ĲĎ hŇ kăŇŁ yJăĂ 4

Mn¡Ď omhĞmĲĄ C tŇ xĎŔ yĄ âlă ÉMlĎ oumĂ My‘ĂŔ rŁ âlă mĘ ÉwylĎ ‘Ď ’rąĄuĎ yĂ rSĆÄ ’Ğ oję rĘTČ
=l‘Č wĘ NoI¡YĂ =rhČ =l‘Č ’B¿Ł YĘ lĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉdrĄyĄ NJĄę hŇ nĳĆ‘ĞyĲČ âlă
Non¿ GĎ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ NgËĄŇ yĎ NJĄę tŇ opŔ ‘Ď MyrăĂjĽ YĂ JĘ : HtĲĎŇ ‘ĎbĘŇ GĂ 5

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ hŇ r¡ĎsĎ Cqym¿Ă ‘Ę hĆ rSËĆ ’ĞlĲČ CbŇ CSę : TylĲĂ mĘ hĂ wĘ xČ s¿Ł jĎ ly~¡Ă hĂ wĘ 6

rSĆÄ ’Ğ obĳŇ hĎ zĘ yl¡Ą ylĂ ’ĹwĲĆ ojŔ sĘ kČŇ ylăĄ ylĂ ’Ĺ Sy’Ă ť NCsę ’Ď mĘ yĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ yJĂ ť 7

bŇ rĆx¿ĆwĘ Sy’ĂŔ =âl bŇ rĆxăĆBĘ ÉrCè’Č lpąČŇ nĎ wĘ : ’TĘ xĲĄ Mk¡ĆŇ ydĄŇ yĘ MkËĆŇ lĎ CW¿ ‘Ď 8

Éo‘lĘ sČ wĘ : CyĲhĘ yĲĂ sm¿Č lĎ wyr¡ĎCxbČŇ C bŇ rĆxĆŔ =ynĄjĘ mĂ Éol sn¿Ď wĘ CelĳĆ kĞŇ ’Ň êĲŁ Md¡ĎŇ ’Ď =âlĲ 9

NoIŔYĂ BĘ Éol rC’¿ =rSĆ ’Ğ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ wyrĳĎWĎ se¡ĄmĂ Cê¿xČ wĘ robŔ ‘ĞyĲČ rogăŇUĎ mĂ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ol¡ rCe¿tČŇ wĘ

Sy’¿Ă =hŇ yĎhĲĎ wĘ : CrŁWĲ yĎ Tj¿Ď SĘ mĂ lĘ Myr¡ĂWĎ lĘ C ëŇ lĆ mĳĆ =ëŇ lĎ mĘ yĂ qdĆŇ Y¡ĆlĘ Nh¿Ą bl, 2

dŇ b¡ĄŇ JĎ =‘lČ sĲĆ lY¿ĄJĘ NoyŔYĎ BĘ MyĂmăČ=ygĄŇlĘ pČŇ JĘ MrĆzĳĎ rtĆŇ săĄ wĘ xČ Cr¡=’bĄŇ xĞmĲČ JĘ
: hŇ nĎbĘŇ SĲČ qĘ êĂ My‘¡ĂmĘ SĲŁ yn¿ĄzĘ’Ď wĘ My’ĳĂ rŁ ynăĄy‘Ą hŇ nĎ y‘¡ĆSĘ tĂŇ âl¿ wĘ : hŇ pĲĎŇ yĄ‘Ğ ZrĆ’¿ĆBĘ 3

: tŇ oxĲ YĎ rB¿Ą dČŇ lĘ rh¡Ą mČ êĘ MygĂŔ QĘ ‘Ă NoSă lĘ C tŇ ‘ČdĳĎŇ lĎ NybăĂŇ yĎ Myr¡ĂhĎ mĘ nĂ bŇ b¿ČŇ lĘ C 4

É lbĎŇ nĎ yJąĂ : ‘Č oSĲ rm¡Ą ’Ď yĲĄ âl¿ ylČě ykĂŇ lĘ C bŇ ydĳĂŇ nĎ lb¡ĎŇ nĎlĘ dŇ o‘Ë ’r¿ĄuĎ yĂ=âlĲ 5, 6

ÉhoĎhyĘ=l’Ć rBąĄdČŇ lĘ C PŇ nĆxęŁ tŇ oWă ‘ĞlĲČ NwĆ’ĳĎ=hŇ WĆ ‘ĞyĲČ oB¡ lĂ wĘ rBĄŔ dČŇ yĘ hŇ lăĎ bĎŇ nĘ
wylăĎ JĄ yl¡Č kĄŇ wĘ : rysĲĂ xĘ yČ ’m¡Ą YĎ hŇ q¿ĆSĘ mČ C bŇ ‘ĄŔ rĎ SpĆŇ năĆ ÉqyrĂhĎ lĘ hŇ ‘ĎŔ oê 7

rB¿Ą dČŇ bĘŇ C rqĆSĆŔ =yrĄmĘ ’Ă BĘ ÉMywřn‘ lBąĄ xČ lĘ Z‘ĎŔ yĎ tŇ oUă zĂ ’Chť My‘ĳĂrĎ
: MCqĲ yĎ tŇ ob¿Ň ydĂŇ nĘ =l‘Č ’Ch¡ wĘ Z‘ĳĎyĎ tŇ obăŇ ydĂŇ nĘ bŇ yd¡ĂŇ nĎ wĘ : TjĲĎ SĘ mĂ Noy¡bĘŇ ’Ć 8

hŇ eĎ z¡Ą’Ę hČ tŇ oxŔ TBĲŁ ÉtonBĎ ylĳĂ oq hŇ nĎ‘Ę măČ SĘ hŇ nĎmĘ q¡Ł tŇ oeŔ nČ’ĞSĲČ ÉMySĂ nĎ 9

PŇ sĆ ’¡Ł ryYĂŔ bĎŇ hŇ lăĎ JĎ yJĂ ť tŇ oxĳ TĘ BĲŁ hŇ nĎ zĘG¡ČrĘêĂ hŇ nĎŔ SĎ =l‘Č ÉMymĂ yĎ : ytĲĂŇ rĎmĘ ’Ă 10

ylb
Nkw yrqw bytk MyIĂnĂ‘Ğ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sb ,yrq MyIĂnĂ‘Ğ ,bytk MywĂnĎ‘Ğ v.7 .bl
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11 hŇ rĎog¡ŇxĞ wĲČ hŇ rĎ‘ŔŁ wĘ hŇ TĲĎ SăŁ jĘ tŇ oxĳ TĘ BĲŁ hŇ zĎg¡ĎŇrĘ tŇ oeŔ nČ’ĞSĲČ ÉCdŇ rĘxĂ : ’obĲŇ yĎ yl¿Ă BĘ
12 : hŇ IĲĎrĂjŁ NpĆŇ G¡Ć=l‘Č dŇ mĆ xĆě =ydĄŇ WĘ =l‘Č MydĳĂŇ pĘŇ sĲŁ MyĂd¡ČŇ SĎ =l‘Č : MyĂYĲĎ lĎ xĞ=l‘Č
13 hŇ y¡ĎrĘqĂ WoWŔ mĎ yêăĄBĎ =lJĎ =l‘Č yJĂ ť hŇ lĳĆ ‘ĞêĲČ rym¡Ă SĎ Zoq¿ yUĂŔ ‘Č tŇ măČ dĘŇ ’Č l‘Č ť
14 dŇ ‘ąČbĘŇ hŇ yĎÄhĎ NxČ bČÁ wĎ lpĆŇ ‘ăŁ bŇ EĳĎ‘Ě ry‘¡Ă Nom¿ hĞ SFĎŔ nĚ Nomă rĘ’Č =yJĲĂ : hŇ zĲĎyQĂ ‘Č
15 hŇ r¿Ć‘Ď yĄÄ=dŇ ‘Č : MyrĲĂdĎŇ ‘Ğ hŇ ‘¿ĄrĘmĂ My’¡Ă rĎjĘ WoW¿ mĘ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č Étor‘ĎmĘ

: bŇ SĲĄ xĎ yĲĄ r‘Č I¿ČlČ lmĆ rĘkČŇ wĘ lmĆŔ rĘJČ lČ ÉrBĎ dĘŇ mĂ hŇ yąĎhĎ wĘ MorĳUĎ mĂ xČ Cr¡ CnylËĄ‘Ď
16, 17 hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ hŇ yËĎhĎ wĘ : bŇ SĲĄ êĄ lm¿Ć rĘJČ BČ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C TjĳĎ SĘ mĂ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ Nk¿ČŇ SĎ wĘ

18 bŇ S¿Č yĎwĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č xTČ b¡ĆŇ wĎ Tq¿ĄSĘ hČ hŇ qĎŔ dĎŇ ~Ę hČ ÉtdČŇ bŇŁ ‘ĞwĲČ Molĳ SĎ hŇ q¡ĎdĎŇ ~Ę hČ sŘ13

: tŇ oeĲ nČ’ĞSĲČ tŇ x¡Ł CnmĘ bĂŇ C MyxĂŔ TČ bĘŇ mĂ ÉtonJĘ SĘ mĂ bĘŇ C Molĳ SĎ hŇ wăĄnĘ BĂ yU¡Ă ‘Č
19, 20 y‘¡ĄrĘzĲŁ MkĆě yrĄSĘ ’Č : ry‘ĲĂhĎ lj¿Č SĘ êĂ hŇ l¡Ď pĘŇ èĂ bČŇ C r‘Č IĳĎhČ tŇ dĆŇ răĆBĘ dŇ r¡ČbĎŇ C

gl yohă : romĲ xĞhĲČ wĘ roè¡ hČ =lgĆŇrĲĆ yx¿Ą QĘ SČ mĘ MyĂmĳĎ=lJĎ =l‘Č
ÉddĄŇ oS ìąŇ mĘ tĲĂŇ hĞJĲČ obĳŇ CdŇ gĘŇbăĎŇ =âlwĘ dŇ g¡ĄŇ obŇ C dŇ CdŔ SĎ âlă ÉhêĎ’Č wĘ dŇ dĄę oS

2 ìăŇ lĘ Cne¡ĄxĎ ho¿ĎhyĘ : ëŇ bĲĎŇ =CdŇ GĘ bĘŇ yĂ dŇ G¡Ł bĘŇ lĂ ì¿Ň tĘŇ ŁlĲ eĘ JČ dŇ èČŔ Cê
3 NomŔ hĎ louă mĂ : hŇ rĲĎYĎ tŇ ‘¿ĄBĘ Cnt¡ĄŇ ‘Ď CSyĘ=PŇ ’Č MyrĂŔ qĎ BĘ lČ ÉM‘ĎrŁ zĘ hŇ yąĄhĹ CnyCĳĂqĂ
4 lysĳĂ xĎ hĲĆ PŇ sĆ ’¡Ł MkĆŔ lĘ lČ SĘ PŇ iăČ ’Ě wĘ : MyĲĂoG CY¡ pĘŇ nĲĎ ìŇ tĆŔ mĚ mĘ orămĄ MyUĳĂ ‘Č Cd¡Ň dĘŇ nĲĎ
5 NoIŔYĂ ’QăĄ mĂ MorĳmĎ Nk¡ĄŇ SŁ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ bŇ GăĎWĘ nĂ : oBĲ qq¿ĄoS Myb¡ĂŇ GĄ qè¿Č mČ JĘ
6 tŇ ‘ČdĳĎŇ wĎ tŇ măČ kĘŇ xĎ tŇ ‘¡Ł CSyĘ NsĆ x¿Ł ìŇ yêĆŔ ‘Ă tŇ năČ Cm’Ĺ ÉhyĎhĎ wĘ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ

: orĲYĎ o’Ĳ ’yh¿Ă ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Č rĘyĂ
7, 8 tŇ oQŔ sĂ mĘ CUSăČ nĎ : NCyĲJĎ bĘŇ yĂ rm¡Č MolŔ SĎ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ hŇ YĎ xĳĚ Cq¡ ‘ĞYĲĎ MQĎŔ ’Ć rĘ’Ć NhĄ ť

: SonĲ ’Ĺ bŇ S¡Č xĎ âl¿ MyrĂŔ ‘Ď s’ăČ mĎ ÉtyrĂBĘ rpąĄŇ hĄ xrČ’ĳŁ rbăĄŇ ‘Ł tŇ b¡ČŇ SĎ
9 hŇ bĎŔ rĎ‘ĞJĲĎ ÉNorèĎ hČ hŇ yąĎhĎ lmĳČ qĎ Non¡bĎŇ lĘ ryj¿Ă xĘ hĆ ZrĆ’ĎŔ ÉhlĎ lĘ mĘ ’Ě lbąČŇ ’Ď

10 ÉhêĎ‘Č hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ň yŁ MCq¡ ’Ď hŇ ê¿Ď ‘Č : lmĲĆ rĘkČŇ wĘ NS¡Ď BĎ r‘¿ĄnŁ wĘ
11 S’¡Ą MkĆě xĞ CrĲ SqĳČ CdŇ lĘ êăĄ SS¡Č xĞ Cr¿hĞêĲČ : ’WĲĄ eĎ’Ć hŇ ê¡Ď ‘Č MmĎŔ or’ĲĄ
12 S’¿Ą BĎ Myx¡Ă CsJĘ MyY¿Ă oq dŇ yWĳĂ tŇ opăŇ rĘWĘ mĂ MyU¡Ă ‘Č Cy¿hĎ wĘ : MkĲĆŇ lĘ kČŇ ’Ň êĲŁ
13 Myb¡ĂŇ orqĘ C‘¿dĘŇ C ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Myq¡Ă oxrĘ C‘¿mĘ SĂ : Cê~ĲČ yĂ
14 CnlĎę rCgăŇ yĎ ű ymăĂ MypĳĂŇ nĄxĞ hŇ d¡ĎŇ ‘ĎrĘ hŇ z¿ĎxĞ’ĲĎ My’ĂŔ FĎ xČ ÉNoIYĂ bĘŇ CdąŇ xĞjĲĎ : ytĲĂŇ rĎbĚŇ GĘ
15 rb¡ĄŇ dŇŁ wĘ tŇ oqŔ dĎŇ YĘ ëŇ ăĄlhŁ : MlĲĎ o‘ yd¿ĄŇ qĘ omĲ Cnl¡Ď rCg¿Ň yĎ=ymĲĂ hŇ lĎŔ kĄŇ o’Ĳ S’Ą ť

MTąĄ ’Ł dŇ xČ èŔŁ BČ ëŇ măŁ êĘ mĂ ÉwyjĎ JČ r‘ąĄnŁ tŇ ouę SČ ‘ĞmĲČ ‘YČ băĆŇ BĘ s’ĄÂmŁ MyrĳĂSĎ ymĲĄ
16 NJŔŁ SĘ yĂ MymăĂ ormĘ ’Chť : ‘rĲĎBĘ tŇ o’¿ rĘmĲĄ wyn¡Ďy‘Ą MY¿Ą ‘Ł wĘ MymĂŔ DĎ ‘ČmăŁ èĘ mĂ ÉonzĘ’Ď
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oy¡pĘŇ yĎBĘ ëŇ lĆ m¿Ć : MynĲĂ mĎ ’ĹnĲĆ wym¡Ď ymĄ NêĎŔ nĂ omă xĘ lČ oBĳ GČWĘ mĂ My‘¡ĂlĎ sĘ tŇ od¿Ň YĎ mĘ 17

hŇ IąĄ’Č hŇ mĳĎ y’Ą hŇ GăĆhĘ yĆ ì¡Ň BĘ lĂ : MyuĲĂ xČ rĘmČ ZrĆ’¿Ć hŇ nĎ y’¡ĆrĘêĂ ìŇ ynĳĆy‘Ą hŇ nĎ yzăĆxĹêĲĆ 18

âlă z‘¡Ďon M‘¿Č=tŇ ’Ć : MylĲĂ DĎgĘŇUĂ hČ =tŇ ’Ć rp¿ĄŇ sŁ hŇ I¡Ą’Č lqĄŔ SŁ hŇ IăĄ’Č ÉrpĄŇ sŁ 19

NoIŔYĂ hŇ zăĄxĞ : hŇ nĲĎ yBĂ Ny’¿Ą NoS¡ lĎ gŇ‘¿ČlĘ nĂ ‘Č omŔ èĘ mĂ ÉhpĎŇ WĎ yqąĄmĘ ‘Ă M‘ăČ hŇ ’ĳĆ rĘtĂŇ 20

ÉN‘ĎYĘ yĂ=lBČ lhĆ ’ąŁ NnĎę ’ĞSĲČ hŇ wăĆnĎ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ hŇ nĎ y’ĆÄ rĘtĂŇ žìynĆy‘Ą CndĳĄŇ ‘ĞomĲ tŇ y¡ČrĘqĂ
MSĎÂ =M’Ă yJăĂ : CqtĲĄŇ eĎ yĂ=lBČ wyl¡Ď bĎŇ xĞ=lkĎŇ wĘ xYČ nĆŔ lĎ ÉwytĎŇ dŇŁ tĲĄŇ yĘ ‘iąČ yĂ=lBČ 21

ÉoB ëŇ lĆ êąĄ=lBČ MyĂdĳĎŇ yĎ ybăĄŇ xĞrĲČ Myr¡Ă’Ł yĘ Myr¿ĂhĎ nĘ =MoqmĘ CnlĎŔ ÉhoĎhyĘ ryDąĂ’Č
CnqĳĄqĘ xĲŁ mĘ ho¡ĎhyĘ CnTĄŔ pĘŇ SĲŁ ÉhoĎhyĘ yJąĂ : CerĲĆbĘŇ ‘Č yĲČ âl¿ ryD¡Ă’Č yY¿Ă wĘ TyĂSČŔ =ynĂ ’Ľ 22

ÉMnĎrĘêĎ =NkĄŇ Cqą EĘxČ yĘ=lBČ ëŇ yĂlĳĎbĎŇ xĞ CS¡ FĘ nĂ : Cn‘ĲĄySĂ oyĲ ’Ch¿ CnJ¡Ą lĘ mČ ho¿ĎhyĘ 23

=lbČŇ C : zbĲČŇ CzzĘB¿Ď Myx¡Ă sĘ jĂ hŇ BĆŔ rĘmČ É llĎ SĎ =dŇ ‘ĲČ qQąČ xĚ z’ăĎ snĄŔ CWrĘjăĎ=lBČ 24

‘ČmŔŁ SĘ lĂ ÉMyĂogŇ CbąŇ rĘqĂ : NwĲŁ ‘Ď ’W¿Ě nĘ HB¡Ď bŇ S¿Ą IŁ hČ M‘ËĎhĎ ytĂŇ ylĳĂ xĎ Nk¡ĄŇ SĎ rm¿Č ’Ň yŁ dl
: hĎ y’ĲĆ YĎ ’ĹYĲĆ =lkĎŇ wĘ lb¡ĄŇ êĄ HâĎŔ lmĘ C ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ‘mąČ SĘ êĂ CbŇ ySĳĂ qĘ hČ MyU¡Ă ’ĚlĘ C
Mm¡Ď yrĂxĹhĲĆ M’ĳĎ bĎŇ YĘ =lJĎ =l‘Č hŇ m¡Ď xĄ wĘ MyĂŔoGhČ =lJĎ =l‘Č ÉhoĎhylĲČ PŇ YĆqąĆ yJăĂ 2

Cim¿Č nĎ wĘ MSĳĎ ’Ę bĎŇ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ Mh¡Ć yrĄgĘŇpĂŇ C CkŇ lĎŔ SĘ yĚ MhăĆ ylĄ lĘ xČ wĘ : xbČŇ FĲĎ lČ Mn¿ĎtĎŇ nĘ 3

MyĂmĳĎèĎ hČ rpĆŇ i¡Ą kČŇ CQg¿ŇŁ nĎ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lJĎ ÉCumČÄ nĎ wĘ : MmĲĎ DĎmĂ Myr¡ĂhĎ 4

hŇ t¿ĎŇ CĘrĂ=yJĲĂ : hŇ nĲĎ’Ą êĘ mĂ tŇ lĆ b¡ĆŇ nŁ kĘŇ C NpĆŇ GĆŔ mĂ ÉhlĆ ‘Ď lbąŇŁ nĘ JĂ loBŔ yĂ M’ăĎ bĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ 5

: TjĲĎ SĘ mĂ lĘ ym¡Ă rĘxĆ M‘¿Č=l‘Č wĘ dŇ rĄŔ êĄ ModăŇ ’Ĺ=l‘Č ÉheĄhĂ yBĳĂ rĘxČ MyĂm¡ČèĎ bČŇ
MydĂŔ Cê‘Č wĘ ÉMyrĂJĎ MDąČmĂ bŇ lĆ xĄŔ mĄ hŇ nĎSĘ DăČhĚ ÉMdĎŇ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ hoĎÂhylĲČ bŇ rĆxăĆ 6

lod¡Ň GĎ xbČŇ T¿Ć wĘ hŇ rĎŔ YĘ bĎŇ BĘ ÉhoĎhylĲČ xbČŇ ząĆ yJăĂ MylĳĂ y’Ą tŇ oyălĘ JĂ bŇ lĆ x¡Ą mĄ
hŇ tąĎŇ CĘrĂwĘ MyrĳĂyBĂ ’Č =M‘Ă Myr¡ĂpĎŇ C MUĎŔ ‘Ă ÉMymĂ ’Ą rĘ CdąŇ rĘyĲĎwĘ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿ĆBĘ 7

tŇ n¿ČSĘ hoĳĎhylĲČ Mq¡ĎnĎ Moy¿ yJËĂ : NèĲĎ dĚŇ yĘ bŇ lĆ x¿Ą mĄ Mr¡ĎpĎŇ ‘ĞwĲČ MDĎŔ mĂ ÉMYĎ rĘ’Č 8

tŇ yrĳĂpĘŇ gĎŇlĘ Hr¡ĎpĎŇ ‘ĞwĲČ tŇ pĆŇ zĆŔlĘ ÉhĎ ylĆÄxĎ nĘ CkąŇ pĘŇ hĆ nĲĆ wĘ : NoIĲYĂ bŇ yr¿ĂlĘ Mym¡Ă CQSĂ 9

Ml¡Ď o‘lĘ hŇ BĆŔ kĘŇ tĂŇ âlă ÉMmĎ oywĘ hŇ lĎ yĘląČ : hŇ rĲĎ‘ĄBŁ tŇ pĆŇ z¡ĆlĘ HYĎŔ rĘ’Č hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ 10

: HBĲĎ rb¡ĄŇ ‘Ł Ny’¿Ą MyxĂŔ YĎ nĘ xYČ năĄlĘ bŇ rĎŔ xĹêĲĆ ÉrodŇ lĎ roDąmĂ HnĳĎSĎ ‘Ğ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ
hĎ ylËĆ‘Ď hŇ T¿Ď nĎ wĘ HbĳĎŇ =CnJĘ SĘ yĂ bŇ r¡Ą‘Ł wĘ PŇ oS¿ nĘ yČwĘ dŇ ojŔ qĂ wĘ tŇ ’ăČ qĎ ÉhĎ CSÄ rĄywĲĂ 11

hĎ yr¡ĆWĎ =lkĎŇ wĘ C’rĳĎqĘ yĂ hŇ kăĎŇ ClmĘ MS¡Ď =Ny’ĲĄ wĘ hĎ yr¿ĆxŁ : ChbĲŇŁ =ynĄbĘŇ ’Č wĘ Cht¡ŇŁ =wqĲČ 12

hĎ yrĳĆYĎ bĘŇ mĂ BĘ xČ ox¡ wĎ WoU¿ qĂ MyrĂŔ ysĂ ÉhĎ ytĆÄ nŁ mĘ rĘ’Č hŇ tąĎŇ lĘ ‘ĲĎwĘ : spĆŇ ’ĲĎ CyhĘ y¿Ă 13

MyIĂŔ’Ă =tŇ ’Ć ÉMyIĂYĂ CSą gĘŇpĎŇ C : hŇ nĲĎ‘ĞyĲČ tŇ on¿bĘŇ lĂ ryY¡Ă xĎ MyeĂŔ tČŇ hŇ wăĄnĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ 14

ry‘Vw
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Hl¡Ď hŇ ’¿Ď YĘ mĲĎ C tŇ ylĂŔ yQĂ hŇ ‘Ď yGăĂrĘhĂ ÉMSĎ =ëŇ ’Č ’rĳĎqĘ yĂ Ch‘ăĄrĄ=l‘Č ry‘¡ĂWĎ wĘ
15 MSËĎ =ëŇ ’Č HQĳĎ YĂ bĘŇ hŇ răĎgĘŇdĎŇ wĘ hŇ ‘¡ĎqĘ bĎŇ C TQĄŔ mČ êĘ wČ ÉzojqĂ hŇ nąĎ eĘ qĂ hŇ UĎ SăĎ : xČ onĲ mĎ
16 tŇ xąČ ’Č C’rĎŔ qĘ C ÉhoĎhyĘ rpĆŇ sąĄ =l‘ČmĲĄ CSÄ rĘDĂ : HtĲĎŇ C‘rĘ hŇ è¿Ď ’Ă tŇ oI¡dČŇ CY¿ BĘ qĘ nĂ

hŇ CĎŔYĂ ’Chă ÉypĂŇ =yJĂ CdŇ qĳĎpĎŇ âlă Ht¡ĎŇ C‘rĘ hŇ è¿Ď ’Ă hŇ rĎDĎŔ ‘Ę nĆ âlă ÉheĎhĄ mĄ
17 Mh¡Ć lĎ hŇ êĎq¿ČQĘ xĂ odËŇ yĎwĘ lrĎŔ oG ÉNhĆ lĎ lyjąĂ hĂ =’ChĲ wĘ : NYĲĎ BĘ qĂ ’Ch¿ ox¡ CrwĘ

: HbĲĎŇ =CnJĘ SĘ yĂ rod¡Ň wĎ rod¿Ň lĘ hĎ CSŔ rĎyyĲĂ ÉMlĎ o‘=dŇ ‘Č wuĳĎBČ

hl, 2 xČ rÄŁ jĎ : tŇ lĆ ~ĲĎ bČŇ xĞJĲČ xr¡ČpĘŇ tĂŇ wĘ hŇ bËĎŇ rĎ‘Ğ lgÌĄŇtĎŇ wĘ hŇ IĳĎYĂ wĘ rB¡Ď dĘŇ mĂ MCW¿ WĚ yĘ
rd¿ČŇ hĞ HlĎŔ =NêČ nĂ ÉNonbĎŇ QĘ hČ dŇ obąŇ JĘ NeĄŔ rČwĘ tŇ lăČ yGĂ PŇ ’Č ť lgĄętĎŇ wĘ xrČÁ pĘŇ êĂ

: CnyhĲĄŁl’Ĺ rd¿ČŇ hĞ ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ C’¿ rĘyĂ hŇ UĎ hËĄ NorĳèĎ hČ wĘ lm¡Ć rĘJČ hČ
3, 4 ÉCrmĘ ’Ă : CYUĲĄ ’Č tŇ ol¡ SĘ JŁ MyĂJ¿ČrĘbĂŇ C tŇ opĳŇ rĎ MyĂdăČŇ yĎ Cq¡ EĘxČ

lCmă GĘ ’obŔ yĎ MqăĎnĎ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hŇ eąĄhĂ C’rĳĎyêĂ =l’Č Cq¡ zĘxĂ bŇ lĄŔ =yrĄhĞmĘ nĂ lĘ
5 yn¿ĄzĘ’Ď wĘ MyrĳĂwĘ‘Ă ynăĄy‘Ą hŇ nĎxĘ q¡ČjĎ êĂ z’¿Ď : MkĲĆŇ ‘ĞSĲČ ywĘ ’ob¡Ň yĎ ’Ch¿ MyhĂŔ Łl’Ĺ
6 MQĳĄ ’Ă NoSă lĘ Nr¡Ł tĎŇ wĘ xČ iĄŔ jĂ É lIĎ’Č JĲĎ gŇQąĄ dČŇ yĘ z’ăĎ : hŇ nĎxĘ tĲČŇ jĎ êĂ MyS¡Ă rĘxĄ
7 MgČŔ ’ĞlĲČ ÉbrĎèĎ hČ hŇ yąĎhĎ wĘ : hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞBĲĎ Myl¡Ă xĎ nĘ C MyĂmČŔ ÉrBĎ dĘŇ UĂ bČŇ C‘ąqĘ bĘŇ nĂ =yJĲĂ

: ’mĆ gĲŇŁ wĎ hŇ n¿ĆqĎ lĘ ryY¡Ă xĎ HYĎŔ bĘŇ rĂ ÉMyeĂ tČŇ hŇ wąĄnĘ BĂ MyĂmĳĎ y‘ĄCBă mČ lĘ No’¡ UĎ YĂ wĘ
8 Cer¿ĆbĘŇ ‘Č yĲČ=âl HlĎŔ ’rĄuăĎyĂ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ëŇ rĆdąĆŇ wĘ ëŇ rĆdĆę wĎ lClă sĘ mČ MSĎÂ =hŇ yĎhĲĎ wĘ
9 MSĎÁ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âl : C‘Ĳ tĘŇ yĂ âl¿ Myl¡Ă ywĂ’ĹwĲĆ ëŇ rĆDËĆ ëŇ ¿ĄlhŁ omlĳĎ =’ChwĘ ’m¡Ą TĎ

: MylĲĂ C’GĘ Ck¡Ň lĘ hĲĎ wĘ MSĳĎ ’Y¡ĄUĎ tĂŇ âl¿ hŇ eĎlĆŔ ‘ĞyĲČ=lBĲČ ÉtoIxČ ZyrąĂpĘŇ C hŇ yĄęrĘ’Č
10 MSĳĎ ’Ň rŁ =l‘Č Ml¡Ď o‘ tŇ x¿Č mĘ WĂ wĘ hŇ eĎŔ rĂBĘ ÉNoIYĂ C’bąĎŇ C NCbę SĚ yĘ hoĎÁhyĘ yyĄÄCdŇ pĘŇ C sŘ14

: hŇ xĲĎ nĎ’Ğ wĲČ Nog¿Ň yĎ Csn¡Ď wĘ CgŇ yvĂŔ yČ ÉhxĎ mĘ WĂ wĘ NoWą WĎ
wl =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrąĂxĄ nĘ sČ hŇ lĎÂ‘Ď ChIĎęqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UăĆ lČ hŇ nĎÁSĎ hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć ž‘BČ rĘ’Č BĘ yhĂÃ yĘwČ

2 =ëŇ lĆ mĲĆ xlăČ SĘ IĂwČ : MWĲĄ jĘ tĘŇ IĂwĲČ tŇ or¡YĚBĘ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ yrÌĄ‘Ď=lJĎ l‘ăČ ÉrCè’Č
ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =l’Ć hmlË Vř wry SykÌĂŇ QĎ mĂ hŇ qĄÄ SĎ =bŇ rČ=tŇ ’Ć ű rCèă ’Č
hŇ d¿ĄŇ WĘ tŇ Q¡Č sĂ mĘ BĂ hŇ nĎŔ oylĘ ‘ĆhĲĎ hŇ kăĎŇ rĄBĘ hČ ÉtlČ ‘ĎtĘŇ BĂ dŇ męŁ ‘ĞIĲČwĲČ dŇ bĳĄŇ JĎ lyxăĄ BĘ

3 É’nĎbĘŇ SĆ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ChI¡ĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ Myq¿Ă yĎlĘ ’Ć wylËĎ ’Ą ’Y¿Ą IĄwČ : sbĲĄŇ okŇ
4 hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ryJĲĂ zĘUČ hČ PŇ ¡Ďs’Ď =NBĆ x’¿Ď oywĘ rpĄŔ iŁ hČ

rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ É lodŇ GĎhČ ëŇ lĆ UąĆ hČ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć ’n¡Ď=CrmĘ ’Ă
hm
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MyĂtČŔ pĎŇ WĘ =rbČŇ DĘ=ëŇ ’Č ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď : êĎxĘ TĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ NoxË FĎ BĂ hČ hŇ mÌĎ 5

: yBĲĂ êĎdĘŇ r¡ČmĎ yJ¿Ă êĎxĘ TČŔ bĎŇ ymăĂ =l‘Č ÉhêĎ‘Č hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ hŇ r¡ĎCbŇ gĘŇ C hŇ Y¿Ď ‘Ą
rSĆÄ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č ÉhEĆhČ ZCYą rĎhĲĎ hŇ nĆÄuĎ hČ žtnĆ‘ĆSĘ mĂ =l‘Č êĎxĘ TČÃ bĎŇ hŇ eăĄhĂ 6

MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ NJĄ ť HbĳĎŇ qĎ nĘ C oj¡ kČŇ bĘŇ ’b¿ĎŇ C wylĎŔ ‘Ď ÉSy’Ă ëŇ m¿Ą iĎ yĂ
CnxĘ TĳĎ BĎ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ylČŔ ’Ą rmăČ ’Ň tŇŁ =ykĂŇ wĘ : wylĲĎ ‘Ď Myx¡Ă TĘ BĲŁ hČ =lkĲĎŇ lĘ 7

wytĎŔ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ wytăĎŇ mŁ BĲĎ =tŇ ’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ rysąĂ hĄ rSĆÄ ’Ğ ’Chę =’olhĞ
ÉhêĎ‘Č wĘ : CwxĞêĲČSĘ êĲĂ hŇ E¡ĆhČ xČ B¿Ą zĘUĂ hČ ynËĄpĘŇ lĂ MĂlČŔ SĎ CrăylĂ wĘ ÉhdĎŇ ChylĲĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 8

MysĂŔ Cs MyĂjăČlĘ ’Č ÉìlĘ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĘ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ UăĆ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ’nĎŔ bŇ rĆ‘ăĎtĘŇ hĂ
ynĄÄjĘ tŇ ’Ą ţ bŇ ySĂę êĎ ëŇ y’ăĄwĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Myb¿ĂŇ kĘŇ rĲŁ ì¡Ň lĘ tŇ tĆŇ l¿Ď lkČě Cê=M’Ă 9

bŇ kĆŇ r¡ĆlĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č ÉìlĘ xTąČ bĘŇ êĂ wČ MyeĳĂTČ qĘ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č dŇ xËČ ’Č tŇ x¿Č pČŇ
tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č ytĂŇ ylËĂ ‘Ď hoĎŔhyĘ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĂ hĞ ÉhêĎ‘Č wĘ : MySĲĂ rĎpĲĎŇ lĘ C 10

: HtĲĎŇ yxĂ SĘ hČ wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =l’Ć hŇ lËĄ ‘Ğ ylČŔ ’Ą rmăČ ’Ď ÉhoĎhyĘ HtĳĎŇ yxĂ SĘ hČ lĘ
=l’Ć ’nąĎ=rBĆ DČ hŇ qĄę SĎ =bŇ rČ=l’Ć x’ĎÁ oywĘ ’nĎÄbĘŇ SĆ wĘ žMyqĂ yĎlĘ ’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ 11

tŇ ydĂŔ ChyĘ ÉCnylĄÄ’Ą rBąĄdČŇ êĘ =l’Č wĘ CnxĘ nĳĎ’Ğ My‘¡ĂmĘ SĲŁ yJ¿Ă tŇ ymĂŔ rĎ’Ğ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ
ìŇ ynąĆdŇŁ ’Ğ l’ĆÄ hČ hŇ qĄę SĎ =bŇ rČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ mĲĎ oxhČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ 12

=l‘Č âlă hĞ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć rB¡Ą dČŇ lĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynĂ xăČ lĎ SĘ ÉìylĆÄ’Ą wĘ
tŇ oêËSĘ lĂ wĘ Mhę y’ř rxĲ =tŇ ’Ć lkăŇŁ ’ĹlĲĆ hŇ mĎŔ oxhăČ =l‘Č ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ
lod¡Ň GĎ=loqĲ bĘŇ ’r¿ĎqĘ IĂwČ hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă Mh¡ yny¿V=tŇ ’Ć 13

: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć lod¡Ň GĎhČ ëŇ lĆ U¿Ć hČ yrËĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć C‘ę mĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ tŇ ydĳĂŇ ChyĘ
ly~¿Ă hČ lĘ lk¡ČŇ Cy=âlĲ yJ¿Ă ChIĳĎqĂ zĘxĂ Mk¡ĆŇ lĎ ’è¿Ă yČ=l’Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť 14

Cnl¡Ą y~Ă yČ l~¿ĄhČ rmŔŁ ’Ň lĄ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ MkąĆŇ tĘŇ ’Ć xTČÄ bĘŇ yČ=l’Č wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć 15

C‘¡mĘ SĘ êĂ =l’ĲČ : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć dŇ y¡ČBĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉNtĄŇ eĎtĂŇ âlą hoĳĎhyĘ 16

yêąĂ ’Ă =CWĲ ‘Ğ rCèę ’Č ëŇ lĆ UăĆ hČ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć
Sy’¿Ă Ct¡Ň SĘ C otŔ nĎ’Ą êĘ Sy’ăĂ wĘ ÉonpĘŇ GČ=Sy’Ă Clą kĘŇ ’Ă wĘ ylČŔ ’Ą C’ă YĘ C ÉhkĎŇ rĎbĘŇ
ÉNgĎŇDĎ ZrĆ’ąĆ MkĳĆŇ YĘ rĘ’Č JĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă xĘ qČ lĲĎ wĘ y’Ăě BŁ =dŇ ‘Č : orĲobŇ =ymĄ 17

rmŔŁ ’Ň lĄ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ MkąĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ yiĂÄ yČ=NjĆ : MymĲĂ rĎkĘŇ C MxĆ l¡Ć ZrĆ’¿Ć SorŔ ytĂŇ wĘ 18

ëŇ lĆ m¿Ć dŇ I¡ČmĂ oYŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉMyĂoGhČ yhąĄŁl’Ĺ Cly~ĂÁ hĂ hČ CnlĳĄ y~Ă yČ ho¡ĎhyĘ
rwV’
yrqw bytk MhĆynĄySĄ ymĄymĄ ’"sb ,yrq MhĆylĄgĘrČ ymĄymĄ ,bytk MhĆynĄySĄ v.12 .yrq MtĎ’Ď oY ,bytk MhĆy’ĄrĘxČ v.12

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk MhĆylĄgĘrČ ymĄymĄ ’"sbw ,’"d Nkw
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19 Cly~¿Ă hĂ =ykĲĂŇ wĘ MyĂwĳĎrĘpČŇ sĘ yhăĄŁl’Ĺ hŇ I¡Ą’Č dŇ jĎŔ rĘ’Č wĘ ÉtmĎ xĞ yhąĄŁl’Ĺ hŇ IĄÂ’Č : rCèĲ ’Č
20 Cly~¿Ă hĂ =rSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ yhąĄŁl’Ĺ=lkĎŇ BĘ ymĂę : ydĲĂŇ IĎmĂ Nor¡mĘ SĲŁ =tŇ ’Ć
21 CSyrĂŔ xĞ IĲČwČĲ : ydĲĂŇ IĎmĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ly~ÌĂyČ=yJĲĂ ydĳĂŇ IĎmĂ MY¡Ď rĘ’Č =tŇ ’Ć

: ChnĲĚ‘ĞtĲČŇ âl¿ rm¡Ł ’Ň lĄ ’yhËĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ wČÄYĘ mĂ =yJĲĂ rbĳĎŇ DĎ ot¡Ň ’Ł Cn¿‘Ď=âlĲ wĘ
22 rpĄÁ oihČ ’nĎÄbĘŇ SĆ wĘ tŇ yĂBČ hČ ţ=l‘Č=rSĆ ’Ğ ChIăĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ MyqăĂ yĎlĘ ’Ć ’băŇŁ IĎwČ

olŔ CdŇ yGăĂIČwČ MydĳĂŇ gĎŇbĘŇ y‘ăĄCrqĘ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ =l’Ć ryJËĂ zĘUČ hČ PŇ sÌĎ ’Ď =NBĆ x’ĎÄ oywĘ
zl ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UăĆ hČ É‘ČmÄŁ SĘ JĂ yhĂę yĘwČ : hŇ qĲĄSĎ =bŇ rČ yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą

2 =tŇ ’Ć xlČ SĘ IĂwČţ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’b¡ŇŁ IĎwČ qvĎŔ BČ sJăČ tĘŇ IĂwČ wydĳĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘r¡ČqĘ IĂwČ
MynĂŔ hĞJĲŁ hČ ynăĄqĘ zĂ Ét’Ą wĘ rpĄę oihČ ’năĎbĘŇ SĆ ű tŇ ’ăĄ wĘ tŇ yĂBČÁ hČ =l‘Č=rSĆ ’Ğ MyqĂÄ yĎlĘ ’Ć

3 wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : ’ybĲĂŇ eĎhČ Zom¡ ’Ď =NbĆŇ Chy¿Ď‘Ę SČ yĘ=l’Ć MyuĳĂvČ BČ Myi¡Ă JČ tĘŇ mĂ
C’bąĎŇ yJăĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ hŇ Y¡Ď ’Ď nĘ C hŇ xËĎ kĄŇ otŇ wĘ hŇ rÌĎYĎ =MoyĲ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť

4 ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž‘mČ SĘ yĂ ylČÃ C’ : hŇ dĲĎŇ lĄ lĘ NyĂ’¡Č xČ k¿ŇŁ wĘ rBĄŔ SĘ mČ =dŇ ‘Č ÉMynĂ bĎŇ
ÉPrĄxĎ lĘ ÉwynĎdŇŁ ’Ğ ű rCèą ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ oxÄ lĎ SĘ žrSĆ ’Ğ hŇ qĄę SĎ =bŇ rČ yrăĄbĘŇ DĂ ű tŇ ’ăĄ
tĎŇ ’Ň WăĎ nĎ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ‘m¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘBČ ÉxČ ykĂÄ ohwĘ yxČŔ MyhăĂ Łl’Ĺ

5 ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ ydËĄŇ bĘŇ ‘Č C’bęŁ IĎwČ : hŇ ’ĲĎ YĎ mĘ eĂ hČ tŇ yr¡Ă’Ą èĘ hČ dŇ ‘¿ČBĘ hŇ QĎŔ pĂŇ tĘŇ
6 MkĳĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć NCr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ChyĲĎ‘Ę SČ yĘ=l’Ć

rSÌĆ ’Ğ êĎ‘Ę mČŔ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ ynąĄjĘ mĂ É’rĎyêĂ =l’Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
7 hŇ ‘¡ĎCmSĘ ‘m¿Č SĎ wĘ xČ CrŔ ÉoB Nt¿ĄŇ on ynĂÄ nĘ hĂ : ytĲĂŇ o’ rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĆ yr¿Ą‘ĞnĲČ CpËŇ DĘGĂ
8 hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉbSĎ IĎÄwČ : oYĲ rĘ’Č BĘ bŇ rĆx¡ĆBČ wyê¿Ă lĘ jČ hĂ wĘ oYĳrĘ’Č =l’Ć bŇ SăĎ wĘ

‘s¡Č nĎ yJ¿Ă ‘mČŔ SĎ yJăĂ hŇ nĳĎbĘŇ lĂ =l‘Č Mx¡Ď lĘ nĂ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć É’YĎ mĘ IĂwČ
9 MxăĄ QĎ hĂ lĘ ’Y¡Ď yĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉSCJ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ qĎ hąĎ rĘêĂ =l‘Č ‘mČę SĘ IĂwČ : SykĲĂŇ QĎ mĂ

10 NCrę mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ xlăČ SĘ IĂwČ É‘mČ SĘ IĂwČ ëŇ êĳĎ’Ă
hŇ êËĎ’Č rS¿Ć ’Ğ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ ìăŇ ’ĞèĂ yČ=l’Č rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIąĎqĂ zĘxĂ =l’Ć

11 ű hŇ eăĄhĂ : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć dŇ y¡ČBĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉNtĄŇ eĎtĂŇ âlą rmĳŁ ’Ň lĄ oB¡ xČ T¿Ą oB
MmĳĎ yrĂxĞhĲČ lĘ tŇ oY¡ rĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ lĘ rCèË ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ CWÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ êĎ‘Ę mČę SĎ hŇ êăĎ’Č

12 CtŇ yxăĂ SĘ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ yhąĄŁl’Ĺ MtĎÁ o’ Cly~ĂÄ hĂ hČ : lYĲĄ eĎêĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ
13 hŇ IąĄ’Č : rvĲĎ lČ tĘŇ BĂ rS¿Ć ’Ğ NdĆŇ ‘¡Ć=ynĄbĘŇ C PŇ YĆr¿ĆwĘ NrĳĎxĎ =tŇ ’Ć wĘ Nz¡ĎoG=tŇ ’Ć ytČŔ obŇ ’Ğ
14 xuČÄ IĂwČ : hŇ CĲĎ‘Ă wĘ ‘n¡ČhĄ MyĂwĳĎrĘpČŇ sĘ ry‘ăĂlĎ ëŇ lĆ m¡Ć C dŇ jĎŔ rĘ’Č ëŇ lĆ măĆ C ÉtmĎ xĞ=ëŇ lĆ mĲĆ

whyqzx
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hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ É l‘Č IČÄwČ Ch’ĳĄ rĎqĘ IĂwČ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ dŇ I¿ČmĂ MyrËĂpĎŇ iĘ hČ =tŇ ’Ć ChIÌĎqĂ zĘxĂ
ChIĎŔ qĂ zĘxĂ É lQĄ jČ tĘŇ IĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ChW¿Ą rĘpĘŇ IĂwČ 15

MybĂŔ rĚJĘ hČ bŇ SăĄ yŁ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć 16

tĎŇ yWĂŔ ‘Ď hŇ êăĎ’Č ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ lĘ ìŔ DĘbČŇ lĘ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chą =hŇ êĎ’Č
hoËĎhyĘ xqÌČjĘ ‘mĎŔ SĘ C ÉìnĘ zĘ’Ď ű hoąĎhyĘ hŇ FĄÄ hČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =tŇ ’Ć 17

PŇ r¡ĄxĎ lĘ xlČŔ SĎ rSăĆ ’Ğ bŇ yrĂŔ xĄ nĘ sČ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’Ą ť ‘mČę SĘ C hŇ ’ĳĄ rĘC ìŇ n¡Ć y‘Ą
tŇ oY¡ rĎ’ĞhĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć rCèË ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ CbŇ yrĂÁ xĹhĲĆ hoĳĎhyĘ Mn¡ĎmĘ ’Ď : yxĲĎ Myh¿Ă Łl’Ĺ 18

yJăĂ hŇ UĎ hĄę MyhĂÁ Łl’Ĺ âlÄ žyJĂ S’ĳĄ BĎ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć Nt¿ŇŁ nĎ wĘ : MYĲĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ 19

sŘ15 CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘Č wĘ : MCdĲŇ BĘ ’Č yĘwČĲ NbĆŇ ’¡Ć wĎ Z‘¿Ą MdËĎŇ ’Ď =ydĲĄŇ yĘ hŇ WÌĄ ‘ĞmĲČ =M’Ă 20

: ìŇ DĲĆbČŇ lĘ ho¡ĎhyĘ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĄwĘ odĳŇ yĎmĂ Cn‘¡ĄySĂ ohĲ
ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmĳŁ ’Ň lĄ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ =l’Ć ZomŔ ’Ď =NbĆŇ ChyăĎ‘Ę SČ yĘ ÉxlČ SĘ IĂwČ 21

: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć bŇ yr¡ĂxĄ nĘ sČ =l’Ć ylČŔ ’Ą êĎlĘ QăČ jČ tĘŇ hĂ ÉrSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
ÉtlČ CtŇ BĘ ìę lĘ hŇ găĎŇ‘ĞlĲĎ ìÁ lĘ hŇ zĎÄBĎ wylĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ 22

ÉêĎpĘŇ rČxĄ ymąĂ =tŇ ’Ć : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ B¡Č hŇ ‘Ď ynĂŔ hĄ S’Ň răŁ ÉìyrĆÄ xĞ’ĲČ NoIŔYĂ =tŇ BČ 23

Sod¿Ň qĘ =l’Ć ìŇ yn¡Ćy‘Ą MorËmĎ ’v¿Ď êĂ wČ louĳ hŇ tĎŇ omă yrĂhĞ ym¡Ă =l‘Č wĘ êĎpĘŇ DČŔ gĂŇ wĘ
yBËĂ kĘŇ rĂ bŇ r¿Ł BĘ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůynĎdŇŁ ’Ğ ű êĎpĘŇ răČxĄ ÈìydĆŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ yăČBĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 24

ÉwyzĎrĎ’Ğ tŇ mąČ oq tŇ rÂŁ kĘŇ ’Ć wĘ NonĳbĎŇ lĘ ytăĄŇ JĘ rĘyČ Myr¡ĂhĎ Mor¿mĘ ytĂŇ ylËĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ
yêĂ rĘq¡Č yn¿Ă’Ğ : oQĲ mĂ rĘJČ r‘Č y¡Č o~Ŕ qĂ MorămĘ É’obŇ ’Ď wĘ wySĎŔ rŁ BĘ rxăČ bĘŇ mĂ 25

êĎ‘Ę mąČ SĎ =’olĲ hĞ : roYĲ mĎ yr¿Ą’Ł yĘ lJ¡Ł ymČŔ ‘ĎjĘ =PŇ kČŇ BĘ ÉbrĂxĘ ’Č wĘ MyĂmĳĎ ytĂŇ ytăĂŇ SĎ wĘ 26

hĎ ytĂŔ ’Ň bĄŇ hĞ hŇ êăĎ ‘Č hĎ yêĳĂ rĘYČ ywĂ MdĆŇ q¡Ć ymĄ ym¿Ă ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď HtăĎŇ o’ ÉqoxrĎmĲĄ lĘ
dŇ yĎŔ =yrĄYĘ qĂ ÉNhĆ ybĄŇ SĘ yĲŁ wĘ : tŇ orĲYĚBĘ Myr¿Ă‘Ď My~¡Ă nĂ MyQ¿Ă GČ tŇ o’Ë SĘ hČ lĘ yhĂę tĘŇ C 27

hŇ m¡Ď dĄŇ SĘ C tŇ oGŔ GČ ryYăĂ xĞ ’SĆ DĆŔ qrČywăĂ ÉhdĆŇ WĎ bŇ WĆ ‘ąĄ CyÂhĎ CSbĳŇŁ wĎ Cêx¡Č
ì¿Ň zĘGĆrČtĘŇ hĲĂ tŇ ’¡Ą wĘ yêĂ ‘Ę dĳĎŇ yĎ ì¡Ň ’Ğ obŇ C ì¿Ň tĘŇ ’Ň YĄ wĘ ìËŇ êĘ bĘŇ SĂ wĘ : hŇ mĲĎ qĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ 28

yxĂÁ xČ yêĂÄ mĘ WČ wĘ ynĳĎzĘ’Ď bĘŇ hŇ lăĎ ‘Ď ì¡Ň nĘ nČ’ĞSĲČ wĘ ylČŔ ’Ą ìăŇ zĘGĆrČtĘŇ hĂ N‘Č yČ ť : ylĲĎ ’Ą 29

: HBĲĎ tĎŇ ’Ň B¿Ď =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ ìŇ ytĂŔ bŇŁ ySăĂ hĞ wĲČ ìŇ ytĆŔ pĎŇ WĘ BĂ ÉyGĂ tĘŇ mĂ C ìŇ jĆę ’Č BĘ
syxĳĂ SĎ tŇ yn¡ĂèĄ hČ hŇ n¿ĎèĎ bČŇ C xČ ypĂŔ sĎ ÉhnĎèĎ hČ lokąŇ ’Ď tŇ o’Ŕ hĎ ìăŇ QĘ =hŇ zĆwĘ 30

: MyĲĎrĘpĂŇ lokŇ ’Ď wĘ Mym¡Ă rĎkĘŇ C‘¿TĘ nĂ wĘ CrËYĘ qĂ wĘ C‘ÌrĘzĂ tŇ ySĂę ylĂ èĘ hČ hŇ năĎèĎ bČŇ C
yr¡ĂpĘŇ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ hŇ FĎ mĳĎ lĘ SrĆSăŁ hŇ r¡Ď’Ď SĘ eĂ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ TÌČ ylĄ jĘ hŇ pĎÁ sĘ yĎÄwĘ 31

hl‘ml
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32 tŇ ’ËČ nĘ qĂ NoIĳYĂ rhăČ mĄ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ C tŇ yrĂŔ ’Ą SĘ ’YăĄêĄ ÉMĂlČÄSĎ CrĲymĂ yJąĂ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ
33 ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ : tŇ ’Ň EĲŁ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ

ZxĳĄ MS¡Ď hŇ r¿Ćoy=âlĲ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =l’Ć É’obŇ yĎ âlą rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ =l’Ć
34 ’B¡Ď =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¿ĆBČ : hŇ lĲĎ lĘ sĲŁ hĎ yl¡Ć ‘Ľ ëŇ j¿Ł SĘ yĂ=âlĲ wĘ NgĄŔ mĎ hŇ eĎmăĆ DĘqČ yĘ=âlĲ wĘ
35 =l‘Č ytËĂŇ oegČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ’ob¡Ň yĎ âl¿ tŇ ’Ň EËŁ hČ ry‘¿ĂhĎ =l’Ć wĘ bŇ CSĳ yĎ HBăĎ

: yDĲĂbĘŇ ‘Č dŇ w¿ĂDĎ N‘Čm¡Č lĘ C ynĂŔ ‘ĞmĲČ lĘ H‘ĳĎySĂ ohĲ lĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ
36 Myn¿ĂmŁ SĘ C hŇ ’ËĎ mĄ rCèŔ ’Č hŇ năĄxĞmĲČ BĘ ÉhJĆ IČwČ hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ű ’YăĄ IĄwČ
37 ‘iăČ IĂwČ : MytĲĂŇ mĄ Myr¿ĂgĎŇjĘ MQ¡Ď kĚŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ rqĆBŔŁ bČŇ CmyJăĂ SĘ IČwČ PŇ lĆ ’ĳĎ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ
38 ’ChÄ žyhĂ yĘwČ : hŇ wĲĄnĘ ynĲĂ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ rCèĳ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrăĂxĄ nĘ sČ bŇ SĎ I¡ĎwČ ëŇ lĆ IĄŔwČ

ChJăĚ hĂ ÉwynĎBĎ rYĆ’ąĆ rĘWČ wĘ ëŇ lĆ UĆÄ rČdĘŇ ’Č wĲĘ wyhĎę Łl’Ĺ ëŇ răŁ sĘ nĂ ű tŇ yBăĄ hŇ wĆÁxĞêĲČSĘ mĲĂ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ ND¿Ł xČ =rsČ ’ĲĄ ëŇŁlË mĘ IĂwČ TrĳĎrĎ’Ğ ZrĆ’ăĆ CT¡ lĘ mĘ nĂ hŇ UĎ h¿Ą wĘ bŇ rĆxĆŔ bČŇ

xl wylĎ ’Ą ţ ’obăŇ IĎwČ tŇ Cmĳ lĎ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ hŇ l¿Ď xĎ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ
ìŇ tĆŔ ybĄŇ lĘ wYăČ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’ybĂę eĎhČ ZomÁ ’Ď =NbĆŇ ChyĎÄ‘Ę SČ yĘ

2 lQ¡Ą jČ tĘŇ IĂwČ ryuĳĂhČ =l’Ć wyn¡ĎjĎ ChIËĎqĂ zĘxĂ bŇ iÌĄ IČwČ : hŇ yĲĆxĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ hŇ ê¡Ď’Č tŇ m¿Ą yJËĂ
3 yêĂ kĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ rSÌĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ’nĎÂ=rkĎŇ zĘ ÉhoĎhyĘ hŇ eąĎ’ĲĎ rmČę ’Ň IŁ wČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć

ChI¡ĎqĂ zĘxĂ OĘ bĘŇ I¿ĄwČ ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ wĘ MlĄŔ SĎ bŇ lăĄ bĘŇ C ÉtmĆ ’ĹBĲĆ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ
4 : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : lodĲŇ gĎŇ yk¿ĂŇ BĘ
5 ìŇ ybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ ChIĎęqĂ zĘxĂ =l’Ć êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇ olÂhĎ

ìŇ ymĆŔ yĎ=l‘Č PŇ săĂ oy ÉynĂ nĘ hĂ ìŇ tĳĆŇ ‘ĎmĘ DĂ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’¡Ă rĎ ìŇ tĆŔ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ
6 tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂhĎ tŇ ’¡Ą wĘ ìŔ lĘ y~ăĂ ’Č ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ PŇ JąČ mĂ C : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Sm¿Ą xĞ
7 hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ ÉrSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ tŇ o’¡ hĎ ì¿Ň QĘ =hŇ zĆwĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ry‘¿ĂhĎ =l‘Č yt¡ĂŇ oegČŇ wĘ
8 tŇ olÃ‘ĞUĲČ hČ Ĳ lYăĄ =tŇ ’Ć bŇ ySăĂ mĄ ynăĂnĘ hĂ : rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ

bŇ SĎ êąĎ wČ tŇ olĳ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘ăĆ tŇ ye¡ĂrČxŁ ’Ğ SmĆ èËĆ BČ zx¿Ď ’Ď tŇ olÄ‘ĞmĲČ bĘŇ žhdĎŇ rĘyĲĎ rSăĆ ’Ğ
: hŇ dĎŇ rĲĎyĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ ol¡ ‘ĞUĲČ BĲČ tŇ olŔ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘ăĆ ÉSmĆ èĆÄ hČ

9, 10 ynăĂ’Ğ : oyĲlĘ xĎ mĲĄ yx¡Ă yĘwČ otě ŁlxĞBĲČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIăĎqĂ zĘxĂ lĘ bŇ ê¡ĎkĘŇ mĂ
: ytĲĎŇ onSĘ rtĆŇ y¿Ć yêĂ dĘŇ u¡ČjĚ lo’ĳ SĘ yrăĄ‘ĞSĲČ BĘ hŇ kĎŇ ¡Ąl’Ą ymËČ yĎ ym¿Ă dĘŇ BĂ yêĂ rĘmČę ’Ď

11 dŇ o‘¡ MdËĎŇ ’Ď TyB¿Ă ’Č =âlĲ MyIĳĂxČ hĲČ ZrĆ’ăĆBĘ Hy¡Ď HyĎŔ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć =âlĲ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď
12 gŇrąĄ’Ł kĎŇ yêĂ dĘŇ jČÄ qĂ y‘ĳĂrŁ lhĆ ’ăŁ JĘ ye¡ĂmĂ hŇ lËĎ gĘŇ nĂ wĘ ‘iÌČ nĂ yrĂę oD : ldĆŇ xĲĎ ybĄŇ SĘ oy¿=M‘Ă
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ÉrqĆBÄŁ =dŇ ‘Č ytĂŇ yCąĂSĂ : ynĂ mĲĄ ylĂ SĘ êČ hŇ lĎ yĘl¡Č =dŇ ‘Č MoI¿mĂ ynĂ ‘ĄŔ ~Ę bČŇ yĘ hŇ QăĎ DČmĂ ÉyIČxČ 13

sCsą JĘ : ynĂ mĲĄ ylĂ SĘ êČ hŇ lĎ yĘl¡Č =dŇ ‘Č MoI¿mĂ ytĳĎŇ omYĘ ‘Č=lJĎ rB¡Ą SČ yĘ NJ¿Ą yrĂŔ ’ĞJĲĎ 14

yQ¿Ă =hŇ qĎ SĘ ‘ĲĎ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ MorŔ UĎ lČ ÉynČ y‘Ą CQą DČ hŇ nĳĎ oIJČ hŇ G¡ĆhĘ ’Ć PŇ YĄŔ pĘŇ YČ ’Ğ NJăĄ ÉrCgŇ‘Ď
yt¡ČŇ onSĘ =lkĎŇ hŇ D¿ĆDČ’Ć hŇ WĳĎ ‘Ď ’Chă wĘ yl¡Ă =rmČ ’ĲĎ wĘ rB¿Ą dČŇ ’Ğ=hŇ mĲĎ : ynĂ bĲĄŇ rĘ‘Ď 15

ynĂ m¡Ą ylĂ xĞtĲČŇ wĘ yxĂŔ Cr yIăĄxČ ÉNhĆ BĎ =lkĎŇ lĘ C CyĳxĘ yĲĂ MhăĆ ylĄ ‘Ğ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ : ySĲĂ pĘŇ nČ rm¿Č =l‘Č 16

tŇ xČ èăČ mĂ ÉySĂ pĘŇ nČ êĎqĘ SąČ xĎ hŇ êĎÂ’Č wĘ rmĳĎ ylăĂ =rmČ Mol¡ SĎ lĘ hŇ e¿ĄhĂ : ynĂ yĲĄxĞhĲČ wĘ 17

OĎ d¡ĆŇ oê lo’Ë SĘ âl¿ yJăĂ : y’ĲĎ TĎ xĞ=lJĎ ì¡Ň wĘgĄŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ êĎkĘŇ ËČlSĘ hĂ yJ¿Ă ylĂŔ BĘ 18

’Ch¿ yxËČ yx¿Č : ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ=l’Ć rob¡Ň =ydĄŇ rĘoyĲ Cr¿BĘ WČ yĘ=âlĲ OĎ ĳĆllĘ hČ yĘ tŇ wĆmăĎ 19

ynĂ ‘ĳĄySĂ ohĲ lĘ ho¡ĎhyĘ : ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ=l’Ć ‘Č yd¡ĂŇ oy MynĂŔ bĎŇ lĘ bŇ ’ăĎ MoIĳhČ ynĂ omă JĎ ìŇ d¡ĆŇ oy 20

C’¡ WĘ yĂ ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =l‘Č CnyI¡ĄxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ NGËĄnČ nĘ ytÌČŇ ongĂŇ nĘ C 21

tŇ o’ĳ hŇ măĎ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : yxĂ yĲĆwĘ Nyx¡Ă èĘ hČ =l‘ĲČ Cx¿ rĘmĘ yĂwĘ MynĳĂ’Ą êĘ tŇ lĆ băĆŇ DĘ 22

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą hŇ l¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ yJ¿Ă
Myr¿ĂpĎŇ sĘ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ NdÌĎŇ ’ĞlĘ BČ =NBĲĆ NdĎŇ ’ĞlĘ BČ ţ ëŇ dăČŇ rŁ mĘ xlČÃSĎ ’whĂÃ hČ tŇ ‘ăĄBĎ Tl
ÈMhĆ ylĄ ‘Ğ xmăČ WĘ IĂwČ : qzĲĎxĹIĲĆwČ hŇ l¡Ď xĎ yJ¿Ă ‘mČě SĘ IĂwČ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć hŇ x¡Ď nĘ mĂ C 2

=tŇ ’Ć wĘ bŇ hĎÄ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ žPsĆ JĆ hČ =tŇ ’Ć hŇ tĎŇ kŇŁ nĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć M’ăĄ rĘIČwČ ůChIĎqĂ zĘxĂ
rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ wylĎŔ JĄ tŇ yBăĄ =lJĎ Ét’Ą wĘ bŇ oFę hČ NmĆ èăĆ hČ ű tŇ ’ăĄ wĘ MymĂÁ WĎ BĘ hČ
ot¡Ň ybĄŇ BĘ ChIËĎqĂ zĘxĂ M’ÌĎ rĘhĆ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ rbĎę dĎŇ hŇ yăĎhĎ =âlĲ wytĳĎŇ rŁ YĘ ’ĲŁ BĘ ’Y¡Ď mĘ nĂ
ChIĳĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć ’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎ‘Ę SČ yĘ É’bŇŁ IĎwČ : oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ =lkĎŇ bĘŇ C 3

ìŇ ylĆŔ ’Ą C’băŇŁ yĎ ÉNyĂ’ČÄ mĄ C hŇ QĆ ’Ąę hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ ű CrămĘ ’ĲĎ hŇ m¿Ď wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
C’¡ rĎ hŇ m¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ : lbĲĆŇ BĎ mĂ yl¡Č ’Ą C’B¿Ď hŇ qËĎoxrĘ ZrĆ’ÌĆmĄ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 4

rbËĎŇ dĎŇ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ C’Ŕ rĎ ÉytĂŇ ybĄŇ BĘ rSąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ ChIĎęqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ BĘ
ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ytĲĎŇ rŁ YĘ o’Ĳ BĘ Myt¡ĂŇ y’Ă rĘhĂ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ 5

rSăĆ ’Ğ=lJĎ ű ’văĎ nĂ wĘ ůMy’Ă BĎ MymăĂ yĎ ÈheĄhĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇ DĘ ‘m¡Č SĘ 6

rb¡ĎŇ DĎ rt¿ĄŇ CĎyĂ=âlĲ lbĳĆŇ BĎ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’Ğ CrÌYĘ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ wĲČ ìŇ tĆę ybĄŇ BĘ
ÉCyhĎ wĘ CxuĳĎyĂ dŇ yl¡Ă oê rS¿Ć ’Ğ ìËŇ UĘ mĂ C’Ì YĘ yĲĄ rSĆÄ ’Ğ ìŇ ynĆÁBĎ mĂ C : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď 7

bŇ oT¿ ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć lk¡ČŇ yhĄ BĘ MysĂŔ yrĂsĲĎ 8

: ymĲĎ yĎBĘ tŇ m¡Ć ’ĹwĲĆ Mol¿ SĎ hŇ yËĆhĘ yĲĂ yJ¿Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ êĎrĘBĳČDĂ rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ
sŘ16 =l‘Č CrÂBĘ DČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ rm¡Č ’Ň yŁ yUĳĂ ‘Č Cm¡ xĞ nĲČ Cm¿ xĞnĲČř m, 2
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HnĳĎ wŁ ‘Ğ hŇ Y¡Ď rĘnĂ yJ¿Ă H’ĎŔ bĎŇ YĘ Éh’Ď lĘ mĲĎ yJąĂ hĎ ylĆŔ ’Ą C’ă rĘqĂ wĘ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ bŇ ląĄ
: hĎ ytĲĆŇ ’Ň FŁ xČ =lkĎŇ BĘ MyĂl¡Č pĘŇ JĂ hoĎŔhyĘ dŇ IăČmĂ ÉhxĎ qĘ lĲĎ yJąĂ

3 hŇ Q¡Ď sĂ mĘ hŇ bĎŔ rĎ‘ĞBĲĎ ÉCrèĘ yČ hoĳĎhyĘ ëŇ rĆDăĆ Ce¡jČ rBĎě dĘŇ UĂ BČ ’rĄŔ oq loqă
4 ÉbqŁ ‘ĎhĲĆ hŇ yąĎhĎ wĘ CljĳĎ SĘ yĂ hŇ ‘¡ĎbĘŇ gĂŇ wĘ rh¿Č =lkĎŇ wĘ ’WĄŔ eĎ yĂ É’yGĆ=lJĎ : CnyhĲĄŁl’Ň lĲĄ
5 ÉrWĎ BĎ =lkĎŇ C’ą rĎwĘ hoĳĎhyĘ dŇ obăŇ JĘ hŇ l¡Ď gĘŇ nĂ wĘ : hŇ ‘ĲĎqĘ bĂŇ lĘ Mys¡Ă kĎŇ rĘhĲĎ wĘ roSŔ ymĂ lĘ
6 rm¡Č ’Ď wĘ ’rĎŔ qĘ rmăĄ ’Ł loqť : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă yJËĂ wDĎŔ xĘ yČ
7 SbąĄŇ yĎ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ ZyY¿Ă JĘ oD¡sĘ xČ =lkĎŇ wĘ ryYĂŔ xĎ rWăĎ BĎ hČ =lJĎ ’rĳĎqĘ ’Ć hŇ măĎ
8 Sb¿ĄŇ yĎ : M‘ĲĎhĎ ryY¡Ă xĎ Nk¿ĄŇ ’Ď oBĳ hŇ bĎŇ SĘ năĎ ho¡ĎhyĘ xČ Cr¿ yJËĂ ZyYĂŔ lbĲĄŇ năĎ ÉryYĂ xĎ
9 l‘ăČ : MlĲĎ o‘lĘ MCq¿ yĎ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ=rbČŇ dĘŇ C ZyYĳĂ lbĲĄŇ năĎ ryY¡Ă xĎ

tŇ rĆv¡Ć bČŇ mĘ ëŇ lĄŔ oq ÉxČ JÄŁ bČŇ ymĂ yrąĂhĎ NoIŔYĂ tŇ rĆvăĆ bČŇ mĘ ÉëlĎ =ylĂ ‘Ğ hČ bąŇŁ GĎ=rhČ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hŇ e¡ĄhĂ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎlĘ ÉyrĂmĘ ’Ă y’Ă rĎŔ yêĂ =l’Č ÉymĂ yrĂhĎ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ

10 ÉorkĎŇ WĘ hŇ eąĄhĂ olĳ hŇ lĎ SĘ măŁ o‘¡rŁ zĘC ’obŔ yĎ qzăĎxĎ BĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ hŇ eĄÄhĂ
11 My’ĂŔ lĎ TĘ ZBăĄ qČ yĘ Éo‘rŁ zĘBĂ hŇ ‘ĆŔ rĘyĂ orădĘŇ ‘Ć Éh‘ĆrŁ JĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ ot¡Ň QĎ ‘ĚpĘŇ C oêŔ ’Ă
12 MyĂmČę olÁ‘ĽSĲĎ BĘ dŇ dČÄ mĎ =ymĲĂ : lhĲĄ nČ yĘ tŇ ol¡ ‘Ď ’vĳĎ yĂ oq¡ yxĄ bĘŇ C

ÉslĆ jĆÄ BČ lqąČSĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ rpăČŇ ‘Ğ Sl¡Ă èĎ BČ lk¿ĎŇ wĘ NJĄŔ êĂ tŇ rĆEăĆBČ ÉMyĂmČÄ SĎ wĘ
13 ot¡Ň YĎ ‘Ğ Sy’¿Ă wĘ hoĳĎhyĘ xČ Cr¡=tŇ ’Ć NJ¿Ą tĂŇ =ymĲĂ : MyĂnĲĎzĘ’Ň mŁ BĘ tŇ o‘¡bĎŇ gĘŇ C MyrĂŔ hĎ
14 ChdăĄŇ UĘ lČ yĘwČ TjĳĎ SĘ mĂ xrČ’ăŁ BĘ Chd¡ĄŇ UĘ lČ yĘwĲČ ChnĄŔ ybĂŇ yĘwČ ÉZ‘Ď on ymąĂ =tŇ ’Ć : Ce‘ĲĆydĂŇ oy
15 qxČ S¿Č kĘŇ C ylĂŔ DĘmĂ rmăČ JĘ ÉMyĂoG NhąĄ : Ce‘ĲĆydĂŇ oy tŇ on¡ CbŇ êĘ ëŇ rĆd¿ĆŇ wĘ tŇ ‘ČdČŔ
16 otŔ IĎxČ wĘ r‘ĳĄBĎ yD¡Ą Ny’¿Ą NoněbĎŇ lĘ C : loFĲ yĂ qD¿ČJČ MyI¡Ă’Ă Nh¿Ą CbŇ SĳĎ xĘ nĆ MyĂn¡ČzĘ’Ň mŁ
17 Cht¡ŇŁ wĎ spĆŇ ’¿Ć mĄ oDĳgĘŇ nĆ NyĂ’ăČJĘ My¡ĂoGhČ =lJĎ : hŇ lĲĎ o‘ yD¡Ą Ny’¿Ą

18, 19 É lsĆ jĆÄ hČ : olĲ =CkŇ rĘ‘ČêĲČ tŇ Cm¡ DĘ=hŇ mČ C l’ĳĄ NCyăUĘ dČŇ êĘ ym¡Ă =l’Ć wĘ : olĲ =CbŇ SĘ xĘ nĆ
20 NJăĎ sĚmĘ hĲČ : PŇ rĲĄoY PŇ sĆ J¡Ć tŇ oq¿ tĚŇ rĘC Ce‘ĳĆuĘ rČyĘ bŇ hăĎ EĎBČ PŇ r¡ĄYŁ wĘ SrĎŔ xĎ ëŇ săČ nĎ

lsĆ j¡Ć Nyk¿ĂŇ hĎ lĘ olŔ =SuĆbČŇ yĘ ÉMkĎŇ xĎ SrąĎxĎ rxĳĎbĘŇ yĂ bŇ q¡ČrĘyĂ=âlĲ Z‘¿Ą hŇ mĎŔ CrêĘ
21 S’Ň r¡Ł mĄ dŇ G¿ČhĚ ’olË hĞ C‘mĎŔ SĘ tĂŇ ’olă hĞ ÉC‘dĘŇ tĲĄŇ ’olą hĞ : ToUĲ yĂ âl¿
22 ZrĆ’ĎŔ hĎ gŇ Cxă =l‘Č ÉbSĄ IŁ hČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ od¡Ň sĘ omĲ MtĆŔ nŁ ybăĂŇ hĞ É’olhĞ MkĳĆŇ lĎ

: tŇ bĆŇ SĲĎ lĎ lhĆ ’¡Ł JĎ Mx¿Ą êĎmĘ IĂwČ MyĂmČŔ SĎ ÉqDŁ kČŇ hŇ TąĆ oehČ MybĳĂŇ gĎŇxĞJĲČ hĎ yb¡ĆŇ SĘ yĲŁ wĘ
23, 24 PŇ ’Č ť C‘FĎę nĂ =lBČ PŇ ’ăČ : hŇ WĲĎ ‘Ď Chê¿Ł JČ ZrĆ’¡Ć yTĄ pĘŇ S¿Ł NyĂ’ĳĎlĘ Myn¡ĂzĘorĲ Nt¿ĄŇ oehČ

CSbĎŔ IĂwČ ÉMhĆ BĎ PŇ SąČ nĎ=MgČŇ wĘ M‘ĳĎzĘGĂ ZrĆ’¡ĎBĎ Sr¿ĄSŁ =lBČ PŇ ’ËČ C‘rĎŔ zŁ =lBČ
25 hŇ wĳĆSĘ ’Ć wĘ ynĂ Cy¡UĘ dČŇ tĘŇ ym¿Ă =l’Ć wĘ : M’ĲĄ vĎ êĂ Su¿ČJČ hŇ r¡Ď‘ĎsĘ C
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’yY¿Ă oUhČ hŇ QĆ ’ĄŔ ’răĎbĎŇ =ymĂ ÉC’rĘC MkąĆŇ ynĄy‘Ą MorÄ mĎ =C’WĘ : SodĲŇ qĎ rm¡Č ’Ň yŁ 26

Sy’¡Ă xČ JŔŁ ZyUăĂ ’Č wĘ ÉMynĂ o’ bŇ rąŁ mĄ ’rĎŔ qĘ yĂ MSăĄ BĘ ÉMQĎ kĚŇ lĘ M’ĳĎ bĎŇ YĘ rj¡Ď sĘ mĂ bĘŇ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rB¡Ą dČŇ tĘŇ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉrmČ ’Ň tŇŁ hŇ UĎ ląĎ : rDĲĎ‘Ę nĆ âl¿ 27

êĎ‘Ę dČÁ yĎ ’olÄhĞ : robĲŇ ‘ĞyĲČ yT¿Ă jĎ SĘ mĂ yh¡Č Łl’ĹmĲĄ C hoĎŔhyĘmĲĄ ÉyJĂ rĘdČŇ hŇ rąĎêĘ sĘ nĂ 28

âl¿ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ oYă qĘ É’rĄoB ÉhoĎhyĘ ű MląĎ o‘ yhĄÄ Łl’Ĺ êĎ‘Ę mČę SĎ âlă =M’Ă
Myn¡Ăo’ Ny’¿ĄlĘ C xČ JĳŁ PŇ ‘¡ĄIĎlČ Nt¿ĄŇ nŁ : otĲŇ nĎ CbŇ tĘŇ lĂ rqĆx¡Ą Ny’¿Ą ‘gĳĎŇ yyĂ âlă wĘ PŇ ‘¡ČyyĂ 29

yąĄoqwĘ : ClSĲĄ JĎ yĂ loS¿ JĎ Myr¡ĂCxbČŇ C C‘gĳĎŇ yĂwĘ Myr¡Ă‘ĎnĘ Cp¿Ň ‘ĞyĲĂwĘ : hŇ BĲĆ rĘyČ hŇ m¿Ď YĘ ‘Ď 30, 31

Ck¡Ň lĘ yĲĄ C‘gĎŔ yyĂ âlă wĘ ÉCYCrÄ yĎ MyrĳĂSĎ eĘ JČ rbĆŇ ’¡Ą Cl¿ ‘ĞyĲČ xČ kŔŁ CpŇ ylăĂ xĞ yĲČ ÉhoĎhyĘ
CpŇ ylăĂ xĞ yĲČ MyU¡Ă ’ĚlĘ C MyIĂŔ’Ă ÉylČ ’Ą CSyrąĂxĞhĲČ : CpŇ ‘ĲĎyyĂ âl¿ wĘ ’m
xrĎŔ zĘUĂ mĂ Éry‘Ă hĄ ymąĂ : hŇ bĎŇ rĲĎqĘ nĂ Tj¿Ď SĘ UĂ lČ wD¡ĎxĘ yČ CrBĄŔ dČŇ yĘ z’ăĎ ÉCSGĘ yĂ xČ kĳŇŁ 2

ÉrpĎŇ ‘ĎJĲĆ NêąĄ yĂ DĘrĘyČŔ MykăĂŇ lĎ mĘ C ÉMyĂoG wynąĎpĎŇ lĘ NêĄÄ yĂ olĳ gĘŇrČlĘ Ch’ăĄ rĎqĘ yĂ qdĆŇ Y¡Ć
wyl¡Ď gĘŇrČBĘ xrČ’¿Ł Molĳ SĎ robăŇ ‘ĞyĲČ Mp¡ĄŇ DĘrĘyĂ : oêĲ SĘ qČ PŇ D¡ĎnĂ Sq¿ČJĘ oBŔ rĘxČ 3

ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ S’Ň rĳŁ mĄ tŇ or¡DŁ hČ ’r¿ĄqŁ hŇ WĎŔ ‘Ď wĘ l‘ăČpĎŇ =ymĲĂ : ’obĲŇ yĎ âl¿ 4

ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ oY¿ qĘ C’rĎŔ yyĂwĘ ÉMyIĂ’Ă C’ą rĎ : ’ChĲ =ynĂ ’Ğ Myn¡ĂrŁ xĞ’ĲČ =tŇ ’Ć wĘ NoSŔ ’Ň rĂ 5

rm¿Č ’Ň yŁ wyx¡Ă ’Ď lĘ C CrzĳŁ ‘Ę yČ Ch‘¡ĄrĄ=tŇ ’Ć Sy’¿Ă : NCyĲtĎŇ ’ĹIĲĆwČ Cb¡Ň rĘqĲĎ CdŇ rĳĎxĹyĲĆ 6

rmąĄ ’Ł M‘ČjĳĎ MlĆ ohă =tŇ ’Ć SyF¡Ă jČ qyl¿Ă xĞmĲČ PŇ rĄŔ YŁ =tŇ ’Ć ÉSrĎxĎ qEąĄxČ yĘwČ : qzĲĎxĞ 7

: ToUĲ yĂ âl¿ Myr¡ĂmĘ sĘ mČ bĘŇ Chq¿ĄEĘxČ yĘwČ ’ChŔ bŇ oTă ÉqbĆŇ DĆÄ lČ
Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č ‘rČz¡Ć ìŇ yêĳĂ rĘxČ BĘ rSăĆ ’Ğ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ yDĂŔ bĘŇ ‘Č l’ăĄ rĎWĘ yĂ ÉhêĎ’Č wĘ 8

ìŇ ytĳĂŇ ’Ň rĎqĘ hĎ yl¡Ć yYĂ ’ĞmĲĄ C ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ oYă qĘ mĂ ÉìyêĂÄ qĘ zČxĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ : ybĲĂŇ hĞ’Ł 9

É’rĎyêĂ =l’Č : ìŇ yêĲĂ sĘ ’Č mĘ âl¿ wĘ ìŇ yê¡Ă rĘxČ BĘ hŇ êĎ’ČŔ =yDĂbĘŇ ‘Č ÉìlĘ rmČ ’ąŁ wĎ 10

ìŇ yêĂŔ rĘzČ‘Ğ=PŇ ’Č ÉìyêĂÄ YĘ UČ ’Ă ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ‘ê¡ĎSĘ êĂ =l’Č ynĂ ’ĎŔ =ìŇ UĘ ‘Ă yJăĂ
ëŇ BĳĎ MyrăĂxĹeĲĆhČ lJ¡Ł CmŔ lĘ JăĎ yĂwĘ ÉCSbŇŁ yĄ NhąĄ : yqĲĂ dĘŇ YĂ Nym¿Ă yBĂ ìŇ yê¡Ă kĘŇ mČ êĘ =PŇ ’Č 11

yS¡Ą nĘ ’Č M’ĄŔ YĎ mĘ tĂŇ âlă wĘ ÉMSĄ qĘ bČŇ êĘ : ìŇ bĲĆŇ yrĂ yS¿Ą nĘ ’Č Cd¡Ň bĘŇ ’Ň yĲŁ wĘ NyĂ’ËČkĘŇ Cy¿hĘ yĲĂ 12

ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĂ’Ğ yJĂę : ìŇ êĲĆmĘ xČ lĘ mĂ yS¿Ą nĘ ’Č spĆŇ ’¡Ć kĘŇ C NyĂ’ËČkĘŇ Cy¿hĘ yĲĂ ìŇ tĳĆŇ ~ĚmČ 13

: ìŇ yêĲĂ rĘzČ‘Ğ yn¿Ă’Ğ ’r¡ĎyêĂ =l’Č ìËŇ lĘ rm¿Ą ’Ł hĲĎ ìŇ ĳĆnymĂ yĘ qyzăĂxĞmĲČ
=M’ĚnĘ ÉëyêĂ rĘzČ‘Ğ ynąĂ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yt¡ĄŇ mĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ ‘ČlăČ oê Éy’Ă rĘyêĲĂ =l’Č 14

SdĎŔ xĎ ZCrăxĎ ÉgrČomlĘ ëŇ yêĂę mĘ WČ hŇ eăĄhĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ ëŇ ¡Ąl’ĞgŇŁ wĘ hoĎŔhyĘ 15

ÉMrĄzĘêĂ : MyWĲĂ êĎ ZU¿Ł JČ tŇ o‘¡bĎŇ gĘŇ C qdŔŁ tĎŇ wĘ ÉMyrĂhĎ SCdąŇ êĎ tŇ oIĳpĂŇ yjĲĂ l‘ČB¡Č 16
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Sod¿Ň qĘ BĂ hoĎŔhyBĲČ lygăĂŇêĎ ÉhêĎ’Č wĘ MtĳĎŇ o’ ZypăĂŇ êĎ hŇ r¡Ď‘ĎsĘ C M’ĄŔ vĎ êĂ xČ CrăwĘ
: lQĲĎ hČ tĘŇ êĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

17 hŇ êĎSĳĎ nĎ ’măĎ ~Ď BČ Mn¡Ď oSlĘ NyĂ’ČŔ wĎ ÉMyĂmČÄ MyS¿Ă qĘ bČŇ mĘ MynĂÁ oybĘŇ ’Ć hĲĎ wĘ MyIĂÄnĂ ‘ĞhĲĎ
18 ÉMyyĂpĎŇ SĘ =l‘Č xêąČpĘŇ ’Ć : MbĲĄŇ zĘ‘Ć’ĲĆ âl¿ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ MnĄŔ ‘Ĺ’ĲĆ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ

ZrĆ’¿ĆwĘ MyĂmČŔ =MgČŇ’ĞlĲČ ÉrBĎ dĘŇ mĂ MyWąĂ ’Ď tŇ onĳyĎ‘Ę mČ tŇ o‘¡qĎ BĘ ëŇ ot¿Ň bĘŇ C tŇ orŔ hĎ nĘ
19 Z‘ăĄwĘ sd¡ČŇ hĞ wĲČ hŇ FĎŔ SĂ zrĆ’ăĆ ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ NêąĄ’Ć : MyĂmĲĎ y’Ą Y¿Ď omlĘ hŇ I¡ĎYĂ
20 N‘ČmÌČ lĘ : wDĲĎxĘ yČ rCè¡ ’Č tĘŇ C rh¿Ď dĘŇ êĂ SorËBĘ hŇ bĎę rĎ‘ĞBĲĎ MyWăĂ ’Ď NmĆ SĳĎ

tŇ ’Ň EĳŁ hŇ tĎŇ WĘ ‘ăĎ ho¡ĎhyĘ=dŇ yČ yJ¿Ă wDĎŔ xĘ yČ ÉClyJĂÄ WĘ yČwĘ CmyWąĂ yĎwĘ C‘ę dĘŇ yĲĄwĘ C’ă rĘyĂ
21 rmăČ ’Ň yŁ Mk¡ĆŇ bĘŇ yrĲĂ Cb¿Ň rĘqĲĎ : H’ĲĎ rĎBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ C
22 tŇ ’¡Ą CnlĎŔ CdŇ yGăĂyČwĘ ÉCSyGĂÄ yČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ëŇ lĆ m¿Ć rm¡Č ’Ň yŁ MkĆŔ ytĄŇ omă YĚ‘Ğ ÉCSyGĂÄhČ hoĳĎhyĘ

hŇ ‘ăĎdĘŇ nĄwĘ ÉCnBĄÄ lĂ hŇ mĎ yWąĂ nĎ wĘ CdŇ yGĂÁhČ hŇ eĎhĄę hŇ măĎ ű tŇ onăSŁ ’Ň rĲĂhĎ hŇ nĎ yrĳĆqĘ êĂ rSăĆ ’Ğ
23 hŇ ‘ĎŔ dĘŇ năĄwĘ roxŔ ’Ď lĘ tŇ oIătĂŇ ’ĲŁ hĎ ÉCdŇ yGĂÄhČ : Cn‘ĲĚymĂ SĘ hČ tŇ o’¡ BĎ hČ o’¿ NtĎŔ yrĂxĞ’ĲČ
24 =NhĄ : wDĲĎxĘ yČ ’¿ř rnw hŇ ‘Ďê¡ĎSĘ nĂ wĘ C‘rĄŔ tĎŇ wĘ CbŇ yTăĂ yêĄ=PŇ ’Č MêĳĆ’Č Myh¡Ă Łl’Ĺ yJ¿Ă

: MkĲĆŇ BĎ rx¿Č bĘŇ yĂ hŇ b¡ĎŇ ‘ĄoêĲ ‘pČŇ ’ĳĎ mĄ Mk¡ĆŇ lĘ ‘ĎpĎŇ C NyĂ’ČŔ mĄ MêăĆ’Č
25 ’bąŇŁ yĎwĘ ymĳĂ SĘ bĂŇ ’răĎqĘ yĂ SmĆ S¡Ć =xrČzĘUĂ mĂ tŇ ’Ň IČŔwČ ÉNopŇ ~Ď mĂ ytĂŇ orąy‘Ă hĲČ
26 ÉS’Ň rŁ mĄ dŇ yGąĂhĂ =ymĲĂ : TyTĲĂ =smĎ rĘyĂ rY¡Ąoy om¿ kĘŇ C rmĆ xŔŁ =omJĘ ÉMynĂ gĎŇsĘ

PŇ ’¿Č ‘Č ymĂŔ SĘ mČ Ny’ăĄ PŇ ’Č ť dŇ yGĂęmČ =Ny’ĲĄ PŇ ’ăČ qyDĳĂYČ rmăČ ’Ň nŁ wĘ Myn¡ĂpĎŇ QĘ mĂ C hŇ ‘ĎdĎŔ nĄwĘ
27 rv¿Ą bČŇ mĘ MĂl¡Č SĎ CrĲylĂ wĘ MeĳĎhĂ hŇ eăĄhĂ NoI¡YĂ lĘ NoS¿ ’Ň rĂ : MkĲĆŇ yrĄmĘ ’Ă ‘Čm¡Ą SŁ =Ny’ĲĄ sŘ17

28 : rbĲĎŇ dĎŇ CbŇ yS¿Ă yĎwĘ Ml¡Ą ’Ď SĘ ’Ć wĘ Z‘ĳĄoy Ny’ăĄwĘ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ C Sy’ĂŔ Ny’ăĄwĘ É’rĆ’ĄÄ wĘ : NêĲĄ’Ć
29 : MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ Cht¡ŇŁ wĎ xČ Cr¿ MhĳĆ yWĄ ‘ĞmĲČ spĆŇ ’¡Ć NwĆ’¿Ď MQĎŔ JĚ NhăĄ

bm wylĎŔ ‘Ď ÉyxĂ Cr yêĂ tąČŇ nĎ ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ tăĎŇ YĘ rĲĎ yr¡ĂyxĂ BĘ oBŔ =ëŇ mĎ tĘŇ ’Ć ÉyDĂbĘŇ ‘Č NhąĄ
2 ZCx¡ BČ ‘Č ym¿Ă SĘ yČ=âlĲ wĘ ’vĳĎ yĂ âlă wĘ q‘¡ČYĘ yĂ âl¿ : ’yYĲĂ oy My¿ĂoGlČ Tj¡Ď SĘ mĂ
3 tŇ m¡Ć ’ĹlĲĆ hŇ eĎBĳĆkČŇ yĘ âlă hŇ h¡Ď kĄŇ hŇ ê¿ĎSĘ pĂŇ C roBŔ SĘ yĂ âlă ÉZCYrĎ hŇ nąĆqĎ : olĲ oq
4 TjĳĎ SĘ mĂ ZrĆ’¡ĎBĎ MyW¿Ă yĎ=dŇ ‘Č ZCrŔ yĎ âlă wĘ ÉhhĆ kĘŇ yĂ âlą : TjĲĎ SĘ mĂ ’yY¿Ă oy

: ClyxĲĄ yČyĘ MyI¿Ă’Ă ot¡Ň rĎotĲŇ lĘ C
5 ZrĆ’¡ĎhĎ ‘q¿ČrŁ MhĆŔ yTĄ onă wĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ’rąĄoB hoĎęhyĘ ű l’ăĄ hĎ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ
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ynÌĂ’Ğ : HBĲĎ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ lČ xČ Cr¡wĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď M‘ăĎlĎ ÉhmĎ SĎ nĘ NtąĄŇ nŁ hĎ y’ĳĆYĎ ’ĹYĲĆ wĘ 6

M‘¡Ď tŇ yr¿ĂbĘŇ lĂ ìËŇ nĘ êĆ’Ć wĘ ìę rĘ~Ď ’Ć wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ qzăĄxĘ ’Č wĘ qdĆŇ Y¡ĆbĘŇ ìŇ yt¿ĂŇ ’Ň rĎqĘ hoËĎhyĘ
tŇ yB¿ĄmĂ ryiĂŔ ’Č ÉrGĄsĘ UČ mĂ ’yYąĂ ohlĘ tŇ orĳwĘ‘Ă MyĂnăČy‘Ą xČ q¡Ł pĘŇ lĂ : MyĲĂoG ro’¿ lĘ 7

NêĄŔ ’Ć =âlĲ rxăĄ ’Č lĘ ÉydĂŇ obŇ kĘŇ C ymĳĂ SĘ ’Chă ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ : ëŇ SĆ xĲŁ ybĄŇ SĘ y¿Ł ’lĆ J¡Ć 8

dŇ yGĂŔ mČ ynăĂ’Ğ ÉtoSdĎŇ xĞ wĲČ C’bĳĎŇ =hŇ eĄhĂ tŇ on¡SŁ ’Ň rĲĂhĎ : MylĲĂ ysĂ jĘ lČ yt¡ĂŇ QĎ hĂ tĘŇ C 9

: MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ‘Č ym¿Ă SĘ ’Č hŇ nĎxĘ m¡Č YĘ êĂ MrĆT¿ĆBĘ
oâŔ lmĘ C ÉMIĎhČ ydąĄŇ rĘoyĲ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ mĂ ot¡Ň QĎ hĂ êĘ SdĎŔ xĎ rySăĂ ÉhoĎhylĲČ CrySąĂ 10

ÉCerÄŁ yĎ rdĳĎŇ qĄ bŇ SăĄ êĄ Myr¡ĂYĄxĞ wyrĎŔ ‘Ď wĘ ÉrBĎ dĘŇ mĂ C’ą WĘ yĂ : MhĲĆ ybĄŇ SĘ yĲŁ wĘ MyI¡Ă’Ă 11

ot¡Ň QĎ hĂ tĘŇ C dŇ obĳŇ JĎ ho¡ĎhylĲČ CmyW¿Ă yĎ : CxwĲĎYĘ yĂ Myr¡ĂhĎ S’Ň r¿Ł mĄ ‘lČ sĆŔ ybĄŇ SĘ yăŁ 12

hŇ ’ĳĎ nĘ qĂ ry‘ăĂyĎ tŇ om¡ xĎ lĘ mĂ Sy’¿Ă JĘ ’YĄŔ yĄ roBă GĂ JČ ÉhoĎhyĘ : CdŇ yGĲĂ yČ MyI¿Ă’Ă BĎ 13

: rBĲĎ GČtĘŇ yĂ wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ =l‘Č xČ yrĂŔ YĘ yČ=PŇ ’Č É‘Č yrĂÄ yĎ
PŇ ’¡Č SĘ ’Ć wĘ Mè¿Ł ’Ć hŇ ‘ĆŔ pĘŇ ’Ć hŇ dăĎŇ lĄ oIJČ qjĳĎ ’Č tĘŇ ’Ć Syr¡ĂxĞ’ĲČ MlĎŔ o‘mĲĄ ÉytĂŇ ySĄÄ xĹhĲĆ 14

yêąĂ mĘ WČ wĘ SybĳĂŇ o’ MB¡Ď WĘ ‘Ć=lkĎŇ wĘ tŇ o‘Ŕ bĎŇ gĘŇ C ÉMyrĂhĎ bŇ yrąĂxĞ’ĲČ : dŇ xČ yĲĎ 15

âlă ÉërĆdĆÄ BĘ MyrĂę wĘ‘Ă yêăĂ kĘŇ lČ ohwĘ : SybĲĂŇ o’ MyU¡Ă gČŇ’Ğ wĲČ MyIĂŔ’Ă lĎ ÉtorhĎ nĘ 16

ro’ę lĎ MhĆÁ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ SĎÄ xĘ mČ žMyWĂ ’Ď MkĳĄŇ yrĂdĘŇ ’Č C‘¡dĘŇ yĲĎ=âl tŇ ob¿Ň ytĂŇ nĘ BĂ C‘dĎŔ yĎ
: MyêĲĂ bĘŇ zČ‘Ğ âl¿ wĘ Mt¡ĂŇ yWĂ ‘Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’Ą ť roSŔ ymĂ lĘ ÉMyèĂ qČ ‘ĞmĲČ C
hŇ k¡ĎŇ iĄ mČ lĘ Myr¿ĂmĘ ’ĲŁ hĎ lsĆ jĳĎ BČ Myx¡Ă TĘ BĲŁ hČ tŇ SĆ bŔŁ CSbăŇŁ yĄ Érox’Ď CgŇsąŁ nĎ 17

CTyB¿Ă hČ Myr¡ĂwĘ‘Ă hĲČ wĘ C‘mĳĎ SĘ MyS¡Ă rĘxĄ hČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ Mê¿Ć’Č 18

ÉrCĄ‘Ă ymąĂ xlĳĎ SĘ ’Ć ykăĂŇ ’Ď lĘ mČ JĘ Sr¡ĄxĄ wĘ yDĂŔ bĘŇ ‘Č=M’Ă yJăĂ ÉrCĄ‘Ă ymąĂ : tŇ o’Ĳ rĘlĂ 19

xČ oq¿ jĎ rmĳŁ SĘ tĂŇ âlă wĘ tŇ oB¡ rČ tĎŇ y’Ă rĎ : hoĲĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘¿ĆJĘ rC¡Ą‘Ă wĘ MQĎŔ SĚ mĘ JĂ 20

: ryDĲĂ’Ę yČwĘ hŇ r¡Ďoê lyD¿ĂgĘŇ yČ oqĳdĘŇ YĂ N‘ČmăČ lĘ Zp¡ĄŇ xĎ ho¿ĎhyĘ : ‘mĲĎ SĘ yĂ âl¿ wĘ MyĂn¡ČzĘ’Ď 21

C’BĳĎ xĘ hĎ My’¡Ă lĎ kĘŇ yê¿ĄbĎŇ bĘŇ C MQĎŔ JĚ ÉMyrĂCxBĲČ xČ pąĄŇ hĎ ůyCsSĎ wĘ zCzăBĎ =M‘Č È’ChwĘ 22

NyzăĂ’Ğ yĲČ Mk¡ĆŇ bĎŇ ym¿Ă : bŇ SĲČ hĎ rm¿Ą ’Ł =Ny’ĲĄ wĘ hŇ i¡Ď SĂ mĘ ly~ĂŔ mČ Ny’ăĄwĘ ÉzbČŇ lĎ CyąhĎ 23

l’¿Ą rĎWĘ yĂwĘ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ hŇ sĆ oSmĘ lĂ NtČÄ nĎ=ymĲĂ : roxĲ ’Ď lĘ ‘m¡Č SĘ yĂwĘ bŇ S¿Ă qĘ yČ tŇ ’Ň zĳŁ 24

ëŇ olŔ hĎ ÉwykĎŇ rĎdĘŇ bĂŇ CbąŇ ’Ď =âlĲ wĘ olŔ Cn’Ň TăĎ xĎ Czť hoĳĎhyĘ ’olă hĞ Myz¡ĂzĘbŇŁ lĘ
hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ zCz¡‘ĹwĲĆ ojŔ ’Č hŇ măĎ xĄ ÉwylĎ ‘Ď ëŇ jąŁ SĘ IĂwČ : otĲŇ rĎotĲŇ BĘ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ 25

: bŇ lĲĄ =l‘Č MyW¿Ă yĎ=âlĲ wĘ oB¡ =r‘ČbĘŇ êĂ wČ ‘dĎŔ yĎ âlă wĘ ÉbybĂŇ iĎ mĂ ChTąĄ hĞlĲČ êĘ wČ

yJăĂ É’rĎyêĂ =l’Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ì¡Ň rĘYĆ yŁ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ìăŇ ’ĞrĲČBŁ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ êĎÂ‘Č wĘ gm
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2 ynĂ ’ĎŔ =ìŇ êĘ ’Ăř ÉMyĂUČÄ BČ rbąŇŁ ‘ĞtĲČŇ =yJĂ : hŇ êĎ’ĲĎ =ylĂ ì¡Ň mĘ SĂ bĘŇ ytĂŇ ’Ň r¿ĎqĎ ìŇ yêĂŔ lĘ ’Č gĘŇ
hŇ b¡ĎŇ hĎ lĲĆ wĘ hŇ wĆŔJĎ tĂŇ âlă ÉS’Ą =omBĘ ëŇ ląĄ tĄŇ =yJĲĂ ìŇ CpĳŇ TĘ SĘ yĂ âlă tŇ or¡hĎ eĘ bČŇ C

3 ìŇ ‘ĳĆySĂ omĲ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ ’Ğ yJĂę : ëŇ BĲĎ =r‘ČbĘŇ tĂŇ âl¿
4 ynËČy‘ĄbĘŇ êĎrĘqÌČyĎ rSĆÄ ’ĞmĲĄ : ìŇ yêĲĆxĘ êČ ’b¡ĎŇ sĘ C SCJ¿ MyĂrČŔ YĘ mĂ ÉìrĘpĘŇ kĎŇ yêĂ tąČŇ nĎ

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ tŇ xČ ê¿Č MyU¡Ă ’ĚlĘ C ìŇ yêĆŔ xĘ êČ ÉMdĎŇ ’Ď NêąĄ’Ć wĘ ìŇ yêĳĂ bĘŇ hČ ’Ğ ynăĂ’Ğ wĲČ êĎdĘŇ B¡Č kĘŇ nĂ
5 : OĎ YĲĆBĘ qČ ’Ğ bŇ r¡Ď‘ĞUĲČ mĲĂ C ìŇ ‘ĆŔ rĘzČ ’ybăĂŇ ’Ď ÉxrĎzĘUĂ mĂ ynĂ ’ĳĎ =ìŇ êĘ ’Ă yJăĂ ’r¡ĎyêĂ =l’Č
6 yt¡ČŇ onbĘŇ C qoxŔ rĎmĲĄ ÉynČbĎŇ y’Ă ybąĂŇ hĎ y’Ă lĳĎ kĘŇ êĂ =l’Č Nm¡Ď ytĄŇ lĘ C ynĂ êĄŔ ÉNopŇ ~Ď lČ rmąČ ’Ł
7 wyê¡Ă rĘYČ yĘ wytĳĂŇ ’Ň rĎBĘ yd¡ĂŇ obŇ kĘŇ lĂ wĘ ymĂŔ SĘ bĂŇ ’răĎqĘ eĂ hČ lJŁ ť : ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ
8 : omlĲĎ MyĂn¿ČzĘ’Ď wĘ MyS¡Ă rĘxĄ wĘ SyĳĄ MyĂnăČy‘ĄwĘ rC¡Ą‘Ă =M‘Č ’yY¿Ă oh : wytĲĂŇ yWĂ ‘Ğ=PŇ ’Č
9 tŇ ’Ň ŁzŔ dŇ yGăĂyČ ÉMhĆ bĎŇ ymąĂ MyUĂŔ ’ĚlĘ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ yĄwĘ wDĎę xĘ yČ CYă BĘ qĘ nĂ MyĂÂoGhČ =lJĲĎ

: tŇ mĲĆ ’Ĺ Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ wĘ C‘¡mĘ SĘ yĂwĘ CqDĎŔ YĘ yĂwĘ ÉMhĆ ydĄŇ ‘ĲĄ CnąêĘ yĂ Cn‘ĳĚymĂ SĘ yČ tŇ on¡SŁ ’Ň rĲĂwĘ
10 CnymĂÄ ’ĞtĲČŇ wĘ C‘dĘŇ êĄ ţ N‘ČmăČ lĘ yêĂ rĘxĳĎBĎ rSăĆ ’Ğ yD¡ĂbĘŇ ‘Č wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉydČŇ ‘Ą MêąĆ’Č

: hŇ yĲĆhĘ yĲĂ âl¿ yr¡ČxĞ’ĲČ wĘ l’ĄŔ rYČ onă=âl ÉynČpĎŇ lĘ ’ChŔ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉCnybĂÄ tĎŇ wĘ yląĂ

11, 12 ÉyêĂ ‘Ę SČÄ ohwĘ yêĂ dĘŇ GąČhĂ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ : ‘Č ySĲĂ om yd¡ČŇ ‘ĎlĘ BČ mĂ Ny’¿ĄwĘ hoĳĎhyĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ
: l’ĲĄ =ynĂ ’Ğ wĲČ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ydËČŇ ‘Ą Mê¿Ć’Č wĘ rzĳĎ Mk¡ĆŇ BĎ Ny’¿ĄwĘ yêĂ ‘Ę mČŔ SĘ hĂ wĘ

13 : hŇ eĎbĲĆŇ ySĂ yĘ ym¿Ă C l‘¡ČpĘŇ ’Ć ly~ĳĂmČ yd¡ĂŇ IĎmĂ Ny’¿ĄwĘ ’ChŔ ynăĂ’Ğ ÉMoImĂ =MGČ
14 MkĆÂ nĘ ‘ČmČ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ SodăŇ qĘ Mk¡ĆŇ lĘ ’Č GŁ hoËĎhyĘ rmÌČ ’Ď =hŇ JĲŁ

: MtĲĎŇ eĎrĂ tŇ oI¿nĂ ’ĽBĲĎ MyD¡ĂWĘ kČŇ wĘ MQĎŔ JĚ ÉMyxĂ yrĂbĲĎŇ yêąĂ dĘŇ rČohĲ wĘ hŇ lĎ bĆę bĎŇ yêĂ xĘ QăČ SĂ
15 : MkĲĆŇ JĘ lĘ mČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ’r¿ĄoB MkĳĆŇ SĘ odĲŇ qĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ
16 : hŇ bĲĎŇ ytĂŇ nĘ MyE¡Ă‘Č MyĂm¿ČbĘŇ C ëŇ rĆDĳĎ MI¡ĎBČ Nt¿ĄŇ oehČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
17 Ck¡Ň ‘ĞDĲĎ CmCqŔ yĎ=lBČ ÉCbŇ JĘ SĘ yĂ wDąĎxĘ yČ zCEĳ‘Ă wĘ lyĂxăČ sCs¡ wĎ=bŇ kĆŇ rĲĆ ’yY¿Ă oUhČ
18 : CnnĲĎBŁ tĘŇ êĂ =l’Č tŇ oI¡nĂ mŁ dĘŇ qČ wĘ tŇ onĳSŁ ’Ň rĲĂ Cr¡JĘ zĘêĂ =l’ĲČ : CbĲŇ kĎŇ hŇ ê¿ĎSĘ jĂ JČ
19 MyWąĂ ’Ď PŇ ’ăČ hĎ C‘ĳdĎŇ tĲĄŇ ’ol¡ hĞ xmĎŔ YĘ tĂŇ hŇ êăĎ ‘Č ÉhSĎ dĎŇ xĞ hŇ WąĆ ‘Ł ynĂÄ nĘ hĂ
20 Mye¡ĂêČ hŇ dĆŔ vĎ hČ tŇ IăČxČ ÉynĂ dĄÄ BĘ kČŇ êĘ : tŇ orĲhĎ nĘ Nom¡ SĂ yBĲĂ ëŇ rĆDĆŔ ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ

tŇ oq¡ SĘ hČ lĘ NmŔŁ ySĂ yBĲĂ ÉtorhĎ nĘ MyĂmČę rBĎÁ dĘŇ UĂ bČŇ yêĂ tČÄ nĎ=yJĲĂ hŇ nĳĎ‘ĞyĲČ tŇ onăbĘŇ C
21 : CrjĲĄ sČ yĘ yt¡ĂŇ QĎ hĂ êĘ ylĂŔ yêĂ rĘYăČyĎ ÉCz=M‘Č : yrĲĂyxĂ bĘŇ yU¿Ă ‘Č

22, 23 tĎŇ ’Ň ybąĄŇ hĄ =âlĲ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yB¡Ă êĎ‘Ę g¿ČŇ yĎ=yJĲĂ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tĎŇ ’Ň r¡ĎqĎ yt¿ĂŇ ’Ł =âlĲ wĘ
yl
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âl¿ wĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ BĘ ÉìyêĂÄ dĘŇ bČŇ ‘ĹhĲĆ âlą ynĂ êĳĎ dĘŇ BČ kĂŇ âlă ìŇ yx¡Ć bĎŇ zĘC ìŇ ytĆŔ Łl‘ĲŁ hŇ WăĄ ÉyQĂ
âlă ìŇ yx¡Ć bĎŇ zĘ bŇ lĆ x¿Ą wĘ hŇ nĆŔ qĎ ÉPsĆ JĆÄ bČŇ yQąĂ tĎŇ ynĂÄqĎ =âlĲ : hŇ nĲĎ obŇ lĘ BĂ ìŇ yê¡Ă ‘Ę gČŇ oh 24

ykĂÄ nŁ ’ĲĎ : ìŇ ytĲĆŇ nŁ wĲŁ ‘ĞBĲČ ynĂ ê¡Č ‘Ę gČŇ oh ìŇ ytĆŔ w’Ň FŁ xČ BĘ ÉynĂ êČÄ dĘŇ bČŇ ‘ĹhĲĆ ëŇ ’Čę ynĂ tĳĎŇ ywĂrĘhĂ 25

ynĂ rĄě yJĂ zĘhČ : rJĲŁ zĘ’Ć âl¿ ìŇ yt¡ĆŇ ’Ň FŁ xČ wĘ ynĳĂ‘ĞmĲČ lĘ ìŇ y‘¡ĆSĎ pĘŇ hŇ x¿Ć mŁ ’ChË yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ 26

’TĳĎ xĎ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ ìŇ yb¿ĂŇ ’Ď : qDĲĎYĘ êĂ N‘Čm¿Č lĘ hŇ ê¡Ď’Č rj¿ĄsČ dŇ xČ yĳĎ hŇ T¡Ď pĘŇ èĎ nĂ 27

bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉMrĆxĄ lČ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĘ SdĆŇ qĳŁ yrĄWăĎ lQ¡Ą xČ ’Ğ wĲČ : ybĲĂŇ C‘SĘ j¿Ď ìŇ yY¡ĆylĂ mĘ C 28

: MypĲĂŇ CDgĂŇlĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ
ho¿ĎhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ : obĲŇ yêĂ rĘx¿ČBĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ yDĳĂbĘŇ ‘Č bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ‘m¡Č SĘ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ dm, 2

yêĂ rĘx¿ČBĎ NCr¡SĚ ywĲĂ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yDăĂbĘŇ ‘Č É’rĎyêĂ =l’Č OĎ rĳĆzĘ‘Ę yČ NTĆ B¡Ć mĂ ì¿Ň rĘYĆ yĲŁ wĘ ìŇ WËĆ ‘Ł
ÉyxĂ Cr q~ąŁ ’Ć hŇ SĳĎ BĎ yČ=l‘Č Myl¡Ă zĘnŁ wĘ ’mĄŔ YĎ =l‘Č ÉMyĂmČÄ =q~Ď ’Ć yJąĂ : obĲŇ 3

Myb¡ĂŇ rĎ‘ĞJĲČ ryYĳĂxĎ NybăĄŇ BĘ Cx¡ mĘ YĲĎ wĘ : ìŇ y’ĲĆ YĎ ’ĹYĲĆ =l‘Č yt¡ĂŇ kĎŇ rĘbĂŇ C ìŇ ‘ĆŔ rĘzČ=l‘Č 4

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=MSĲĄ bĘŇ ’răĎqĘ yĂ hŇ z¡ĆwĘ ynĂ ’ĎŔ hoăĎhylĲČ ÉrmČ ’Ň yŁ hŇ ząĆ : MyĂmĲĎ =ylĄ bĘŇ yĂ=l‘Č 5

: hŇ eĲĆkČŇ yĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ MS¿Ą bĘŇ C hoĎŔhylĲČ ÉodŇ yĎ bŇ êąŁ kĘŇ yĂ hŇ zĆęwĘ

sŘ18 ÉNoS’Ň rĂ ynąĂ’Ğ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ol¡ ’ĞgŇŁ wĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ hoÌĎhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ 6

hĎ dąĆŇ yGĂ yČwĘ ’rĎę qĘ yĂ ynĂ omă kĎŇ =ymĲĂ C : MyhĲĂ Łl’Ĺ Ny’¿Ą yd¡ČŇ ‘ĎlĘ BČ mĂ C NorŔ xĞ’ĲČ ynăĂ’Ğ wĲČ 7

: omlĲĎ CdŇ yG¿ĂyČ hŇ nĎ’Ň b¡ŇŁ êĎ rS¿Ć ’Ğ wĲČ tŇ oIËtĂŇ ’Ł wĘ MlĳĎ o‘=M‘Č ym¡Ă CvmĂ ylĂŔ ÉhĎ kĆÄ rĘ‘Ę yČwĘ
ydĳĎŇ ‘Ą MêăĆ’Č wĘ yêĂ dĘŇ G¡ČhĂ wĘ ìŇ yê¿Ă ‘Ę mČ SĘ hĂ z’ËĎ mĄ âl¿ hĞ ChŔ rĘêĂ =l’Č wĘ ÉCdŇ xĞpĘŇ êĂ =l’ĲČ 8

ÉMQĎ JĚ lsĆ pąĆŇ =yrĄYĘ yĲŁ : yêĂ ‘Ę dĲĎŇ yĎ=lBČ rCY¡ Ny’¿ĄwĘ ydČŔ ‘ĎlĘ BČ mĂ ÉHČ olÄ’Ĺ SyąĄhĞ 9

C‘¡dĘŇ yĲĄ=lbČŇ C C’Ë rĘyĂ=lBČ hŁ śUĎŁ ŁhĄę MhăĆ ydĄŇ ‘ĄwĘ Cly‘ĳĂoy=lBČ Mh¡Ć ydĄŇ CmĲ xĞ wĲČ ChêŔŁ
NhąĄ : ly‘ĲĂ oh yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ëŇ sĳĎ nĎ lsĆ păĆŇ C l’¡Ą rY¿Č yĎ=ymĲĂ : CSbĲŇŁ yĄ N‘Čm¿Č lĘ 10, 11

CdŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ ÉMQĎ kĚŇ CYą BĘ qČ tĘŇ yĲĂ MdĳĎŇ ’Ď mĲĄ hŇ UĎ h¡Ą MyS¿Ă rĎxĎ wĘ CSbŔŁ yĄ ÉwyrĎbĄŇ xĞ=lJĎ
tŇ ob¡Ň uĎ UČ bČŇ C MxĎŔ jĆ BČ É l‘ČpĎŇ C dŇ YĎŔ ‘ĞmĲČ É lzĆrĘBČ SrąČxĎ : dŇ xČ yĲĎ CSb¿ŇŁ yĄ Cd¡Ň xĞpĘŇ yĂ 12

hŇ tĎŇ S¿Ď =âl xČ JŔŁ Ny’ăĄwĘ Éb‘ĄrĎ=MGČ oxŔ JŁ ‘Č orăzĘBĂ ÉChlĄÄ‘ĎpĘŇ IĂwČ ChrĳĄ~Ę yĂ
ÉChWĄÄ ‘ĞyĲČ dŇ rĆvĆŔ bČŇ ChrăĄ’ĞtĎŇ yĘ ůwqĎ hŇ TĎ năĎ ÈMyYĂ ‘Ą SrăČxĎ : PŇ ‘ĲĎyIĂwČ MyĂm¡Č 13

tŇ rĆ’¿ĆpĘŇ tĂŇ JĘ Sy’ĂŔ tŇ ynăĂbĘŇ tČŇ JĘ ÉChWĄÄ ‘ĞIĲČwĲČ ChrĳĄ’ĽtĎŇ yĘ hŇ g¡ĎŇ CxUĘ bČŇ C tŇ o‘Ŕ YĚqĘ UČ BČ
NoQŔ ’Č wĘ ÉhzĎrĘêĂ xuąČIĂwČ MyzĂŔrĎ’Ğ olă =twřrkl : tŇ yĂBĲĎ tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ Md¡ĎŇ ’Ď 14

wl=Zm’yw
bytk torkĘ lĂ ’"sb ,yrq =trĎkĘ lĂ ,bytk torkĘ lĂ v.14 .hUĎhĄ tlm ’Ymn ’l s"tb ,wyl‘ dwqn v.9 .dm
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15 r‘ĄŔ bĎŇ lĘ ÉMdĎŇ ’Ď lĘ hŇ yąĎhĎ wĘ : lDĲĄgČŇ yĘ MSĆ g¿ĆŇ wĘ zřr’¡ ‘T¿Č nĎ r‘Č yĳĎ=yYĄ‘ĞBĲČ ol¡ =ZUĆ ’Č yĘwČ
CxêĎŔ SĘ IĂwČ É l’Ą =l‘ČpĘŇ yĂ=PŇ ’Č MxĆ lĳĎ hŇ pĎŇ ’ăĎ wĘ qyv¡Ă yČ=PŇ ’Č MxĎ IĎŔwČ ÉMhĆ mĄ xuąČIĂwČ

16 rWăĎ BĎ ÉoyYĘ xĆ =l‘Č S’ĄŔ =omBĘ PŇ răČWĎ ÉoyYĘ xĆ : omlĲĎ =dŇ GĎsĘ IĂwČ lsĆ p¡ĆŇ ChW¿Ď ‘Ď
ytĂŇ y’¿Ă rĎ yt¡ĂŇ oUxČ x’ĎŔ hĆ rmăČ ’Ň yŁ wĘ ÉMxŁ yĎ=PŇ ’Č ‘BĳĎ WĘ yĂwĘ yl¡Ă YĎ hŇ l¿Ć YĘ yĂ lkĄŔ ’Ň yŁ

17 lQăĄ jČ tĘŇ yĂwĘ ÉCxêČÄ SĘ yĂwĘ olą =dwgřsy olĳ sĘ pĂŇ lĘ hŇ W¡Ď ‘Ď l’¿Ą lĘ otŔ yrĂ’ăĄSĘ C : rC’Ĳ
18 yJăĂ CnybĳĂŇ yĎ âlă wĘ C‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ : hŇ êĎ’ĲĎ yl¡Ă ’Ą yJ¿Ă ynĂ lĄŔ y~Ă hČ ÉrmČ ’Ň yŁ wĘ wylĎŔ ’Ą
19 oBę lĂ =l’Ć bŇ ySăĂ yĎ=âlĲ wĘ : MtĲĎŇ BŁ lĂ lyJ¡Ă WĘ hČ mĲĄ MhĆŔ ynĄy‘ĲĄ Éto’rĘmĲĄ xTąČ

PŇ ’Č wĘţ S’Ąę =ombĘŇ yêĂ pĘŇ răČWĎ oyÂYĘ xĆ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈhnĎ CbŇ tĘŇ =âlĲ wĘ tŇ ‘Čd¿ČŇ âlÄ wĘ
hŇ băĎŇ ‘ĄotĲŇ lĘ ÉortĘŇ yĂwĘ lkĳĄŇ ’Ł wĘ rW¡Ď bĎŇ hŇ l¿Ć YĘ ’Ć MxĆ lĆŔ ÉwylĎ xĎ GĲĆ=l‘Č ytĂŇ ypąĂŇ ’Ď

20 =âlĲ wĘ ChFĳĎ hĂ lt¡ČŇ Ch bŇ l¿Ą rpĆŇ ’ĄŔ hŇ ‘ăĆrŁ : dŇ oGĲ sĘ ’Ć Z‘¡Ą lCb¿Ň lĘ hŇ WĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ
: ynĲĂ ymĂ yBĲĂ rqĆS¡Ć ’ol¿ hĞ rmČŔ ’Ň yŁ âlă wĘ ÉoSpĘŇ nČ=tŇ ’Ć ly~ąĂ yČ

21 ÉylĂ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ ìŇ yêąĂ rĘYČ yĘ hŇ êĎ’ĳĎ =yDĂbĘŇ ‘Č yJăĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ hŇ QĆ ’ăĄ =rkĎŇ zĘ
22 ìŇ ytĳĆŇ ’Ň FřŁ xČ N¡Ďn‘ĎkĆŇ wĘ ìŇ y‘ĆŔ SĎ jĘ Éb‘ĎkĎŇ ytĂŇ yxąĂ mĎ : ynĂ SĲĄ eĎtĂŇ âl¿ l’¡Ą rĎWĘ yĂ hŇ êĎ’ČŔ
23 ÉC‘yrĂÄ hĎ hoĎęhyĘ hŇ WăĎ ‘Ď=yJĲĂ MyĂmČÁ SĎ CeÄrĎ : ìŇ yêĲĂ lĘ ’Č gĘŇ yJ¿Ă yl¡Č ’Ą hŇ b¿ĎŇ CS

l’ąČ gĎŇ=yJĲĂ oBĳ Z‘ăĄ=lkĎŇ wĘ r‘Č y¡Č hŇ eĎŔ rĂ ÉMyrĂhĎ Cxą YĘ jĂ ZrĆ’ĎŔ tŇ oIăêĂ xĘ êČ
24 ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ : r’ĲĎ jĎ tĘŇ yĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂbĘŇ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉhoĎhyĘ

yDĂŔ bČŇ lĘ ÉMyĂmČÄ SĎ hŇ TąĆ nŁ lJŔŁ hŇ WĆ ‘ăŁ ÉhoĎhyĘ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ NTĆ BĳĎ mĂ ì¡Ň rĘYĆ yĲŁ wĘ ìŇ lĆŔ ’ĞGĲŁ
25 llĳĄ ohyĘ Mym¡Ă sĘ qĲŁ wĘ MyDĂŔ BČ tŇ otăŇ ’Ł ÉrpĄŇ mĄ : ytĲ ’ śymĲ ZrĆ’¡ĎhĎ ‘q¿ČrŁ
26 tŇ Y¿Č ‘ĞwĲČ oDŔ bĘŇ ‘Č rbăČŇ DĘ ÉMyqĂ mĄ : lJĲĄ WČ yĘ Mê¿Ď ‘Ę dČŇ wĘ rox¡ ’Ď MymËĂ kĎŇ xĞ bŇ ySÌĂ mĄ

hŇ nĎ ynĆŔ BĎ êĂ ÉhdĎŇ ChyĘ yrąĄ‘ĎlĘ C bŇ SĎę Cê MĂlČÁSĎ CrĲylĂ rmĄÄ ’Ł hĲĎ MylĳĂ SĘ yČ wyk¡ĎŇ ’Ď lĘ mČ
27 : SybĲĂŇ o’ ëŇ yĂt¡ČŇ rŁ hĞ nĲČ wĘ ybĂŇ rĳĎxĽ hŇ l¡Ď C~lČ rm¿Ą ’Ł hĲĎ : MmĲĄ oq’Ğ hĎ yt¡ĆŇ obŇ rĘxĎ wĘ
28 hŇ nĆŔ BĎ êĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ rmąŁ ’Ň lĄ wĘ MlĳĂ SĘ yČ yY¡Ă pĘŇ xĆ =lkĎŇ wĘ y‘ĂŔ rŁ ÉSrĆokÄ lĘ rmąĄ ’Ł hĲĎ

hm SrĆokăŇ lĘ ÈoxySĂ mĘ lĂ ÈhoĎhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ : dŇ sĲĄ CĎêĂ lk¡ĎŇ yhĄ wĘ
xČ êĳĄpČŇ ’Ğ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ yn¿ĄtĘŇ mĎ C MyĂŔoG ÉwynĎpĎŇ lĘ =dŇ rČlĘ onę ymĂ ybĲĂŇ yêĂ qĘ zăČxĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ

2 ëŇ lĄŔ ’Ą ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ ÉynĂ ’Ğ : CrgĲĄŇiĎ yĂ âl¿ Myr¡Ă‘ĎSĘ C MyĂtČŔ lĎ DĘ ÉwynĎpĎŇ lĘ xČ êąŁ pĘŇ lĂ
Myrwdhw
Nyy‘ : hry‘z +N hyl‘ rsmn ’"sb ,+w Nmys +z tw’ +d qlx hrsm Nyy‘ : yrq N"wnb NrĆ’Ł ,bytk N"yzb zrĆ’Ć v.14
Nkw yrqw bytk =rGĎsĘ yĂ ’"sb ,yrq =rGĎsĘ yĂ ,bytk roGsĘ yĂ v.17 .z"T Nmys +n tw’w T"kr Nmys +’ tw’ hrsm
rsmnw ìytĆw’FŁ xČ ’"sb ,w"Tdw b"yd ,’"yd Md"d Mg"d Mb"d ,’"d ,y"k Myrps wrb Nk v.22 .’"ydw b"d ,’"d

.b"d Nkw yrqw bytk yêĂ ’Ă mĄ ’"sb ,yrq yêĂ ’Ă mĄ ,bytk yêĂ ’Ă ymĂ v.24 .’lm wyl‘
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670 hy‘Vy 45:3—19

: ‘ČDĲĄgČŇ’Ğ lz¡ĆrĘbČŇ yx¿Ą yrĂbĘŇ C rBĄŔ SČ ’Ğ ÉhSĎ CxnĘ tŇ otąŇ lĘ DČ rVĳ w’ř Myr¡ĂCdŇ hĞ wĲČ
ynÌĂ’Ğ=yJĲĂ ‘dČę êĄ N‘ČmăČ lĘ MyrĳĂêĎsĘ mĂ yn¡ĄmĚ TĘ mČ C ëŇ SĆ xŔŁ tŇ orăYĘ o’ ÉìlĘ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ 3

l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yDăĂbĘŇ ‘Č ÉN‘ČmČÄ lĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ì¡Ň mĘ SĂ bĘŇ ’r¿ĄouhČ hoËĎhyĘ 4

ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ : ynĂ êĲĎ ‘Ę dČŇ yĘ âl¿ wĘ ì¡Ň eĘ kČŇ ’Ğ ìŇ mĆŔ SĘ BĂ ÉìlĘ ’rąĎqĘ ’Ć wĲĎ yrĳĂyxĂ BĘ 5

C‘ę dĘŇ yĲĄ N‘ČmăČ lĘ : ynĂ êĲĎ ‘Ę dČŇ yĘ âl¿ wĘ ì¡Ň rĘEĆ’Č ’Ğ MyhĳĂ Łl’Ĺ Ny’ăĄ yt¡ĂŇ lĎ CzĲ dŇ o‘Ŕ Ny’ăĄwĘ 6

: dŇ o‘Ĳ Ny’¿ĄwĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ydĳĎŇ ‘ĎlĘ BĂ spĆŇ ’¡Ć =yJĂ hŇ bĎŔ rĎ‘ĞUăČmĂ C ÉSmĆ SĆÄ =xrČzĘUĲĂ mĂ
hŇ W¿Ć ‘Ł ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ‘rĳĎ ’rĄobăŇ C Mol¡ SĎ hŇ W¿Ć ‘Ł ëŇ SĆ xŔŁ ’răĄobŇ C Éro’ rY¿Ąoy 7

=ClEĘyĂ Myq¡ĂxĎ SĘ C l‘ČUČŔ mĂ ÉMyĂmČÄ SĎ CpŇ y‘ąĂrĘhČ : hŇ QĆ ’ĲĄ =lkĎŇ 8

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ dŇ xČ yČŔ ÉxČ ymĂÄ YĘ tČŇ hŇ qąĎdĎŇ YĘ C ‘SČ yĆę =CrpĘŇ yĂwĘ ZrĆ’ăĆ=xêČpĘŇ êĂ qdĆŇ YĳĆ
yWăĄ rĘxČ =tŇ ’Ć WrĆx¡Ć orŔ YĘ yăŁ =tŇ ’Ć bŇ rĎť yohę : wytĲĂŇ ’Ň rĎBĘ 9

: olĲ MyĂd¿ČŇ yĎ=Ny’ĲĄ ì¡Ň lĘ ‘ĎpĎŇ C hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ ÉorYĘ yĲŁ lĘ rmĆ xąŁ rmČÄ ’Ň yŁ hĞ hŇ mĳĎ dĎŇ ’Ğ
: NylĲĂ yxĂ êĘ =hŇ mČ hŇ è¡Ď ’Ă lĘ C dŇ ylĳĂ oê=hŇ mČ bŇ ’¡Ď lĘ rm¿Ą ’Ł yohË 10

ynËČBĎ =l‘Č ynĂ ClŔ ’Ď SĘ tŇ oIătĂŇ ’ĲŁ hĎ orĳYĘ yĲŁ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ hoËĎhyĘ rmÌČ ’Ď =hŇ JĲŁ 11

ytĂŇ ’Ň rĳĎbĎŇ hĎ ylăĆ ‘Ď Md¡ĎŇ ’Ď wĘ ZrĆ’ĆŔ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ : ynĂ CĲĚYČ êĘ yd¡ČŇ yĎ l‘Čj¿Ł =l‘Č wĘ 12

qdĆŇ YĆŔ bĘŇ ChtăĂŇ rŁ y‘ĲĂhČ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ : ytĂŇ yCĲĄYĂ M’¡Ď bĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ MyĂmČŔ SĎ CTă nĎ ÉydČŇ yĎ ynĂę ’Ğ 13

ÉryxĂ mĘ bĂŇ âlą xČ QĄŔ SČ yĘ ytăĂŇ ClgĎŇ wĘ ÉyrĂy‘Ă hŇ nąĆbĘŇ yĂ=’ChĲ rèĳĄ yČ’Ğ wyk¡ĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ wĘ
hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď dŇ xČ SŔŁ bĘŇ âlă wĘ 14

ÉCrbŇŁ ‘ĞyĲČ ëŇ yĂląČ ‘Ď ůhDĎmĂ ySăĄ nĘ ’Č ÈMy’Ă bĎŇ sĘ C ÈSCJ=rxČ sĘ C MyĂr¿ČYĘ mĂ ‘Č ygĂÄ yĘ
ëŇ yĂlăČ ’Ą ÉCwxĞêĲČSĘ yĲĂ ëŇ yĂląČ ’Ą wĘ CrbĳŇŁ ‘ĞyĲČ Myu¡Ă EĂBČ CkŇ lĄŔ yĄ ëŇ yĂrăČxĞ’ĲČ CyŔhĘ yĲĂ ëŇ ăĎlwĘ
l’ăĄ hŇ ê¡Ď’Č NkĄě ’Ď : MyhĲĂ Łl’Ĺ spĆŇ ’¿Ć dŇ o‘¡ Ny’¿ĄwĘ l’ËĄ ëŇ B¿Ď ëŇ ’ăČ ClQĎŔ jČ tĘŇ yĂ 15

ÉwDĎxĘ yČ MQĳĎ JĚ Cm¡ lĘ kĘŇ nĂ =MgĲČŇ wĘ CSoB¿ : ‘Č ySĲĂ om l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ rêĳĄêČsĘ mĂ 16

sŘ19 tŇ ‘¡ČCSêĘ hoĎŔhyBĲČ ‘SăČ on É l’Ą rĎWĘ yĂ : MyrĲĂyYĂ yS¡Ą rĎxĎ hŇ UĎŔ lĂ JĘ bČŇ CkăŇ lĘ hĲĎ 17

: dŇ ‘ĲČ ymĄ lĘ o‘¿=dŇ ‘Č Cm¡ lĘ JĲĎ tĂŇ =âlĲ wĘ CSb¿ŇŁ tĄŇ =âlĲ MymĳĂ lĎ o‘Ĳ

ZrĆ’ąĎhĎ rYĄÄ oyř MyhĂę Łl’ĹhĲĎ ’Chă MyĂmČÁ èĎ hČ ’rĄÄ oB hoĎhyĘţ=rmČ ’Ď hŇ kăŇŁ yJăĂ 18

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ HrĳĎYĎ yĘ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ H’¡Ď rĎbĘŇ Cht¿ŇŁ =âl HnĎŔ nĘ okĲŇ ’Chă ÉHWĎ ‘Ł wĘ
yêĂ rĘmËČ’Ď âl¿ ëŇ SĆ xŔŁ ZrĆ’ăĆ ÉMoqmĘ BĂ yêĂ rĘBČę DĂ rtĆŇ iăĄ bČŇ âlÌ : dŇ o‘Ĳ Ny’¿ĄwĘ 19

‘rzl
,y’br‘ml Nk v.18 .’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk rèĄ yČ’Ğ ’"sb ,yrq rèĄ yČ’Ğ ,bytk rSČ o’ v.2 .hm
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: MyrĲĂSĎ ymĲĄ dŇ yG¡ĂmČ qdĆŇ YĆŔ rbăĄŇ DŁ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ ynĂ CSĳ uĘ bČŇ ChêăŁ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ‘rČz¿ĆlĘ
20 ÉMy’Ă WĘ eĲŁ hČ C‘ę dĘŇ yĲĎ âlă MyĳĂoGhČ yTăĄ ylĂ jĘ wD¡ĎxĘ yČ CS¿ GĘ nČtĘŇ hĲĂ C’bËŇŁ wĎ CY¿ bĘŇ uĲĎhĂ
21 CSyGĂŔ hČ wĘ CdŇ yGăĂhČ : ‘Č ySĲĂ oy âl¿ l’¡Ą =l’Ć MylĂŔ lĘ jČ tĘŇ mĂ C MlĎŔ sĘ jĂ Z‘ăĄ=tŇ ’Ć

’olÄhĞ HdĎę yGĂ hĂ z’ăĎ mĄ MdĆŇ uĆÁ mĂ tŇ ’Ň ŁzÄ ž‘Č ymĂ SĘ hĂ ymăĂ wDĳĎxĘ yČ CY¡ ‘ĞCĲĎyĲĂ PŇ ’¿Č
NyĂ’¡Č ‘Č ySĂŔ omC qyDăĂYČ =l’ĲĄ ydČŔ ‘ĎlĘ BČ mĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ dŇ o‘ą=Ny’ĲĄ wĘ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ

22 : dŇ o‘Ĳ Ny’¿ĄwĘ l’¡Ą =ynĂ ’Ğ yJ¿Ă ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č =lJĎ C‘¡SĘ CĲĎhĂ wĘ yl¿Č ’Ą =CnjĘ : ytĲĂŇ lĎ CzĲ
23 ‘răČkĘŇ êĂ ÉylĂ =yJĂ bŇ CSĳ yĎ âlă wĘ rb¡ĎŇ DĎ hŇ qËĎdĎŇ YĘ yjÌĂmĂ ’YĎÄ yĎ yêĂ ‘Ę BČŔ SĘ nĂ yBăĂ
24 z‘ĳŁ wĎ tŇ oqă dĎŇ YĘ rm¡Č ’Ď yl¿Ă hoËĎhyBĲČ ëŇ ’ÌČ : NoSĲ lĎ =lJĎ ‘b¡ČŇ èĎ êĂ ëŇ rĆBĆŔ =lJĎ
25 Cl¡ lĘ hČ tĘŇ yĲĂwĘ Cq¿ DĘYĘ yĂ hoËĎhyBĲČ : oBĲ Myr¿ĂxĹeĲĆhČ lJ¡Ł CSbŔŁ yĄwĘ ’obăŇ yĎ ÉwydĎŇ ‘Ď
wm hŇ I¡ĎxČ lĲČ MhĆŔ yBĄ YČ ‘Ğ ÉCyhĎ obŔ nĘ srăĄqŁ É lBĄ ‘r¿ČJĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ‘rČz¿Ć=lJĎ

2 wDĎŔ xĘ yČ ÉC‘rĘkĲĎŇ Csą rĘqĲĎ : hŇ pĲĎŇ yĄ‘ĞlĲČ ’v¡Ď mČ tŇ osŔ Cm‘Ğ MkăĆŇ ytĄŇ ’Ł WĚ nĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ lČ wĘ
: hŇ kĎŇ lĲĎ hĎ yb¿ĂŇ èĘ BČ MS¡Ď pĘŇ nČ wĘ ’vĳĎ mČ TQăĄ mČ Cl¡ kĘŇ yĲĎ âl¿

3 ÉMysĂ mĚ ‘ĞhĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ =lkĎŇ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ ÉylČ ’Ą C‘ąmĘ SĂ
4 hŇ b¡ĎŇ yWĄ =dŇ ‘Č wĘ ’ChŔ ynăĂ’Ğ ÉhnĎqĘ zĂ=dŇ ‘Č wĘ : MxČ rĲĎ=yeĂ mĂ My’¡Ă WĚ eĘ hČ NTĆ bĆŔ =yeĂ mĂ

: TQĲĄ mČ ’Ğ wĲČ lB¡Ł sĘ ’Ć yn¿Ă’Ğ wĲČ ’vĎŔ ’Ć ynăĂ’Ğ wĲČ ÉytĂŇ yWĂÄ ‘Ď ynąĂ’Ğ lBĳŁ sĘ ’Ć ynăĂ’Ğ
5, 6 MyląĂ EĎhČ : hŇ mĲĆ dĘŇ nĂ wĘ ynĂ Cl¡ SĂ mĘ tČŇ wĘ CwĳSĘ tČŇ wĘ ynĂ Cy¡mĘ dČŇ tĘŇ ym¿Ă lĘ

l’ĄŔ ChWăĄ ‘ĞyĲČwĘ ÉPrĄoY CrąJĘ WĘ yĂ ClqĳŁ SĘ yĂ hŇ năĆuĎ BČ PŇ sĆ k¡ĆŇ wĘ syJĂŔ mĂ ÉbhĎ zĎ
7 ÉwyêĎxĘ tČŇ ChxąĚ yeĂ yČwĘ ChlĚÁBĘ sĘ yĂ PŇ tĄÄ JĎ =l‘Č Ch’ĚvĎ yĂţ : CwĲxĞêĲČSĘ yĲĂ=PŇ ’Č Cd¡Ň GĘ sĘ yĂ

âl¿ ot¡Ň rĎ~ĲĎ mĂ hŇ nĆŔ ‘ĞyĲČ âlă wĘ ÉwylĎ ’Ą q‘ąČYĘ yĂ=PŇ ’Č SymĳĂ yĎ âlă om¡ oqUĘ mĂ dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČwĘ
8 My‘¡ĂSĘ opŇ CbŇ yS¿Ă hĎ CSSĳĎ ’Ł tĘŇ hĂ wĘ tŇ ’Ň z¡Ł =CrkĘŇ zĂ : Ce‘ĲĆySĂ oyĲ
9 Myh¡Ă Łl’Ĺ dŇ o‘Ŕ Ny’ăĄwĘ É l’Ą yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ yJăĂ MlĳĎ o‘mĲĄ tŇ on¡SŁ ’Ň rĲĂ Cr¿kĘŇ zĂ : bŇ lĲĄ =l‘Č

10 CWĳ ‘ĞnĲČ=âl rSăĆ ’Ğ MdĆŇ u¡ĆmĂ C tŇ yrĂŔ xĞ’ĲČ ÉtySĂ ’Ň rĄmĲĄ dŇ yGąĂmČ : ynĂ omĲ JĎ spĆŇ ’¿Ć wĘ
11 TyĂ‘ČŔ ÉxrĎzĘUĂ mĂ ’rąĄqŁ : hŇ WĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ yY¡Ă pĘŇ xĆ =lkĎŇ wĘ MCqŔ tĎŇ ytăĂŇ YĎ ‘Ğ ÉrmĄ ’Ł

yêĂ rĘY¡ČyĎ hŇ eĎ’ĆŔ ybĂŇ ’Ğ=PŇ ’Č ÉyêĂ rĘBČÄ DĂ=PŇ ’Č otŇ YĎ ‘Ğ Sy’ăĂ qx¡Ď rĘmĆ ZrĆ’¿ĆmĄ
12 Myq¡Ă oxrĘhĲĎ bŇ lĳĄ yrĄyBăĂ ’Č yl¡Č ’Ą C‘¿mĘ SĂ : hŇ eĎWĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ=PŇ ’Č
13 rxĳĄ’Č tĘŇ âlă yt¡ĂŇ ‘Ď CStĘŇ C qxĎŔ rĘtĂŇ âlă ÉytĂŇ qĎ dĘŇ YĂ yêĂ bĘŇ rąČqĄ : hŇ qĲĎ dĎŇ ~Ę mĂ
zm ű ydăĂŇ rĘ : yêĲĂ rĘ’Č pĘŇ êĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ hŇ ‘ĎŔ CSêĘ ÉNoIYĂ bĘŇ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ

=tŇ BČ ’i¡Ą JĂ =Ny’ĲĄ ZrĆ’¿ĎlĎ =ybĲĂŇ SĘ lbĆŔ BĎ =tŇ BČ ÉtlČ CtŇ BĘ rpĎę ‘Ď=l‘Č ybăĂŇ SĘ C
2 MyĂx¡ČrĄ yx¿Ă qĘ : hŇ GĲĎ nĚ‘ĞwĲČ hŇ J¡Ď rČ ëŇ lĎŔ =C’rĘqĘ yĂ ÉypĂŇ ysĂ otŇ âlą yJăĂ MyDĳĂWĘ JČ
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: tŇ orĲhĎ nĘ yr¿ĂbĘŇ ‘Ă qoS¡ =yQĂ GČ lbĆŇ SËŁ =yjĂ WĘ xĆ ëŇ tÌĄŇ UĎ YČ yQĂÄGČ xmČ qĳĎ ynĂ xĞTăČ wĘ
: MdĲĎŇ ’Ď ‘G¡ČpĘŇ ’Ć âl¿ wĘ xuĎŔ ’Ć MqăĎnĎ ëŇ tĳĄŇ jĎ rĘxĆ hŇ ’¡Ć rĎêĲĄ MG¿Č ëŇ tĄŔ wĎrĘ‘Ć É lGĎêĂ 3

yb¿ĂŇ SĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¡Ň qĘ omĳ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ CnlĄě’ĞGĲŁ 4, 5

ëŇ lĎŔ =C’rĘqĘ yĂ ÉypĂŇ ysĂ otŇ âlą yJăĂ MyDĳĂWĘ JČ =tŇ BČ ëŇ SĆ x¡Ł bČŇ y’Ă b¿ŇŁ C MmËĎ CdŇ
Mn¡ĄêĘ ’Ć wĲĎ ytĂŔ lĎ xĞ nĲČ ÉyêĂ lĘ QČÄxĂ yUĂę ‘Č=l‘Č yêĂ pĘŇ YăČ qĎ : tŇ okĲŇ lĎ mĘ mČ tŇ rĆb¡ĆŇ GĘ 6

: dŇ ’ĲŁ mĘ ëŇ Q¡Ą ‘Ě êĘ dĘŇ B¿Č kĘŇ hĂ NqĄě zĎ=l‘Č MymĂŔ xĞrĲČ ÉMhĆ lĎ êĘ mĘ WąČ =âl ëŇ dĳĄŇ yĎBĘ
ëŇ BĄŔ lĂ =l‘Č ÉhQĆ ’ĄÄ êĘ mĘ W¿Č =âl dŇ ‘ăČ tŇ rĆbĳĎŇ gĘŇ hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ Ml¡Ď o‘lĘ yrĂŔ mĘ ’Ň êăŁ wČ 7

ÉhnĎ ydĂŇ ‘Ğ tŇ ’Ň ząŁ =y‘Ă mĘ SĂ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : HtĲĎŇ yrĂxĞ’ĲČ êĘ rĘk¡ČŇ zĎ âl¿ 8

ÉbSĄ ’Ą âlą dŇ o‘ĳ ysăĂ pĘŇ ’Č wĘ yn¡Ă’Ğ HbĎŇ bĎŔ lĘ BĂ ÉhrĎmĘ ’ĲŁ hĎ xTČ bĆŔ lĎ tŇ bĆŇ SăĆ oIhČ
Moy¿BĘ ‘gČŇrËĆ hŇ QĆ ’¿Ą =yêĄSĘ ëŇ QĎÄ žhnĎ’Ň bŇŁ tĎŇ wĘ : lokĲŇ SĘ ‘d¡ČŇ ’Ą âl¿ wĘ hŇ nĎŔ mĎ lĘ ’Č 9

tŇ m¿Č YĘ ‘ĎBĘ ëŇ yĂpČŔ SĎ JĘ bŇ răŁ BĘ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď C’BăĎ ÉMUĎ tĚŇ JĘ NmĳŁ lĘ ’Č wĘ lokăŇ SĘ dŇ x¡Ď ’Ć
ëŇ t¿ĄŇ mĎ kĘŇ xĎ ynĂ ’ĎŔ rŁ Ny’ăĄ ÉêĘ rĘmČÄ ’Ď ëŇ tĄę ‘ĎrĲĎbĘŇ yxăĂ TĘ bĘŇ êĂ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ëŇ yĂr¡ČbĎŇ xĞ 10

’bÌĎŇ C : dŇ o‘Ĳ ys¿Ă pĘŇ ’Č wĘ yn¡Ă’Ğ ëŇ BĄŔ lĂ bĘŇ yrăĂmĘ ’Ň êĲŁ wČ ëŇ tĆŇ bĳĎŇ bĘŇ oS ’yhăĂ ëŇ ê¡Ą‘Ę dČŇ wĘ 11

yl¡Ă kĘŇ CtĲŇ âl¿ hŇ oĎŔh ÉëyĂlČÄ‘Ď ljąŁ tĂŇ wĘ HrĎŔ xĘ SČ Éy‘Ă dĘŇ tĄŇ âlą hŇ ‘Ďę rĎ ëŇ yĂlăČ ‘Ď
ÉëyĂrČÄ bĎŇ xĞbĲČŇ ’nąĎ=ydĂŇ mĘ ‘Ă : y‘Ă dĲĎŇ tĄŇ âl¿ hŇ ’¡Ď oS M’ËŁ tĘŇ jĂ ëŇ yĂlÌČ ‘Ď ’bÄŁ tĎŇ wĘ HrĳĎjĘ JČ 12

yl¿Č C’ ly‘¡Ăoh yl¿Ă kĘŇ Cê ylËČ C’ ëŇ yĂrĳĎC‘eĘ mĂ êĘ ‘Čg¡ČŇ yĎ rS¿Ć ’ĞBĲČ ëŇ yĂpČŔ SĎ JĘ bŇ răŁ bĘŇ C
MyĂmČę SĎ CrbĘŇ hĲĎ ëŇ ‘ĚÁ ySĂ oyĲwĘ ’nĎÄ=CdŇ mĘ ‘Č yĲČ ëŇ yĂtĳĎŇ YĎ ‘Ğ bŇ răŁ BĘ tŇ y’¡ĄlĘ nĂ : yYĂ orĲ‘ĞêĲČ 13

CyąhĎ hŇ eĄÄhĂ : ëŇ yĂlĲĎ ‘Ď C’b¡ŇŁ yĎ rS¿Ć ’ĞmĲĄ MySĂŔ dĎŇ xĽlĲĆ ÉM‘Ă ydĂŇ omĲ MybĂŔ kĎŇ oJă BČ ÉMyzĂxŁ hĲČ 14

tŇ lĆ xăĆ GČ=Ny’ĲĄ hŇ bĳĎŇ hĎ lĲĆ dŇ IăČmĂ MS¡Ď pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Cly~¿Ă yČ=âlĲ MtČŇ pĎŔ rĎWĘ S’ăĄ ÉSqČ kĘŇ
ëŇ yĂrăČxĞsĲŁ êĘ ‘ČgĳĎŇ yĎ rSăĆ ’Ğ ëŇ ¡Ďl=CyhĲĎ NJ¿Ą : oDĲgĘŇ nĆ tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ rC’¡ MmĎŔ xĘ lČ 15

=C‘mĘ SĂ : ëŇ ‘ĲĄySĂ omĲ Ny’¡Ą C‘Ŕ êĎ ÉorbĘŇ ‘ĆlĘ Sy’ąĂ ëŇ yĂrČę C‘eĘ mĂ xm

C’YĳĎ yĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yU¿Ą mĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ MSăĄ BĘ ÉMy’Ă rĎqĘ eĂ hČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=tŇ yBĲĄ tŇ ’Ň zăŁ
âl¿ wĘ tŇ m¡Ć ’ĹbĲĆŇ âl¿ CryJĂŔ zĘyČ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ň bĲĄŇ C hoĎęhyĘ MSăĄ BĘ ű My‘ăĂBĎ SĘ eĂ hĲČ

sŘ20 CkŇ mĳĎ sĘ nĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ=l‘Č wĘ C’rĎŔ qĘ nĂ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ry‘ąĂmĄ =yJĲĂ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ bĂŇ 2

yj¿Ă mĂ C yêĂ dĘŇ GČŔ hĂ z’ăĎ mĄ ÉtonSŁ ’Ň rĲĂhĎ : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ 3

hŇ êĎ’ĳĎ hŇ S¡Ć qĎ yJ¿Ă yêĂě ‘Ę DČmĂ : hŇ nĎ’Ň bĲŇŁ êĎ wČ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď M’¿Ł tĘŇ jĂ M‘ĳĄymĂ SĘ ’Č wĘ C’¡ YĘ yĲĎ 4

’ob¡Ň êĎ MrĆT¿ĆBĘ z’ĎŔ mĄ ÉìlĘ dŇ yGąĂ’Č wĲĎ : hŇ SĲĎ CxnĘ ì¡Ň xĞYĘ mĂ C ìŇ jĆŔ rĘ‘Ď É lzĆrĘBČ dŇ ygąĂŇ wĘ 5

êĎ‘Ę mąČ SĎ : MCĲĎYĂ yJ¡Ă sĘ nĂ wĘ yl¿Ă sĘ pĂŇ C MWĎŔ ‘Ď yBăĂ YĘ ‘Ď ÉrmČ ’Ň êŁ =NjĆ ìŇ yêĳĂ ‘Ę mČ SĘ hĂ 6
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tŇ or¡YĚnĘ C hŇ êĎ‘ČŔ mĄ ÉtoSdĎŇ xĞ ìŇ yêąĂ ‘Ę mČ SĘ hĂ CdŇ yGĳĂtČŇ ’olă hĞ Mê¡Ć’Č wĘ HQĎŔ JĚ ÉhzĄxĞ
7 MêĳĎ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ Moy¡=ynĄpĘŇ lĂ wĘ z’ĎŔ mĄ âlă wĘ ÉC’rĘbĘŇ nĂ hŇ êąĎ ‘Č : MêĲĎ ‘Ę dČŇ yĘ âl¿ wĘ
8 z’¡Ď mĄ MGČě êĎ‘Ę dČŔ yĎ âlă MGČ ť êĎ‘Ę mČę SĎ =âlĲ MGăČ : NyêĲĂ ‘Ę dČŇ yĘ hŇ e¿ĄhĂ rm¡Č ’Ň êŁ =NjĆ

: ëŇ lĲĎ ’rĎq¿Ł NTĆ B¡Ć mĂ ‘ČS¿Ą pŇŁ C dŇ oGŔ bĘŇ êĂ dŇ ogăŇBĎ ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ yJąĂ ìŇ ĳĆnzĘ’Ď hŇ xăĎ êĘ pĂŇ =âlĲ
9 : ìŇ tĲĆŇ yrĂkĘŇ hČ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ëŇ ĳĎl=MTĎ xĹ’ĲĆ yt¡ĂŇ QĎ hĂ tĘŇ C yjĂŔ ’Č ëŇ yrăĂ’Ğ’ĲČ ÉymĂ SĘ N‘ČmąČ lĘ

10, 11 ynËĂ‘ĞmĲČ lĘ ynÌĂ‘ĞmĲČ lĘ : ynĂ ‘ĲŁ rCk¿Ň BĘ ìŇ yê¡Ă rĘxČ BĘ PŇ sĆ kĳĎŇ bĘŇ âlă wĘ ìŇ yê¡Ă pĘŇ rČYĘ hŇ e¿ĄhĂ
: NêĲĄ’Ć =âlĲ rx¿Ą ’Č lĘ yd¡ĂŇ obŇ kĘŇ C lxĳĎ yĄ ëŇ y’ăĄ yJăĂ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ

12 PŇ ’¡Č NoSŔ ’Ň rĂ ynăĂ’Ğ É’Ch=ynĂ ’Ğ y’ĳĂ rĎqŁ mĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉylČ ’Ą ‘mąČ SĘ
13 ynËĂ’Ğ ’r¿ĄqŁ MyĂmĳĎSĎ hŇ xăĎ jĘ TĂ yn¡ĂymĂ ywĲĂ ZrĆ’ĆŔ hŇ dĎŇ sĘ yăĎ ÉydĂŇ yĎ=PŇ ’Č : NorĲxĞ’ĲČ yn¿Ă’Ğ
14 dŇ yGăĂhĂ Mh¡Ć bĎŇ ym¿Ă C‘mĎŔ SĞ C ÉMkĆŇ QĘ kĚŇ CYą bĘŇ uĲĎhĂ : wDĲĎxĘ yČ Cd¿Ň mĘ ‘Č yĲČ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ
15 yn¿Ă’Ğ : MyDĲĂWĘ JČ o‘¡rŁ zĘC lbĆŔ bĎŇ BĘ ÉoYpĘŇ xĆ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ obŔ hĄ ’Ğ hoăĎhyĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =tŇ ’Ć
16 ylăČ ’Ą CbÌŇ rĘqĂ : oJĲ rĘDČ xČ yl¿Ă YĘ hĂ wĘ wyt¡ĂŇ ’Ł ybĲĂŇ hĞ wytĳĂŇ ’Ň rĎqĘ =PŇ ’Č yêĂ rĘB¡Č DĂ ynËĂ’Ğ

ynĂ ’ĳĎ MSăĎ Ht¡ĎŇ oyhĹ tŇ ‘¿ĄmĄ yêĂ rĘBČŔ DĂ rtĆŇ iăĄ BČ ÉS’Ň rŁ mĄ âlą tŇ ’Ň Łzę=C‘mĘ SĂ
: oxĲ CrwĘ ynĂ x¡Č lĎ SĘ hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ğ hŇ êĎę ‘Č wĘ

17 ìăŇ dĘŇ UĆ lČ mĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ynĂÄ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ SodăŇ qĘ ì¡Ň lĘ ’Č GŁ hoËĎhyĘ rmÌČ ’Ď =hŇ JĲŁ
18 yhąĂ yĘwČ ytĳĎŇ wŁ YĘ mĂ lĘ êĎbĘŇ S¡Č qĘ hĂ ’Cl¿ : ëŇ lĲĄ êĄ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ ì¡Ň kĘŇ yrĲĂdĘŇ mČ ly‘ĂŔ ohlĘ
19 y’¿ĄYĎ ’ĹYĲĆ wĘ ìŇ ‘ĆŔ rĘzČ É loxkČŇ yhąĂ yĘwČ : MIĲĎhČ yQ¿Ą gČŇJĘ ì¡Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘ ìŇ mĆŔ olSĘ ÉrhĎ eĎkČŇ

: ynĲĎpĎŇ QĘ mĂ om¡ SĘ dŇ mËĄ èĎ yĂ=âlĲ wĘ tŇ rÌĄJĎ yĂ=âlĲ wytĳĎŇ ‘Ł mĘ JĂ ìŇ y‘¡ĆmĄ
20 ÉC‘ymĂÄ SĘ hČ CdŇ yGąĂhČ hŇ eĎę rĂ loqă BĘ ůMyDĂWĘ JČ mĂ Cxă rĘBĂ È lbĆŇ BĎ mĂ C’ă YĘ

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ oD¿bĘŇ ‘Č ho¡ĎhyĘ l’¿Č GĎ Crě mĘ ’Ă ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č hĎ C’¡ yYĂ ohĲ tŇ ’Ň ŁzŔ
21 rCYŔ =‘qČ bĘŇ IĂÄwČ omlĳĎ lyEăĂhĂ rC~¡ mĂ MyĂm¿Č MkĎŔ ylĂ ohĲ ÉtobŇ rĎxĽBĲĎ C’ę mĘ YĲĎ âlă wĘ
22 : My‘ĲĂSĎ rĘlĲĎ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď MolŔ SĎ Ny’ăĄ : MyĂmĲĎ CbŇ z¡ĚIĎwČ

Tm ynĂ ’ĎŔ rĎqĘ NTĆ BăĆ mĂ ÉhoĎhyĘ qoxĳ rĎmĲĄ MyU¡Ă ’ĚlĘ CbŇ yS¿Ă qĘ hČ wĘ ylČŔ ’Ą ÉMyIĂ’Ă C‘ąmĘ SĂ
2 od¡Ň yĎ lY¿ĄBĘ hŇ DĎŔ xČ bŇ rĆxăĆJĘ ÉyjĂ MWĆ IąĎwČ : ymĲĂ SĘ ryJ¿Ă zĘhĂ yU¡Ă ’Ă y‘¿ĄUĘ mĂ
3 yl¡Ă rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ynĂ rĲĎyêĂ sĘ hĂ ot¡Ň jĎ SĘ ’Č BĘ rCrŔ BĎ ZxăĄ lĘ ÉynĂ mĄÄ yWĂ yĘwČ ynĂ ’ĳĎ yBĂ xĘ hĆ
4 qyrăĂlĘ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď ynąĂ’Ğ wĲČ : r’ĲĎ jĎ tĘŇ ’Ć ì¡Ň BĘ =rSĆ ’Ğ l’Ąě rĎWĘ yĂ hŇ êĎ’ĳĎ =yDĂbĘŇ ‘Č

yt¡ĂŇ QĎ ‘ĚpĘŇ C hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć yTăĂ jĎ SĘ mĂ ÉNkĄŇ ’Ď ytĂŇ yQĳĄkĂŇ yxăĂ JŁ lbĆŇ h¡Ć wĘ Cht¿ŇŁ lĘ yêĂ ‘Ę gČŔ yĎ
5 dŇ bĆŇ ‘ăĆlĘ ÉNTĆ BĆÄ mĂ yrąĂYĘ yĲŁ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : yhĲĎ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć
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ynăĄy‘ĄBĘ ÉdbĄŇ JĎ ’Ć wĘ PŇ ĳĄs’Ď yĲĄ âlăř l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ wylĎŔ ’Ą ÉbqŁ ‘ĞyĲČ bŇ bąĄŇ oSlĘ olŔ
ÉMyqĂ hĎ lĘ dŇ bĆŇ ‘ĆŔ ÉylĂ ì¿Ň tĘŇ oyhĘ mĲĂ lqĄÄ nĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : yEĲĂ‘Ě hŇ y¿ĎhĎ yh¡Č Łl’Ň wĲĄ hoĎŔhyĘ 6

MyĂŔoG ro’ă lĘ ÉìyêĂÄ tČŇ nĘ C bŇ ySĳĂ hĎ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yr¿yřYnw bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yTăĄ bĘŇ SĂ =tŇ ’Ć
: ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ Y¿ĄqĘ =dŇ ‘Č yt¡ĂŇ ‘Ď CSyĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ

ÉyoG bŇ ‘ĲĄtąĎŇ mĘ lĂ SpĆŇ nĆÁ=hŇ zŁ bĘŇ lĂ oSę odŇ qĘ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ l’ĄÄ GŁ žhoĎhyĘ=rmČ ’ĲĎ hŇ JăŁ 7

ÉhoĎhyĘ N‘ČmąČ lĘ CwĳxĞêĲČSĘ yĲĂwĘ Myr¡ĂWĎ CmqĎŔ wĎ C’ă rĘyĂ ÉMykĂŇ lĎ mĘ MylĂŔ SĘ mŁ dŇ bĆŇ ‘ăĆlĘ
rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : OĎ rĲĆxĎ bĘŇ IĂwČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sd¿ŇŁ qĘ NmĎŔ ’ĹnĲĆ rSăĆ ’Ğ 8

ÉìnĘ êĆ’Ć wĘ ìę rĘ~Ď ’Ć wĘ ìŇ yêĳĂ rĘzČ‘Ğ hŇ ‘¡ĎCSyĘ Moy¿bĘŇ C ìŇ ytĂŔ ynĂ ‘Ğ ÉNoYrĎ tŇ ‘ąĄBĘ hoĎęhyĘ
rmąŁ ’Ň lĄ : tŇ omĲ mĄ SŁ tŇ ol¿ xĎ nĘ lyx¡Ă nĘ hČ lĘ ZrĆ’ĆŔ MyqăĂhĎ lĘ M‘ĎŔ tŇ yrăĂbĘŇ lĂ 9

=lkĎŇ bĘŇ C C‘Ŕ rĘyĂ MykăĂŇ rĎDĘ=l‘Č Clĳ GĎhĂ ëŇ SĆ x¡Ł BČ rS¿Ć ’ĞlĲČ C’YĄŔ ÉMyrĂCs’ĞlĲČ
SmĆ SĳĎ wĎ bŇ r¡ĎSĎ MJ¿Ą yČ=âlĲ wĘ C’mĎŔ YĘ yĂ âlă wĘ ÉCbŇ ‘ĎÄ rĘyĂ âlą : MtĲĎŇ y‘Ă rĘmČ Myy¡ĂpĎŇ SĘ 10

yr¡ČhĎ =lkĎŇ yê¿Ă mĘ WČ wĘ : MlĲĄ hĞ nĲČ yĘ MyĂm¡Č y‘ĄCB¿ mČ =l‘Č wĘ MgĄŔ hĞ nĲČ yĘ MmăĎ xĞrĲČmĘ =yJĲĂ 11

ÉhQĆ ’ĄÄ =hŇ eĄhĲĂ wĘ C’bĳŇŁ yĎ qox¡ rĎmĲĄ hŇ QĆ ’Ąě =hŇ eĄhĂ : NCmĲ rĚyĘ yt¡ČŇ ŁQsĂ mĘ C ëŇ rĆDĳĎlČ 12

CxYĘ pĘŇ yĂ ZrĆ’ĎŔ ylĂ ygăĂŇ wĘ ÉMyĂmČÄ SĎ CeąrĎ : MynĲĂ ysĂ ZrĆ’¿ĆmĄ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ MIĎŔmĂ C NopăŇ ~Ď mĂ 13

: MxĲĄ rČyĘ wI¡ĎnĂ ‘ĞwĲČ oUŔ ‘Č ÉhoĎhyĘ MxąČ nĂ =yJĲĂ hŇ eĳĎrĂ Myr¡ĂhĎ
ÉhèĎ ’Ă xJąČ SĘ tĂŇ hĞ : ynĂ xĲĎ kĄŇ SĘ yn¡ĎdŇŁ ’Ň wĲČ hoĳĎhyĘ ynĂ băČŇ zĎ‘Ğ NoI¡YĂ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ 14, 15

: ëŇ xĲĄ JĎ SĘ ’Ć âl¿ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ hŇ nĎxĘ JČŔ SĘ tĂŇ hŇ QĆ ’ăĄ =MGČ HnĳĎTĘ BĂ =NBĆ Mx¡Ą rČmĄ HlĎŔ C‘
ëŇ yĂs¿ČrĘhĲĎ mĘ ëŇ yĂnĳĎBĎ Cr¡hĞmĲĂ : dŇ ymĲĂ êĎ yD¡ĂgĘŇ nĆ ëŇ yĂt¿ČŇ mŁ oxĲ ëŇ ytĳĂŇ uŁ xČ MyĂj¡ČJČ =l‘Č Nh¿Ą 16, 17

CYă BĘ qĘ nĂ MQ¡Ď JĚ y’ĂŔ rĘC ÉëyĂnČÄ y‘Ą bŇ ybąĂŇ sĎ =y’ĲĂ WĘ : C’YĲĄ yĄ ëŇ U¿Ą mĂ ëŇ yĂb¡ČŇ rĂxĞmĲČ C 18

Myr¡ĂèĘ qČ tĘŇ C ySĂ BĎŔ lĘ tĂŇ ydăĂŇ ‘ĞJĲĎ ÉMQĎ kĚŇ yJąĂ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ynĂ ’ăĎ =yxČ ëŇ ĳĎl=C’bĲĎŇ
yrăĂYĘ êĄ ÉhêĎ‘Č yJąĂ ëŇ ytĳĄŇ sĚrĲĂhĞ ZrĆ’¡ĆwĘ ëŇ yĂtČŔ mŁ mĘ SăŁ wĘ ÉëyĂtČÄ bŇŁ rĘxĎ yJąĂ : hŇ QĲĎ JČ JČ 19

ëŇ yĂlĳĎJĚ SĂ yn¡ĄBĘ ëŇ yĂnČŔ zĘ’Ď bĘŇ CrămĘ ’Ň yĲŁ dŇ o‘ť : ëŇ yĂ‘ĲĎQĘ bČŇ mĘ Cq¡ xĞrĲĎwĘ bŇ SĄŔ oImĂ 20

ÉylĂ =dŇ lČ yĲĎ ymąĂ ëŇ bĄę bĎŇ lĘ BĂ êĘ rĘmăČ’Ď wĘ : hŇ bĎŇ SĲĄ ’Ą wĘ yQ¿Ă =hŇ SĎ GĘ Moq¡ UĎ hČ yl¿Ă =rYČ 21

NhąĄ lDĄŔ gĂŇ ymăĂ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ hŇ rĎę CswĘ ű hŇ lăĎ GŁ hŇ dĳĎŇ CmlĘ gČŇ wĘ hŇ l¡Ď CkŇ SĘ yn¿Ă’Ğ wĲČ hŇ QĆ ’ĄŔ =tŇ ’Ć
: MhĲĄ hŇ p¿ŇŁ y’Ą hŇ QĆ ’¡Ą yDĂŔ bČŇ lĘ yêĂ rĘ’ăČSĘ nĂ ÉynĂ ’Ğ

MyrăĂ’Ď MyU¡Ă ‘Č=l’Ć wĘ ydĂŔ yĎ ÉMyĂoG=l’Ć ’vąĎ ’Ć hŇ eĄÄhĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 22

CyÄhĎ wĘ : hŇ nĎ’Ň WĲĆ eĎêĂ PŇ t¿ĄŇ JĎ =l‘Č ëŇ yĂt¡ČŇ nŁ bĘŇ C NYĆxŔŁ BĘ ÉëyĂnČÄbĎŇ C’ybąĂŇ hĄ wĘ yiĳĂ nĂ 23

Myklm
,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âl ’"sb ,hyl‘ gylp wyl‘ rsmnw yrq ol v.5 .Tm
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk yrĄYĚnĘ C w’ yrĄCYnĘ C ’"sb ,yrq yrĄCYnĘ C ,bytk yrĄyYĂ nĘ C v.6 .r"tw s"t ,d"yd
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ëŇ lĎŔ CwxĞêăČSĘ yĂ ZrĆ’Ć ť MyĂjČę ’Č ëŇ yĂtČŔ qŁ ynăĂymĄ ÉMhĆ ytĄŇ orĲWĎ wĘ ëŇ yĂnČę mĘ ’ĲŁ MykĂÁ lĎ mĘ
: yoĲĎq CSb¡ŇŁ yĄ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉêĘ ‘ČdČÄ yĎwĘ CkŇ xĳĄ lČ yĘ ëŇ yĂl¡Č gĘŇrČ rp¿ČŇ ‘ĞwĲČ

24 : TlĲĄ UĎ yĂ qyD¡ĂYČ yb¿ĂŇ SĘ =M’Ă wĘ xČ oqĳlĘ mČ roB¡ GĂ mĂ xu¿ČyĚhĞ
25 TlĳĄ UĎ yĂ Zyr¡Ă‘Ď xČ oq¿ lĘ mČ C xuĎŔ yĚ ÉroBgĂŇ ybąĂŇ SĘ =MGČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ
26 yêąĂ lĘ kČŇ ’ĞhĲČ wĘ : ‘Č ySĲĂ o’ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ ëŇ yĂn¡ČBĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ yrĂŔ ’Ď ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉëbĄŇ yrĂyĘ=tŇ ’Ć wĘ sŘ21

rWĎę BĎ =lkĎŇ C‘ădĘŇ yĲĎwĘ NCrĳJĎ SĘ yĂ MmăĎ DĎ sys¡Ă ‘ĎkĆŇ wĘ MrĎŔ WĎ BĘ =tŇ ’Ć ÉëyĂnČÄ om=tŇ ’Ć
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ryb¿ĂŇ ’Ğ ëŇ ¡Ąl’ĞgŇŁ wĘ ëŇ ‘ĄŔ ySĂ omĲ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ

n hĎ yêĂŔ xĘ QČ SĂ rSăĆ ’Ğ ÉMkĆŇ UĘ ’Ă tŇ CtąŇ yrĂJĘ rpĆŇ săĄ hŇ zĆţ y’ăĄ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
MêĆŔ rĘJČ mĘ nĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ nĲŁ wŁ ‘ĞBĲČ NhąĄ olĳ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ rĘk¿ČŇ mĎ =rSĆ ’Ğ ySČŔ oemĂ ymăĂ o’ť

2 Ny’ăĄwĘ ÈytĂŇ ’Ň rĎqĎ Sy’Ăę Ny’ăĄwĘ ytĂŇ ’Ň BĎÁ ‘Č CDÄ mČ : MkĲĆŇ UĘ ’Ă hŇ x¿Ď QĘ SĚ Mk¡ĆŇ y‘ĄSĘ pĂŇ bĘŇ C
NhăĄ ly~ĳĂhČ lĘ xČ k¡ŇŁ yB¿Ă =Ny’ĲĄ =M’Ă wĘ tŇ CdŔ jĘ mĂ ÉydĂŇ yĎ hŇ rąĎYĘ qĲĎ roYÄ qĎ hĞ ůhnĆo‘
Ny’ăĄmĄ ÉMtĎŇ gĎŇDĘ S’ąČ bĘŇ êĂ rBĎŔ dĘŇ mĂ ÉtorhĎ nĘ MyWąĂ ’Ď MyĎę bŇ yrăĂxĞ’ĲČ ytĂÂrĎ‘ĞgĲČŇBĘ

3 : MtĲĎŇ CsJĘ MyW¿Ă ’Ď qW¡Č wĘ tŇ CrĳdĘŇ qČ MyĂm¡ČSĎ SyB¿Ă lĘ ’Č : ’mĲĎ ~Ď BČ tŇ m¡Ł tĎŇ wĘ MyĂmČŔ
4 tŇ C‘¿lĎ tŇ ‘ČdËČŇ lĎ MydĂŔ CUlĂ NoSă lĘ ÉylĂ NtČŇ nąĎ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ

‘Čm¡Ł SĘ lĂ NzĆ’ŔŁ ÉylĂ ry‘¿ĂyĎ rqĆBęŁ BČ rqĆBăŁ BČ ű ry‘ăĂyĎ rbĳĎŇ DĎ PŇ ‘¡ĄyĎ=tŇ ’Ć
5 âl¿ rox¡ ’Ď ytĂŇ yrĳĂmĎ âlă yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ NzĆ’ŔŁ ylăĂ =xtĲČŇ jĎ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ : MydĲĂŇ CUQĂ JČ
6 yêĂ rĘêČŔ sĘ hĂ âlă ÉynČjĎ MyTĳĂ rĘmĲŁ lĘ yy¡ČxĎ lĘ C MyJĂŔ mČ lĘ yêĂ tăČŇ nĎ ÉywĂGĄ : ytĂŇ gĲŇŁ CsnĘ
7 NJĄÂ =l‘Č yêĂ mĘ lĳĎ kĘŇ nĂ âlă NJ¡Ą =l‘Č ylĂŔ =rzĎ‘ĞyĲČ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ň wĲČ : qrĲŁ wĎ tŇ oU¡ lĂ JĘ mĂ
8 yqĂŔ yDĂYĘ mČ ÉborqĎ : SobĲŇ ’Ą âl¿ =yJĂ ‘d¡ČŇ ’Ą wĲĎ SymĂŔ QĎ xČ JĲČ ÉynČpĎŇ yêĂ mĘ WąČ
9 NhăĄ : ylĲĎ ’Ą SG¿Č yĂ yT¡Ă jĎ SĘ mĂ l‘Čb¿ČŇ =ymĲĂ dŇ xČ IĳĎ hŇ dĎŇ mĘ ‘ČnăČ yê¡Ă ’Ă bŇ yr¿ĂyĎ=ymĲĂ

S‘¡Ď ClŔ bĘŇ yĂ dŇ gĆŇBăĆ JČ ÉMQĎ JĚ NhąĄ ynĂ ‘ĳĄySĂ rĘyČ ’Ch¡ =ymĂ ylĂŔ =rzĎ‘ĞyĲČ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ
10 oDĳbĘŇ ‘Č loqă BĘ ‘Čm¡Ą SŁ hoĎŔhyĘ ’răĄyĘ ÉMkĆŇ bĎŇ ymąĂ : MlĲĄ kĘŇ ’Ň yĲŁ

N‘¡ĄèĎ yĂwĘ hoĎŔhyĘ MSăĄ BĘ ÉxTČ bĘŇ yĂ olŔ ÉHgČŇ nŁ Ny’¿ĄwĘ MykĂę SĄ xĞ ëŇ ăČlhĎ ű rSăĆ ’Ğ
11 MkĆę SĘ ’Ć rC’ă BĘ ű CkăŇ lĘ tŇ oqĳ yzĂ yrăĄEĘ’Č mĘ S’¡Ą yxĄ dĘŇ q¿Ł MkËĆŇ QĘ JĚ NhÌĄ : wyhĲĎ Łl’Ň BĲĄ

: NCbĲŇ JĎ SĘ êĂ hŇ b¡ĎŇ YĄ ‘ĞmĲČ lĘ MkĆŔ lĎ tŇ ’Ň EăŁ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ ÉydĂŇ IĎmĂ MêĆŔ rĘ‘ČBĲĂ ÉtoqyzĂbĘŇ C

’n MêĆŔ bĘŇ ~Č xĚ rCYă =l’Ć ÉCTyBĂÄ hČ hoĳĎhyĘ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ qdĆŇ Y¡Ć ypĄŇ dĘŇ r¿Ł ylËČ ’Ą C‘¿mĘ SĂ
2 =l’Ć wĘ MkĆŔ ybĂŇ ’Ğ MhăĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ÉCTyBĂÄ hČ : MêĲĆrĘuČ nĚ roB¡ tŇ bĆŇ u¿ĆmČ =l’Ć wĘ
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MxČÄ nĂ =yJĲĂ : ChBĲĄ rĘ’Č wĘ Chk¡ĄŇ rĘbĲĎŇ ’Ğ wĲČ wytĂŔ ’Ň rĎqĘ dŇ xăĎ ’Ć =yJĲĂ MkĳĆŇ lĘ lĆ oxêĘ hŇ r¡ĎWĎ 3

Ht¡ĎŇ bĎŇ rĘ‘Č wĘ NdĆŇ ‘ĄŔ JĘ ÉHrĎBĎ dĘŇ mĂ MWĆ IąĎwČ hĎ ytĆŔ bŇŁ rĘxĎ =lJĎ ÉMxČ nĂ NoIęYĂ hoĎÁhyĘ
: hŇ rĲĎmĘ zĂ loq¿ wĘ hŇ d¡ĎŇ oê HbĎŔ ’YĄUăĎ yĂ ÉhxĎ mĘ WĂ wĘ NoWą WĎ hoĳĎhyĘ=NgČŇJĘ

ÉhrĎotŇ yJąĂ CnyzĳĂ’ĞhĲČ ylăČ ’Ą yU¡Ă C’lĘ C yUĂŔ ‘Č ÉylČ ’Ą CbŇ ySąĂ qĘ hČ 4

’YăĎ yĎ ÉyqĂ dĘŇ YĂ bŇ orąqĎ : ‘Č yGĲĂ rĘ’Č MyU¡Ă ‘Č ro’¿ lĘ yTĂŔ jĎ SĘ mĂ C ’YĄŔ tĄŇ yêăĂ ’Ă mĲĄ 5

: NClĲ xĄ yČyĘ y‘¡ĂrŁ zĘ=l’Ć wĘ CCŔqČ yĘ MyIăĂ’Ă ÉylČ ’Ą CTjĳŁ SĘ yĂ MyUăĂ ‘Č y‘¡ČrŁ zĘC y‘ĂŔ SĘ yĂ
MyĂmČÁ SĎ =yJĲĂ tŇ xČ êČę mĂ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć CTyBÌĂ hČ wĲĘ MkĆÁ ynĄy‘ĲĄ MyĂmČÄ èĎ lČ žC’WĘ 6

NCtĳŇ CmyĘ NkăĄŇ =omJĘ hĎ yb¡ĆŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ lĆŔ bĘŇ êĂ dŇ gĆŇBăĆ JČ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ ÉCxlĎÄmĘ nĂ NSąĎ ‘ĎJĲĆ
C‘ąmĘ SĂ : tŇ xĲĎ tĄŇ âl¿ yt¡ĂŇ qĎ dĘŇ YĂ wĘ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ MlăĎ o‘lĘ ÉytĂŇ ‘Ď CSĲ ywĂ 7

SonŔ ’Ĺ tŇ jăČ rĘxĆ ÉC’rĘyêĲĂ =l’Č MBĳĎ lĂ bĘŇ ytăĂŇ rĎoêĲ M‘¡Č qdĆŇ YĆŔ y‘ĄdĘŇ yăŁ ÉylČ ’Ą
ssĳĎ MlăĄ kĘŇ ’Ň yĲŁ rmĆ ~¡ĆkČŇ wĘ S‘ĎŔ MlăĄ kĘŇ ’Ň yĲŁ ÉdgĆŇBĆÄ kČŇ yJąĂ : CêxĲĎ êĄ=l’Č Mt¡ĎŇ pŇŁ DĚGĂ mĂ C 8

: MyrĲĂoD rod¿Ň lĘ yt¡ĂŇ ‘Ď CSĲ ywĂ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ MlăĎ o‘lĘ ÉytĂŇ qĎ dĘŇ YĂ wĘ
tŇ or¡DŁ MdĆŇ qĆŔ ymĄ yJăĂ yrĂC‘ť hoĎŔhyĘ ‘Č orăzĘ Éz‘Ł =ySĂ bĘŇ lĂ yrąĂC‘ yrĂÄ C‘ 9

’olą hĞ : NyeĲĂ êČ tŇ lĆ l¿Ć oxmĘ bŇ hČ r¡Č tŇ bĆŇ Y¿ĆxĘ UČ hČ ’yhËĂ =êĘ ’Č ’ol¿ hĞ MymĳĂ lĎ o‘Ĳ 10

ëŇ rĆD¡Ć MyĎŔ =yuĄmČ ‘ĞmĲČ ÉhmĎ vĎÄ hČ hŇ BĳĎ rČ Mohă êĘ ym¡Ą MyĎŔ tŇ bĆŇ răĆxĞUĲČ hČ É’yhĂ =êĘ ’Č
tŇ x¿Č mĘ WĂ wĘ hŇ eĎŔ rĂBĘ ÉNoIYĂ C’bąĎŇ C NCbę CSyĘ hoĎÁhyĘ yyĄÄCdŇ pĘŇ C : MylĲĂ C’GĘ rb¿ŇŁ ‘ĞlĲČ 11

: hŇ xĲĎ nĎ’Ğ wĲČ Nog¿Ň yĎ Csn¡Ď NCgŔ yvĂ yČ ÉhxĎ mĘ WĂ wĘ NoWą WĎ MSĳĎ ’Ň rŁ =l‘Č Ml¡Ď o‘
tŇ CmŔ yĎ Sonă’ĹmĲĄ Éy’Ă rĘyêĲĂ wČ êĘ ’ąČ =ymĲĂ MkĳĆŇ mĘ xĆ nČmĘ ’Ch¡ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ 12

dŇ săĄ yŁ wĘ ÈMyĂmČ SĎ hŇ TăĆ on ìŇ WĆę ‘Ł hoăĎhyĘ xJČÂ SĘ êĂ wČ : NtĲĄŇ eĎ yĂ ryY¿Ă xĎ Md¡ĎŇ ’Ď =NBĆ mĂ C 13

N¡ĄnoJ rS¿Ć ’ĞJĲČ qyYĂŔ UĄ hČ tŇ măČ xĞ ÉynĄjĘ mĂ MoIęhČ =lJĎ dŇ ymĂÁ êĎ dŇ xĄÄ pČŇ êĘ wČ ůZrĆ’Ď
tŇ Cmă yĎ=âlĲ wĘ xČ tĳĄŇ jĎ hĂ lĘ hŇ ‘¡ĆYŁ rh¿Č mĂ : qyYĲĂ UĄ hČ tŇ m¿Č xĞ hŇ I¡Ą’Č wĘ tŇ yxĳĂ SĘ hČ lĘ 14

MIĎŔhČ ‘găČŇrŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : omĲ xĘ lČ rs¡Č xĘ yĆ âl¿ wĘ tŇ xČ èČŔ lČ 15

lY¿ĄbĘŇ C ìŇ ypĂŔ BĘ ÉyrČbĎŇ DĘ MyWąĂ ’Ď wĲĎ : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ wyQĳĎ GČ Cm¡ hĹIĆwČ 16

: hŇ êĎ’ĲĎ =yUĂ ‘Č NoI¡YĂ lĘ rm¿Ł ’Ň lĄ wĘ ZrĆ’ĎŔ dŇ săŁ ylĂ wĘ ÉMyĂmČÄ SĎ ‘ČTąŁ nĘ lĂ ìŇ ytĳĂŇ yiĂ JĂ yd¡ĂŇ yĎ

ho¡ĎhyĘ dŇ I¿ČmĂ tŇ ytËĂŇ SĎ rS¿Ć ’Ğ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ymĂ Cqť yrĂę rĘo‘tĘŇ hĲĂ yrăĂrĘo‘tĘŇ hĂ 17

=Ny’ĲĄ : tŇ yYĲĂ mĎ tŇ yt¡ĂŇ SĎ hŇ lËĎ ‘ĄrĘêČhČ soJÌ tŇ ‘ČBČÁ qĚ=tŇ ’Ć otĳŇ mĎ xĞ soJă =tŇ ’Ć 18

Myn¡ĂBĎ =lJĎ mĂ HdĎŔ yĎBĘ ÉqyzĂxĞmĲČ Ny’ąĄwĘ hŇ dĎŇ lĳĎ yĎ Myn¡ĂBĎ =lJĎ mĂ HlĎŔ lhăĄ nČmĘ
bŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ wĘ rbĆŇ èËĆ hČ wĘ dŇ èÌŁ hČ ëŇ ĳĎl dŇ Cnă yĎ ym¡Ă ëŇ yĂtČŔ ’Ł rĘqĲŁ ÉheĎhĄ MyĂêąČSĘ : hŇ lĎ DĲĄGĂ 19
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20 ’otăŇ JĘ tŇ oY¡ Cx=lJĎ S’Ň r¿Ł BĘ CbËŇ kĘŇ SĲĎ Cp¿Ň QĘ ‘Ě ëŇ yĂnČÁBĎ : ëŇ mĲĄ xĞ nĲČ’Ğ ym¿Ă bŇ rĆx¡ĆhČ wĘ
21 ’n¿Ď=y‘Ă mĘ SĂ NkËĄŇ lĎ : ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ tŇ r¿Č‘ĞGĲČ ho¡ĎhyĘ=tŇ mČ xĞ My’¿Ă lĄ mĘ hĲČ rmĳĎ kĘŇ mĂ
22 ëŇ yĂnăČdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : NyĂIĲĎmĂ âl¿ wĘ tŇ r¡ČkĚŇ SĘ C hŇ IĳĎnĂ ‘Ğ tŇ ’Ň z¡Ł

hŇ lĳĎ ‘ĄrĘêČhČ soJă =tŇ ’Ć ëŇ d¡ĄŇ IĎmĂ yêĂ xĘ qËČlĎ hŇ e¿ĄhĂ oUŔ ‘Č bŇ yrăĂyĎ ÉëyĂhČÄ Łl’Ň wĲĄ hoĎęhyĘ
23 ÉhĎ yêĂÄ mĘ WČ wĘ : dŇ o‘Ĳ Ht¡ĎŇ oêSĘ lĂ ypĂŇ ys¿Ă otŇ =âlĲ ytĂŔ mĎ xĞ soJă Ét‘ČBČÄ qĚ=tŇ ’Ć

ÉZrĆ’ĎÄ kĎŇ ymĂ yWąĂ êĎ wČ hŇ rĎbĳŇŁ ‘ĞnĲČwĘ yxăĂ SĘ ëŇ S¡Ą pĘŇ nČlĘ Cr¿mĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ ëŇ yĂgČŔ om=dŇ yČBĘ
bn NoIĳYĂ ëŇ E¡Ą‘Ě yS¿Ă bĘŇ lĂ yrËĂC‘ yr¿ĂC‘ : MyrĲĂbĘŇ ‘Ł lČ ZCx¡ kČŇ wĘ ëŇ wĄŔGĄ

PŇ ysËĂ oy âl¿ yJăĂ SdĆŇ uŔŁ hČ ry‘ăĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ ëŇ êĄę rĘ’Č pĘŇ tĂŇ ydăĄŇ gĘŇBĂ ű ySăĂ bĘŇ lĂ
2 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ yb¡ĂŇ èĘ ymĂ Cq¿ rpËĎŇ ‘ĎmĲĄ yrÌĂ‘ĞnĲČtĘŇ hĂ : ’mĲĄ TĎ wĘ lr¿Ą‘Ď dŇ o‘¡ ëŇ b¿ĎŇ =’bŇŁ yĎ
3 ÉhkŇŁ =yJĂ : NoIĲYĂ =tŇ BČ hŇ I¡ĎbĂŇ SĘ ëŇ rĄŔ ’Ň CĎYČ yrăĄsĘ omĲ CxêĘ jČ tĘŇ hĂ

: Cl’ĲĄ GĎêĂ PŇ sĆ k¡ĆŇ bĘŇ âl¿ wĘ MêĳĆrĘJČ mĘ nĂ Me¡ĎxĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď
4 rCgăŇlĎ hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ yU¿Ă ‘Č=dŇ rČyĲĎ MyĂrËČYĘ mĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ
5 =yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉhpŇŁ =yQĂ =hŇ mČ hŇ êąĎ ‘Č wĘ : oqĲ SĎ ‘Ğ spĆŇ ’¿Ć BĘ rCè¡ ’Č wĘ MSĳĎ

ym¿Ă SĘ MoI¡hČ =lJĎ dŇ ym¿Ă tĎŇ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉClylĂÄ yhĄ yĘ wląřVm MeĳĎxĂ yU¡Ă ‘Č xu¿ČlĚ
6 rB¡Ą dČŇ mĘ hĲČ ’Ch¿ =ynĂ ’Ğ=yJĲĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉNkĄŇ lĎ ymĳĂ SĘ yU¡Ă ‘Č ‘d¿ČŇ yĄ NkËĄŇ lĎ : Z’ĲĎ eŁ mĂ

: ynĂ eĲĄhĂ
7 bŇ oT¡ rv¿Ą bČŇ mĘ MolË SĎ ‘Č ymÌĂ SĘ mČ rvĄę bČŇ mĘ ylăĄ gĘŇrČ MyrĂÁ hĎ hĲĆ =l‘Č CwÄ’eĎ=hŇ mČ sŘ22

8 loq¡ C’WĘ n¿Ď ëŇ yĂpËČŇ YŁ loq¿ : ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ ëŇ ¿ČlmĎ NoI¡YĂ lĘ rm¿Ą ’Ł hŇ ‘ĳĎCSyĘ ‘Č ymăĂ SĘ mČ
9 ÉCneĘ rČ Cxą YĘ jĂ : NoIĲYĂ ho¡ĎhyĘ bŇ CS¿ BĘ C’Ŕ rĘyĂ ÉNyĂ‘ČÄ BĘ NyĂ‘ąČ yJăĂ CneĳĄrČyĘ wDăĎxĘ yČ

10 PŇ WąČ xĎ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ l’¡Č GĎ oUŔ ‘Č ÉhoĎhyĘ MxąČ nĂ =yJĲĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ ob¡Ň rĘxĎ wDĎŔ xĘ yČ
tŇ ’¡Ą ZrĆ’ĎŔ =ysĄ pĘŇ ’Č =lJĎ ÉC’rĎwĘ MyĳĂoGhČ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ oSŔ dĘŇ qĎ ‘Č orăzĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ

11 =l’Č ’m¡Ą TĎ MèĎŔ mĂ C’ă YĘ ÉCrCsÄ CrCsą : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ ‘¿ČCSyĘ
12 C’YĄŔ êĄ ÉNozjĎ xĂ bĘŇ âlą yJăĂ : hoĲĎhyĘ yl¿Ą JĘ y’¡ĄWĘ nĲŁ CrBĎě hĂ HkĎŔ oêmĂ C’ă YĘ C‘GĳĎêĂ

yh¿ĄŁl’Ĺ Mk¡ĆŇ pĘŇ iĂ ’Č mĘ C hoĎŔhyĘ ÉMkĆŇ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ ląĄ hŁ =yJĲĂ NCkĳŇ lĄ tĄŇ âlă hŇ s¡Ď CnmĘ bĂŇ C
13 Hb¡ČŇ gĎŇ wĘ ’vËĎ nĂ wĘ MCrÌyĎ yDĳĂbĘŇ ‘Č lyJ¡Ă WĘ yČ hŇ e¿ĄhĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
14 Ch’ĳĄ rĘmČ Sy’¡Ă mĄ tŇ x¿Č SĘ mĂ =NJĄ MyBĂŔ rČ ÉìylĆÄ‘Ď Cmą mĘ SĲĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ
15 MhĳĆ yjĂ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ CY¿ jĘ qĘ yĂ wylËĎ ‘Ď MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉhEĆyČ NJąĄ : MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ mĂ or¡’ĞtŇŁ wĘ

: CnnĲĎ oBtĘŇ hĂ C‘¡mĘ SĲĎ =âl rS¿Ć ’Ğ wĲČ C’Ŕ rĎ ÉMhĆ lĎ rjąČsĚ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ yJĂ ţ
ym

.yrq wylĎ SĘ mŁ ,bytk ClSĘ mĎ v.5 .bn
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678 hy‘Vy 53:1—54:8

l‘Č IČÄwČ : hŇ tĎŇ lĲĎ gĘŇ nĂ ym¿Ă =l‘Č ho¡ĎhyĘ ‘Č or¿zĘC CntĳĄŇ ‘ĎmĲĚ SĘ lĂ Nym¡Ă ’ĹhĲĆ ym¿Ă gn, 2

Ch’¿Ą rĘnĂ wĘ rdĳĎŇ hĎ âlă wĘ ol¡ r’Č t¿ŇŁ =âl hŇ IĎŔYĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉSrĆèÄŁ kČŇ wĘ wynĎę pĎŇ lĘ qnĄÁ oIJČ
‘Č CdăŇ ywĂ tŇ ob¡Ň ’Ł kĘŇ mČ Sy’¿Ă MySĂŔ y’Ă ldăČŇ xĞ wĲČ ÉhzĆbĘŇ nĂ : ChdĲĄŇ mĘ xĘ nĆwĘ hŇ ’¡Ć rĘmČ =âlĲ wĘ 3

ÉCnyĄÄlĎ xĽ NkąĄŇ ’Ď : ChnĲĚbĘŇ SČ xĞ âl¿ wĘ hŇ z¡ĆbĘŇ nĂ CeUĆŔ mĂ ÉMynĂ jĎ rêąĄsĘ mČ kĘŇ C ylĂ xĳŁ 4

Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ J¿Ą mĚ ‘Č CgËŇ nĎ ChnĚŔ bĘŇ SČ xĞ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ MlĳĎ bĎŇ sĘ Cnyb¡ĄŇ ’Ł kĘŇ mČ C ’WĎŔ nĎ ’Chă
ÉCnmĄÄ olSĘ rsąČCm CnytĳĄŇ nŁ wŁ ‘ĞmĲĄ ’J¡Ď dĚŇ mĘ Cn‘ĄŔ SĎ jĘ mĂ llăĎ xŁ mĘ É’ChwĘ : hŇ eĲĆ‘ĚmĘ C 5

CnynĳĂjĎ oJ¡ rĘdČŇ lĘ Sy’¿Ă Cny‘ĂŔ êĎ N’Ň ~ăŁ JČ ÉCnQĎÄJĚ : CnlĲĎ =’jĎ rĘnĂ ot¡Ň rĎbĚŇ xĞbĲČŇ C wylĎŔ ‘Ď 6

ůwyjĂ =xêČpĘŇ yĂ âlă wĘ ÈhnĆ‘ĞnĲČ ’Chă wĘ WGČÄnĂ : CnQĲĎ JĚ Nw¿Ł ‘Ğ tŇ ’¡Ą oBŔ ‘Č yGăĂpĘŇ hĂ ÉhoĎhywĲČ 7

: wyjĲĂ xê¡ČpĘŇ yĂ âl¿ wĘ hŇ mĎ lĳĎ ’ĹnĲĆ hĎ yz¡ĆzĘgŇŁ yn¿ĄpĘŇ lĂ lxĄě rĎkĘŇ C lbĎŔ Cy xbČŇ FăĆ lČ ÉhvĆ JČ
ZrĆ’ăĆmĄ ÉrzČgĘŇ nĂ yJąĂ xČ xĳĄ oWyĘ ymăĂ or¡oD=tŇ ’Ć wĘ xuĎŔ lĚ ÉTjĎ SĘ UĂ mĂ C rYĆ‘ąŁ mĄ 8

ryS¡Ă ‘Ď=tŇ ’Ć wĘ orŔ bĘŇ qĂ ÉMy‘Ă SĎ rĘ=tŇ ’Ć NêąĄ IĂwČ : omlĲĎ ‘gČŇ n¿Ć yU¡Ă ‘Č ‘SČ j¿Ć mĂ MyIĂŔxČ 9

Éo’JĘ DČ ZpąĄŇ xĎ hoĎÂhywĲČ : wypĲĂŇ BĘ hŇ m¡Ď rĘmĂ âl¿ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď smăĎ xĎ =âlĲ l‘Č ť wytĳĎŇ mŁ BĘ 10

ZpĆŇ x¿Ą wĘ MymĳĂ yĎ ëŇ yrăĂ’Ğ yĲČ ‘rČz¡Ć hŇ ’¿Ć rĘyĂ oSŔ pĘŇ nČ ÉMSĎ ’Ď MyWąĂ êĎ =M’Ă ylĂŔ xĹhĲĆ
qyD¿ĂYĘ yČ oêę ‘Ę dČŇ BĘ ‘BĎŔ WĘ yĂ hŇ ’ăĆ rĘyĂ ÉoSpĘŇ nČ lmąČ ‘ĞmĲĄ : xlĲĎ YĘ yĂ od¿Ň yĎBĘ ho¡ĎhyĘ 11

MyBĂę rČbĎŇ olă =qQĆ xČ ’Ğ NkĄÂ lĎ : lBĲŁ sĘ yĂ ’Ch¿ Mt¡ĎŇ nŁ wŁ ‘ĞwĲČ MyBĳĂ rČlĲĎ yD¡ĂbĘŇ ‘Č qyDËĂYČ 12

oSŔ pĘŇ nČ ÉtwĆUĎÄ lČ hŇ rąĎ‘ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ tŇ xČ êČę ů llĎ SĎ qQăĄ xČ yĘ ÈMymĂ CY‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ
: ‘Č yGĲĂ pĘŇ yČ My‘¡ĂSĘ jĲŁ lČ wĘ ’WĎŔ nĎ MyBăĂ rČ=’TĘ xĄ É’ChwĘ hŇ nĳĎmĘ nĂ My‘¡ĂSĘ jĲŁ =tŇ ’Ć wĘ

MyBÌĂ rČ=yJĲĂ hŇ lĎ xĎŔ =âl ÉylĂ hĞYĲČ wĘ hŇ eąĎrĂ yxĂÄ YĘ jĂ hŇ dĎŇ lĳĎ yĎ âlă hŇ r¡ĎqĎ ‘Ğ ye¿ĂrĎ dn

ëŇ lĄęhĽ’ĲĎ Moqă mĘ ű ybĂŇ yxăĂ rĘhČ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď hŇ l¡Ď C‘bĘŇ yn¿ĄBĘ mĂ hŇ mËĎ mĄ oS=ynĄBĲĘ 2

ëŇ yĂt¡ČŇ dŇŁ tĲĄŇ ywĂ ëŇ yĂrČŔ tĎŇ ymĲĄ ÉykĂŇ yrĂ’ĞhĲČ ykĂŇ ŁWĳ xĘ êČ =l’Č CF¡ yČ ëŇ yĂtËČŇ onJĘ SĘ mĂ tŇ o‘ÌyrĂywĲĂ
Myr¿Ă‘Ď wĘ SrĎŔ yyĂ MyăĂoG Éë‘ĄrĘzČwĘ yYĂ rĳŁ pĘŇ êĂ lw’Ň m¡Ł WĘ C Nym¿Ă yĎ=yJĲĂ : yqĂ EĲĄxČ 3

yJăĂ ym¡Ă lĘ JĎ êĂ =l’Č wĘ ySĂ obŔ tĄŇ âlă =yJĂ Éy’Ă rĘyêĲĂ =l’Č : CbŇ ySĲĂ oy tŇ oU¡ SČ nĘ 4

âl¿ ëŇ yĂt¡ČŇ CnmĘ lĘ ’Č tŇ j¿Č rĘxĆ wĘ yxĂ JĎŔ SĘ êĂ ÉëyĂmČÄ Cl‘Ğ tŇ SĆ bąŇŁ yJăĂ yrĂyjĳĂxĘ tČŇ âlă
SodăŇ qĘ ÉëlĄ ’ĞgĲŇŁ wĘ omĳ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ëŇ yĂWČŔ ‘Ł ÉëyĂlČÄ‘ĞbĲŇŁ yJąĂ : dŇ o‘Ĳ =yrĂJĘ zĘtĂŇ 5

tŇ bČŇ CY¿ ‘ĞwĲČ hŇ bËĎŇ Cz‘Ğ hŇ èÌĎ ’Ă kĘŇ =yJĲĂ : ’rĲĄuĎ yĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ yh¿ĄŁl’Ĺ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 6

‘gČŇr¿ĆBĘ : ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ rm¿Č ’Ď s’¡Ą UĎ tĂŇ yJ¿Ă MyrËĂC‘nĘ tŇ SĆ ’ÌĄ wĘ hoĳĎhyĘ ëŇ ’ăĎ rĎqĘ xČ Cr¡ 7

yêĂ rĘêČÄ sĘ hĂ PŇ YĆqĆę PŇ YĆSăĆ BĘ : ëŇ YĲĄBĘ qČ ’Ğ Myl¡Ă dŇŁ GĘ Mym¿Ă xĞrĲČbĘŇ C ëŇ yêĳĂ bĘŇ zČ‘Ğ NT¡Ł qĎ 8

ynp
.’Yt=yk tVrpl Mgw xn tVrpl hrTph v.1 .dnwww.bibleist.ru
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: hoĲĎhyĘ ëŇ ¡Ąl’ĞGĲŁ rm¿Č ’Ď ëŇ yêĳĂ mĘ xČ rĲĂ Ml¡Ď o‘ dŇ sĆ x¿Ć bĘŇ C ëŇ UĄŔ mĂ É‘gČŇrĆÄ yn¿ČpĎŇ
9 xČ nËŁ =ymĄ rb¿ŇŁ ‘ĞmĲĄ yêĂ ‘Ę BČę SĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ylĂŔ tŇ ’Ň zăŁ ÉxČ ŁnÄ ym¿Ą =yJĂ

10 yJąĂ : ëŇ BĲĎ =r‘ĎGĘ mĂ C ëŇ yĂl¡Č ‘Ď PŇ Y¿Ł uĘ mĂ yêĂ ‘Ę BËČ SĘ nĂ NJ¿Ą ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č dŇ o‘¡
SCmę yĎ=âlĲ ëŇ êăĄ’Ă mĲĄ yDĂÂsĘ xČ wĘ hŇ nĎTĳĆ CmêĘ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ wĘ CSCmŔ yĎ ÉMyrĂhĎ hĲĆ

: hoĲĎhyĘ ëŇ m¡Ą xĞrĲČmĘ rm¿Č ’Ď TCmŔ tĎŇ âlă ÉymĂ olSĘ tŇ yrąĂbĘŇ C
11 ëŇ yĂnČŔ bĎŇ ’Ğ ÉëCjBČ ZyBąĂ rĘmČ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ hŇ mĎ xĳĎ nĚ âlă hŇ r¡Ď‘ĞsĲŁ hŇ I¿ĎnĂ ‘Ğ
12 ynăĄbĘŇ ’Č lĘ ëŇ yĂr¡Č‘ĎSĘ C ëŇ yĂtČŔ SŁ mĘ SĂ ÉdkŇŁ dĘŇ JĲČ yêąĂ mĘ WČ wĘ : MyrĲĂyjĂ iČ BČ ëŇ yê¡Ă dĘŇ sČ ywĲĂ
13 bŇ r¡ČwĘ hoĳĎhyĘ ydăĄŇ CUlĂ ëŇ yĂn¡ČBĎ =lkĎŇ wĘ : ZpĆŇ xĲĄ =ynĄbĘŇ ’Č lĘ ëŇ ¡ĄlCbŇ GĘ =lkĎŇ wĘ xDĳĎqĘ ’Ć
14 y’Ă rĎŔ ytĂŇ âlă =yJĂ ÉqSĆ ‘Ł mĄ yqąĂxĞrĲČ ynĂ nĳĎoJêĂ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ BĂ : ëŇ yĂnĲĎBĎ Mol¿ SĘ
15 ytĳĂŇ o’mĲĄ spĆŇ ’¡Ć rCgËŇ yĎ roG¿ NhăĄ : ëŇ yĂlĲĎ ’Ą bŇ r¡ČqĘ tĂŇ =âlĲ yJ¿Ă hŇ êĎŔ xĂ UĘ mĂÄ C
16 S’ăĄ BĘ ÉxČ pĄÄ nŁ SrĎŔ xĎ ytĂŇ ’Ň răĎBĎ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ťNřh : lojĲ yĂ ëŇ yĂl¿Č ‘Ď ëŇ ê¡Ď’Ă rg¿ĎŇ=ymĂ

: lBĲĄ xČ lĘ tŇ yx¡Ă SĘ mČ ytĂŇ ’Ň r¿ĎBĎ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ChWĳĄ ‘ĞmĲČ lĘ yl¡Ă kĘŇ ’yY¿Ă omC MxĎŔ jĆ
17 Tj¡Ď SĘ UĂ lČ ëŇ ê¿Ď’Ă =MCqêĲĎ NoSË lĎ =lkĎŇ wĘ xlĎŔ YĘ yĂ âlă ÉëyĂlČÄ‘Ď rYąČCy ylĂÂJĘ =lJĎ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yê¡Ă ’Ă mĲĄ MtËĎŇ qĎ dĘŇ YĂ wĘ hoÌĎhyĘ ydĄÄ bĘŇ ‘Č žtlČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň ŁzÃ y‘Ă ySĳĂ rĘêČ
hn CkąŇ lĘ PŇ sĆ JĳĎ ol¡ =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ wĲČ MyĂUČŔ lČ CkăŇ lĘ É’mĄ YĎ =lJĎ yohą

: bŇ lĲĎ xĎ wĘ NyĂy¿Č ryx¡Ă mĘ ’ol¿ bĘŇ C PŇ sĆ kËĆŇ =’olBĘ Crę bĘŇ SĂ CkăŇ lĘ C ClkŔŁ ’ĹwĲĆ ÉCrbĘŇ SĂ
2 C‘Ä mĘ SĂ hŇ ‘ĳĎbĘŇ WĎ lĘ ’olă BĘ Mk¡ĆŇ ‘ĞygĂŇ ywĂ MxĆ lĆŔ =’olBĲĘ ÉPsĆ kĆÄ =ClqĘ SĘ tĂŇ hŇ UĎ ląĎ
3 ÉMkĆŇ nĘ zĘ’Ď CFą hČ : MkĲĆŇ SĘ pĘŇ nČ NSĆ D¡ĆBČ gŇe¿Č‘ČtĘŇ tĂŇ wĘ bŇ oTŔ =ClkĘŇ ’Ă wĘ ÉylČ ’Ą ‘Č omą SĎ

yd¿ĄŇ sĘ xĲČ MlĎŔ o‘ tŇ yrăĂBĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ tąĎŇ rĘkĘŇ ’Ć wĘ MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČ yxăĂ tĘŇ C C‘¡mĘ SĂ ylČŔ ’Ą CkăŇ lĘ C
4 : MyUĲĂ ’ĚlĘ hŇ C¡ĄYČ mĘ C dŇ yg¿ĂŇ nĎ wyêĳĂ tČŇ nĘ MyU¡Ă C’lĘ dŇ ‘¿Ą NhËĄ : MynĲĂ mĎ ’ĹeĲĆhČ dŇ w¡ĂdĎŇ
5 ÉN‘ČmČÄ lĘ CYCrĳyĎ ìŇ ylăĆ ’Ą ìŇ C‘¡dĎŇ yĘ=âlĲ yog¿Ň wĘ ’rĎŔ qĘ êĂ É‘dČŇ tĄŇ =âlĲ yoGą NhăĄ
6 CS¿ rĘDĂ : ëŇ rĲĎ’ĞpĄŇ yJ¿Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ lĂ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
7 Sy’¿Ă wĘ oJŔ rĘDČ É‘SĎ rĎ bŇ ząŁ ‘ĞyĲČ : bŇ orĲqĎ ot¿Ň oyhĘ BĲĂ Ch’¡ĚrĎqĘ o’ĳ YĘ UĲĎ hĂ BĘ ho¡ĎhyĘ

hŇ B¿Ć rĘyČ=yJĲĂ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ=l’Ć wĘ ChmĄŔ xĞrĲČywĲĂ ÉhoĎhyĘ=l’Ć bŇ SąŁ yĎwĘ wytĳĎŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ NwĆ’¡Ď
8 ykĳĎŇ rĎDĘ Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ âl¿ wĘ MkĆŔ ytĄŇ obăŇ SĘ xĘ mČ ÉytČŇ obŇ SĘ xĘ mČ âlą yJăĂ : xČ olĲ sĘ lĂ
9 MkĆŔ ykĄŇ rĘDČmĂ ÉykČŇ rĎdĘŇ Chą bĘŇ GĲĎ NJăĄ ZrĆ’ĳĎmĄ MyĂm¡ČSĎ Ch¿ bĘŇ gĲĎŇ=yJĂ : hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ

10 gŇlĆ èĆÁ hČ wĘ MSĆ GĆÄhČ ždrĄyĄ rSăĆ ’ĞJĲČ yJĂÃ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ xĘ UČ mĲĂ yt¡ČŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ C
MymVh=Nm
.’"yd Nkw yrqw bytk heĄhĂ ’"sbw ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk NhĄ ’"sb ,yrq heĄhĂ ,bytk NhĄ v.16
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Hd¡ĎŇ ylĂ ohwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć hŇ wăĎrĘhĂ =M’Ă yJĂ ť bŇ CSŔ yĎ âlă ÉhUĎ SĎÄ wĘ MyĂmČę èĎ hČ =NmĂ
ÉyrĂbĎŇ dĘŇ hŇ yąĆhĘ yĲĂ NJăĄ : lkĲĄŇ ’Ł lĎ MxĆ l¡Ć wĘ ‘ČrĄŔ EŁ lČ É‘rČzĆÄ NtČŇ nąĎwĘ HxĳĎ ymĂ YĘ hĂ wĘ 11

rSăĆ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉhWĎ ‘Ď=M’Ă yJąĂ MqĳĎyrĄ yl¡Č ’Ą bŇ CS¿ yĎ=âlĲ yjĂŔ mĂ ’YăĄ yĄ rSăĆ ’Ğ
Mol¡ SĎ bĘŇ C C’YĄŔ tĄŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ bĘŇ =yJĲĂ : wyêĲĂ xĘ lČ SĘ rS¿Ć ’Ğ xČ yl¡Ă YĘ hĂ wĘ yêĂ YĘ pČŔ xĎ 12

hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yY¿Ą‘Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ eĎŔ rĂ ÉMkĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Cxą YĘ pĘŇ yĂ tŇ o‘ę bĎŇ GĘ hČ wĘ MyrăĂhĎ hĲĆ NClĳ bĎŇ CêĲ
sŘ23 hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ dŇ j¡Č rĘiĂ hČ tŇ xČ tČŇ SorŔ bĘŇ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ ÉZCY‘ĞeĲČhĲČ tŇ xČ êąČ : PŇ kĲĎŇ =C’xĞmĘ yĂ 13

: tŇ rĲĄJĎ yĂ âl¿ Ml¡Ď o‘ tŇ o’¿ lĘ MSĄŔ lĘ ÉhoĎhylĲČ hŇ yąĎhĎ wĘ sdĳČŇ hĞ
hŇ bąĎŇ orqĘ =yJĲĂ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ CWă ‘ĞwĲČ Tj¡Ď SĘ mĂ Cr¿mĘ SĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wn
tŇ ’Ň ŁEŔ=hŇ WĆ ‘ĞyĲČ ÉSon’Ĺ yrąĄSĘ ’Č : tŇ olĲ GĎhĂ lĘ yt¡ĂŇ qĎ dĘŇ YĂ wĘ ’obŔ lĎ ÉytĂŇ ‘Ď CSĲ yĘ 2

tŇ oW¿ ‘ĞmĲĄ od¡Ň yĎ rm¿Ą SŁ wĘ olŔ QĘ xČ mĲĄ ÉtBĎ SČ rmąĄ SŁ HBĳĎ qyzăĂxĞ yĲČ Md¡ĎŇ ’Ď =NbĆŇ C
lDÌĄbĘŇ hČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ=l’Ć hŇ wąĎlĘ eĂ hČ rkĎę eĄhČ =NBĆ rmăČ ’Ň yŁ =l’Č wĘ : ‘rĲĎ=lJĎ 3

: SbĲĄŇ yĎ Z‘¿Ą yn¡Ă’Ğ Nh¿Ą syrĂŔ iĎ hČ ÉrmČ ’Ň yŁ =l’Č wĘ oUĳ ‘Č l‘ăČmĄ ho¡ĎhyĘ ynĂ lËČ yDĂbĘŇ yČ
ÉCrmĘ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ ÉMysĂ yrĂiĲĎ lČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ 4

yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : ytĲĂŇ yrĂbĘŇ BĂ Myq¡Ă yzĂxĞmĲČ C yêĂ YĘ pĳĎŇ xĎ rSăĆ ’ĞBĲČ Cr¡xĞbĲĎŇ C ytČŔ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć 5

ÉMlĎ o‘ MSąĄ tŇ onĳBĎ mĂ C MynăĂBĎ mĂ bŇ oT¡ MSĄŔ wĎ dŇ yăĎ ÉytČŇ mŁ oxĲ bĘŇ C ytąĂŇ ybĄŇ BĘ MhĆÁ lĎ
MywąĂlĘ eĂ hČ rkĎę eĄhČ ynăĄbĘŇ C : tŇ rĲĄJĎ yĂ âl¿ rS¡Ć ’Ğ olŔ =NêĆ’Ć 6

MydĳĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ol¡ tŇ oy¿hĘ lĲĂ hoĎŔhyĘ MSăĄ =tŇ ’Ć ÉhbĎŇ hĞ’ĲČ lĘ C otŔ rĘSăĎ lĘ ÉhoĎhyĘ=l‘Č
=l’Ć MytĂÂ o’ybĂŇ hĞ wĲČ : ytĲĂŇ yrĂbĘŇ BĂ Myq¡Ă yzĂxĞmĲČ C olŔ QĘ xČ mĲĄ ÉtBĎ SČ rmąĄ SŁ =lJĎ 7

NoY¡ rĎlĘ MhËĆ yxĄ bĘŇ zĂwĘ MhÌĆ ytĄŇ ŁlĲ o‘ř ytĂŔ QĎ pĂŇ êĘ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMyêĂ xĘ UČ WĂ wĘ ySĂę dĘŇ qĎ rhăČ
ÉM’ĚnĘ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ lĘ ’r¡ĄuĎ yĂ hŇ Q¿Ď pĂŇ êĘ =tŇ yBĲĄ ytĂŔ ybĄŇ yJăĂ yxĳĂ BĘ zĘmĂ =l‘Č 8

: wyYĲĎ BĎ qĘ nĂ lĘ wyl¡Ď ‘Ď ZB¿Ą qČ ’Ğ dŇ o‘Ë l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yxăĄ dĘŇ nĂ ZB¡Ą qČ mĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ
: r‘Č IĲĎBČ ot¡Ň yĘxČ =lJĎ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ CytĎě ’Ą ydĳĎŇ WĎ otăŇ yĘxČ lJ¡Ł 9

Cl¡ kĘŇ CyĲ âl¿ MymĂŔ QĘ ’Ă MybăĂŇ lĎ JĘ ÉMQĎ JĚ C‘dĎŔ yĎ âlă ÉMQĎ JĚ MyrąĂwĘ‘Ă wpÂYř 10

âlą SpĆŇ nĆę =yEĄ‘Č MybăĂŇ lĎ JĘ hČ wĘ : MCnĲ lĎ yb¡ĄŇ hĞ’ĲŁ MybĂŔ kĘŇ SĲŁ ÉMyzĂhŁ xČ BĳŁ nĘ lĂ 11

CnŔ jĎ MJăĎ rĘdČŇ lĘ ÉMQĎ JĚ NybĳĂŇ hĎ C‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ My‘ĂŔ rŁ hŇ UĎ hăĄ wĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ WĎ ÉC‘dĘŇ yĲĎ
hŇ yąĎhĎ wĘ rkĳĎŇ SĄ hŇ ’ăĎ BĘ sĘ nĂ wĘ NyĂy¡Č=hŇ xĎ qĘ ’Ć Cyt¿ĎŇ ’Ą : ChYĲĄ uĎ mĂ o‘¡YĘ bĂŇ lĘ Sy’¿Ă 12

Sy’¡Ă Ny’¿ĄwĘ dŇ bĎŔ ’Ď qyDăĂ~Č hČ : dŇ ’ĲŁ mĘ rtĆŇ y¿Ć lod¡Ň GĎ rxĎŔ mĎ Moyă ÉhzĆkĎŇ zn
MV
yrqw bytk wypĎ oY ’"sb ,yrq wypĎ oY w’ wypĎ YŁ ,bytk CpYČ v.10 .ytbr +Y v.10 .MhĆytĄol‘Ł ’"s v.7 .wn
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hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ yn¿ĄjĘ mĂ =yJĲĂ NybĂŔ mĄ Ny’ăĄBĘ ÉMypĂŇ sĎ ’ĹnĲĆ dŇ sĆ xąĆ =ySĄ nĘ ’Č wĘ bŇ lĳĄ =l‘Č MWăĎ
2 : oxĲ kŇŁ nĘ ëŇ ¡ĄlhŁ MtĳĎŇ obŇ JĘ SĘ mĂ =l‘Č CxCn¡ yĎ MolŔ SĎ ’obăŇ yĎ : qyDĲĂ~Č hČ PŇ ¿Čs’ĹnĲĆ
3 : hŇ nĲĆ zĘêĂ wČ PŇ ’¡Ą nĎmĘ ‘rČz¿Ć hŇ nĳĎ nĘ ‘ĲŁ ynăĄBĘ hŇ eĎh¡Ą =CbŇ rĘqĂ Mê¿Ć’Č wĘ
4 Mê¿Ć’Č =’olĲ hĞ NoSĳ lĎ CkŇ yrăĂ’ĞêĲČ hŇ p¡ĆŇ CbŇ yx¿Ă rĘêČ ymËĂ =l‘Č CgŇeĎŔ ‘ČtĘŇ êĂ ÉymĂ =l‘Č
5 NnĳĎ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=lJĎ tŇ xČ ê¡Č MylĂŔ ’Ą BĲĎ ÉMymĂ xĎ eĲĄhČ : rqĆSĲĎ ‘rČz¿Ć ‘SČ p¡ĆŇ =ydĄŇ lĘ yĂ
6 lxČ năČ=yqĄQĘ xČ BĘ : My‘ĲĂlĎ iĘ hČ yp¿ĄŇ ‘Ă sĘ tŇ xČ ê¡Č MylĂŔ xĎ eĘ BČ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ yTąĄxĞSĲŁ

l‘Čh¿Č hŇ xĎŔ nĘ mĂ tŇ ylăĂ ‘ĹhĲĆ ÉësĆ nĆÄ êĘ kĘŇ p¿ČŇ SĎ MhĆÂlĎ =MGČ ëŇ ĳĄlrĎoGĲ Mh¡Ą Mh¿Ą ëŇ qĄŔ lĘ xĆ
7 tŇ yl¡Ă ‘Ď MS¿Ď =MGČ ëŇ bĳĄŇ JĎ SĘ mĂ êĘ mĘ W¡Č ’vĎŔ nĂ wĘ ÉHČ bŇŁ GĎ=rhČ l‘ąČ : MxĲĄ eĎ’Ć hŇ QĆ ’¡Ą
8 tŇ yQăĂ GĂ yêĂÂ’Ă mĲĄ yJăĂ ëŇ ĳĄnorkĘŇ zĂ êĘ mĘ W¡Č hŇ zĎŔCzUĘ hČ wĘ ÉtlĆ DĆÄ hČ rxąČ ’Č wĘ : xbČŇ zĲĎ xČ B¿Ł zĘlĂ

dŇ y¿Ď Mb¡ĎŇ JĎ SĘ mĂ êĘ bĘŇ h¿Č ’Ď MhĆŔ mĄ ëŇ ăĎl=tŇ rĎkĘŇ êĂ wČ ÉëbĄŇ JĎ SĘ mĂ êĘ bĘŇ xąČ rĘhĂ ylĂę ‘ĞêĲČ wĲČ
9 ÉëyĂrČÄ yYĂ yxąĂ QĘ SČ êĘ wČ ëŇ yĂxĳĎuĚrĂ yB¡Ă rĘêČ wČ NmĆ èĆŔ BČ ÉëlĆ UĆÄ lČ yrĂSąĚ êĎ wČ : tŇ yzĲĂxĎ

10 êĘ rĘm¡Č’Ď âl¿ êĘ ‘ČgČŔ yĎ ÉëJĄ rĘDČ bŇ rąŁ BĘ : lo’Ĳ SĘ =dŇ ‘Č ylĂ yj¡Ă SĘ êČ wČ qxŔŁ rĎmăĄ=dŇ ‘Č
11 Éy’Ă rĘyêĲĂ wČ êĘ gĘŇ’ąČ DĎ ymĂÂ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ ylĲĂ xĎ âl¿ NJ¡Ą =l‘Č tŇ ’Ň YĎŔ mĎ ÉëdĄŇ yĎ tŇ IąČxČ S’ĳĎ on

ÉhSĆ xĘ mČ ynąĂ’Ğ âlÄhĞ ëŇ BĳĄ lĂ =l‘Č êĘ mĘ W¡Č =âl êĘ rĘkČŔ zĎ âlă ÉytĂŇ o’wĘ ybĂŇ EĄŔkČŇ tĘŇ yJăĂ
12 ëŇ yĂW¡Č ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ ëŇ tĳĄŇ qĎ dĘŇ YĂ dŇ yG¡Ă’Č yn¿Ă’Ğ : y’Ă rĲĎytĂŇ âl¿ yt¡ĂŇ o’wĘ MlĎŔ ‘Ł măĄ C
13 xČ Cr¡=’vĎ yĂ MQ¿Ď JĚ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ yĂYČŔ CBqĂ ëŇ lăĚ y~Ă yČ ÉëqĄ‘ĞzĲČBĘ : ëŇ ClĲ y‘Ă oy âl¿ wĘ
14 rm¿Č ’Ď wĘ : ySĲĂ dĘŇ qĎ =rhČ Sr¡ČyyĂwĘ ZrĆ’ĆŔ =lxČ nĘ yĂ ÉybĂŇ hŇ s¿Ć oxhČ wĘ lbĆŇ hĳĎ =xuČ yĂ

: yUĲĂ ‘Č ëŇ rĆD¿ĆmĂ loS¡ kĘŇ mĂ Cmyr¿ĂhĎ ëŇ rĆdĳĎŇ =CejČ CQs¡Ł =CQsĲŁ
15 Sod¡Ň qĎ wĘ Mor¿mĎ omŔ SĘ SodăŇ qĎ wĘ Éd‘Č Nk¿ĄŇ SŁ ’vĎę nĂ wĘ MrăĎ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ

tŇ oy¡xĞhĲČ lĘ C MylĂŔ pĎŇ SĘ xČ Cră ÉtoyxĞhĲČ lĘ xČ CrŔ =lpČŇ SĘ C É’JĎ DČ=tŇ ’Ć wĘ NoJĳ SĘ ’Ć
16 ÉxČ CrÄ =yJĂ PŇ oYĳuĘ ’Ć xYČ n¡ĆlĎ âl¿ wĘ bŇ yrĂŔ ’Ď ÉMlĎ o‘lĘ âlą yJăĂ : My’ĲĂ JĎ dĘŇ nĂ bŇ l¿Ą
17 ChJ¡Ą ’Č wĘ yêĂ pĘŇ Y¿Č qĎ o‘ËYĘ BĂ Nw¿Ł ‘ĞBĲČ : ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ tŇ om¡ SĎ nĘ C PŇ oTŔ ‘ĞyĲČ ynăČpĎŇ QĘ mĂ
18 Ch’ĳĄ jĎ rĘ’Ć wĘ ytĂŇ y’¡Ă rĎ wyk¿ĎŇ rĎDĘ : oBĲ lĂ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ bŇ b¡ĎŇ oS ëŇ lĆ I¿ĄwČ PŇ YĳŁ qĘ ’Ć wĘ rêăĄsĘ hČ
19 ű MolÄSĎ MyĂtĳĎŇ pĎŇ WĘ bŇ Cn ’r¡ĄoB : wylĲĎ bĄŇ ’ĞlĲČ wĘ ol¡ MymËĂ xĚ nĲĂ MQÌĄ SČ ’Ğ wĲČ ChxĄě nĘ ’Č wĘ
20 MIăĎJČ My‘¡ĂSĎ rĘhĲĎ wĘ : wytĲĂŇ ’Ň pĎŇ rĘC ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď bŇ orËuĎ lČ wĘ qoxÌ rĎlĲĎ MolÁSĎ
21 MolŔ SĎ Ny’ăĄ : TyTĲĂ wĎ SpĆŇ r¿Ć wym¡Ď ymĄ CS¿ rĘgĘŇ IĂwČ lkĎŔ Cy âlă ÉTqĄSĘ hČ yJąĂ SrĳĎgĘŇ nĂ

: My‘ĲĂSĎ rĘlĲĎ yh¡Č Łl’Ĺ rm¿Č ’Ď
xn ÉyUĂ ‘ČlĘ dŇ GąĄhČ wĘ ìŇ ĳĆloq MrăĄhĎ rp¡ĎŇ oèJČ ëŇŁWŔ xĘ êČ =l’Č ÉNorgĎŇbĘŇ ’rąĎqĘ

2 tŇ ‘Čd¿ČŇ wĘ NCSŔ rŁ dĘŇ yĂ ÉMoy Moy¿ ytĂę o’wĘ : MtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ tŇ yb¿ĄŇ lĘ C M‘ĎŔ SĘ jĂ
ykrdwww.bibleist.ru
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bŇ zĎŔ‘Ď âlă ÉwyhĎŁl’Ĺ TjąČ SĘ mĂ C hŇ WĎę ‘Ď hŇ qăĎdĎŇ YĘ =rSĆ ’Ğ yogÂJĘ NCYĳjĎ xĘ yĆ yk¡ČŇ rĎDĘ
âlă wĘ ÉCnmĘ ~ČÄ hŇ UĎ ląĎ : NCYĲ jĎ xĘ yĆ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ b¿ČŇ rĘqĂ qdĆŇ YĆŔ =yTĄ jĘ SĘ mĂ ÉynĂ Cl’Ď SĘ yĂ 3

ZpĆŇ xĄŔ =C’YĘ mĘ êĂ ÉMkĆŇ mĘ YĲŁ MoyąBĘ NhăĄ ‘dĳĎŇ tĄŇ âlă wĘ CnS¡Ą pĘŇ nČ Cnye¿Ă‘Ă tĎŇ y’ĂŔ rĎ
PŇ răŁ gĘŇ’Ć BĘ tŇ oJ¡ hČ lĘ C CmCYŔ êĎ Éh~Ď mČ C bŇ yrąĂlĘ NhăĄ : CWGĲŁ nĘ êĂ Mk¡ĆŇ ybĄŇ ~Ę ‘Č=lkĎŇ wĘ 4

ÉhyĆhĘ yĲĂ hŇ zĆękĎŇ hĞ : MkĲĆŇ lĘ oqĲ Mor¡UĎ BČ ‘Č ym¿Ă SĘ hČ lĘ MoIŔkČŇ CmCYă tĎŇ =âlĲ ‘SČ rĳĆ 5

oSę ’Ň rŁ NmÁŁ gĘŇ’Č JĘ PŇ kÄŁ lĎ hĞ oSĳ pĘŇ nČ Md¡ĎŇ ’Ď tŇ oe¿‘Č MoyË ChrĄŔ xĎ bĘŇ ’Ć MoYă
’olă hĞ : hoĲĎhylĲČ NoY¡ rĎ Moy¿wĘ MoYŔ =’rĎqĘ êĂ ÉhzĆlĎ hĞ ‘Č y~ĂŔ yČ ÉrpĆŇ ’ĄÄ wĎ qWąČ wĘ 6

hŇ TĳĎ om tŇ oDăgĚŇ’Ğ rê¡ĄhČ ‘SČ rĆŔ tŇ oBă YĚrĘxČ ÉxČ êĄÄ jČ ůChrĄxĎ bĘŇ ’Ć MoYă ÈhzĆ
Éb‘ĄrĎlĲĎ srąŁ pĎŇ ’olÄhĞ : CqêĲĄ nČêĘ hŇ T¡Ď om=lkĎŇ wĘ MySĂŔ pĘŇ xĎ ÉMyYĂ CYrĘ xQąČ SČ wĘ 7

otŔ yiĂ kĂŇ wĘ ÉMrŁ ‘Ď hŇ ’ąĆ rĘtĂŇ =yJĲĂ tŇ yĂbĳĎŇ ’ybĂŇ êăĎ Myd¡ĂŇ CrmĘ MyI¿ĂnĂ ‘ĞwĲČ ìŇ mĆŔ xĘ lČ
hŇ răĎhĄ mĘ ì¡Ň tĘŇ kĲĎŇ rĚ’Ğ wĲČ ìŇ rĆŔ o’ ÉrxČ èČÄ JČ ‘qąČBĎ yĂ z’ăĎ : MQĲĎ ‘ČtĘŇ tĂŇ âl¿ ì¡Ň rĘWĲĎ BĘ mĂ C 8

É’rĎqĘ êĂ z’ąĎ : ìŇ pĲĆŇ sĘ ’Č yČ ho¡ĎhyĘ dŇ ob¿Ň JĘ ìŇ qĆŔ dĘŇ YĂ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ ëŇ ląČ hĎ wĘ xmĳĎ YĘ tĂŇ 9

xl¿Č SĘ hŇ TĎŔ om ÉìkĘŇ oêĲ mĂ rysąĂ êĎ =M’Ă ynĂ eĳĄhĂ rmăČ ’Ň yŁ wĘ ‘C¡ČSČ êĘ hŇ nĆŔ ‘ĞyĲČ hoăĎhywĲČ
‘Č yBĳĂ WĘ êČ hŇ n¡Ď‘ĞnĲČ SpĆŇ n¿ĆwĘ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ Éb‘ĄrĎlĲĎ qpąĄŇ tĎŇ wĘ : NwĆ’ĲĎ =rBĆ dČŇ wĘ ‘B¡Č YĘ ’Ć 10

ůdymĂ êĎ ÈhoĎhyĘ ìăŇ xĞ nĎ wĘ : MyĂrĲĎhĽ~ĲĎ JĲČ ì¡Ň tĘŇ lĲĎ pĄŇ ’Ğ wĲČ ìŇ rĆŔ o’ ÉëSĆ xÄŁ BČ xrąČzĎwĘ 11

hŇ wĆŔrĎ NgăČŇJĘ ÉtĎ yyĂÄhĎ wĘ ZylĳĂ xĞ yĲČ ìŇ yt¡ĆŇ mŁ YĘ ‘Č wĘ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ ÉtoxYĎ xĘ YČ BĘ ‘Č yBąĂ WĘ hĂ wĘ
MlĎŔ o‘ tŇ obăŇ rĘxĎ ÉìUĘ mĂ CnąbĎŇ C : wymĲĎ ymĄ Cb¡Ň EĘkČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MyĂmČŔ ’YăĎ omkĘŇ C 12

tŇ ob¡Ň ytĂŇ nĘ bŇ b¿ĄŇ SŁ mĘ ZrĆjĆŔ rdăĄŇ GŁ ÉìlĘ ’rąĎqŁ wĘ MmĳĄ oqêĘ rod¡Ň wĎ=rodĲŇ yd¿ĄŇ sĘ omĲ
ySĳĂ dĘŇ qĎ MoyăBĘ ìŇ yY¡ĆpĎŇ xĞ tŇ oW¿ ‘Ğ ìŇ lĆŔ gĘŇrČ ÉtBĎ èČ mĂ bŇ ySąĂ êĎ =M’Ă : tŇ bĆŇ SĲĎ lĎ 13

tŇ oWă ‘ĞmĲĄ ÉoêdĘŇ BČ kĂŇ wĘ dŇ BĎŔ kĚŇ mĘ ÉhoĎhyĘ SodąŇ qĘ lĂ gŇnĆ‘ęŁ tŇ BĎÁ èČ lČ tĎŇ ’Ň rĎÄ qĎ wĘ
sŘ24 hoĎŔhyĘ=l‘Č ÉgeČ‘ČtĘŇ êĂ z’Ďę : rbĲĎŇ DĎ rB¿Ą dČŇ wĘ ì¡Ň YĘ pĘŇ xĆ ’oY¿ UĘ mĂ ìŇ ykĆŔ rĎDĘ 14

yJËĂ ìŇ ybĂŔ ’Ď bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ÉtlČ xĞ nĲČ ìŇ yêĂę lĘ kČŇ ’ĞhĲČ wĘ ZrĆ’ĳĎ ytwmř bă =l‘Č ìŇ yê¡Ă bĘŇ JČ rĘhĂ wĘ
‘Č ySĳĂ ohmĲĄ ho¡ĎhyĘ=dŇ yČ hŇ r¿ĎYĘ qĲĎ =âl NhËĄ : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă Tn
MkĆě nĄyBĲĄ MylĂŔ DĂbĘŇ mČ CyăhĎ ÉMkĆŇ ytĄŇ nĲŁ wŁ ‘Ğ=M’Ă yJąĂ : ‘Č omĲ èĘ mĂ on¡ zĘ’Ď hŇ d¿ĎŇ bĘŇ kĲĎŇ =âlwĘ 2

yJąĂ : ‘Č omĲ èĘ mĂ MJ¡Ć mĂ MynËĂpĎŇ CryêÌĂ sĘ hĂ MkĆę ytĄŇ wř’Ň FĲŁ xČ wĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ Nyb¡ĄŇ lĘ 3

rqĆSĆŔ =CrBĘ DĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ otĲŇ pĘŇ WĂ NwĳŁ ‘ĎBĲĆ Mk¡ĆŇ ytĄŇ o‘BĘ YĘ ’Ć wĘ MDĎŔ bČŇ Clă ’ĞgŇŁ nĘ ÉMkĆŇ yjĄ kČŇ
hŇ nĳĎ Cm’ĹBĲĆ Tj¡Ď SĘ nĂ Ny’¿ĄwĘ qdĆŇ YĆŔ bĘŇ ’răĄqŁ =Ny’ĲĄ : hŇ GĲĆhĘ tĆŇ hŇ l¿Ď wĘ‘Č Mk¡ĆŇ nĘ oSĲ lĘ 4

xwTb
rsx MkĆytĄ’FŁ xČ wĘ ’"s v.2 .Tn .b"d Nkw yrqw bytk ytĄomBĎ ’"sb ,yrq ytĄmĽBĎ ,bytk ytĄomBĎ v.14 .xn
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5 ÉynĂ o‘pĘŇ YĂ yYąĄyBĄ : NwĆ’ĲĎ dŇ yl¿Ą ohwĘ lm¡Ď ‘Ď or¿hĎ ’wĘSĎŔ =rBĆ dČŇ wĘ ÉChêÄŁ =l‘Č xČ oTą BĎ
hŇ r¡ĆCEhČ wĘ tŇ CmŔ yĎ ÉMhĆ yYĄ yBĲĄ mĂ lkąĄŇ ’Ł hĲĎ CgŇrĳŁ ’ĹyĲĆ Syb¡ĂŇ JĎ ‘Č yr¿ĄCqwĘ C‘uĄŔ BĂ

6 MhĳĆ yWĄ ‘ĞmĲČ BĘ Ci¡ JČ tĘŇ yĂ âl¿ wĘ dŇ gĆŇbĆŔ lĘ CyăhĘ yĲĂ=âl ÉMhĆ yrĄCqĲ : hŇ ‘ĲĆpĘŇ ’Ć ‘q¿ČBĎ êĂ
7 CYrĚŔ yĎ ‘răČlĎ ÉMhĆ ylĄ gĘŇrČ : MhĲĆ yjĄ kČŇ BĘ sm¡Ď xĎ l‘Čp¿ŇŁ C NwĆ’ĎŔ =yWĄ ‘ĞmĲČ ÉMhĆ yWĄ ‘ĞmĲČ

rbĆŇ S¡Ć wĎ dŇ S¿Ł NwĆ’ĎŔ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ ÉMhĆ ytĄŇ obĲŇ SĘ xĘ mČ yqĳĂnĎ MDăĎ ëŇ j¡Ł SĘ lĂ CrŔ hĞmĲČ ywĲĂ
8 MtĳĎŇ olGĘ ‘Ę mČ BĘ Tj¡Ď SĘ mĂ Ny’¿ĄwĘ C‘dĎŔ yĎ âlă ÉMolSĎ ëŇ rĆDąĆ : MtĲĎŇ oQsĂ mĘ BĂ
9 NJĄę =l‘Č : MolĲ SĎ ‘d¡ČŇ yĎ âl¿ HBĎŔ ëŇ răĄDŁ lJŁ ť MhĆŔ lĎ CSă uĘ ‘Ă ÉMhĆ ytĄŇ obĲŇ ytĂŇ nĘ

ëŇ SĆ xŔŁ =hŇ eĄhĂ wĘ Éro’lĎ hŇ CąĆqČ nĘ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ Cng¡ĄŇ yvĂ tČŇ âl¿ wĘ CeUĆŔ mĂ ÉTjĎ SĘ mĂ qxąČ rĎ
10 MyĂn¡Čy‘Ą Ny’¿ĄkĘŇ C ryqĂŔ ÉMyrĂwĘ‘Ă kĲČŇ hŇ SąĎ SĘ gĲČŇ nĘ : ëŇ QĲĄ hČ nĘ tŇ ol¿ pĄŇ ’ĞBĲĎ tŇ oh¡ gŇŁ nĘ lĂ
11 hŇ mąĆ hĹnĲĆ : MytĲĂŇ UĄ JČ Mye¡ĂmČ SĘ ’Č BĲĎ PŇ SĆ eĆŔ JČ ÉMyĂrČÄ hĽ~ĲĎ bĲČŇ CnlĘ SąČ JĎ hŇ SĎ èĳĄ gČŇ nĘ

hŇ ‘¡ĎCSylĲĂ NyĂ’ČŔ wĎ ÉTjĎ SĘ UĂ lČ hŇ CąĆqČ nĘ hŇ GĳĆhĘ nĆ hŇ găŇŁ hĎ Myn¡ĂoIkČŇ wĘ CnQĎŔ JĚ ÉMyBĂ DĚkČŇ
12 CnBĳĎ hŇ tĎŇ nĘ ‘ăĎ Cnyt¡ĄŇ wř’Ň FŁ xČ wĘ ìŇ DĆŔ gĘŇ nĆ ÉCny‘ĄÄ SĎ pĘŇ CBą rČ=yJĲĂ : CeUĲĆ mĂ hŇ q¿ĎxĞrĎ
13 gŇ os¡ nĎ wĘ hoĎŔhyBĲČ ÉSxĄ kČŇ wĘ ‘ČSąŁ jĎ : MCnĲ ‘ĞdĲČŇ yĘ Cnyt¡ĄŇ nŁ wŁ ‘ĞwĲČ CnêĎŔ ’Ă Cny‘ăĄSĎ pĘŇ =yJĲĂ

: rqĆSĲĎ =yrĄbĘŇ DĂ bŇ Q¡Ą mĂ ogËŇhŁ wĘ orÌhŁ hŇ rĎŔ sĎ wĘ qSĆ ‘ăŁ =rBĆ DČ CnyhĳĄŁl’Ĺ rxăČ ’Č mĲĄ
14 ÉboxrĘbĲĎŇ hŇ ląĎ SĘ kĲĎŇ =yJĂ dŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ qoxă rĎmĲĄ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C TjĎŔ SĘ mĂ Érox’Ď gŇiąČ hĚ wĘ
15 ‘r¡ĎmĄ rs¿Ď wĘ tŇ rĆDĆŔ ‘Ę nĆ ÉtmĆ ’ĹhĲĎ yhąĂ êĘ wČ : ’obĲŇ lĎ lk¿ČŇ CtŇ =âlĲ hŇ x¡Ď kŇŁ nĘ C tŇ mĆŔ ’Ĺ
16 Ny’ăĄ=yJĂ É’rĘIČwČ : TjĲĎ SĘ mĂ Ny’¿Ą=yJĂ wyn¡Ďy‘ĄBĘ ‘rČI¿ĄwČ hoËĎhyĘ ’rĘIÌČwČ llĳĄ oêSĘ mĂ

’yh¿Ă ot¡Ň qĎ dĘŇ YĂ wĘ o‘Ŕ rŁ zĘ Éol ‘SĲČ oêą wČ ‘Č yGĳĂpĘŇ mČ Ny’ăĄ yJăĂ Mm¡Ą oêSĘ IĂwČ Sy’ĂŔ
17 SBČÂ lĘ IĂwČ oSĳ ’Ň rŁ BĘ hŇ ‘¡ĎCSyĘ ‘bČŇ ok¿Ň wĘ NyĎŔrĘèĂ JČ ÉhqĎ dĎŇ YĘ SBąČ lĘ IĂwČ : ChtĘŇ kĲĎŇ mĎ sĘ
18 l‘ăČJĘ ÉtolmĚ GĘ l‘ąČJĘ : hŇ ’ĲĎ nĘ qĂ ly‘¡ĂmĘ JČ T‘Č I¿ČwČ tŇ SĆ BŔŁ lĘ êĂ ÉMqĎ nĎ ydąĄŇ gĘŇBĂ
19 C’ą rĘyyĲĂwĘ : MQĲĄ SČ yĘ lCm¿ GĘ MyI¡Ă’Ă lĎ wybĳĎŇ yĘ’ĲŁ lĘ lCm¡ GĘ wyrĎŔ YĎ lĘ hŇ măĎ xĄ MQĄŔ SČ yĘ

’obąŇ yĎ=yJĲĂ odĳŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć SmĆ S¡Ć =xrČzĘUĂ mĂ C hoĎŔhyĘ MSăĄ =tŇ ’Ć ÉbrĎ‘ĞUĲČ mĲĂ
20 yb¿ĄŇ SĎ lĘ C l’ĄŔ oG ÉNoIYĂ lĘ ’bąĎŇ C : obĲŇ hŇ sĎ sĘ n¿Ł ho¡ĎhyĘ xČ Cr¿ rYĎŔ ÉrhĎ eĎkČŇ
21 hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉMtĎŇ o’ ytąĂŇ yrĂBĘ tŇ ’Ň zăŁ ynĂę ’Ğ wĲČ : hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČBĘ ‘SČ p¡ĆŇ

žìyjĂ mĂ CSCmÃ yĎ=âlĲ ìŇ ypĳĂŇ BĘ yêĂ mĘ WăČ =rSĆ ’Ğ yr¡ČbĎŇ dĘŇ C ìŇ ylĆŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉyxĂ Cr
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ ê¡Ď ‘ČmĲĄ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď Éì‘ĞrĘzČ ‘rČ ząĆ yjĂÄ mĂ C ìÁ ‘ĞrĘzČ yjĂÄ mĂ C

s : xrĲĎzĎ ëŇ yĂl¿Č ‘Ď ho¡ĎhyĘ dŇ ob¿Ň kĘŇ C ëŇ rĳĄo’ ’băĎŇ yJăĂ yrĂo’¡ ymĂ Cq¿
2 hoĎŔhyĘ xrăČzĘyĂ ÉëyĂlČÄ‘Ď wĘ MyUĳĂ ’ĚlĘ lp¡ĆŇ rĎ‘ĞwĲČ ZrĆ’ĆŔ =hŇ iĆ kČŇ yĘ ÉëSĆ xÄŁ hČ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ
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: ëŇ xĲĄ rĘzČ HgČŇ n¿Ł lĘ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ C ëŇ rĳĄo’lĘ My¡ĂogŇ Ck¿Ň lĘ hĲĎ wĘ : hŇ ’ĲĆ rĎyĲĄ ëŇ yĂl¿Č ‘Ď od¡Ň obŇ kĘŇ C 3

C’bŔŁ yĎ qoxă rĎmĲĄ ÉëyĂnČÄBĎ ëŇ ĳĎl=C’bĲĎŇ CYă BĘ qĘ nĂ MQ¡Ď JĚ y’ĂŔ rĘC ÉëyĂnČÄ y‘Ą bŇ ybąĂŇ sĎ =y’ĲĂ WĘ 4

ëŇ bĳĄŇ bĎŇ lĘ bŇ x¡Č rĎwĘ dŇ x¿Č pĎŇ C êĘ rĘhČŔ nĎ wĘ Éy’Ă rĘêĂ z’ąĎ : hŇ nĎmĲČ ’Ď êĲĄ dŇ Y¿Č =l‘Č ëŇ yĂt¡ČŇ nŁ bĘŇ C 5

MyQĂÁmČ GĘ tŇ ‘ČÄ pĘŇ SĲĂ : ëŇ lĲĎ C’b¿ŇŁ yĎ My¡ĂoG lyx¿Ą MyĎŔ Nomă hĞ ÉëyĂlČÄ‘Ď ëŇ pąĄŇ hĎ yĲĄ=yJĂ 6

ÉhnĎ obŇ lĘ C bŇ hąĎ zĎ C’bĳŇŁ yĎ ’băĎŇ èĘ mĂ MQ¡Ď JĚ hŇ pĎŔ y‘ĄwĘ ÉNyĎdĘŇ mĂ yrąĄkĘŇ BĂ ëŇ iĄę kČŇ êĘ
yl¿Ą y’Ą ëŇ lĎŔ CYbĘŇ uăĎyĂ ÉrdĎŇ qĄ N’Ň YąŁ =lJĎ : CrvĲĄ bČŇ yĘ ho¡ĎhyĘ tŇ ŁQ¿ hĂ tĘŇ C C’vĎŔ yĂ 7

: r’ĲĄ pĎŇ ’Ğ yê¡Ă rĘ’Č pĘŇ êĂ tŇ yb¿ĄŇ C yxĂŔ BĘ zĘmĂ ÉNoYrĎ=l‘Č Clą ‘ĞyĲČ ëŇ nĆCtĳŇ rĘSĲĎ yĘ tŇ oy¡bĎŇ nĘ
MyIăĂ’Ă ű ylăĂ =yJĂ : MhĲĆ ytĄŇ BŁ rĚ’Ğ=l’Ć Myn¡ĂoIkČŇ wĘ hŇ nĎ ypĳĆŇ C‘êĘ bŇ ‘ăĎJĎ hŇ QĆ ’¡Ą =ymĂ 8, 9

Mj¿Ď sĘ JČ qoxŔ rĎmĲĄ ÉëyĂnČÄbĎŇ ’ybąĂŇ hĎ lĘ hŇ nĎŔ SŁ ’Ň răĂBĎ ÉSySĂ rĘêČ tŇ oIąnĂ ’Ľ wĎ CCęqČ yĘ
: ëŇ rĲĎ’ĞpĄŇ yJ¿Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ lĂ wĘ ëŇ yĂhČŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉMSĄ lĘ MêĳĎ’Ă Mb¡ĎŇ hĎ zĘC
ëŇ ytĂŔ yJĂ hĂ ÉyjĂ YĘ qĂ bĘŇ yJąĂ ëŇ nĆCtĳŇ rĘSĲĎ yĘ Mh¡Ć ykĄŇ lĘ mČ C ëŇ yĂtČŔ mŁ xŁ ÉrkĎŇ nĄ=ynĲĄbĘŇ CnąbĎŇ C 10

CrgĳĄŇiĎ yĂ âlă hŇ lĎ yĘl¡Č wĎ Mm¿Ď oy dŇ ymËĂ êĎ ëŇ yĂrÌČ‘ĎSĘ CxÄ êĘ pĂŇ C : ëŇ yêĲĂ mĘ xČ rĲĂ yn¡ĂoYrĘbĂŇ C 11

hŇ kËĎŇ lĎ mĘ UČ hČ wĘ yoGÌhČ =yJĲĂ : MygĲĂŇ ChnĘ Mh¡Ć ykĄŇ lĘ mČ C MyĂŔoG lyxăĄ ÉëyĂlČÄ’Ą ’ybąĂŇ hĎ lĘ 12

ÉNonbĎŇ QĘ hČ dŇ obąŇ JĘ : CbŇ rĲĎxĹyĲĆ bŇ r¿Ł xĎ My¡ĂoGhČ wĘ CdŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ ëŇ Cd¡Ň bĘŇ ‘Č yĲČ=âl rS¿Ć ’Ğ 13

ySĂŔ DĎqĘ mĂ Moqă mĘ Ér’Ą pĎŇ lĘ wDĳĎxĘ yČ rCè¡ ’Č tĘŇ C rh¿Ď dĘŇ êĂ SorËBĘ ’obŔ yĎ ëŇ yĂlăČ ’Ą
CwËxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ ëŇ yĂeČŔ ‘ČmĘ ynăĄBĘ ÉxČ oÄxÄ SĘ ëŇ yĂląČ ’Ą CkÄ lĘ hĲĎ wĘ : dŇ BĲĄ kČŇ ’Ğ yl¡Č gĘŇrČ Moq¿ mĘ C 14

Sod¿Ň qĘ NoI¡YĂ hoĎŔhyĘ ry‘ăĂ ÉëlĎ C’rĘqąĎwĘ ëŇ yĂYĳĎ’ĞnĲČmĘ =lJĎ ëŇ yĂl¡Č gĘŇrČ tŇ oj¿ JČ =l‘Č
ÉëyêĂ mĘ WČ wĘ rbĳĄŇ o‘ Ny’ăĄwĘ hŇ ’¡Ď CnWĘ C hŇ b¿ĎŇ Cz‘Ğ ëŇ tËĄŇ oyhĹ tŇ xČ êÌČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 15

Myk¡ĂŇ lĎ mĘ dŇ S¿Ł wĘ MyĂŔoG bŇ lăĄ xĞ ÉêĘ qĘ nČÄ yĎwĘ : rodĲŇ wĎ roD¿ WoW¡ mĘ MlĎŔ o‘ No’ă gĘŇlĂ 16

tŇ xČ êăČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ryb¿ĂŇ ’Ğ ëŇ ¡Ąl’ĞgŇŁ wĘ ëŇ ‘ĄŔ ySĂ omĲ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ êĘ ‘ČdČę yĎwĘ yqĂ nĳĎyêĂ 17

ÉMyYĂ ‘ĄhĲĎ tŇ xČ tąČŇ wĘ PŇ sĆ kĆŔ ’ybĂŇ ’ăĎ É lzĆrĘBČ hČ tŇ xČ tąČŇ wĘ bŇ hĎę zĎ ’ybăĂŇ ’Ď tŇ SĆ xÁŁ eĘ hČ
ëŇ yĂW¡Č gĘŇ nŁ wĘ MolŔ SĎ ÉëtĄŇ DĎqĚpĘŇ yêąĂ mĘ WČ wĘ lzĳĆrĘBČ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ xČ t¿ČŇ wĘ tŇ SĆ xŔŁ nĘ
ëŇ yĂlĳĎ CbŇ gĘŇBĂ rbĆŇ S¡Ć wĎ dŇ S¿Ł ëŇ YĄŔ rĘ’Č BĘ ÉsmĎ xĎ dŇ o‘ą ‘mČÄ èĎ yĂ=âlĲř : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ 18

dŇ o‘ą ëŇ QĎÄ=hŇ yĆhĘ yĲĂ=âl : hŇ QĲĎ hĂ êĘ ëŇ yĂr¡Č‘ĎSĘ C ëŇ yĂtČŔ mŁ oxĲ Éh‘Ď CSyĘ tŇ ’Ň rąĎqĎ wĘ 19

ÉhoĎhyĘ ëŇ ląĎ =hŇ yĎhĲĎ wĘ ëŇ ĳĎl ry’ăĂ yĎ=âlĲ xČ r¡ĄIĎhČ HgČŇŁnělĘ C MmĎŔ oy ro’ă lĘ ÉSmĆ èĆÄ hČ
ëŇ x¡Ą rĄywĂ ëŇ SĄŔ mĘ SĂ Édo‘ ’ob¿Ň yĎ=âlĲ : ëŇ êĲĄrĘ’Č pĘŇ tĂŇ lĘ ëŇ yĂh¡ČŁl’Ň wĲĄ MlĎŔ o‘ ro’ă lĘ 20

: ëŇ lĲĄ bĘŇ ’Ć ym¿Ą yĘ Cm¡ lĘ SĲĎ wĘ MlĎŔ o‘ ro’ă lĘ ÉëQĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ hoĎęhyĘ yJăĂ PŇ ĳĄs’Ď yĲĄ âlă
yd¡ČŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ wř‘ËTm rYĆ nÌĄ ZrĆ’ĳĎ CSrĘyyăĂ Ml¡Ď o‘lĘ MyqĂŔ yDĂYČ MQăĎ JĚ ÉëUĄ ‘Č wĘ 21

r’pthl
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22 ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ MCYĳ‘Ď yogăŇlĘ ry‘¡Ă~Ď hČ wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉNTŁ uĎ hČ : r’ĲĄ jĎ tĘŇ hĂ lĘ
: hŇ eĎSĲĆ yxĂ ’Ğ Hê¿Ď‘Ă BĘ

’s MywĂęnĎ‘Ğ rvăĄ bČŇ lĘ ytĂÁ ’Ł hoĎÄhyĘ žxSČ mĎ N‘Č yČÃ ylĳĎ ‘Ď ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ xČ CrË
Myr¡ĂCs’ĞlĲČ wĘ rorŔ DĘ ÉMyĂCbŇ SĘ lĂ ’rąŁ qĘ lĂ bŇ lĄŔ =yrĄBĘ SĘ nĂ lĘ SbăŇŁ xĞlĲČ ÉynĂ xČÄ lĎ SĘ

2 Mx¡Ą nČlĘ CnyhĳĄŁl’Ň lĲĄ Mq¡ĎnĎ Moy¿wĘ hoĎŔhylĲČ ÉNoYrĎ=tŇ nČSĘ ’rąŁ qĘ lĂ : xČ oqĲ =xqČ jĘ
3 rpĆŇ ’Ąę tŇ xČ êăČ r’ĄÁ jĘ MhĆÄ lĎ žttĄŇ lĎ NoIęYĂ ylăĄ bĄŇ ’ĞlĲČ ű MCWă lĎ : MylĲĂ bĄŇ ’Ğ=lJĎ

’rąĎqŁ wĘ hŇ hĳĎ JĄ xČ Cră tŇ xČ ê¡Č hŇ QĎŔ hĂ tĘŇ hŇ TăĄ ‘ĞmĲČ lbĆŇ ’ĄŔ tŇ xČ êăČ ÉNoWWĎ NmĆ SąĆ
4 MlĎŔ o‘ tŇ obăŇ rĘxĎ ÉCnbĎÄ C : r’ĲĄ jĎ tĘŇ hĂ lĘ ho¡ĎhyĘ ‘F¿Č mČ qdĆŇ ~ĆŔ hČ ylăĄ y’Ą ÉMhĆ lĎ

: rodĲŇ wĎ roD¿ tŇ om¡ mĘ SĲŁ bŇ rĆxŔŁ yrĄ‘ăĎ ÉCSDĘxĂ wĘ CmmĳĄ oqyĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂ tŇ om¿ mĘ SĲŁ
5, 6 MêĆę ’Č wĘ : MkĲĆŇ ymĄ rĘkŇŁ wĘ Mk¡ĆŇ yrĄJĎ ’Ă rkĎŔ nĄ ynăĄbĘŇ C MkĳĆŇ nĘ ’Ň YĲŁ C‘¡rĎwĘ MyrĂŔ zĎ CdăŇ mĘ ‘ĲĎwĘ

ÉMyĂoG lyxąĄ MkĳĆŇ lĎ rm¡Ą ’Ď yĲĄ CnyhĄŔ Łl’Ĺ ytăĄŇ rĘSĲĎ mĘ C’rĄŔ uĎ êĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄhĞJĲŁ
7 CerăŁ yĎ hŇ U¡Ď lĂ kĘŇ C hŇ nĆŔ SĘ mĂ ÉMkĆŇ êĘ SĘ BĎ tŇ xČ êąČ : CrUĲĎ yČtĘŇ êĂ Md¡ĎŇ obŇ kĘŇ bĂŇ C ClkĄŔ ’Ň êŁ
8 yJăĂ : MhĲĆ lĎ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ Ml¡Ď o‘ tŇ x¿Č mĘ WĂ CSrĎŔ yyĂ hŇ năĆSĘ mĂ ÉMYĎ rĘ’Č BĘ NkąĄŇ lĎ MqĳĎlĘ xĆ

tŇ mĆŔ ’ĹBĲĆ ÉMtĎŇ QĎ ‘ĚpĘŇ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ hŇ lĳĎ o‘BĘ lz¡ĄgĎŇ ’n¿ĄŁW TjĎŔ SĘ mĂ bŇ hăĄ ’Ł ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
9 Mh¡Ć y’Ą YĎ ’ĹYĲĆ wĘ M‘ĎŔ rĘzČ ÉMyĂoGBČ ‘dąČŇ onwĘ : MhĲĆ lĎ tŇ or¿kĘŇ ’Ć Ml¡Ď o‘ tŇ yr¿ĂbĘŇ C sŘ25

: hoĲĎhyĘ ëŇ r¿ČBĄ ‘rČz¡Ć Mh¿Ą yJËĂ MCrŔ yJĂ yČ ÉMhĆ y’Ą rĲŁ =lJĎ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ ëŇ otăŇ BĘ

10 ‘SČ yĆŔ =ydĄŇ gĘŇBĂ ÉynĂ SČÄ yBĂ lĘ hĂ yJąĂ yhČŔ Łl’Ň BĲĄ ÉySĂ pĘŇ nČ lgąĄŇêĎ hoĎęhyBĲČ WyWăĂ ’Ď WoWÌ
: hĎ ylĲĆ kĄŇ hŇ D¿Ć‘Ę êČ hŇ Q¡Ď JČ kČŇ wĘ r’ĄŔ jĘ NhăĄ kČŇ yĘ ÉNtĎŇ xĎ JĲĆ ynĂ TĳĎ ‘Ď yĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ ly‘¿ĂmĘ

11 hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű NJăĄ xČ ymĳĂ YĘ tČŇ hĎ y‘ăĆCrzĄ hŇ e¡ĎgČŇkĘŇ C HxĎŔ mĘ YĂ ’yYăĂ oêĲ ÉZrĆ’ĎÄ kĎŇ yJąĂ
bs hŇ SĆŔ xĹ’ĲĆ âlă ÉNoIYĂ N‘ČmąČ lĘ : MyĲĂoGhČ =lJĎ dŇ gĆŇ n¡Ć hŇ QĎŔ hĂ tĘŇ C ÉhqĎ dĎŇ YĘ xČ ymąĂ YĘ yČ

Ht¡ĎŇ ‘Ď CSĲ ywĂ HqĎŔ dĘŇ YĂ ÉHgČŇŁeÄkČŇ ’YąĄ yĄ=dŇ ‘Č ToqĳSĘ ’Ć âlă MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ N‘Čm¿Č lĘ C
2 ’rĎqąŁ wĘ ëŇ dĳĄŇ obŇ JĘ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ =lkĎŇ wĘ ëŇ qĄŔ dĘŇ YĂ ÉMyĂogŇ C’ą rĎwĘ : r‘ĲĎbĘŇ yĂ dŇ yj¿Ă lČ JĘ
3 tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ tŇ rĆT¿Ć‘Ğ tĘŇ yyËĂhĎ wĘ : CebĲĆŇ uĽyĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă rSËĆ ’Ğ SdĎŔ xĎ MSăĄ ÉëlĎ
4 dŇ o‘Á ëŇ lĎÄ žrmĄ ’Ď yĲĄ=âl : ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ=PŇ kČŇ BĘ hŇ k¡ĎŇ ClmĘ PŇ onYĘ C hoĳĎhyĘ=dŇ yČBĘ

HbĎŔ =yYĂ pĘŇ xĆ É’rĄuĎ yĂ ëŇ lĎę yJăĂ hŇ mĎŔ mĎ SĘ Édo‘ rm¿Ą ’Ď yĲĄ=âl ÉëYĄrĘ’Č lĘ C hŇ bĎę Cz‘Ğ
5 l‘ąČbĘŇ yĂ=yJĲĂ : l‘ĲĄBĎ êĂ ëŇ Y¡ĄrĘ’Č wĘ ëŇ BĎŔ ÉhoĎhyĘ ZpąĄŇ xĎ =yJĲĂ hŇ lĳĎ C‘BĘ ëŇ Y¡ĄrĘ’Č lĘ C
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ëŇ yĂl¡Č ‘Ď WyW¿Ă yĎ hŇ QĎŔ JČ =l‘Č ÉNtĎŇ xĎ WoWą mĘ C ëŇ yĂnĳĎBĎ ëŇ Cl¡ ‘ĎbĘŇ yĂ hŇ lĎŔ CtŇ BĘ ÉrCxBĎ
MyrĂŔ mĘ SĲŁ ÉyêĂ dĘŇ qČÄ pĘŇ hĂ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ëŇ yĂtăČŇ mŁ oxĲ =l‘Č : ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ 6

=l’Č hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉMyrĂJĂ zĘUČ hČ CSĳ xĹyĲĆ âlă dŇ ym¡Ă êĎ hŇ lĎ yĘQËČ hČ =lkĎŇ wĘ MoIÌhČ =lJĎ
MĂlËČ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć MyWÌĂ yĎ=dŇ ‘Č wĘ NnĄÂokŇ yĘ=dŇ ‘Č olĳ ym¡Ă dĽŇ Cn¿êĘ êĂ =l’ĲČ wĘ : MkĲĆŇ lĎ ym¡Ă DĽ 7

žNêĄ’Ć =M’Ă oEĳ‘Ě ‘Č orăzĘbĂŇ C on¡ ymĂ yBĲĂ hoËĎhyĘ ‘BÌČ SĘ nĂ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ Q¡Ď hĂ êĘ 8

ëŇ SĄŔ oryêĲĂ ÉrkĎŇ nĄ=ynĲĄbĘŇ CêąSĘ yĂ=M’Ă wĘ ëŇ yĂbČŔ yĘ’ăŁ lĘ É lkĎŇ ’ĞmĲČ dŇ o‘ą ëŇ nĄÄgĎŇDĘ=tŇ ’Ć
wyY¿Ď BĘ qČ mĘ CĲ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć Cl¡ lĘ hĲĂ wĘ ChlĚŔ kĘŇ ’Ň yĲŁ ÉwypĎŇ sĘ ’Č mĘ yJąĂ : oBĲ êĘ ‘Čg¡ČŇ yĎ rS¿Ć ’Ğ 9

: ySĲĂ dĘŇ qĎ tŇ or¿YĘ xČ BĘ Chê¡ĚSĘ yĂ
Clă uĘ sČ ÉhQĎ sĂ mĘ hĲČ CQsąŁ CQsăŁ M‘ĳĎhĎ ëŇ rĆDăĆ Ce¡jČ MyrĂŔ ‘ĎèĘ BČ ÉCrbĘŇ ‘Ă CrąbĘŇ ‘Ă 10

hŇ YăĄqĘ =l’Ć É‘Č ymĂÄ SĘ hĂ hoĎęhyĘ hŇ eăĄhĂ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =l‘Č sn¡Ą Cmyr¿ĂhĎ NbĆŇ ’ĆŔ mĄ 11

ot¡Ň QĎ ‘ĚpĘŇ C oêŔ ’Ă ÉorkĎŇ WĘ hŇ eąĄhĂ ’BĳĎ ëŇ ‘¡ĄSĘ yĂ hŇ e¿ĄhĂ NoIŔYĂ =tŇ bČŇ lĘ ÉCrmĘ ’Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ
hŇ SĎŔ CrdĘŇ ’răĄuĎ yĂ ÉëlĎ wĘ hoĳĎhyĘ ylăĄ C’GĘ SdĆŇ u¡Ł hČ =M‘Č MhËĆ lĎ C’¿ rĘqĲĎ wĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ 12

: hŇ bĎŇ zĲĎ‘ĹnĲĆ âl¿ ry‘¡Ă
oSŔ CbŇ lĘ BĂ rCdăŇ hĎ hŇ zĆť hŇ rĎŔ YĘ BĎ mĂ ÉMydĂŇ gĎŇBĘ ZCmą xĞ Modę ’ĹmĲĄ ’BăĎ ű hŇ zăĆ=ymĂ gs
Md¡ŇŁ ’Ď ‘Č CD¿mČ : ‘Č ySĲĂ ohlĘ bŇ r¿Č hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ BĂ rB¿Ą dČŇ mĘ ynËĂ’Ğ oxĳ JŁ bŇ răŁ BĘ hŇ ‘¡ĆYŁ 2

ÉMyUĂ ‘ČmĲĄ C yDĂę bČŇ lĘ yêĂ kĘŇ răČDĎ ű hŇ răĎCj : tŇ gĲČŇBĘ ëŇ r¿ĄdŇŁ JĘ ìŇ yd¡ĆŇ gĎŇbĘŇ C ìŇ SĳĆ CbŇ lĘ lĂ 3

=l‘Č ÉMxĎ YĘ nĂ zyąĄwĘ ytĳĂŇ mĎ xĞBĲČ Ms¡Ą mĘ rĘ’Ć wĘ yjĂŔ ’Č BĘ MkăĄŇ rĘdĘŇ ’Ć wĘ yêĂŔ ’Ă Sy’ăĂ =Ny’ĲĄ
yl¡Č C’GĘ tŇ n¿ČSĘ C yBĳĂ lĂ BĘ Mq¡ĎnĎ Moy¿ yJËĂ : yêĂ lĘ ’ĲĎ gĘŇ’Ć yS¡Č CBlĘ mČ =lkĎŇ wĘ ydČŔ gĎŇBĘ 4

y‘ĂŔ rŁ zĘ ÉylĂ ‘SĲČ oêą wČ ëŇ mĳĄ os Ny’ăĄwĘ Mm¡Ą oêSĘ ’Ć wĘ rzĄŔ‘Ł Ny’ăĄwĘ ÉTyBĂ ’Č wĘ : hŇ ’Ď BĲĎ 5

ytĳĂŇ mĎ xĞBĲČ Mr¡ĄJĘ SČ ’Ğ wĲČ yjĂŔ ’Č BĘ ÉMyUĂ ‘Č sCbąŇ ’Ď wĘ : ynĂ tĘŇ kĲĎŇ mĎ sĘ ’yh¿Ă yt¡ĂŇ mĎ xĞ wĲČ 6

: MxĲĎ YĘ nĂ ZrĆ’¡ĎlĎ dŇ yr¿Ăo’wĘ
hoĳĎhyĘ Cnl¡Ď mĎ GĘ =rSĆ ’Ğ lJ¿Ł l‘Čě JĘ hoĎŔhyĘ tŇ ŁQă hĂ êĘ ÉryJĂ zĘ’Č ű hoąĎhyĘ ydĄÄ sĘ xĲČ 7

: wydĲĎŇ sĎ xĞ bŇ r¿Ł kĘŇ C wym¡Ď xĞrĲČJĲĘ Ml¿Ď mĎ GĘ =rSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉbCT=bŇ rČwĘ
: ‘Č ySĲĂ omlĘ Mh¡Ć lĎ yh¿Ă yĘwČ CruĳĄSČ yĘ âlă Myn¡ĂBĎ hŇ UĎ hĄŔ yUăĂ ‘Č=ëŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 8

ot¡Ň lĎ mĘ xĆ bĘŇ C ot¿Ň bĎŇ hĞ’ĲČ BĘ M‘ĎŔ ySĂ ohĲ ÉwynĎjĎ ëŇ ’ąČ lĘ mČ C rYĎę âlăř ű MtăĎŇ rĎYĲĎ =lkĎŇ BĘ 9

Cb¡Ň ~Ę ‘Ă wĘ Cr¿mĎ hŇ UĎ hËĄ wĘ : MlĲĎ o‘ ym¿Ą yĘ=lJĎ M’¡Ą vĘ nČ yĘwĲČ Ml¿Ą FĘ nČ yĘwĲČ MlĳĎ ’Ď gĘŇ ’Chă 10

rJ¿Ł zĘIĂwČ : MBĲĎ =MxČ lĘ nĂ ’Ch¿ bŇ y¡Ąo’lĘ MhËĆ lĎ ëŇ p¿ĄŇ hĎ IĲĄwČ oSĳ dĘŇ qĎ xČ Cră=tŇ ’Ć 11

Mv¿Ď hČ hŇ IËĄ’Č onŔ ’Ň YŁ y‘ăĄrŁ tŇ ’Ą ť MIĎęmĂ MlăĄ ‘ĞUĲČ hČ ű hŇ IăĄ’Č oUĳ ‘Č hŇ SăĆ mŁ Ml¡Ď o‘=ymĲĄ yĘ
wbrqb
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12 oêĳrĘ’Č pĘŇ êĂ ‘Č or¡zĘ hŇ SĆŔ mŁ NymăĂ ylĂ ÉëylĂ om : oSĲ dĘŇ qĎ xČ Cr¿=tŇ ’Ć oB¡ rĘqĂ BĘ
13 tŇ omĳ hŁ êĘ BČ Mk¡ĎŇ ylĂ om : MlĲĎ o‘ MS¿Ą ol¡ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉMyĂmČÄ ‘ČqĄ oBą
14 ho¡ĎhyĘ xČ Cr¿ dŇ rĄŔ tĄŇ hŇ ‘ăĎqĘ BĂ BČ ÉhmĎ hĄ BĘ JČ : ClSĲĄ JĎ yĂ âl¿ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ sCi¿ JČ
15 ÉMyĂmČÄ èĎ mĂ TBąĄ hČ : tŇ rĆ’ĲĎ pĘŇ êĂ MS¿Ą ì¡Ň lĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ìŔ UĘ ‘Č êĎ gĘŇhăČ nĂ NJĄ ť CexĳĆ ynĂ êĘ

Nom¿ hĞ ìŇ tĆŔ rŁ CbăŇ gĘŇ C ÉìtĘŇ ’Ď nĘ qĂ hŇ IąĄ’Č ìŇ êĳĆrĘ’Č pĘŇ tĂŇ wĘ ì¡Ň SĘ dĘŇ qĎ lb¿ĚŇ EĘmĂ hŇ ’ĄŔ rĘC
16 âlă ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č yJąĂ CnybĂŔ ’Ď hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ : CqjĲĎ ’Č tĘŇ hĂ yl¿Č ’Ą ìŇ ym¡Ć xĞrĲČwĲĘ ìŇ y‘ËĆmĄ

Ml¡Ď o‘mĲĄ Cnl¿Ą ’ĞGĲŁ CnybĂŔ ’Ď ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ’Č CnrĳĎyJĂ yČ âlă l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ Cn‘ĎŔ dĎŇ yĘ
17 ìŇ tĳĆŇ ’Ď rĘIĂmĂ CnB¡Ą lĂ xČ yS¿Ă qĘ êČ ìŇ ykĆŔ rĎDĘmĂ ÉhoĎhyĘ Cn‘ąĄtĘŇ tČŇ hŇ UĎ lăĎ : ìŇ mĲĆ SĘ
18 ìŇ SĳĆ dĘŇ qĎ =M‘Č CS¡ rĘyĲĎ r‘Ďě YĘ UĂ lČ : ìŇ tĲĆŇ lĎ xĞ nĲČ yT¡Ą bĘŇ SĂ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ N‘ČmăČ lĘ bŇ CSť
19 ’r¿ĎqĘ nĂ =âlĲ MBĎŔ êĎlĘ SăČ mĎ =âlĲ ÉMlĎ o‘mĲĄ CnyyĂęhĎ : ìŇ SĲĆ DĎqĘ mĂ Cs¡ sĘ oBĲ CnyrĄě YĎ

: CQzĲŁ nĎ Myr¿ĂhĎ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ êĎdĘŇ rČŔ yĎ ÉMyĂmČÄ SĎ êĎ‘Ę rąČqĎ =’Cl MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ì¡Ň mĘ SĂ

ds ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ ìŇ yrĳĆYĎ lĘ ì¡Ň mĘ SĂ ‘Č yd¿ĂŇ ohlĘ S’ĄŔ =hŇ ‘ĆbĘŇ êĂ MyĂmČ ť MysĂę mĎ hĞ S’ăĄ xČ dÌŇŁ qĘ JĂ
2 Myr¿ĂhĎ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ êĎdĘŇ rČě yĎ hŇ CĳĆqČ nĘ âlă tŇ o’¡ rĎon ì¿Ň tĘŇ oW‘ĞBĲČ : CzGĲĎrĘyĂ My¿ĂoG
3 ÉMyhĂ Łl’Ĺ hŇ tĎŇ ’Ďę rĎ=âlĲ NyĂ‘ăČ CnyzĳĂ’ĹhĲĆ âlă C‘¡mĘ SĲĎ =âl Ml¿Ď o‘mĲĄ C : CQzĲŁ nĎ
4 ìŇ yk¡ĆŇ rĎdĘŇ BĂ qdĆŇ YĆŔ hŇ WĄ ‘ăŁ wĘ ÉWWĎ =tŇ ’Ć êĎ‘Ę gąČŇjĎ : olĲ =hŇ JĄ xČ mĘ lĂ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ ìŔ tĘŇ lăĎ Cz
5 É’mĄ FĎ kČŇ yhąĂ eĘ wČ : ‘ČSĲĄ CĎnĂ wĘ Ml¡Ď o‘ Mh¿Ć BĎ ’TĎŔ xĹeĲĆ wĲČ ÉêĎpĘŇ YČÄ qĎ hŇ êąĎ’Č =NhĄ ìŇ CrĳJĘ zĘyĂ

xČ Cr¿JĎ Cnn¡ĄwŁ ‘ĞwĲČ CnQĎŔ JĚ ÉhlĆ ‘ĎJĲĆ lbĆŇ eąĎ wČ CnytĳĄŇ qŁ dĘŇ YĂ =lJĎ MyD¡Ă‘Ă dŇ gĆŇb¿ĆŇ kĘŇ C CnQĎŔ JĚ
6 êĎrĘêąČsĘ hĂ =yJĲĂ ëŇ BĳĎ qyzăĂxĞhĲČ lĘ rr¡Ąo‘tĘŇ mĂ ìŔ mĘ SĂ bĘŇ ’răĄoq=Ny’ĲĄ wĘ : Cn’ĲĚvĎ yĂ
7 CnxĘ nąČ’Ğ hŇ êĎ’ĳĎ CnybăĂŇ ’Ď ho¡ĎhyĘ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ : CnnĲĄ wŁ ‘Ğ=dŇ yČBĘ Cng¡ĄŇ CmêĘ wČ CeUĆŔ mĂ ÉìynĆÄpĎŇ
8 ÉhoĎhyĘ PŇ YąŁ qĘ êĂ =l’Č : CnQĲĎ JĚ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ C CnrĄŔ YĘ yĲŁ hŇ êăĎ’Č wĘ ÉrmĆ xÄŁ hČ
9 yr¿Ą‘Ď : CnQĲĎ kĚŇ ì¿Ň UĘ ‘Č ’n¡Ď=TBĆ hČ Nh¿Ą NwĳŁ ‘Ď rJăŁ zĘêĂ dŇ ‘¡ČlĎ =l’Č wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ =dŇ ‘Č

10 tŇ yBÌĄ : hŇ mĲĎ mĎ SĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ hŇ tĎŇ yĎŔhĎ rBăĎ dĘŇ mĂ ÉNoIYĂ rBĳĎdĘŇ mĂ CyăhĎ ì¡Ň SĘ dĘŇ qĎ
S’ĳĄ tŇ pČŇ răĄWĘ lĂ hŇ y¡ĎhĎ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ ÉìClÄlĘ hĲĂ rSąĆ ’Ğ CnêĄę rĘ’Č pĘŇ tĂŇ wĘ CnSăĄ dĘŇ qĎ

11 hŇ S¿Ć xĹêĲĆ hoĳĎhyĘ qj¡Č ’Č tĘŇ tĂŇ hŇ QĆ ’¿Ą =l‘ČhČ : hŇ BĲĎ rĘxĎ lĘ hŇ y¿ĎhĎ CnyD¡ĄmČ xĞmĲČ =lkĎŇ wĘ
: dŇ ’ĲŁ mĘ =dŇ ‘Č Cne¡Ą‘ČtĘŇ C

hs ynĂ eĄŔ hĂ ynĂ eăĄhĂ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď ynĂ SĳĚ qĘ bĂŇ âlă lĘ ytĂŇ ’Ň Y¡ĄmĘ nĂ Cl’ĎŔ SĎ ’olă lĘ ÉyêĂ SĘ rČÄ dĘŇ nĂ
2 rrĳĄos M‘ăČ=l’Ć MoI¡hČ =lJĎ ydËČŇ yĎ yêĂ WĘ rÌČjĄ : ymĲĂ SĘ bĂŇ ’r¿ĎqŁ =âlĲ yoG¡=l’Ć
3 Mys¿Ă y‘Ă kĘŇ UČ hČ M‘Ďę hĎ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ xĘ mČ rx¡Č ’Č bŇ oTŔ =âl ëŇ rĆDăĆhČ ÉMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ
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: MynĲĂ bĄŇ QĘ hČ =l‘Č Myr¡ĂFĘ qČ mĘ C tŇ oeŔ GČBČ ÉMyxĂ bĘŇ zĲŁ dŇ ymĳĂ êĎ yn¡ČjĎ =l‘Č ytËĂŇ o’
qrČpĘŇ C ryzĂŔxĞhĲČ rWăČ BĘ ÉMylĂ kĘŇ ’ĲŁ hĎ CnylĳĂ yĎ Myr¡ĂCYeĘ bČŇ C MyrĂŔ bĎŇ uĘ BČ ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ 4

ìŇ yêĳĂ SĘ dČŇ qĘ yJăĂ yB¡Ă =SGČêĂ =l’Č ìŇ ylĆŔ ’Ą bŇ răČqĘ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ hĎ : MhĲĆ ylĄ JĘ Myl¡Ă GĚjĂ 5

ynĳĎpĎŇ lĘ hŇ b¡ĎŇ CtŇ kĘŇ hŇ e¿ĄhĂ : MoIĲhČ =lJĎ tŇ dĆŇ q¡ĆyŁ S’¿Ą yjĂŔ ’Č BĘ NSăĎ ‘Ď hŇ QĆ ’Ą ť 6

MkĆŇ ytĄŇ nĲŁ wŁ ‘Ğţ : MqĲĎ yxĄ =l‘Čř yê¡Ă mĘ QČ SĂ wĘ yêĂ mĘ QČŔ SĂ =M’Ă yJăĂ ÉhWĆ xĹ’ĲĆ âlą 7

MyrĂŔ hĎ hăĆ =l‘Čř ÉCrFĘ qĂ rSąĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉwDĎxĘ yČ MkąĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ tŇ ŁnÄ wŁ ‘ĞwĲČ
: MqĲĎ yxĄ =l‘ř hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂ MtËĎŇ QĎ ‘ĚpĘŇ ytÌĂŇ DŁ mČ C ynĂ CpĳŇ rĘxĲĄ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ =l‘Č wĘ

ÉrmČ ’Ď wĘ loJŔ SĘ ’Ć BĲĎ ÉSoryêĂ hČ ’YąĄUĎ yĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 8

yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ydČŔ bĎŇ ‘Ğ N‘ČmăČ lĘ ÉhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ NJąĄ oBĳ hŇ k¡ĎŇ rĎbĘŇ yJ¿Ă ChtĄŔ yxĂ SĘ êČ =l’Č
sŘ26 yrĳĎhĎ SrăĄoy hŇ d¡ĎŇ ChymĲĂ C ‘rČzĆŔ ÉbqŁ ‘ĞIĲČmĲĂ ytąĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : lJĲŁ hČ tŇ yx¿Ă SĘ hČ 9

N’Ň YŔŁ =hŇ wĄnĘ lĂ ÉNorèĎ hČ hŇ yąĎhĎ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ =CnJĘ SĘ yĂ yd¡ČŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ yrČŔ yxĂ bĘŇ hĎ CSă rĄywĂ 10

ybăĄŇ zĘ‘ĲŁ ÉMêĆ’Č wĘ : ynĂ CSĲ rĎDĘ rS¿Ć ’Ğ yU¡Ă ‘ČlĘ rqĳĎBĎ ZbĆŇ răĄlĘ rok¡Ň ‘Ď qmĆ ‘¿ĄwĘ 11

My’¡Ă lĘ mČ mĘ hĲČ wĘ NxĎŔ lĘ SĚ ÉdGČlČ MykąĂŇ rĘ‘Ł hČ ySĳĂ dĘŇ qĎ rhăČ =tŇ ’Ć Myx¡Ă kĄŇ èĘ hČ hoĎŔhyĘ
N‘Č yąČ C‘rĎŔ kĘŇ êĂ xbČŇ FăĆ lČ ÉMkĆŇ QĘ kĚŇ wĘ bŇ rĆxĆę lČ MkĆÁ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ynĂÄmĎ C : ëŇ sĲĎ mĘ mĂ yn¿ĂmĘ lČ 12

ynČŔ y‘ĄBĘ É‘rČhĎ CWą ‘ĞêĲČ wČ MêĳĆ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ yêĂ rĘB¡Č DĂ MtĆŔ ynĂ ‘Ğ âlă wĘ ÉytĂŇ ’Ň rĎÄ qĎ
: MêĲĆrĘxČ BĘ yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ =âlĲ rS¿Ć ’ĞbĲČŇ C

CbŇ ‘ĎŔ rĘêĂ MêăĆ’Č wĘ ÉClkĄÄ ’Ň yŁ ű ydąČŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ eĄÄhĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ 13

: CSbĲŇŁ êĄ Mê¿Ć’Č wĘ Cxm¡Ď WĘ yĂ ydËČŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ eÌĄhĂ C’mĳĎ YĘ êĂ MêăĆ’Č wĘ Cê¡SĘ yĂ ydËČŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ eÌĄhĂ
rbĆŇ è¿Ą mĂ C bŇ lĄŔ bŇ ’ăĄ JĘ mĂ ÉCq‘ĞYĘ êĂ MêąĆ’Č wĘ bŇ lĳĄ bŇ CFă mĂ Cer¡Ł yĎ ydËČŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ eÌĄhĂ 14

ynăĎdŇŁ ’Ğ ì¡Ň tĘŇ ymĲĂ hĹwĲĆ yrČŔ yxĂ bĘŇ lĂ Éh‘Ď CbŇ SĘ lĂ MkąĆŇ mĘ SĂ MêĆÄ xĘ eČhĂ wĘ : ClylĲĂ yĄêĘ xČ Cr¡ 15

ÉërĄBĎ tĘŇ yĂ ZrĆ’Ďę BĎ ëŇ rĄÁ BĎ tĘŇ UĂ hČ rSĆÄ ’Ğ : rxĲĄ ’Č MS¿Ą ’r¡ĎqĘ yĂ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ wĘ hoĳĂhyĹ 16

Cxę JĘ SĘ nĂ yJăĂ NmĳĄ ’Ď yhăĄŁl’Ň BĲĄ ‘b¡ČŇ èĎ yĂ ZrĆ’ĎŔ BĎ ‘BăĎ SĘ eĂ hČ wĘ NmĄŔ ’Ď yhăĄŁl’Ň BĲĄ
MyĂm¿ČSĎ ’rËĄobŇ yn¿ĂnĘ hĂ =yJĲĂ : ynĲĎ y‘ĄmĲĄ Cr¡êĘ sĘ nĂ yk¿ĂŇ wĘ tŇ onŔ SŁ ’Ň răĂhĎ Étor~Ď hČ 17

hŇ nĎ yl¡Ć ‘ĞtĲČŇ âl¿ wĘ tŇ onŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉhnĎrĘkČÄ EĎtĂŇ âlą wĘ hŇ SĳĎ dĎŇ xĞ ZrĆ’ăĎwĎ MyS¡Ă dĎŇ xĞ
žyJĂ ’rĳĄobŇ ynăĂ’Ğ rS¡Ć ’Ğ dŇ ‘ČŔ =ydĄŇ ‘Ğ ÉClygĂÄ wĘ CWyWąĂ =M’Ă =yJĲĂ : bŇ lĲĄ =l‘Č 18

MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ yê¿Ă lĘ gČŇ wĘ : WoWĲ mĎ HU¿Ď ‘Č wĘ hŇ l¡Ď yGĂ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ’rÌĄobŇ ynĂÄ nĘ hĂ 19

: hŇ qĲĎ ‘Ď zĘ loq¿ wĘ yk¡ĂŇ BĘ loq¿ dŇ o‘Ŕ ÉHBĎ ‘m¿Č èĎ yĂ=âlĲ wĘ yUĳĂ ‘ČbĘŇ yêăĂ WĘ WČ wĘ
hyhy=’l
Nkw yrqw bytk =l’Ć ’"sb ,yrq =l’Ć ,bytk =l‘Č v.7 .b"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.6 .hs

.w"dw b"d ,’"d
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20 yJăĂ wymĳĎyĎ=tŇ ’Ć ’Q¡Ą mČ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ NqĄŔ zĎwĘ ÉMymĂ yĎ lC‘ą dŇ o‘ę MèĎÁ mĂ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âl
21 Cn¿bĎŇ C : lQĲĎ qĚyĘ hŇ n¡ĎSĎ hŇ ’¿Ď mĄ =NBĆ ’TĆŔ oxhăČ wĘ tŇ CmŔ yĎ ÉhnĎSĎ hŇ ’ąĎ mĄ =NBĆ r‘ČeČę hČ
22 bŇ SĄŔ yĄ rxăĄ ’Č wĘ ÉCnbĘŇ yĂ âlą : MyĲĎrĘjĂ Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ wĘ MymĂŔ rĎkĘŇ C‘ăTĘ nĲĎ wĘ CbŇ SĳĎ yĎwĘ Myê¡Ă bĎŇ

Mh¡Ć ydĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ C yUĂŔ ‘Č ymăĄ yĘ ÉZ‘ĄhĎ ymąĄykĂŇ =yJĲĂ lkĳĄŇ ’Ň yŁ rxăĄ ’Č wĘ C‘¡FĘ yĂ âl¿
23 ykąĄŇ CrBĘ ‘rČzĆÁ yJăĂ hŇ lĳĎ hĎ BĲĆ lČ Cd¡Ň lĘ yĄ âl¿ wĘ qyrĂŔ lĎ ÉC‘gĘŇ yyĲĂ âlą : yrĲĎyxĂ bĘŇ CQ¿ bČŇ yĘ
24 dŇ o‘Ë hŇ nĳĆ‘Ĺ’ĲĆ ynăĂ’Ğ wĲČ C’r¡ĎqĘ yĂ=MrĆTĲĆ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : MêĲĎ’Ă Mh¡Ć y’Ą YĎ ’ĹYĲĆ wĘ hŇ UĎ hĄŔ ÉhoĎhyĘ
25 rqăĎBĎ JČ ÉhyĄrĘ’Č wĘ dŇ xĎę ’Ć kĘŇ C‘ărĘyĂ hŇ lĆÁTĎ wĘ bŇ ’ĄÄ zĘ : ‘mĲĎ SĘ ’Ć yn¿Ă’Ğ wĲČ Myr¡ĂBĘ dČŇ mĘ Mh¿Ą

rh¿Č =lkĎŇ BĘ CtŇ yxËĂ SĘ yČ=âlĲ wĘ C‘rÌĄyĎ=âlĲ omĳ xĘ lČ rpăĎŇ ‘Ď Sx¡Ď nĎ wĘ NbĆŇ êĆŔ =lkČŇ ’Ň yĲŁ
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď yS¡Ă dĘŇ qĎ

ws hŇ z¿Ć=y’Ą ylĳĎ gĘŇrČ MdăŇŁ hĞ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ y’ĂŔ sĘ JĂ MyĂmăČèĎ hČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
2 ÉhQĆ ’ĄÄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : ytĲĂŇ xĎ CnmĘ Moq¡ mĎ hŇ z¿Ć=y’Ą wĘ ylĂŔ =CnbĘŇ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉtyĂbČÄ

ÉynĂ ‘Ď=l’Ć TyBĂŔ ’Č hŇ zăĆ=l’Ć wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lkĎŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ hŇ tĎŇ WĎŔ ‘Ď ydăĂŇ yĎ
3 xČ bąĄŇ oz Sy’Ăę =hŇ JĄ mČ roèÁ hČ TxĄÄ oS : yrĲĂbĎŇ DĘ=l‘Č dŇ r¡ĄxĎ wĘ xČ CrŔ =hŇ kĄŇ nĘ C

ëŇ rĲĄbăĎŇ mĘ hŇ n¡ĎbŇŁ lĘ ryJ¿Ă zĘmČ ryzĂŔxĞ=MDČ ÉhxĎ nĘ mĂ hŇ ląĄ ‘ĞmĲČ bŇ lĆ JĆŔ PŇ rĲĄ‘ăŁ ÉhvĆ hČ
: hŇ YĎ pĲĄŇ xĎ MS¿Ď pĘŇ nČ Mh¡Ć yYĄ CuĲ SĂ bĘŇ C MhĆŔ ykĄŇ rĘdČŇ BĘ ÉCrxĞBĲĎ hŇ UĎ hĄę =MGČ NwĆ’ĳĎ

4 ÉytĂŇ ’Ň rĎÄ qĎ N‘Č yąČ MhĆŔ lĎ ’ybăĂŇ ’Ď ÉMtĎŇ rŁ CgĲŇmĘ C MhĆę ylĄ lĚ ‘ĞtĲČŇ BĘ rxăČ bĘŇ ’Ć ynĂÂ’Ğ=MGČ
rS¿Ć ’ĞbĲČŇ C ynČŔ y‘ĄBĘ É‘rČhĎ CWą ‘ĞIĲČwČ C‘mĳĄ SĎ âlă wĘ yêĂ rĘB¡Č DĂ hŇ nĆŔ o‘ Ny’ăĄwĘ

5 Myd¡ĂŇ rĄxĞhĲČ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉC‘mĘ SĂ : CrxĲĎ BĎ yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ =âlĲ
dŇ BăČ kĘŇ yĂ ÉymĂ SĘ N‘ČmąČ lĘ MkĆę yDĄnČmĘ MkĆÁ y’Ą nĘŁWĲ MkĆÄ yxĄ ’Ğ žCrmĘ ’ĲĎ orĳbĎŇ DĘ=l’Ć

6 loq¡ ry‘ĂŔ mĄ ÉNo’SĎ loqą : CSbĲŇŁ yĄ Mh¿Ą wĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ xČ mĘ WĂ bĘŇ hŇ ’¿Ć rĘnĂ wĘ hoĎŔhyĘ
7 hŇ dĎŇ lĳĎ yĎ lyx¡Ă êĎ MrĆT¿ĆBĘ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ lĘ lCm¡ GĘ MQ¿Ą SČ mĘ hoĎŔhyĘ loqă lkĳĎŇ yhĄ mĲĄ
8 Éh’Ď rĎ ymąĂ tŇ ’Ň ŁzęJĎ ‘măČ SĎ =ymĲĂ : rkĲĎŇ zĎ hŇ TĎ yl¿Ă mĘ hĂ wĘ Hl¡Ď lbĆŇ xËĄ ’ob¿Ň yĎ MrĆTĆÄ BĘ

hŇ lĎ xËĎ =yJĂ tŇ xĳĎ ’Ć M‘ČjăČ yoG¡ dŇ lĲĄ C¿ĎyĂ=M’Ă dŇ xĎŔ ’Ć MoyăBĘ ÉZrĆ’ĆÄ lxČ CyąhĞ hŇ QĆ ’ĄŔ JĎ
9 rmăČ ’Ň yŁ dŇ yl¡Ă o’ âl¿ wĘ ryBËĂ SĘ ’Č yn¿Ă’ĞhĲČ : hĎ ynĲĆBĎ =tŇ ’Ć NoI¡YĂ hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ=MGČ

: ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ rm¿Č ’Ď yêĂ rĘY¡Č‘ĲĎwĘ dŇ ylËĂ oUhČ ynÌĂ’Ğ=M’Ă hoĳĎhyĘ

10 WoWŔ mĎ ÉHêĎ’Ă CWyWąĂ hĎ ybĳĆŇ hĞ’ĲŁ =lJĎ Hb¡ĎŇ Clyg¿ĂŇ wĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć CxÌ mĘ WĂ
11 hĎ ymĳĆxĚ nĘ êČ dŇ è¡Ł mĂ MêĆŔ ‘Ę bČŇ WĘ C ÉCqnĘ yêĲĂ N‘ČmąČ lĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Myl¡Ă BĘ ’Č tĘŇ UĲĂ hČ =lJĎ
12 ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : HdĲĎŇ obŇ JĘ zyE¿ĂmĂ Mê¡ĆgĘŇ eČ‘ČtĘŇ hĂ wĘ C~mËŁ êĎ N‘ČmÌČ lĘ
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dŇ ob¿Ň JĘ PŇ TËĄ oS lxČ nÌČkĘŇ C MolÁSĎ rhĎÄ nĎJĘ hĎ ylĆ ’Ą ţ=hŇ TĲĆ nŁ ynăĂnĘ hĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď
Sy’Ăě JĘ : C‘SĲĎ ‘ĽSĲĎ êĘ MyĂJ¡ČrĘBĂ =l‘Č wĘ C’WĄŔ eĎêĂ ÉdYČ =l‘Č MêĳĆqĘ nČ ywĲĂ My¡ĂoG 13

: CmxĲĎ nĚêĘ MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ C MkĆŔ mĘ xĆ năČ’Ğ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ NJąĄ CemĳĆ xĞ nĲČêĘ oU¡ ’Ă rS¿Ć ’Ğ
hŇ ‘ąĎdĘŇ onwĘ hŇ nĎxĘ rĳČpĘŇ tĂŇ ’SĆ DăĆJČ Mk¡ĆŇ ytĄŇ omĲ YĘ ‘Č wĘ MkĆŔ BĘ lĂ WWăĎ wĘ ÉMtĆŇ y’Ă rĘC 14

’obŔ yĎ S’ăĄ BĎ ÉhoĎhyĘ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć M‘¡ČzĎwĘ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ=dŇ yČ 15

: S’ĲĄ =ybĄŇ hĞlĲČ BĘ ot¡Ň rĎ‘ĞgĲČŇ wĘ ojŔ ’Č ÉhmĎ xĄ BĘ bŇ ySąĂ hĎ lĘ wytĳĎŇ bŇŁ JĘ rĘmČ hŇ p¡ĎŇ CikČŇ wĘ
: hoĲĎhyĘ yl¿Ą lĘ xĲČ CB¡ rČwĘ rWĳĎ BĎ =lJĎ =tŇ ’Ć oB¡ rĘxČ bĘŇ C TjĎŔ SĘ nĂ hoăĎhyĘ ÉS’Ą bĎŇ yJąĂ 16

ÉylĄ kĘŇ ’ĲŁ ëŇ wĆêĎŔ BČ dŇ xČ ’Ć rxąČ ’Č tŇ oeę GČhČ =l’Ć MyrĂÁ hĞFĲČ UĲĂ hČ wĘ MySĂÄ DĘqČ tĘŇ UĲĂ hČ 17

ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ CpŇ s¡Ě yĎ wD¿ĎxĘ yČ rBĳĎkĘŇ ‘ČhĲĎ wĘ ZqĆè¡Ć hČ wĘ ryzĂŔxĞhĲČ rWăČ BĘ 18

tŇ onĳSŁ QĘ hČ wĘ My¡ĂoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ZB¿Ą qČ lĘ hŇ ’Ďě BĎ MhĆŔ ytĄŇ băŇŁ SĘ xĘ mČ C ÉMhĆ yWĄ ‘ĞmĲČ
ű MhăĆ mĄ yêăĂ xĘ QČ SĂ wĘ tŇ o’ę MhĆÁ bĎŇ yêĂÄ mĘ WČ wĘ : ydĲĂŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć C’¿ rĎwĘ C’b¡ĎŇ C 19

lbăČŇ êĚ tŇ SĆ q¡Ć ykĄŇ SĘ m¿Ł dŇ ClË wĘ lCj¿ SySĂÄ rĘêČ MyĂÂoGhČ =l’ĲĆ MyTĂ ylĄ jĘ ţ
C’ă rĎ=âlĲ wĘ Éy‘Ă mĘ SĂ =tŇ ’Ć C‘ąmĘ SĲĎ =âl rSĆÄ ’Ğ MyqĂę xŁ rĘhĲĎ MyIăĂ’Ă hĲĎ NwĳĎyĎwĘ
MkăĆŇ yxĄ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć C’ybăĂŇ hĄ wĘ : MyĲĂoGBČ yd¡ĂŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć CdŇ yG¿ĂhĂ wĘ ydĂŔ obŇ JĘ =tŇ ’Ć 20

MydĂÁ rĎjĘ bČŇ C MyBĂÄ ~Č bČŇ C bŇ kĆŇ rĆbĎŇ Cţ MysĂÃ CiBČ hoĎÃhylĲČ ű hŇ xăĎ nĘ mĂ ű MyăĂoGhČ =lJĎ mĂ
žC’ybĂŇ yĎ rSăĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ ySËĂ dĘŇ qĎ rh¿Č l‘ăČ tŇ orę JĎ rĘJĂ bČŇ C
Mh¿Ć mĄ =MgČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą roh¡ TĎ yl¿Ă kĘŇ BĂ hŇ xËĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć l’ÌĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ 21

MySĂ dĎŇ xĽhČ ţ MyĂmăČèĎ hČ rSăĆ ’ĞkĲČŇ yJăĂ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď MI¡ĂwĂlĘ lĲČ Myn¿ĂhĞJĲŁ lČ xuËČ’Ć 22

NJËĄ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yn¡ČpĎŇ lĘ Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hŇ WËĆ ‘Ł yn¿Ă’Ğ rSĆÄ ’Ğ hŇ SĎÁ dĎŇ xĞhĲČ ZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ
tŇ B¡Ď SČ yD¿ĄmĂ C oSŔ dĘŇ xĎ BĘ ÉSdĆŇ xÄŁ =yDĄmĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : MkĲĆŇ mĘ SĂ wĘ Mk¡ĆŇ ‘ĞrĘzČ dŇ m¿Ł ‘ĞyĲČ 23

C’ă YĘ yĲĎwĘ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď yn¡ČpĎŇ lĘ tŇ w¿Ł xĞêĲČSĘ hĂ lĘ rWËĎ BĎ =lkĎŇ ’obÌŇ yĎ oêĳBČ SČ BĘ 24

ÉMèĎ ’Ă wĘ tŇ Cmę tĎŇ âlă MêĎÂ‘Ę lČ otŇ yJăĂ yBĳĂ My‘¡ĂSĘ jĲŁ hČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉyrĄgĘŇpĂŇ BĘ C’Ŕ rĎwĘ
: rWĲĎ BĎ =lkĎŇ lĘ No’¡ rĎdĄŇ Cy¿hĎ wĘ hŇ BĆŔ kĘŇ tĂŇ âlă

G

+wgw SdĆxŁ yDĄmĂ hyĎhĎ wĘ
Nmys ’Ł qŁ tŁ yŁ w’ qŁ qŁ tŁ yŁ

qwsp z"T Nmys +’ Myklm[ ’YrâŁ Nmysw ,My‘Vtw dx’w Myt’mw Pl’ hy‘Vy rpsd yqwsp Mwks
g"l hy‘Vy[ wnl y"y ryd’ MV=M’Ă yk wyYxw .hYrâŁ Nmysw Vmxw My‘Vtw Myt’mw Pl’ ’"n : ]+T
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wytwtqspw .]+T d"y hyrkz[ Zr’h=lk=l‘ Klml y"y hyhw Nmysw MyrV‘w hVV wyrdsw .]’"k
.hnV hrV‘ ‘br’w h’m hVnml tx’ tnV d‘ whyz‘ Nm rpsh twnV .MyrV‘w hVV

And it shall come to pass that from one new moon [Isa 66:23], etc. The sign
is, qqty, i.e. the initial letters of the four books in which the words of the last
verse but one are repeated in order to avoid ending the book with a threatening
or curse. y = hyĎ‘ĘSČ yĘ, Isaiah; t = rWĎ ‘Ď yrĄêĘ , the twelve Minor Prophets; q = twŁ nyqĂ ,
Lamentations; q = tlĆ hĆ qŁ , Ecclesiastes. or ’ = hkĎ y’Ą , Lamentations.

The number of the verses of the book of Isaiah is 1291, and the sign is, Arza
(âŁ = 1000, r = 200, Z = 90, ’ = 1; I Kings 16:9). Other copies (say) 1295, and
the sign is, I will accept you [Eze 20:41]. And its middle point is, But there the
Lord will be with us in majesty [Isa 33:21]. And its sedarim are 26, and the sign
is, AND the Lord SHALL BE king over all the earth [Zec 14:9]. And its peseqot
are 26. The years of the book are from Uzziah unto the first year of Manasseh,
114 years.
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hymry
sŘ1 ZrĆ’¡ĆBĘ tŇ otŔ nĎ‘ĞBĲČ rSăĆ ’Ğ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =NmĂ ChIĳĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ yr¿ĄbĘŇ DĂ ’

Nom¡ ’Ď =NbĆŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ ymËĄyBĂ wylĎŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ 2

MyqąĂyĎohĲ yĘ ymĄÄ yBĂ yhĂę yĘwČ : okĲŇ lĘ mĎ lĘ hŇ n¡ĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=SŁlĲ SĘ BĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ 3

ChI¿ĎqĂ dĘŇ YĂ lĘ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć yêăĄSĘ ‘Č ÉMêŁ =dŇ ‘Č hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ
: ySĲĂ ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ x¿Ł BČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ ol¿ GĘ =dŇ ‘Č hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ =NbĆŇ

ìŇ yêĂŔ ‘Ę dČŇ yĘ ÉNTĆ BĆÄ bČŇ Ką rwY’ MrĆTĆÄ BĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 4, 5

rmČę ’Ł wĲĎ : ìŇ yêĲĂ tČŇ nĘ My¡ĂoGlČ ’yb¿ĂŇ nĎ ìŇ yêĳĂ SĘ DČqĘ hĂ MxĆ r¡ĆmĄ ’Y¿ĄêĄ MrĆTËĆbĘŇ C 6

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď r‘Čn¡Č=yJĂ rBĳĄDČ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ=âlĲ hŇ e¿ĄhĂ hŇ oĂŔhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉHhĎ ’Ğ 7

ëŇ lĄŔ êĄ ÉìxĞlĎ SĘ ’Ć rSąĆ ’Ğ=lJĎ =l‘ĲČ yJĂ ţ ykĂŇ nĳŁ ’Ď r‘ČnăČ rm¡Č ’Ň êŁ =l’Č ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ
ynËĂ’Ğ ì¿Ň êĘ ’Ă =yJĲĂ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ ’r¡ĎyêĂ =l’Č : rBĲĄ dČŇ êĘ ì¡Ň CĘYČ ’Ğ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ 8

rmĆ ’Ň IąŁ wČ yjĳĂ =l‘Č ‘G¡Č IČwČ odŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ xląČ SĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ìŇ ¡Ćl~Ă hČ lĘ 9

hŇ EĆęhČ MoIăhČ ű ìyêăĂ dĘŇ qČ pĘŇ hĂ hŇ ’ĄÂrĘ : ìŇ ypĲĂŇ BĘ yr¡ČbĎŇ dĘŇ yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ eËĄhĂ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ 10

sorĳhĞlĲČ wĘ dŇ ybăĂŇ ’ĞhĲČ lĘ C Zot¡Ň nĘ lĂ wĘ Sot¿Ň nĘ lĂ tŇ okŔ lĎ mĘ UČ hČ =l‘Č wĘ ÉMyĂoGhČ =l‘Č
: ‘Č oTĲ nĘ lĂ wĘ tŇ on¡bĘŇ lĂ

lu¿ĄmČ rmČě ’Ł wĲĎ ChyĳĎmĘ rĘyĂ hŇ ’¡Ć rŁ hŇ ê¿Ď’Č =hŇ mĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ylăČ ’Ą ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhąĂ yĘwČ 11

ynËĂ’Ğ dŇ q¿ĄSŁ =yJĲĂ tŇ o’ĳ rĘlĂ êĎbĘŇ TăČ yhĄ yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ ’ĲĆ rŁ yn¿Ă’Ğ dŇ q¡ĄSĎ 12

: otĲŇ ŁW‘ĞlĲČ yr¡ĂbĎŇ DĘ=l‘Č
rysąĂ rmČę ’Ł wĲĎ hŇ ’ĳĆ rŁ hŇ ê¡Ď’Č hŇ m¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ tŇ ynăĂSĄ ÉylČ ’Ą ű hoąĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhĂÄ yĘwČ 13

ÉNopŇ ~Ď mĂ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ nĎ opĲŇ YĎ yn¿ĄjĘ mĂ wyn¡ĎpĎŇ C hŇ ’ĆŔ rŁ ynăĂ’Ğ ÉxČ CpÄ nĎ 14

=lkĲĎŇ lĘ ’rĄę qŁ ynăĂnĘ hĂ ű yJăĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ l‘¿Č hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ xtăČŇ jĎ êĂ 15

o’Á sĘ JĂ Sy’ĂÄ žCntĘŇ nĲĎ wĲĘ C’bĎÃ C hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ nĎ op¡Ň YĎ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ tŇ oxË jĘ SĘ mĂ
yr¿Ą‘Ď=lJĎ l‘¡ČwĘ bŇ ybĂŔ sĎ ÉhĎ ytĆÄ mŁ oxĲ =lJĎ l‘ąČwĘ MĂlČęSĎ CrĲyĘ yrăĄ‘ĞSĲČ ű xtČŇ jăĆ
hdwhy
,yrq ìrĘ~Ď’Ć bytk ìrĘo~’Ć w’ ìrĘCY’Ğ v.5 .twTmh yV’r tVrpl Mgw twmV hl’w tVrpl hrTph v.1 .’

.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk ìrĘ~Ď’Ć ’"sb
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16 ynĂ Cbę zĎ‘Ğ rSăĆ ’Ğ MtĳĎŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ l‘¡Č MtĎŔ o’ ÉyTČ jĎ SĘ mĂ yêąĂ rĘBČ dĂŇ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ
17 rzăŁ ’Ę êĆ ÉhêĎ’Č wĘ : MhĲĆ ydĄŇ yĘ yW¿Ą ‘ĞmĲČ lĘ Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉCrFĘ qČ yĘwĲČ

=l’Č OĎ CĳĆYČ ’Ğ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘBČ dĂŇ wĘ ÉêĎmĘ qČ wĘ ìŇ ynĆŔ tĘŇ mĎ
18 ry‘ĂÄ lĘ MoIęhČ ìŇ yêăĂ tČŇ nĘ hŇ eÌĄhĂ ynĂÂ’Ğ wĲČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ ì¡Ň êĘ xĂ ’Ğ=NjĲĆ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉtxČ êĄ

ykąĄŇ lĘ mČ lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =l‘Č tŇ SĆ x¡Ł nĘ tŇ om¿ xŁ lĘ C lzËĆrĘBČ dŇ CU¿ ‘ČlĘ C rYĎÁ bĘŇ mĂ
19 ClkĘŇ Cyă=âlwĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą Cm¿ xĞlĘ nĂ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ M‘¿ČlĘ C hĎ yn¡ĆhĞkĲŇŁ lĘ hĎ yrĆŔ WĎ lĘ ÉhdĎŇ ChyĘ

: ìŇ lĲĆ y~Ă hČ lĘ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ynËĂ’Ğ ì¿Ň êĘ ’Ă =yJĲĂ ëŇ ĳĎl
b, 2 MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ÉynĄzĘ’Ď bĘŇ žtĎ’Ň rĎqĲĎ wĘ ëŇŁlÃhĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ

ëŇ yĂtĳĎŇ ŁlClJĘ tŇ b¡ČŇ hĞ’ĲČ ëŇ yĂrČŔ C‘nĘ dŇ sĆ xăĆ ÉëlĎ yêĂ rĘkąČŇ zĎ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ
3 É l’Ą rĎWĘ yĂ SdĆŇ qąŁ : hŇ ‘ĲĎCrzĘ âl¿ ZrĆ’¡ĆBĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉyrČxĞ’ĲČ ëŇ êąĄkĘŇ lĆ

Mh¡Ć ylĄ ’Ğ ’b¿ŇŁ êĎ hŇ ‘ËĎrĎ CmSĎŔ ’Ę yĆ wylăĎ kĘŇ ’Ł =lJĎ htĳŇŁ ’Ďř CbĲŇ êĘ tŇ yS¡Ă ’Ň rĄ hoĎŔhylĲČ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ

4, 5 ű hŇ JăŁ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą tŇ ox¡ jĘ SĘ mĂ =lkĲĎŇ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘¿mĘ SĂ
CkËŇ lĘ IĲĄwČ ylĳĎ ‘ĎmĲĄ Cq¡ xĞrĲĎ yJ¿Ă lwĆ‘ĎŔ ÉyBĂ Mk¿ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ C’Ä YĘ UĲĎ =hŇ mČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď

6 Cnt¡ĎŇ ’Ł hŇ l¿Ć ‘ĞUĲČ hČ hoĎŔhyĘ hŇ IăĄ’Č CrŔ mĘ ’ĲĎ âlă wĘ : ClBĲĎ hĘ IĆwČ lbĆŇ h¡Ć hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ
ÉhxĎ CSwĘ hŇ bąĎŇ rĎ‘Ğ ZrĆ’ĆÄ BĘ rBĎę dĘŇ UĂ BČ CntĎÁ ’Ł ëŇ ylĂÄ oUhČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
Md¡ĎŇ ’Ď bŇ S¿Č yĎ=âlĲ wĘ Sy’ĂŔ ÉHBĎ rbČŇ ‘ąĎ=âlĲ ZrĆ’Ćę BĘ tŇ wĆmĎŔ lĘ YČ wĘ hŇ IăĎYĂ ÉZrĆ’ĆÄ BĘ

7 HbĳĎŇ CTwĘ Hy¡ĎrĘjĂ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ lmĆŔ rĘJČ hČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ’ybąĂŇ ’Ď wĲĎ : MSĲĎ
8 MynĂę hĞJĲŁ hČ : hŇ bĲĎŇ ‘ĄotĲŇ lĘ Mê¡ĆmĘ WČ yt¿ĂŇ lĎ xĞ nĲČ wĘ yYĂŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć C’ă UĘ TČ êĘ wČ ÉC’bÄŁ êĎ wČ

C‘SĘ jăĎ My‘¡ĂrŁ hĲĎ wĘ ynĂ C‘Ŕ dĎŇ yĘ âlă ÉhrĎoêhČ yWąĄ pĘŇ tŇŁ wĘ hoĎŔhyĘ hŇ IăĄ’Č ÉCrmĘ ’ĲĎ âlą
9 dŇ ‘ËŁ NkĄę lĎ : CkŇ lĲĎ hĎ Cl‘¡Ăoy=âlĲ yr¿ĄxĞ’ĲČ wĘ l‘ČBČŔ bČŇ C’ă BĘ nĂ ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ wĘ ybĳĂŇ

10 CrÂbĘŇ ‘Ă yJăĂ : bŇ yrĲĂ’Ď Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă bŇ yr¿Ă’Ď
hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ Nh¿Ą C’ě rĘC dŇ ’ĳŁ mĘ Cn¡ nĘ oBĲ tĘŇ hĲĂ wĘ Cx¿ lĘ SĂ rdËĎŇ qĄ wĘ C’Ŕ rĘC ÉMyIĂêĂ kĂŇ yIąĄ’Ă

11 rym¿Ă hĄ yUËĂ ‘Č wĘ MyhĳĂ Łl’Ĺ âlă hŇ UĎ h¡Ą wĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ ÉyoG rym¿Ă yhĄ hČ : tŇ ’Ň zĲŁ JĎ
12 dŇ ’¡Ł mĘ Cb¿Ň rĘxĲĎ CrË‘ĞWĲČ wĘ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č MyĂm¡ČSĎ CUS¿Ł : ly‘ĲĂ oy ’ol¿ BĘ od¡Ň obŇ JĘř
13 MyĂmăČ ű roqă mĘ CbÁ zĘ‘ĲĎ ytĂÄ ’Ł yUĳĂ ‘Č hŇ WăĎ ‘Ď tŇ o‘¡rĎ MyĂê¿ČSĘ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ

Clk¡ĂŇ yĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ BĎ SĘ nĂ ÉtrŁ ’Ň BŁ tŇ orŔ ’Ň BŁ ÉMhĆ lĎ bŇ YąŁ xĘ lČ MyIĂęxČ
14 : zbĲČŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ ‘Č CD¡mČ ’Chĳ tŇ yĂB¡Č dŇ yl¿Ă yĘ=M’Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉdbĆŇ ‘ĆÄ hČ : MyĂUĲĎ hČ

wyl‘
.bwtkh hnykV ’l’ ydĂobJĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.11 .x"y x"m l’qzxy Nyy‘ : yrq ot’Ď CbêĘ v.3 .b
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hŇ tĎŇ ~Ę nĂ wyr¿Ď‘Ď hŇ UĎŔ SČ lĘ ÉoYrĘ’Č CtŇ ySąĂ IĎwČ MlĳĎ oq Cn¡tĘŇ nĲĎ MyrĂŔ pĂŇ kĘŇ CgăŇ’ĞSĘ yĂ ÉwylĎ ‘Ď 15

tŇ ’Ň z¡Ł =’olhĞ : dŇ qĲŁ dĘŇ qĎ ëŇ C‘¡rĘyĂ snĄjĘ xĘ tČŇ wĘ PŇ n¡Ł =ynĄBĘ =MGČ : bŇ SĲĄ yŁ yl¿Ă BĘ mĂ 16, 17

hŇ êĎę ‘Č wĘ : ëŇ rĆDĲĎBČ ëŇ k¿ĄŇ ylĂ om tŇ ‘¡ĄBĘ ëŇ yĂhČŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉëbĄŇ zĘ‘Ď ëŇ QĳĎ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ 18

rCèŔ ’Č ëŇ rĆdăĆŇ lĘ ÉëQĎ =hŇ mČ C roxĳ SĂ ymăĄ tŇ oê¡SĘ lĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ rĆdăĆŇ lĘ ÉëQĎ =hŇ mČ
y‘ąĂdĘŇ C ëŇ xĚŔ kĂŇ oê ÉëyĂtČÄ obŇ SĲĚ mĘ C ëŇ tĄę ‘ĎrĲĎ ëŇ răĄiĘ yČêĘ : rhĲĎ nĎ ym¿Ą tŇ oê¡SĘ lĂ 19

ëŇ yĂlČŔ ’Ą ÉytĂŇ DĎxĘ pČŇ âlą wĘ ëŇ yĂhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ëŇ b¡ĄŇ zĘ‘Ď rmĎŔ wĎ ‘răČ=yJĂ Éy’Ă rĘC
ÉyêĂ qĘ êČÄ nĂ ëŇ QĄę ‘Ě yêĂ rĘbăČŇ SĎ MlĎÂo‘mĲĄ yJăĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=M’ĚnĘ 20

ÉtxČ tČÄ wĘ hŇ hĎę bŇŁ GĘ hŇ ‘ĎÂbĘŇ GĂ =lJĎ =l‘ĲČ yJăĂ dŇ bŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ âlă yr¡ĂmĘ ’Ň êĲŁ wČ ëŇ yĂtČŔ rŁ sĘ omĲ
‘rČzăĆ hŇŁQ¡ JĚ qrĄŔ ŁW ëŇ yêăĂ ‘Ę TČ nĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : hŇ nĲĎ zŁ hŇ ‘¿ĎYŁ êĘ ’¡Č NnĎŔ ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=lJĎ 21

ÉysĂ BĘ kČŇ êĘ =M’Ă yJąĂ : hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ NpĆŇ G¿ĆhČ yr¡ĄCs ylĂŔ êĘ kĘŇ jăČ hĘ nĆ Éëy’Ą wĘ tŇ mĳĆ ’Ĺ 22

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ynČŔ pĎŇ lĘ ÉënĄwŁ ‘Ğ MêąĎkĘŇ nĂ tŇ yrĳĂBŁ ëŇ ¡Ďl=yBĂ rĘtČŇ wĘ rtĆŇ eĆŔ BČ
ÉëJĄ rĘdČŇ y’ąĂ rĘ yêĂ kĘŇ lČŔ hĎ âlă ÉMylĂ ‘ĎBĘ hČ yrąĄxĞ’ĲČ ytĂŇ ’Ň mĄę TĘ nĂ âlă yrĂÂmĘ ’Ň êĲŁ ëŇ y’ăĄ 23

ű hŇ rĆjăĆ : hĎ ykĲĆŇ rĎDĘ tŇ kĆŇ r¿ĆWĎ mĘ hŇ Q¡Ď qČ hŇ r¿ĎkĘŇ BĂ tŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĆ y‘¡ĂDĘ ’yĘGČŔ BČ 24

hŇ eĎbĳĆŇ ySĂ yĘ ymăĂ Ht¡ĎŇ nĎ’ĞêĲČ xČ CrŔ hŇ păĎŇ ’ĞSĲĎ oSpŇŁ nČ tŇ CąČ’Č BĘ rBĎę dĘŇ mĂ dŇ UăĚ lĂ
PŇ xĄŔ IĎmĂ ÉëlĄ gĘŇrČ y‘ąĂnĘ mĂ : hĎ nĘ C’Ĳ YĎ mĘ yĂ HS¡Ď dĘŇ xĎ BĘ CpŇ ‘ĎŔ yyĂ âlă ÉhĎ ySĆÄ qĘ bČŇ mĘ =lJĎ 25

Mh¿Ć yrĄxĞ’ĲČ wĘ Myr¡ĂzĎ yêĂ bĘŇ h¿Č ’Ď =yJĲĂ ’olě S’ĎŔ on yrăĂmĘ ’Ň êĲŁ wČ hŇ ’ĳĎ mĘ ~Ă mĂ ëŇ nĄrŁ ogŇ C
hŇ UĎ hąĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ CSyb¡ĂŇ hŁ NJ¿Ą ’YĄŔ UĎ yĂ yJăĂ ÉbeĎGČ tŇ SĆ bąŇŁ JĘ : ëŇ lĲĄ ’Ą 26

hŇ êĎ’Čę ybĂŇ ’ăĎ Z‘ĄÁ lĎ MyrĂÄ mĘ ’ĲŁ : MhĲĆ y’Ą ybĂŇ nĘ C Mh¡Ć ynĄhĞkĲŇŁ wĘ MhĆŔ yrĄWĲĎ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ 27

ÉMtĎŇ ‘ĎrĲĎ tŇ ‘ąĄbĘŇ C MynĳĂpĎŇ âlă wĘ PŇ rĆ‘¡Ł ylËČ ’Ą Cn¿pĎŇ =yJĲĂ ynêĂ dĘŇ lĂ yĘ êĘ ’ăČ ÉNbĆŇ ’ĆÄ lĎ wĘ
CmCqě yĎ ëŇ QĎŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hŇ IąĄ’Č wĘ : Cn‘ĲĄySĂ ohĲ wĘ hŇ mĎ Cq¡ CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ 28

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ Cy¿hĎ ìŇ yrĆŔ ‘Ď rjăČ sĘ mĂ yJĂ ť ìŇ tĳĆŇ ‘ĎrĲĎ tŇ ‘ăĄBĘ ìŇ C‘¡ ySĂ oyĲ=M’Ă
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yB¡Ă Mê¿Ć‘Ę SČ jĘ MkËĆŇ QĘ JĚ ylĳĎ’Ą CbŇ yr¡ĂtĎŇ hŇ UĎ l¿Ď 29

MkËĆŇ BĘ rĘxČ hŇ lÌĎ kĘŇ ’ĲĎ CxqĳĎlĎ âlă rs¡Ď Cm MkĆŔ ynĄBĘ =tŇ ’Ć ytĂŇ yJăĄhĂ É’wĘèĎ lČ 30

rBąĎ dĘŇ mĂ hĞ hoĎŔhyĘ=rbČŇ dĘŇ C’ă rĘ ÉMêĆ’Č roDę hČ : tŇ yxĲĂ SĘ mČ hŇ y¿ĄrĘ’Č JĘ Mk¡ĆŇ y’Ą ybĲĂŇ nĘ 31

CndĘŇ rČŔ ÉyUĂ ‘Č CrąmĘ ’ĲĎ ‘Č CDÁ mČ hŇ yĳĎlĘ j¡Ą ’Ę mČ ZrĆ’¿Ć M’ËĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉytĂŇ yyĂÄhĎ
hĎ yrĳĆèĚ qĂ hŇ Q¡Ď JČ HyĎŔdĘŇ ‘Ć ÉhlĎ CtŇ BĘ xJąČ SĘ tĂŇ hĞ : ìŇ ylĲĆ ’Ą dŇ o‘¡ ’ob¿Ň nĎ=’olĲ 32

SuăĄbČŇ lĘ ëŇ J¡Ą rĘDČ ybĂŇ T¿Ă yêĄ=hŇ mČ : rjĲĎ sĘ mĂ Ny’¿Ą Mym¡Ă yĎ ynĂ CxŔ kĄŇ SĘ yUăĂ ‘Č wĘ 33

ÉëyĂpČÄ nĎkĘŇ BĂ MGąČ : ëŇ yĂkĲĎŇ rĎDĘ=tŇ ’Ć yêĂ dĘŇ UČ lĂ tŇ o‘Ŕ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć MGăČ ÉNkĄŇ lĎ hŇ bĳĎŇ hĞ’ĲČ 34

w’Ymn
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yJ¿Ă Myt¡ĂŇ ’Ň YĎ mĘ tŇ rĆê¿ĆxĘ UČ bČŇ =âlĲ MyIĳĂqĂ nĘ Myn¡ĂoybĘŇ ’Ć tŇ oS¿ pĘŇ nČ MDËČ C’Ŕ YĘ mĘ nĂ
35 ÉynĂ nĘ hĂ yeĂ UĳĆ mĂ oj¡ ’Č bŇ S¿Ď ëŇ ’ËČ ytĂŇ yuĄŔ nĂ yJăĂ ÉyrĂmĘ ’Ň êĲŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ =lJĎ =l‘Č
36 tŇ oeăSČ lĘ dŇ ’¡Ł mĘ yl¿Ă zĘêĄ=hŇ mČ : ytĂŇ ’Ň TĲĎ xĎ âl¿ ëŇ r¡ĄmĘ ’Ď =l‘Č ëŇ tĎŔ o’ TjăĎ SĘ nĂ
37 MGăČ : rCèĲ ’Č mĲĄ êĘ SĘ B¡Ł =rSĆ ’ĞJĲČ ySĂ obŔ êĄ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ MGąČ ëŇ JĳĄ rĘDČ=tŇ ’Ć

ëŇ yĂxČŔ TČ bĘŇ mĂ BĘ ÉhoĎhyĘ s’ąČ mĎ =yJĲĂ ëŇ SĳĄ ’Ň rŁ =l‘Č ëŇ yĂd¡ČŇ yĎwĘ y’ĂŔ YĘ êĲĄ ÉhzĆ tŇ ’¿Ą mĄ
g hŇ kĎÄ lĘ hĎ wĘ žoêSĘ ’Ă =tŇ ’Ć Sy’ăĂ xQăČ SČ yĘ NhăĄ rmÃŁ ’Ň lĄ : MhĲĆ lĎ yxĂ yl¡Ă YĘ tČŇ âl¿ wĘ

PŇ n¡ČxĹêĲĆ PŇ on¿xĎ ’olË hĞ dŇ o‘Ŕ ÉhĎ ylĆÄ’Ą bŇ CSą yĎhĞ rxĄę ’Č =Sy’ĲĂ lĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ oêÁ ’Ă mĲĄ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl¡Č ’Ą bŇ oS¿ wĘ MyBĂŔ rČ My‘ăĂrĄ ÉtynĂ zĎ êĘ ’Čę wĘ ’yhĳĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ

2 êĘ bĘŇ SăČ yĎ ÉMykĂŇ rĎDĘ=l‘Č êĘ lĘř GČŔ SĚ âlă ÉhpŇŁ y’Ą y’Ăę rĘC MyĂÁpĎŇ SĘ =l‘Č ëŇ yĂnČÄ y‘Ą=y’ĲĂ WĘ
3 C‘ă nĘ UĲĎ IĂwČ : ëŇ tĲĄŇ ‘ĎrĲĎbĘŇ C ëŇ yĂt¡ČŇ CnzĘBĂ ZrĆ’ĆŔ ypĂŇ ynăĂxĞêĲČ wČ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ yb¡ĂŇ rĎ‘ĞJĲČ MhĆŔ lĎ

êĘ nĘ ’¡Č mĄ ëŇ lĎŔ hŇ yĎhăĎ ÉhnĎ oz hŇ èąĎ ’Ă xYČ mĄÄ C hŇ yĳĎhĎ ’olă Soq¡ lĘ mČ C MybĂŔ bĂŇ rĘ
4, 5 rTăŁ nĘ yĂhĞ : hŇ êĎ’ĲĎ yr¡Č‘ĚnĘ PŇ CQ¿ ’Č ybĳĂŇ ’Ď yl¡Ă yt’Ň rĎqĎ hŇ êĎ‘ČŔ mĄ ’olă hĞ : MlĲĄ JĎ hĂ sŘ2

: lkĲĎŇ CêwČ tŇ o‘¡rĎhĲĎ yW¿Ă ‘ĞêĲČ wČ yêĂ rĘBČ dĂŇ hŇ e¿ĄhĂ xYČ nĳĆlĎ rm¡Ł SĘ yĂ=M’Ă MlĎŔ o‘lĘ

6 hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎ rS¿Ć ’Ğ tĎŇ y’ĂŔ rĎhĞ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ ÉymĄ yBĂ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
Z‘¿Ą=lJĎ tŇ xČ êËČ =l’Ć wĘ HČ bęŁ GĎ rhăČ =lJĎ =l‘Č ’yhĂÁ hŇ kĎÄ lĘ hĲŁ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ hŇ băĎŇ SĚ mĘ

7 yl¿Č ’Ą hŇ QĆ ’ËĄ =lJĎ =tŇ ’Ć HtÌĎŇ oW‘Ğ yrĄÄ xĞ’ĲČ rmČę ’Ł wĲĎ : MSĲĎ =ynĂ zĘêĂ wČ N¡Ďn‘ĞrĲČ
8 yJąĂ ’rĆ’Ąę wĎ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ Ht¡ĎŇ ox’Ğ hŇ d¿ĎŇ ogŇBĎ hŇ ’Ň rĆêĄ wČ hŇ bĎŇ SĳĎ =âlwĘ bŇ CS¡ êĎ

NêËĄ’Ć wĲĎ hĎ yêĂě xĘ QČ SĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ băĎŇ SĚ mĘ ÉhpĎŇ ’ĞnĲĂ rSąĆ ’Ğ ÉtodŇ ’Ł =lJĎ =l‘Č
HtĎŔ ox’Ğ ÉhdĎŇ ChyĘ hŇ dąĎŇ gĄŇBĲŁ hŇ ’ĎÁ rĘyĲĎ âlÄ wĘ hĎ ylĳĆ’Ą hĎ yt¡ĆŇ tĚŇ yrĲĂJĘ rpĆŇ s¿Ą =tŇ ’Ć

9 ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć PŇ n¡ČxĹêĲĆ wČ HtĎŔ CnzĘ luăŁ mĂ ÉhyĎhĎ wĘ : ’yhĲĂ =MGČ NzĆê¿Ă wČ ëŇ lĆ ê¡Ą wČ
10 ylČÁ’Ą hŇ bĎŇ SĎÄ =âl tŇ ’Ň Łzę=lkĎŇ BĘ =MgČŇ wĘ : Z‘ĲĄhĎ =tŇ ’Ć wĘ NbĆŇ ’¡Ć hĎ =tŇ ’Ć PŇ ’¿Č nĘ êĂ wČ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ rqĆS¡Ć BĘ =M’Ă yJ¿Ă HBĳĎ lĂ =lkĎŇ BĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ HtËĎŇ ox’Ğ hŇ dÌĎŇ ogŇBĎ
11 : hŇ dĲĎŇ ChyĘ hŇ d¡ĎŇ gĄŇBŁ mĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ hŇ băĎŇ SĚ mĘ HS¡Ď pĘŇ nČ hŇ q¿ĎDĘYĂ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
12 hŇ bąĎŇ SĚ mĘ hŇ bĎŇ CSă êĎrĘmČ ’ĲĎ wĘţ hŇ nĎ opę YĎ hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ MyrĂÄ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć žtĎ’Ň rĎqĎ wĘ ëŇŁlÃhĎ

=M’ĚnĘ ÉynĂ ’Ğ dŇ ysąĂ xĎ =yJĲĂ MkĳĆŇ BĎ yn¡ČjĎ lyj¿Ă ’Č =’olĲ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ
13 ëŇ yĂh¡ČŁl’Ĺ ho¿ĎhyBĲČ yJËĂ ëŇ nĄŔ wŁ ‘Ğ y‘ăĂDĘ ëŇ ’Č ť : MlĲĎ o‘lĘ roF¡ ’Ć âl¿ hoĎŔhyĘ

yl¿Ă oqbĘŇ C NnĎŔ ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=lJĎ tŇ xČ êČ ť MyrĂę EĎlČ ëŇ yĂkČÁ rĎDĘ=tŇ ’Ć yrĂÄ EĘpČŇ êĘ wČ êĘ ‘ČSĳĎ jĎ
Mt‘mV=’l
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696 hymry 3:14—4:3

yJ¿Ă hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMybĂŇ bĎŇ oS MynąĂbĎŇ CbŇ CSă : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ =âlĲ 14

hŇ xĎŔ jĎ SĘ UĂ mĂ ÉMyĂnČÄSĘ C ry‘Ăę mĄ dŇ xăĎ ’Ć MkĆÁ tĘŇ ’Ć yêĂÄ xĘ qČ lĲĎ wĘ MkĳĆŇ bĎŇ yêĂ lĘ ‘ăČBĎ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ
Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć C‘¿rĎwĘ yBĳĂ lĂ JĘ My‘¡ĂrŁ MkËĆŇ lĎ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : NoIĲYĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ 15

ÉhUĎ hĄÄ hĎ MymąĂ IĎBČ ZrĆ’ĎÁ BĎ MtĆÄ yrĂpĘŇ C žCBrĘtĂŇ yJăĂ hŇ yĎÃhĎ wĘ : lyJĲĄ WĘ hČ wĘ hŇ ‘¿ĎDĄ 16

bŇ lĳĄ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ ÉNor’Ğ dŇ o‘ę CrmĘ ’Ň yăŁ =âl hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : dŇ o‘Ĳ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ âl¿ wĘ CdŇ qŔŁ pĘŇ yĂ âlă wĘ ÉobŇ =CrJĘ zĘyĂ âlą wĘ 17

MS¿Ą lĘ MyËĂoGhČ =lkĎŇ hĎ ylÌĆ’Ą CCÄqĘ nĂ wĘ hoĎŔhyĘ ’iăĄ JĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ C’ą rĘqĘ yĂ
: ‘rĲĎhĎ MB¿Ď lĂ tŇ Cr¡rĂSĘ yrĄě xĞ’ĲČ dŇ o‘Ŕ CkăŇ lĘ yĲĄ=âlwĘ MĂlĳĎSĎ CrĲylĂ ho¡ĎhyĘ

ÉwDĎxĘ yČ C’bąŇŁ yĎwĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l‘Č hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ ybĲĄŇ Ck¿Ň lĘ yĲĄ hŇ UĎ hĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ 18

ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć yêĂ lĘ x¡Č nĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l‘Č NopŔ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ 19

yb¡ĂŇ YĘ tŇ l¿Č xĞ nĲČ hŇ DĎŔ mĘ xĆ ZrĆ’ăĆ ÉëlĎ =NêĆ’ĲĆ wĘ MynĂŔ BĎ BČ ëŇ tăĄŇ ySĂ ’Ğ ëŇ y’Ą ť yêĂ rĘmČę ’Ď
NkËĄŇ ’Ď : wbwVĲř t âl¿ yr¡ČxĞ’ĲČ mĲĄ C ylĂŔ =w’Ă rĘqĘ êĂ ÉybĂŇ ’Ď rmČę ’Ł wĲĎ MyĳĂoG tŇ o’ă bĘŇ YĂ 20

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą yBËĂ Mê¿ĆdĘŇ gČŇBĘ NJăĄ H‘ĳĎrĄmĲĄ hŇ è¡Ď ’Ă hŇ d¿ĎŇ gĘŇBĲĎ
=tŇ ’Ć ÉCw‘ĹhĲĆ yJąĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄCnxĞtĲČŇ yk¿ĂŇ BĘ ‘mĎŔ SĘ nĂ MyyăĂpĎŇ SĘ =l‘Č loqť 21

hŇ j¡Ď rĘ’Ć MybĂŔ bĎŇ oS MynăĂBĎ CbŇ CSť : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć Cx¡ kĘŇ SĲĎ MJĎŔ rĘDČ 22

rqĆèËĆ lČ Nk¿ĄŇ ’Ď : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă ëŇ lĎŔ CntăĎŇ ’Ď ÉCnnĘ hĂ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ CSmĘ 23

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ ‘¡ČCSêĘ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyBĲČ ÉNkĄŇ ’Ď MyrĳĂhĎ Nomă hĎ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ mĂ
=tŇ ’Ć wĘ ÉMnĎ’Ň YŁ =tŇ ’Ć CnyrĳĄC‘eĘ mĂ Cnyt¡ĄŇ obŇ ’Ğ ‘Č yg¿ĂŇ yĘ=tŇ ’Ć hŇ lËĎ kĘŇ ’ĲĎ tŇ SĆ BęŁ hČ wĘ 24

ÈCniĄ kČŇ tĘŇ CĲ CnêĄę SĘ bĎŇ BĘ hŇ băĎŇ JĘ SĘ nĂ : MhĲĆ ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć MrĎŔ qĎ BĘ 25

Cnyr¡ĄC‘eĘ mĂ CnytĄŔ obŇ ’Ğ wĲČ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ Cn’Ň TĎę xĎ CnyhĄÁ Łl’Ĺ hoĎÄhylĲČ žyJĂ ůCntĄŇ UĎ lĂ JĘ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ Cn‘Ę mČŔ SĎ âlă wĘ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č wĘ

ìŇ yYËĆCuSĂ rysÌĂ êĎ =M’Ă wĘ bŇ CSĳ êĎ yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ=M’ĚnĘ ű l’ÌĄ rĎWĘ yĂ bŇ CSÄ êĎ =M’Ă d
hŇ qĳĎdĎŇ YĘ bĂŇ C TjăĎ SĘ mĂ BĘ tŇ m¡Ć ’ĹBĲĆ hoĎŔhyĘ=yxČ ÉêĎ‘Ę BČÄ SĘ nĂ wĘ : dŇ CnĲ tĎŇ âl¿ wĘ yn¡ČjĎ mĂ 2

rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : ClQĲĎ hČ tĘŇ yĂ ob¿Ň C My¡ĂoG obËŇ CkŇ rĘB¿Ď tĘŇ hĂ wĘ 3

=l’Ć C‘¡rĘzĘêĂ =l’ĲČ wĘ rynĳĂ Mk¡ĆŇ lĎ Cryn¿Ă MĂlČŔ SĎ CrăylĂ wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ Sy’ąĂ lĘ hoĎęhyĘ
MyYwq
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4:4—21 hymry 697

4 ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ Sy’¿Ă MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ tŇ olă rĘ‘Ď ÉCrsĂ hĎ wĘ hoĎęhylĲČ ClUăŁ hĂ : MyYĲĂ oq
‘Čr¿Ł yn¡ĄjĘ mĂ hŇ BĆŔ kČŇ mĘ Ny’ăĄwĘ ÉhrĎ‘ĞbĲĎŇ C ytĂę mĎ xĞ S’ĄÁ kĎŇ ’YĄÄ êĄ=NjĆ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ

5 w‘¿qtř w Crě mĘ ’Ă wĘ C‘ymĂŔ SĘ hČ ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ C hŇ dĎę ChybĲĂŇ CdŇ yGăĂhČ : MkĲĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ
yr¿Ą‘Ď=l’Ć hŇ ’Ď ob¡Ň nĎ wĘ Cp¿Ň sĘ ’ĲĎ hĄ CrŔ mĘ ’Ă wĘ ÉC’lĘ mČ C’ą rĘqĂ ZrĆ’ĳĎBĎ rp¡ĎŇ oS

6 ’yb¿ĂŇ mĄ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ ‘Ďę rĎ yJăĂ CdŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ Czy‘¡ĂhĎ hŇ nĎ oIŔYĂ snăĄ=C’WĘ : rYĲĎ bĘŇ UĂ hČ
7 ’YăĎ yĎ ‘s¡Č nĎ MyĂŔoG tŇ yxăĂ SĘ mČ C okŔ BĘ iĚmĲĂ ÉhyĄrĘ’Č hŇ ląĎ ‘Ď : lodĲŇ GĎ rbĆŇ S¿Ć wĘ Nop¡Ň ~Ď mĂ
8 tŇ ’Ň zËŁ =l‘Č : bŇ SĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ hŇ nĎ y~¡ĆêĂ ëŇ yĂr¿Č‘Ď hŇ UĎŔ SČ lĘ ÉëYĄrĘ’Č MCWą lĎ omĳ qŁ UĘ mĂ

: CeUĲĆ mĂ ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¿xĞ bŇ SËĎ =âl yJ¿Ă ClylĳĂ yhĄ wĘ CdăŇ pĘŇ sĂ Myu¡ĂWČ Cr¿gĘŇxĂ

9 MyrĳĂvĎ hČ bŇ lăĄ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =bŇ lĲĄ dŇ b¿ČŇ ’Ň yŁ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ =MoIĲbČŇ hŇ yąĎhĎ wĘ
10 hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű HhăĎ ’Ğ rmČÂ’Ł wĲĎ : ChmĲĎ tĘŇ yĂ My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ wĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉCUSČÄ nĎ wĘ

hŇ yăĆhĘ yĲĂ Mol¡ SĎ rmŔŁ ’Ň lĄ MĂlăČ SĎ CrĲylĂ wĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎlĎ tĎŇ ’Ň èĄÁ hĂ ’èĄÄ hČ žNkĄŇ ’Ď
11 ÉhEĆhČ =M‘ĎlĲĎ rmąĄ ’Ď yĲĄ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : SpĆŇ eĲĎhČ =dŇ ‘Č bŇ rĆx¡Ć hŇ ‘¿ĎgĘŇ nĎ wĘ MkĳĆŇ lĎ

tŇ or¡zĘlĂ ’ol¿ yUĳĂ ‘Č=tŇ BČ ëŇ rĆD¡Ć rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉMyyĂpĎŇ SĘ xYąČ xČ Cră MĂlČŔ SĎ CrăylĂ wĘ
12 rB¿Ą dČŇ ’Ğ ynËĂ’Ğ=MGČ hŇ êĎě ‘Č ylĳĂ ’obŇ yăĎ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ ’lËĄ mĎ xČ CrÌ : rbĲČŇ hĎ lĘ ’ol¿ wĘ
13 wytĎŔ obŇ JĘ rĘmČ ÉhpĎŇ CikČŇ wĘ hŇ lĆę ‘ĞyĲČ MynăĂnĎ‘ĞJĲČ ű hŇ eăĄhĂ : MtĲĎŇ o’ MyT¡Ă jĎ SĘ mĂ
14 ÉëBĄ lĂ hŇ ‘ąĎrĎmĲĄ ysĂÄ BĘ JČ : CndĘŇ DĲĎSĚ yJ¿Ă Cnl¡Ď yo’¿ wysĳĎCs Myr¡ĂSĎ eĘ mĂ CQ¿ qČ

: ëŇ nĲĄ o’ tŇ ob¿Ň SĘ xĘ mČ ëŇ B¡Ą rĘqĂ BĘ Nyl¿Ă êĎ ytËČŇ mĎ =dŇ ‘Č y‘Ă SĳĄ CĎêĂ N‘Čm¡Č lĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ
15, 16 MyĂęoGlČ CryJăĂ zĘhČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć rh¿Č mĄ NwĆ’¡Ď ‘Č ym¿Ă SĘ mČ C NDĳĎmĂ dŇ yG¡ĂmČ loq¿ yJËĂ

CnËêĘ IĂwĲČ qxĳĎ rĘUĆ hČ ZrĆ’ăĆmĄ My’¡Ă BĎ Myr¿ĂYĘ nĲŁ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ=l‘Č C‘ymăĂ SĘ hČ ÉheĄhĂ
17 yt¿ĂŇ ’Ł =yJĲĂ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď Cy¿hĎ ydČŔ WĎ yrăĄmĘ SĲŁ JĘ : MlĲĎ oq hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘Ď=l‘Č
18 ÉëtĄŇ ‘ĎrĲĎ tŇ ’Ň ząŁ ëŇ ĳĎl hŇ QĆ ’¡Ą oW¿ ‘Ď ëŇ yĂlČŔ lĎ ‘ĞmăČC ÉëJĄ rĘDČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ tĎŇ r¡ĎmĎ

: ëŇ BĲĄ lĂ =dŇ ‘Č ‘g¡ČŇ nĎ yJ¿Ă rmĎŔ yJăĂ
19 loqą yJăĂ SyrĳĂxĞ’ĲČ âlă yB¡Ă lĂ yQ¿Ă =hŇ mĆ hĲŁ yBËĂ lĂ tŇ or¿yqĂ hŇ lĎ Cx’Ď ű y‘ČÄ mĄ ű y‘ăČmĄ
20 ’rĎŔ qĘ nĂ ÉrbĆŇ SĆÄ =l‘Č rbĆŇ SąĆ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ tŇ ‘¡ČCrêĘ ySĂŔ pĘŇ nČ ytř ‘mă V ÉrpĎŇ oS
21 yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č : ytĲĎŇ ‘Ł yrĂyĘ ‘gČŇr¡Ć ylČŔ hĎ ’Ł CdăŇ DĘSĚ ÉM’Ł tĘŇ jĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hŇ d¡ĎŇ DĘSĚ yJ¿Ă

: rpĲĎŇ oS loq¿ hŇ ‘¡ĎmĘ SĘ ’Ć seĳĄ=hŇ ’Ć rĘ’Ć
yk
yêĂ ‘ĘmČSĎ v.19 .s"tw ‘"t ,+rt ,w"d ,b"d ,‘"d Nkw yrqw bytk C‘qĘêĂ ’"sb ,yrq C‘qĘêĂ ,bytk C‘qĘtĂ wĘ v.5 .d
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Myn¡ĂobŇ nĘ âl¿ wĘ hŇ UĎ hĄŔ ÉMylĂ kĎŇ sĘ MynąĂBĎ C‘dĎŔ yĎ âlă ÉytĂŇ o’ yUĂę ‘Č lywăĂ’Ĺ ű yJăĂ 22

=tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ : C‘dĲĎŇ yĎ âl¿ bŇ yT¡Ă yhĄ lĘ C ‘rČŔ hĎ lĘ ÉhUĎ hĄÄ Mym¿Ă kĎŇ xĞ hŇ UĎ hĳĄ 23

MyrĂŔ hĎ hĲĆ ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ : MrĲĎo’ Ny’¿ĄwĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =l’Ć wĘ ChbĳŇŁ wĎ Cht¡ŇŁ =hŇ eĄhĂ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ 24

Ny’ăĄ hŇ e¡ĄhĂ wĘ ytĂŇ y’Ăě rĎ : ClqĲĎlĘ qČ tĘŇ hĂ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ =lkĎŇ wĘ MySĳĂ ‘ĞrŁ hŇ e¡ĄhĂ wĘ 25

rBĳĎdĘŇ UĂ hČ lm¡Ć rĘJČ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ytĂŇ y’Ăě rĎ : CdŇ dĲĎŇ nĎ MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿=lkĎŇ wĘ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ 26

: ojĲ ’Č Nor¿xĞ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ mĂ ÉCYêĘ nĂ wyrĎę ‘Ď=lkĎŇ wĘ
âl¿ hŇ l¡Ď kĎŇ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ hŇ m¿Ď mĎ SĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĂ 27

=yJĲĂ l‘ąČ l‘ČUĳĎ mĂ MyĂm¡ČèĎ hČ Cr¿dĘŇ qĲĎ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ lbăČŇ ’ĹêĲĆ Ét’Ň zŁ =l‘Č : hŇ WĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ 28

hŇ mĄ răŁ wĘ SrĎÁ jĎ louÄ mĂ : hŇ eĎUĲĆ mĂ bŇ CS¿ ’Ď =âlĲ wĘ yêĂ mĘ x¡Č nĂ âl¿ wĘ ytĂŇ UŔŁ zČ ÉyêĂ rĘBČÄ dĂŇ 29

ry‘ăĂhĎ =lJĎ Clĳ ‘Ď Myp¡ĂŇ JĄ bČŇ C MybĂŔ ‘ĎBĲĆ C’BĎ ť ry‘ĂŔ hĎ =lJĎ ÉtxČ rČÄ BŁ tŇ SĆ qĆę
ySĂÄ BĘ lĘ tĂŇ =yJĲĂ yWĂę ‘ĞêĲČ =hŇ mČ dŇ CdÁ SĎ ytř ’Ä w : Sy’ĲĂ Nh¡Ą BĎ bŇ S¿Ą oy=Ny’ĲĄ wĘ hŇ bĎŔ Cz‘Ğ 30

yjĳĂ yČtĘŇ êĂ ’wĘè¡Ď lČ ëŇ yĂnČŔ y‘Ą ÉëCjbČŇ y‘ąĂrĘqĘ tĂŇ =yJĲĂ bŇ hĎę zĎ=ydĂŇ ‘Ğ yDăĂ‘Ę tČŇ =yJĲĂ ynĂÁSĎ
yêĂ ‘Ę mČę SĎ hŇ lĎÁ oxJĘ loqÄ žyJĂ : CSuĲĄbČŇ yĘ ëŇ S¿Ą pĘŇ nČ Myb¡ĂŇ gĘŇ‘ĲŁ ëŇ b¿ĎŇ =Cs’ĞmĲĎ 31

ylĂŔ ’năĎ=yo’Ĳ hĎ yjĳĆJČ WrăĄpĎŇ êĘ xČ j¡Ą yČtĘŇ êĂ NoIËYĂ =tŇ BČ loqÌ hŇ rĎŔ yJĂ bĘŇ mČ JĘ ÉhrĎYĎ
: MygĲĂŇrĘhŁ lĘ yS¡Ă pĘŇ nČ hŇ p¿ĎŇ yĘ‘Ď=yJĲĂ

sŘ3 hĎ ytĆŔ obŇ oxrĘbĂŇ CSă qĘ bČŇ C ÉC‘dĘŇ C ’nąĎ=C’rĘC MĂlČęSĎ CrĲyĘ tŇ oYă CxBĘ CTÂTĘ oS h
xl¡Č sĘ ’Ć wĘ hŇ nĳĎ Cm’Ĺ SuăĄbČŇ mĘ Tj¡Ď SĘ mĂ hŇ W¿Ć ‘Ł SyËĄ=M’Ă Sy’ĂŔ C’ă YĘ mĘ êĂ =M’Ă
ÈìynĆy‘Ą hoĎęhyĘ : C‘bĲĄŇ èĎ yĂ rqĆè¡Ć lČ Nk¿ĄŇ lĎ CrmĳĄ’Ň yŁ ho¡ĎhyĘ=yxČ M’¿Ă wĘ : HlĲĎ 2, 3

rsĳĎCm tŇ xČ qăČ Cn¡’ĞmĲĄ MtĎě yQĂ JĂ ClxĎŔ =âlwĲĘ ÉMtĎŇ ’Ł hŇ tĎŇ yJąĂ hĂ ůhnĎ Cm’ĹlĲĆ ’olă hĞ
MhĳĄ MyQ¡Ă DČ=ëŇ ’Č yêĂ rĘmČŔ ’Ď ynăĂ’Ğ wĲČ : bŇ CSĲ lĎ Cn¡’ĞmĲĄ ‘lČ iĆŔ mĂ ÉMhĆ ynĄpĘŇ Cqą EĘxĂ 4

yQąĂ =hŇ kĎŇ lĘ ’ĲĄ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ Tj¡Č SĘ mĂ hoĎŔhyĘ ëŇ rĆDăĆ ÉC‘dĘŇ yĲĎ âlą yJăĂ Clě’Ğ on 5

Tj¡Č SĘ mĂ hoĎŔhyĘ ëŇ rĆDăĆ ÉC‘dĘŇ yĲĎ hŇ UĎ hĄę yJăĂ MtĎŔ o’ hŇ răĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ ÉMylĂ dŇŁ GĘ hČ =l’Ć
žNJĄ =l‘Č : tŇ orĲsĄ omĲ Cq¡ êĘ nĂ l‘ŔŁ CrbĘŇ SăĎ ÉwDĎxĘ yČ hŇ UĎ hąĄ ëŇ ’ăČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ 6

MhĆŔ yrĄ‘ăĎ=l‘Č ÉdqĄSŁ rmąĄ nĎ MdĄŔ dĘŇ SĎ yĘ ÉtobŇ rĎ‘Ğ bŇ ’ąĄ zĘ r‘Č IČęmĂ hŇ yĄÁrĘ’Č MJĎÄ hĂ
: MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ SĚ mĘ Cm¡ YĘ ‘ĲĎ MhĆŔ y‘ĄSĘ jĂ ÉCBrČ yJąĂ PŇ rĳĄFĎ yĂ hŇ eĎh¡Ą mĄ ’Y¿Ą oIhČ =lJĎ
‘ČBąĂ WĘ ’Č wĲĎ MyhĳĂ Łl’Ĺ âlă BĘ C‘¡bĘŇ èĲĎ IĂwČ ynĂ CbŔ zĎ‘Ğ ëŇ yĂnăČBĎ ëŇ lĎŔ =xwlřs’ Ét’Ň zŁ lĎ y’ąĄ 7

CyĳhĎ MyJăĂ SĘ mČ Myn¡ĂEĎyĚmĘ Mys¿Ă Cs : CdŇ dĲĎŇ GŁ tĘŇ yĂ hŇ n¡Ď oz tŇ yb¿ĄŇ C CpŇ ’ĎŔ nĘ IĂwČ ÉMtĎŇ o’ 8

Vy’
’"sb ,yrq =xlČ sĘ ’Ć ,bytk xČ olsĘ ’Ć v.7 .h .b"d Nkw yrqw bytk êĘ ’Č wĘ ’"sb ,yrq êĘ ’Č wĘ ,bytk yêĂ ’Č wĘ v.30

.x"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =xlČ sĘ ’Ć
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9 hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ q¡Ł pĘŇ ’Ć =’ol hŇ QĆ ’¿Ą =l‘ČhĲČ : ClhĲĎ YĘ yĂ Ch‘¡ĄrĄ tŇ SĆ ’¿Ą =l’Ć Sy’ËĂ
10 Clą ‘Ğ : ySĲĂ pĘŇ nČ Mu¡ĄnČtĘŇ tĂŇ âl¿ hŇ zĆŔJĎ =rSĆ ’Ğ yogăŇBĘ ÉM’Ă wĘ

’ol¿ yJËĂ hĎ ytĆŔ oSyTăĂ nĘ ÉCrysĂÄ hĎ CWĳ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ hŇ l¡Ď kĎŇ wĘ CtŇ xĄŔ SČ wĘ ÉhĎ ytĆÄ orSĎ bĘŇ
11 hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ yb¿ĄŇ C l’ËĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBÌĄ yBĂę CdÁ gĘŇBĲĎ dŇ ogÄbĎŇ žyJĂ : hŇ UĎ hĲĄ ho¡ĎhylĲČ
12 ÉCnylĄÄ‘Ď ’obąŇ tĎŇ =âlĲ wĘ ’Chĳ =âl Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ hoĎŔhyBĲČ ÉCSxĞJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
13 rB¡Ą DĂhČ wĘ xČ CrŔ lĘ CyăhĘ yĲĂ ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ wĘ : hŇ ’ĲĆ rĘnĂ ’ol¿ bŇ ‘¡ĎrĎwĘ bŇ rĆx¿ĆwĘ hŇ ‘ĎŔ rĎ
14 ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ : MhĲĆ lĎ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ hŇ J¿Ł MhĳĆ BĎ Ny’ăĄ

yrČÄ bĎŇ DĘ žNtĄŇ nŁ ynăĂnĘ hĂ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MkĆŔ rĘBĆ DČ N‘Č yČ ť tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ yhăĄŁl’Ĺ
15 MkĆÄ ylĄ ‘Ğ ž’ybĂŇ mĄ ynăĂnĘ hĂ : MtČŇ lĲĎ kĎŇ ’Ğ wĲČ MyY¡Ă ‘Ą hŇ EËĆhČ M‘¿ĎhĎ wĘ S’Ąę lĘ ìŇ ypĂÁ BĘ

ÉMlĎ o‘mĲĄ yoGą ’Chę NtăĎŇ y’Ą ű yoGă hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą qxËĎ rĘUĆ mĂ yoGÌ
16 rbĆŇ qăĆJĘ ot¡Ň jĎ SĘ ’Č : rBĲĄ dČŇ yĘ=hŇ mČ ‘m¡Č SĘ tĂŇ âl¿ wĘ onŔ SŁ lĘ ‘dăČŇ tĄŇ =âlĲ yoGť ’ChŔ
17 ìŇ ytĆŔ onbĘŇ C ìŇ ynăĆBĎ ÉClkĘŇ ’Ň yĲŁ ìŇ mĆę xĘ lČ wĘ ìÁ rĘyYĲĂ qĘ lkČÄ ’Ď wĘ : MyrĲĂoBGĂ MQ¡Ď JĚ xČ CtĳŇ jĎ

ìŇ yrĆę YĎ bĘŇ mĂ yrăĄ‘Ď SSĄÂ rŁ yĘ ìŇ tĳĆŇ nĎ’Ą tĘŇ C ì¡Ň nĘ pĘŇ GČ lk¿ČŇ ’Ň yŁ ìŇ rĆŔ qĎ bĘŇ C ÉìnĘ ’Ň YĲŁ lkąČŇ ’Ň yŁ
18 hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ UĎ h¡Ą hĎ Mym¿Ă IĎBČ MgËČŇ wĘ : bŇ rĆxĲĎ BĆ hŇ eĎh¡Ą BĎ xČ T¿Ą oB hŇ êËĎ’Č rS¿Ć ’Ğ
19 hoÌĎhyĘ hŇ WĎÄ ‘Ď hŇ mĆę tŇ xČ êăČ CrŔ mĘ ’Ň tĲŇŁ yJăĂ ÉhyĎhĎ wĘ : hŇ lĲĎ JĎ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ=âl

ÉytĂŇ o’ MêąĆbĘŇ zČ‘Ğ rSĆÄ ’ĞJĲČ MhĆę ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =lJĎ =tŇ ’Ć Cnl¡Ď CnyhËĄŁl’Ĺ
: MkĲĆŇ lĎ âl¿ ZrĆ’¡ĆBĘ MyrĂŔ zĎ CdăŇ bĘŇ ‘ČêĲČ NJĄ ť MkĆŔ YĘ rĘ’Č BĘ ÉrkĎŇ nĄ yhąĄŁl’Ĺ CdÂbĘŇ ‘ČêĲČ wČ

20 hŇ d¡ĎŇ ChybĲĂŇ hĎ C‘¿ ymĂ SĘ hČ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tŇ ybăĄŇ BĘ tŇ ’Ň z¡Ł CdŇ yG¿ĂhČ
21 C’Ŕ rĘyĂ âlă wĘ ÉMhĆ lĎ MyĂnąČy‘Ą bŇ lĳĄ Ny’ăĄwĘ lk¡ĎŇ sĎ M‘¿Č tŇ ’Ň ŁzŔ ’năĎ=C‘mĘ SĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ
22 ÉynČjĎ mĂ M’ąĂ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ C’rĎÁ ytĂŇ =âl ytĂÄ o’hČ : C‘mĲĎ SĘ yĂ âl¿ wĘ Mh¡Ć lĎ MyĂn¿ČzĘ’Ď

ChnĘ rĳĆbĘŇ ‘Č yĲČ âlă wĘ Ml¡Ď o‘=qxĎ MIĎŔlČ lCbăŇ GĘ É lox yêĂ mĘ WąČ =rSĆ ’Ğ ClyxĂŔ tĎŇ âlă
23 ÉhEĆhČ M‘ąĎlĎ wĘ : ChnĘ rĲĚbĘŇ ‘Č yĲČ âl¿ wĘ wyQ¡Ď gČŇ Cm¿ hĎ wĘ ClkĎŔ Cy âlă wĘ ÉCS‘ĞGĲĎtĘŇ IĲĂwČ
24 ’rĎynąĂ MbĎę bĎŇ lĘ bĂŇ CrămĘ ’ĲĎ =’olwĘ : CkŇ lĲĄ IĄwČ Crs¡Ď hŇ rĳĆomC rrăĄos bŇ l¡Ą hŇ yĎŔhĎ

tŇ o‘ËbĚŇ SĘ oêĳ‘Ă BĘ Soq¡ lĘ mČ C hŇ rĆyŁ wĘ MSĆ GËĆ NtĄę eŁ hČ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć É’nĎ
25 C‘¿ nĘ mĲĎ MkĆŔ ytĄŇ w’Ň FăŁ xČ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =CFhĂ Mk¡ĆŇ ytĄŇ onwŁ ‘Ğ : CnlĲĎ =rmĎ SĘ yĂ ryY¡Ă qĎ tŇ ou¿ xĚ
26 MySĂŔ CqyĘ ëŇ SăČ JĘ ÉrCSyĎ My‘ĳĂSĎ rĘ yU¡Ă ‘ČbĘŇ C’¿ YĘ mĘ nĂ =yJĂ : MJĲĆ mĂ bŇ oF¡ hČ
27 Mh¡Ć yêĄBĲĎ NJ¿Ą PŇ o‘Ŕ ’lĄ măĎ ÉbClkĘŇ JĂ : CdŇ JĲŁ lĘ yĂ MyS¿Ă nĎ’Ğ tŇ yx¡Ă SĘ mČ CbŇ y~¿Ă hĂ
28 CrăbĘŇ ‘ĲĎ MGČ ť Ctę SĘ ‘ĲĎ CnămĘ SĲĎ : CrySĲĂ ‘ĞIĲČwĲČ Cl¡ dĘŇ GĲĎ NJ¿Ą =l‘Č hŇ mĳĎ rĘmĂ My’ăĂ lĄ mĘ

‘r=yrbd
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âl¿ Myn¡ĂoybĘŇ ’Ć Tj¿Č SĘ mĂ C CxylĳĂ YĘ yČwĘ Mot¡Ň yĎ NyD¿Ă CndĎŔ =âl NyDăĂ ‘rĎŔ =yrĄbĘŇ dĂŇ
hŇ zĆŔJĎ =rSĆ ’Ğ yogăŇBĘ M’Ă ť hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ q¡Ł pĘŇ ’Ć =âlĲ hŇ QĆ ’¿Ą =l‘ČhĲČ : CTpĲĎŇ SĎ 29

: ySĲĂ pĘŇ nČ Mu¡ĄnČtĘŇ tĂŇ âl¿
rqĆèĆę bČŇ =C’ă BĘ nĂ My’ĂÂ ybĂŇ eĘ hČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ t¡ĎŇ yĘhĘ nĲĂ hŇ rĎŔ Cr‘ĞSăČ wĘ ÉhUĎ SČ 30, 31

: HtĲĎŇ yrĂxĞ’ĲČ lĘ CW¡ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ C NkĳĄŇ CbŇ hĞ’ăĎ yU¡Ă ‘Č wĘ MhĆŔ ydĄŇ yĘ=l‘Č CDărĘyĂ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ
=l‘Č wĘ rpĎŔ oS C‘ăqĘ êĂ É‘Č oqÄ tĘŇ bĂŇ C MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉbrĆuĆÄ mĂ NmĂę yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ ű Cz‘ăĂhĎ w
: lodĲŇ GĎ rbĆŇ S¿Ć wĘ Nop¡Ň ~Ď mĂ hŇ p¿ĎŇ qĘ SĘ nĂ hŇ ‘ËĎrĎ yJ¿Ă tŇ ’ĳĄ WĘ mČ C’ă WĘ MrĆJ¡ĆhČ tŇ yB¿Ą

sŘ4 MhĳĆ yrĄdĘŇ ‘ĆwĘ My‘¡ĂrŁ C’b¿ŇŁ yĎ hĎ ylËĆ’Ą : NoIĲYĂ =tŇ BČ ytĂŇ ym¡Ă DĎ hŇ gĎŔ eĎ‘ĚUĘ hČ wĘ ÉhwĎeĎhČ 2, 3

ÉhĎ ylĆÄ‘Ď CSą DĘqČ : odĲŇ yĎ=tŇ ’Ć Sy’¿Ă C‘¡rĎ bŇ ybĂŔ sĎ ÉMylĂ hĎ ’Ł hĎ yląĆ‘Ď C‘Ä qĘ êĲĎ 4

yJ¿Ă MoIŔhČ hŇ năĎpĎŇ =yJĲĂ ÉCnlĎÄ yo’¿ MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ bĲČŇ hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ CmCq¡ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ
: hĎ ytĲĆŇ onmĘ rĘ’Č hŇ tĎŇ yx¡Ă SĘ nČ wĘ hŇ lĎ yĘQĎŔ bČŇ hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ CmCqť : bŇ rĆ‘ĲĎ=ylĄ lĘ YĂ CT¡ eĎ yĂ 5

Ck¿Ň pĘŇ SĂ wĘ hŇ YĎŔ ‘Ą CtăŇ rĘJĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ 6

: HBĲĎ rĘqĂ BĘ qSĆ ‘¿Ł HQ¡Ď JĚ dŇ qČŔ pĘŇ hĎ ry‘ăĂhĎ ’yhĂ ť hŇ lĳĎ lĘ sĲŁ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=l‘Č
HBÌĎ ‘mČ èĎÄ yĂ dŇ SŁ wĎţ smăĎ xĎ HtĳĎŇ ‘ĎrĲĎ hŇ rĎqăĄhĄ NJ¡Ą hĎ ymĆŔ ymĄ Érwřb ryq¿ĂhĎ JĘ 7

yS¡Ă pĘŇ nČ ‘q¿ČêĄ=NjĆ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉyrĂsĘ CĲĎhĂ : hŇ JĲĎ mČ C yl¿Ă xĽ dŇ ym¡Ă êĎ ynËČjĎ =l‘Č 8

: hŇ bĎŇ SĲĎ on ’ol¿ ZrĆ’¡Ć hŇ mĎŔ mĎ SĘ ëŇ măĄ yWĂ ’Ğ=NjĆ ëŇ UĳĄ mĂ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yrăĂ’Ą SĘ NpĆŇ G¡ĆkČŇ Cl¿ lĘ o‘yĘ llËĄ o‘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 9

ÉhdĎŇ y‘Ă ’Ď wĘ hŇ rąĎBĘ dČŇ ’Ğ ymĂÄ =l‘Č : tŇ oQĲ sĂ lĘ sČ =l‘Č rY¡ĄobŇ JĘ ìŔ dĘŇ yĲĎ ÉbSĄ hĎ 10

hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ eăĄhĂ bŇ ySĳĂ qĘ hČ lĘ Cl¡ kĘŇ CyĲ âl¿ wĘ MnĎŔ zĘ’Ď hŇ lăĎ rĄ‘Ğ ÉheĄhĂ C‘mĎŔ SĘ yĂwĘ
ÉytĂŇ ’Ň lĄ mĎ ű hoąĎhyĘ tŇ mČÄ xĞ žt’Ą wĘ : obĲŇ =CYjĘ xĘ yČ âl¿ hŇ j¡Ď rĘxĆ lĘ MhËĆ lĎ hŇ y¿ĎhĎ 11

wDĳĎxĘ yČ Myr¡ĂCxBĲČ dŇ os¿ l‘ËČwĘ ZCxŔ BČ É llĎ o‘=l‘Č ëŇ pąŇŁ SĘ lykĂŔ hĎ ytĂŇ y’ăĄlĘ nĂ
ÉMhĆ yêĄbĲĎŇ CBsąČ nĎ wĘ : MymĲĂ yĎ ’l¿Ą mĘ =M‘Ă Nq¡ĄzĎ CdŇ kĄŔ QĎ yĂ ÉhèĎ ’Ă =M‘Ă Sy’ąĂ =MgČŇ=yJĲĂ 12

ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č ydËĂŇ yĎ=tŇ ’Ć hŇ FÌĆ ’Č =yJĲĂ wDĳĎxĘ yČ MyS¡Ă nĎ wĘ tŇ od¿Ň WĎ MyrĂŔ xĄ ’ĞlĲČ
É’ybĂŇ eĎmĂ C ‘YČ BĳĎ ‘ČYăĄ oB oQ¡ JĚ MlĎŔ odŇ GĘ =dŇ ‘Č wĘ ÉMeĎTČ uĘ mĂ yJąĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 13

hŇ QĎŔ qČ nĘ =l‘Č ÉyUĂ ‘Č rbĆŇ SąĆ =tŇ ’Ć C’ÂjĘ rČyĘwĲČ : rqĆèĲĎ hŇ WĆ ‘¿Ł oQ¡ JĚ NhĄŔ JŁ =dŇ ‘Č wĘ 14

CWĳ ‘Ď hŇ b¡ĎŇ ‘ĄotĲŇ yJ¿Ă CSybĂě hŁ : MolĲ SĎ Ny’¡ĄwĘ Molĳ SĎ ű Molă SĎ rm¡Ł ’Ň lĄ 15

MylËĂ pĘŇ eĲŁ bČŇ ClÌ jĘ yĂ NkĄÂ lĎ C‘dĎŔ yĎ âlă ÉMylĂ kĘŇ hČ =MGČ CSobę yĄ=âlĲ SoBă =MGČ
Mytdqp=t‘b

.hlk ’rqm lV twytw’ yYx ryb lV d"wy v.7 .w
www.bibleist.ru
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16 rmăČ ’Ď hŇ JăŁ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď Cl¡ SĘ JĲĎ yĂ Myê¿Ă dĘŇ qČ jĘ =tŇ ‘ĲĄBĘ
hŇ zĆÄ=y’Ą MlĎę o‘ tŇ obăŇ tĂŇ nĘ lĂ ű Clă ’ĞSĲČ wĘ C’Á rĘC MykĂÄ rĎDĘ=l‘Č žCdŇ mĘ ‘Ă hoĎÃhyĘ
âl¿ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČlĘ ‘Č oG¡rĘmČ C’¿ YĘ mĂ C HbĎŔ =CkŇ lĘ C ÉboFhČ ëŇ rĆdąĆŇ

17 âl¿ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ rpĳĎŇ oS loqă lĘ CbŇ yS¡Ă qĘ hČ MypĂŔ YŁ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ytąĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : ëŇ lĲĄ nĄ
18, 19 y‘ăĂmĘ SĂ : MBĲĎ =rSĆ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ d¡ĎŇ ‘Ą y‘¿ĂdĘŇ C MyĳĂoGhČ C‘ămĘ SĂ Nk¡ĄŇ lĎ : bŇ ySĲĂ qĘ nČ

MtĳĎŇ obŇ SĘ xĘ mČ yrăĂjĘ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =l’Ć hŇ ‘ËĎrĎ ’yb¿ĂŇ mĄ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ
20 yląĂ hŇ EĆÄ=hŇ UĎ lĲĎ : HbĲĎŇ =Cs’ĞmĘ IĂwČ yt¡ĂŇ rĎotĲŇ wĘ CbŇ ySĂŔ qĘ hĂ âlă ÉyrČbĎŇ DĘ=l‘Č yJąĂ

âlă ÉMkĆŇ ytĄŇ olĲ ‘Ł qxĳĎ rĘmĆ ZrĆ’ăĆmĄ bŇ oF¡ hČ hŇ n¿ĆqĎ wĘ ’obŔ tĎŇ ’băĎŇ èĘ mĂ ÉhnĎ obŇ lĘ
21 NtËĄŇ nŁ yn¿ĂnĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ : ylĲĂ CbŇ rĘ‘¿Ď=âl Mk¡ĆŇ yxĄ bĘŇ zĂwĘ NoYŔ rĎlĘ

o‘¡rĄwĘ Nk¿ĄŇ SĎ wDËĎxĘ yČ Myn¿ĂbĎŇ C tŇ obÄ ’Ď MbĎ ţ ClSĘ kăĎŇ wĘ MylĳĂ SŁ kĘŇ mĂ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =l’Ć
22 NopĳŇ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ ’B¡Ď M‘¿Č hŇ eËĄhĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : CdŇ bĄŇ ’Ň yŁ
23 É’Ch yr¿ĂzĎkĘŇ ’Č CqyzĂęxĞ yĲČ NodÂykĂŇ wĘ tŇ SĆ qăĆ : ZrĆ’ĲĎ =ytĄŇ JĘ rĘIČmĂ ro‘¡ yĄ lodŔ GĎ yogăŇ wĘ

ÉSy’Ă JĘ ëŇ Crę ‘Ď CbŇ JĳĎ rĘyĂ Mys¡Ă Cs=l‘Č wĘ hŇ mĆŔ hĹyĲĆ MIăĎJČ ÉMlĎ oq CmxĄŔ rČyĘ âlă wĘ
24 ÉhrĎYĎ CnydĳĄŇ yĎ CpăŇ rĎ o‘¡mĘ SĎ =tŇ ’Ć Cn‘Ę m¿Č SĎ : NoIĲYĂ =tŇ BČ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ
25 ykř lĳ t=l’Č ëŇ rĆD¡ĆbČŇ C hŇ dĆŔ vĎ hČ Éy’ř Yt=l’Č : hŇ dĲĎŇ lĄ oIJČ lyx¡Ă CntĘŇ qČŔ yzĂxĹhĲĆ
26 ySăĂ QĘ jČ tĘŇ hĂ wĘ ÉqWĎ =yrĂgĘŇxĂ yUąĂ ‘Č=tŇ BČ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ rog¡ŇmĎ bŇ yĄŔ’Ł lĘ bŇ rĆxăĆ yJĂ ť

’b¿ŇŁ yĎ M’ŔŁ tĘŇ pĂŇ yJăĂ MyrĳĂCrmĘ êČ dŇ j¡Č sĘ mĂ ëŇ lĎŔ yWăĂ ‘Ğ ÉdyxĂ yĎ lbĆŇ ’ąĄ rpĆŇ ’ĄŔ bĎŇ
27 =tŇ ’Ć ê¡Ď nĘ xČ bĲĎŇ C ‘dČě tĄŇ wĘ rYĳĎbĘŇ mĂ yU¡Ă ‘ČbĘŇ ìŇ yê¿Ă tČŇ nĘ NoxË BĎ : CnylĲĄ ‘Ď dŇ d¡ĄŇ èŁ hČ
28 MQ¿Ď JĚ lzĳĆrĘbČŇ C tŇ SĆ xăŁ nĘ lyk¡ĂŇ rĎ yk¿ĄŇ lĘ hĲŁ MyrĂŔ rĘosĲ yrăĄsĎ ÉMQĎ JĚ : MJĲĎ rĘDČ
29 PŇ orŔ YĎ PŇ răČYĎ É’wĘèĎ lČ tŇ rĆpĳĎŇ ‘Ł MtăVř ’¡ m xČ jĚŔ mČ rxăČ nĎ : hŇ UĎ hĲĄ Myt¡ĂŇ yxĂ SĘ mČ
30 : MhĲĆ BĎ ho¡ĎhyĘ s’¿Č mĎ =yJĲĂ MhĳĆ lĎ C’¡ rĘqĲĎ s’ĎŔ mĘ nĂ PŇ sĆ JăĆ : CqêĲĎ nĂ âl¿ My‘¡ĂrĎwĘ

z, 2 dŇ męŁ ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ
C‘ămĘ SĂ êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MèĎŔ tĎŇ ’Ň răĎqĎ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ Ér‘ČSČÄ BĘ
tŇ w¡Ł xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂ‘ĎèĘ BČ ÉMy’Ă BĎ hČ ÉhdĎŇ ChyĘ=lJĎ hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ

3 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : hoĲĎhylĲČ
: hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ BČ MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ năĎJĘ SČ ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ C Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ CbŇ yT¿Ă yhĄ
wxTbt=l’
,bytk ykĂ lĄêĄ v.25 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk C’YĘ êĄ ’"sb ,yrq C’YĘ êĄ ,bytk y’Ă YĘ êĄ v.25

,yrq MêČ S’ĄmĄ ,bytk MtĎèĎ ’ĆmĄ v.29 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk CklĄêĄ ’"sb ,yrq CklĄêĄ
.d"ydw ’"yd ,x"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MêČ S’ĄmĄ ’"sbwww.bibleist.ru



702 hymry 7:4—20

lkăČŇ yhĄ ÉhoĎhyĘ lkąČŇ yhĄ rmĳŁ ’Ň lĄ rqĆè¡Ć hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=l’Ć MkĆŔ lĎ Cxă TĘ bĘŇ êĂ =l’Č 4

Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘDČ=tŇ ’Ć CbŇ yTĂŔ yêĄ ÉbyTĄ yhĄ =M’Ă yJąĂ : hŇ UĎ hĲĄ ho¡ĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ hoĎŔhyĘ 5

: Ch‘ĲĄrĄ Nyb¿ĄŇ C Sy’¡Ă NyB¿Ą TjĎŔ SĘ mĂ ÉCW‘ĞtĲČŇ oWą ‘Ď=M’Ă MkĳĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ =tŇ ’Ć wĘ
Moqă UĎ BČ Ck¡Ň jĘ SĘ êĂ =l’ĲČ yqĂŔ nĎ MdăĎŇ wĘ CqSŔŁ ‘ĞtĲČŇ âlă ÉhnĎmĎ lĘ ’Č wĘ MotąŇ yĎ rGăĄ 6

yêąĂ nĘ JČ SĂ wĘ : MkĲĆŇ lĎ ‘r¿ČlĘ Ck¡Ň lĘ tĲĄŇ âl¿ MyrËĂxĄ ’Ğ MyhÌĂ Łl’Ĺ yrĄÄ xĞ’ĲČ wĘ hŇ EĳĆhČ 7

Ml¡Ď o‘=NmĂ lĘ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ BČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć
yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ rqĆèĳĎ hČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=l‘Č MkĆŔ lĎ MyxăĂ TĘ BĲŁ ÉMêĆ’Č hŇ eąĄhĂ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ 8

ëŇŁlęhĎ wĘ l‘ČBĳĎ lČ rFăĄ qČ wĘ rqĆè¡Ć lČ ‘Čb¿ĄŇ èĎ hĂ wĘ PŇ ’ęŁ nĎ wĲĘ ÉxČ YÄŁ rĎ ű bŇ nąŁ gĎŇhĞ : ly‘ĲĂ oh 9

MêăĆdĘŇ mČ ‘ĞwĲČ MtĆÂ’Ň bĎŇ C : MêĲĆ‘Ę dČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ 10

N‘ČmăČ lĘ CnlĘ ~ĳČ nĂ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ wylĎŔ ‘Ď ymăĂ SĘ =’rĎqĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČBČ ynČę pĎŇ lĘ
tŇ yĂBÌČhČ hŇ yĎÄhĎ MyYĂę rĂjĎ tŇ răČ‘ĎmĘ hČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ ob¡Ň ‘ĄoêĲ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą tŇ oWŔ ‘Ğ 11

ytĂŇ y’¡Ă rĎ hŇ e¿ĄhĂ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ MGÌČ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ wyl¡Ď ‘Ď ym¿Ă SĘ =’rĲĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hŇ EËĆhČ
olŔ ySĂ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉymĂ oqmĘ =l’Ć ’nĎę =CkŇ lĘ yJăĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 12

olŔ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉC’rĘC hŇ nĳĎ oS’Ň rĲĂBĎ MS¡Ď ymËĂ SĘ yêĂ nĘ JÌČ SĂ rSĆÄ ’Ğ
MyW¿Ă ‘ĞUĲČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć MkËĆŇ tĘŇ oW‘Ğ N‘Č yÌČ hŇ êĎę ‘Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č tŇ ‘¡ČrĎ ynĄějĘ mĂ 13

MêĆŔ ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ ÉrBĄ dČŇ wĘ MJąĄ SĘ hČ MkĆÁ ylĄ ’Ğ rBĄÄ dČŇ ’Ğ wĲĎ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ
=’rĎqĘ nĲĂ rSÌĆ ’Ğ ű tŇ yĂBăČ lČ ytĂŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : MtĲĆŇ ynĂ ‘Ğ âl¿ wĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ ’Ć wĲĎ 14

Mk¡ĆŇ lĎ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ MoqŔ UĎ lČÄ wĘ oBŔ MyxăĂ TĘ BĲŁ ÉMêĆ’Č rSąĆ ’Ğ wylĎę ‘Ď ymăĂ SĘ
l‘ăČmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă kĘŇ lČ SĘ hĂ wĘ : olĲ SĂ lĘ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ wĘ 15

: MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć ‘rČz¿Ć=lJĎ tŇ ’¡Ą MkĆŔ yxĄ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ kĘŇ lČÄSĘ hĂ rSąĆ ’ĞJĲČ ynĳĎjĎ

hŇ e¿ĎrĂ MdËĎŇ ‘ĞbĲČŇ ’vÌĎ êĂ =l’Č wĘ hŇ EĆęhČ M‘ăĎhĎ =dŇ ‘ČBĘ ű lQăĄ jČ tĘŇ êĂ =l’Č hŇ êĎÂ’Č wĘ 16

hŇ mËĎ hŇ ’ĆŔ rŁ ìăŇ nĘ y’ĲĄ hČ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł ‘Čm¡Ą SŁ yeĂ n¿Ćy’Ą =yJĲĂ yBĳĂ =‘GČpĘŇ êĂ =l’Č wĘ hŇ Q¡Ď pĂŇ tĘŇ C 17

MyTăĂ uĘ lČ mĘ MynĂÂBĎ hČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ oY¡ xĚbĘŇ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ MyW¡Ă ‘Ł hŇ UĎ h¿Ą 18

tŇ oWÄ ‘ĞlĲČ qYĳĄBĎ tŇ oSă lĎ MyS¡Ă eĎhČ wĘ S’ĄŔ hĎ =tŇ ’Ć MyrăĂ‘ĞbĲČŇ mĘ ÉtobŇ ’Ď hĲĎ wĘ MyYĂę ‘Ą
N‘Čm¡Č lĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉMykĂŇ sĎ nĘ ëŇ iąĄ hČ wĘ MyĂmČę èĎ hČ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ lĂ MynĂÁ CĎJČ
tŇ SĆ B¿Ł N‘Čm¡Č lĘ MtĎŔ ’Ł ’olă hĞ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mys¡Ă ‘Ă kĘŇ mČ Mh¿Ą ytËĂŇ ’Ł hĲČ : ynĂ sĲĄ ‘Ă kĘŇ hČ 19

=l’Ć ÉtkĆŇ êĆÄ nĂ ÉytĂŇ mĎ xĞ wĲČ yjąĂ ’Č hŇ eĄÄhĂ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : MhĲĆ ynĄjĘ 20

yrăĂjĘ =l‘Č wĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ Z‘¿Ą=l‘Č wĘ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =l‘Č wĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ
hmd’hwww.bibleist.ru
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: hŇ BĲĆ kĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ hŇ r¡Ď‘ĞbĲĎŇ C hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ
21 Mk¡ĆŇ yxĄ bĘŇ zĂ=l‘Č Cp¿Ň sĘ MkËĆŇ ytĄŇ olĲ ‘Ł l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł
22 MytĂŔ yCĂYĂ âlă wĘ ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć yêĂ rĘBąČ dĂŇ =âlĲ yJĂ ţ : rWĲĎ bĎŇ Cl¿ kĘŇ ’Ă wĘ
23 yJăĂ : xbČŇ zĲĎwĎ hŇ l¡Ď o‘ yr¿ĄbĘŇ DĂ=l‘Č MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt¡ĎŇ o’ ’¿ř yYwh MoyËBĘ sŘ5

ytĂŇ yyąĂhĎ wĘ ylĂŔ oqbĘŇ C‘ămĘ SĂ ÉrmŁ ’Ň lĄ MtąĎŇ o’ ytĂŇ yCĂÄYĂ hŇ EĆhČ ţ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć =M’ĲĂ
ÉërĆDĆÄ hČ =lkĎŇ BĘ MêĆę kĘŇ lČ hĞ wĲČ M‘ĳĎlĘ ylăĂ =CyhĘ êĲĂ Mê¡Ć’Č wĘ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉMkĆŇ lĎ

24 CFă hĂ =âlĲ wĘ ÉC‘mĘ SĲĎ âlą wĘ : MkĲĆŇ lĎ bŇ T¿Č yyĂ N‘Čm¡Č lĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ CăĆYČ ’Ğ rSăĆ ’Ğ
rox¡ ’Ď lĘ Cy¿hĘ IĲĂwČ ‘rĳĎhĎ MBăĎ lĂ tŇ Cr¡rĂSĘ BĂ tŇ oYŔ ‘ĄmăŁ BĘ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ MnĎŔ zĘ’Ď =tŇ ’Ć

25 MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ C’ą YĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ lĘ : MynĲĂ pĎŇ lĘ âl¿ wĘ
Moy¡ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ xląČ SĘ ’Ć wĲĎ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č

26 ÉCSqĘ IČwČ MnĳĎ zĘ’Ď =tŇ ’Ć CF¡ hĂ âl¿ wĘ ylČŔ ’Ą ÉC‘mĘ SĲĎ ’olą wĘ : xČŁlĲ SĎ wĘ MJ¿Ą SĘ hČ
27 MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMhĆ ylĄ ’Ğ êąĎrĘBČ dĂŇ wĘ : MtĲĎŇ obŇ ’ĞmĲĄ C‘r¡ĄhĄ MjĎŔ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć
28 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ kĎŇ CnĲ ‘ĞyĲČ âl¿ wĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ tĎŇ ’Ň r¿ĎqĎ wĘ ìŇ ylĳĆ’Ą C‘¡mĘ SĘ yĂ âl¿ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ

âl¿ wĘ wyhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ C‘ę mĘ SĲĎ =’olĲ rSăĆ ’Ğ ÉyoGhČ hŇ ząĆ MhĆę ylĄ ’Ğ
: MhĲĆ yjĂ mĂ hŇ t¡ĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ hŇ nĎŔ Cm’ĹhĲĎ ÉhdĎŇ bĘŇ ’ĲĎ rsĳĎCm Cx¡ qĘ lĲĎ

29 hoĎŔhyĘ s’ăČ mĎ yJĂ ť hŇ nĳĎ yqĂ My¡ĂpĎŇ SĘ =l‘Č y’¿Ă WĘ C ykĂŇ ylĂŔ SĘ hČ wĲĘ ÉërĄzĘnĂ yEąĂGĎ
30 =Mw’ĚnĘ yn¡Čy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ hŇ d¿ĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ CWÄ ‘Ď=yJĲĂ : otĲŇ rĎbĘŇ ‘Ć roD¿=tŇ ’Ć SF¡Ł IĂwČ

: o’Ĳ UĘ TČ lĘ wyl¡Ď ‘Ď ym¿Ă SĘ =’rĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂBËČBČ MhĆę yYĄ CuĲ SĂ CmWăĎ hoĳĎhyĘ
31 Mh¿Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć PŇ rËŁ WĘ lĂ MeŔŁ hĂ =NbĆŇ ’ygăĄŇBĘ ÉrSĆ ’Ğ tŇ pĆŇ êęŁ hČ tŇ omă BĎ CnÂbĎŇ C

: yBĲĂ lĂ =l‘Č hŇ t¡ĎŇ lĘ ‘ĲĎ âl¿ wĘ ytĂŇ yCĂŔYĂ âlă ÉrSĆ ’Ğ S’ĳĄ BĎ Mh¡Ć ytĄŇ nĲŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ
32 dŇ o‘ą rmĄÄ ’Ď yĲĄ=âlwĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ=hŇ eĲĄhĂ NkĄÂ lĎ

Ny’¿ĄmĄ tŇ pĆŇ t¡ŇŁ bĘŇ Cr¿bĘŇ qĲĎ wĘ hŇ gĳĎŇrĄhĞhĲČ ’yGăĄ=M’Ă yJ¡Ă MeŔŁ hĂ =NbĆŇ ’ygăĄŇ wĘ ÉtpĆŇ êÄŁ hČ
33 tŇ măČ hĹbĲĆŇ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ tŇ lČÄbĘŇ nĂ hŇ tĎÁ yĘhĎÄ wĲĘ : MoqĲ mĎ
34 MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉtoYxĚmĲĄ C hŇ dĎę ChyĘ yrăĄ‘ĎmĲĄ ű yêăĂ BČ SĘ hĂ wĘ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¡ĄwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ

hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ B¡Ď rĘxĎ lĘ yJ¿Ă hŇ QĳĎ JČ loqă wĘ Nt¡ĎŇ xĎ loq¿ hŇ xĎŔ mĘ WĂ loqă wĘ ÉNoWWĎ loqą
x hŇ dăĎŇ ChyĘ=ykĲĄŇ lĘ mČ tŇ omă YĘ ‘Č=tŇ ’Ć w’yYă wywř hoĎÃhyĘ=M’ĚnĘ ’yhăĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ

My’Ăę ybĂŇ eĘ hČ tŇ omă YĘ ‘Č ű tŇ ’ăĄ wĘ MynĂÁhĞJĲŁ hČ tŇ omÄ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ žwyrĎWĎ =tŇ omĲ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ
t’w
Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk y’Ă yYĂ oh ’"sb ,yrq y’Ă yYĂ oh ,bytk ’yYĂ oh v.22 .z

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d Nkw yrqw bytk C’yYĂ oy ’"sb ,yrq C’yYĂ oy ,bytk C’yYĂ oywĘ v.1 .x .g"y d"l Nmql
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SmĆ èĆÄ lČ žMCxTĎ SĘ C : MhĲĆ yrĄbĘŇ uĂ mĂ MĂl¡Ď SĎ CrĲyĘ yb¿ĄŇ SĘ oyĲ tŇ om¿ YĘ ‘Č tŇ ’ËĄ wĘ 2

ÉrSĆ ’Ğ wĲČ ÉMCdŇ bĎŇ ‘Ğ rSąĆ ’Ğ wĲČ MCbÁ hĄ ’Ğ rSĆÄ ’Ğ MyĂmČę èĎ hČ ’băĎŇ YĘ ű lkăŇŁ lĘ C xČ rĄÁ IĎlČ wĘ
ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ yĄ âlą MhĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČSĘ hĲĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ MCSŔ rĎDĘ rSăĆ ’Ğ wĲČ MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ CkăŇ lĘ hĲĎ
MyŔIĂxČ mĲĄ ÉtwĆmĎÄ rx¿Č bĘŇ nĂ wĘ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č NmĆ dËŇŁ lĘ CrbĄŔ uĎ yĂ âlă wĘ 3

=lkĎŇ BĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ x¿Ď jĎ SĘ UĂ hČ =NmĂ MyrĂŔ ’Ď SĘ eĂ hČ ÉtyrĂ’Ą èĘ hČ lkęŁ lĘ
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ MSĎŔ MyêăĂ xĘ DČhĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ tŇ omą qŁ UĘ hČ
âlă wĘ Cl¡ jĘ yĂhĞ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť MhĆę ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ 4

MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ hŇ EËĆhČ M‘¿ĎhĎ hŇ bĎÁ bĘŇ oS ‘Č CDÄ mČ : bŇ CSĲ yĎ âl¿ wĘ bŇ CS¡ yĎ=M’Ă CmCqĳ yĎ 5

É‘mĎ SĘ ’Ć wĲĎ yêĂ bĘŇ SąČ qĘ hĂ : bŇ CSĲ lĎ Cn¡’ĞmĲĄ tŇ ymĂŔ rĘêČBČ ÉCqyzĂÄxĹhĲĆ tŇ xČ ~ĳČ nĂ hŇ băĎŇ SĚ mĘ 6

hŇŁQęJĚ ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĆ rm¡Ł ’Ň lĄ otŔ ‘ĎrăĎ=l‘Č ÉMxĎ nĂ Sy’Ăę Ny’ăĄ CrBĄŔ dČŇ yĘ NkăĄŇ =’ol
MyĂmČę èĎ bČŇ hŇ dăĎŇ ysĂ xĞ=MGČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ PŇ T¡Ą oS sCs¿ JĘ MtŔ wYř rămb bŇ SĎ ť 7

âlă yUĂě ‘Č wĘ hŇ nĎ’ĳĎ BŁ tŇ ‘ăĄ=tŇ ’Ć Cr¡mĘ SĲĎ rCgę ‘Ď wĘ Éswřsw rtąŇŁ wĘ hĎ ydĆŔ ‘ĞomĲ Éh‘ĎdĘŇ yĲĎ
tŇ r¿ČotŇ wĘ CnxĘ nČŔ ’Ğ MymăĂ kĎŇ xĞ ÉCrmĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ kąĎŇ y’Ą : hoĲĎhyĘ Tj¿Č SĘ mĂ tŇ ’¡Ą C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ 8

CSybăĂŇ hŁ : MyrĲĂpĘŇ sĲŁ rqĆS¿Ć T‘¡Ą hŇ WĎŔ ‘Ď rqĆèăĆ lČ hŇ eăĄhĂ ÉNkĄŇ ’Ď CnêĳĎ’Ă ho¡ĎhyĘ 9

hŇ m¡Ć =tŇ mĲČ kĘŇ xĎ wĘ Cs’ĎŔ mĎ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ bĂŇ hŇ eąĄhĂ CdŇ kĳĄŇ QĎ IĂwČ Cêx¡Č MymĂŔ kĎŇ xĞ
ÉMhĆ ytĄŇ odĲŇ WĘ MyrĂę xĄ ’ĞlĲČ MhĆÁ ySĄ nĘ =tŇ ’Ć NêĄÄ ’Ć žNkĄŇ lĎ : MhĲĆ lĎ 10

NhĄŔ JŁ =dŇ ‘Č wĘ É’ybĂŇ eĎmĂ ‘YČ BĳĎ ‘ČYăĄBŁ hŇŁQ¡ JĚ lodŔ GĎ=dŇ ‘Č wĘ ÉNTŁ uĎ mĂ yJąĂ MySĂŔ rĘoyălĘ
rm¡Ł ’Ň lĄ hŇ QĎŔ qČ nĘ =l‘Č ÉyUĂ ‘Č=tŇ BČ rbĆŇ SąĆ =tŇ ’Ć CjÂrČyĘwČ : rqĆèĲĎ hŇ WĆ ‘¿Ł hŇŁQ¡ JĚ 11

SoBă =MGČ CWĳ ‘Ď hŇ b¡ĎŇ ‘ĄotĲŇ yJ¿Ă CSbĂě hŁ : MolĲ SĎ Ny’¡ĄwĘ Molĳ SĎ ű Molă SĎ 12

MtËĎŇ DĎqĚjĘ tŇ ‘ÌĄBĘ MylĂę pĘŇ eŁ bČŇ Clă jĘ yĂ NkĄÂ lĎ C‘dĎŔ yĎ âlă ÉMlĄ JĎ hĂ wĘ CSbęŁ yĄ=âlĲ
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď Cl¡ SĘ JĲĎ yĂ

hŇ nĎę ’Ą êĘ BČ MynăĂ’Ą êĘ Ny’ÌĄwĘ NpĆŇ GĆÁBČ MybĂÄ nĎ‘Ğ žNy’Ą hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mp¡ĄŇ ysĂ ’Ğ PŇ s¿Ł ’Ď 13

MybĂŔ SĘ yĲŁ CnxĘ năČ’Ğ ÉhmĎ =l‘Č : MCrĲbĘŇ ‘Č yĲČ Mh¡Ć lĎ Nê¿Ą’Ć wĲĎ lbĄŔ nĎ ÉhlĆ ‘ĎhĲĆ wĘ 14

CnyhąĄŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ MèĳĎ =hŇ mĎ DĘnĂ wĘ rY¡Ď bĘŇ UĂ hČ yr¿Ą‘Ď=l’Ć ’obËŇ nĎ wĘ Cpę sĘ ’ĲĎ hĲĄ
Ny’ăĄwĘ Mol¡ SĎ lĘ hŇ C¿ĄqČ : hoĲĎhylĲČ Cn’Ň T¡Ď xĎ yJ¿Ă S’Ň rŔŁ =ymĄ CnqăĄSĘ IČwČ ÉCnUĎÄ dĂŇ hĞ 15

wysĎę Cs tŇ răČxĘ nČ É‘mČ SĘ nĂ NDąĎmĂ : hŇ tĲĎŇ ‘ĎbĘŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ j¡Ą rĘmČ tŇ ‘¿ĄlĘ bŇ oTĳ 16

ZrĆ’ăĆ ÉClkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ C’obę IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hŇ S¡Ď ‘ĞrĲĎ wyrĎŔ yBĂ ’Č tŇ olă hĞYĘ mĂ É loumĂ
h’wlmw
’"n ,yrq sysĂ wĘ ,bytk sCswĘ v.7 .b"d Nkw yrqw bytk MtĎYĎCrmĘ BĂ ’"sb ,yrq MtĎYĎCrmĘ BĂ ,bytk MtĎoYrĚmĘ BĂ v.6

.yrq sysĂ wĘ ,bytk sCswĘ y’xndml ,yrqw bytk sysĂ wĘ y’br‘ml
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17 MynĂŔ ‘Ł pĘŇ YĂ ÉMySĂ xĎ nĘ MkĆę BĎ xČ QĄÁSČ mĘ ynĂÄ nĘ hĂ žyJĂ : HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ y¿Ł wĘ ry‘¡Ă H’ĎŔ olmĘ C
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Ck¿Ň èĘ nĂ wĘ SxČ lĳĎ Mh¡Ć lĎ =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ

18, 19 yUĂę ‘Č=tŇ BČ tŇ ‘ăČwĘSĲČ loqÂ=hŇ eĄhĂ : yCĲĎdČŇ yB¿Ă lĂ yl¡Č ‘Ď NogĳŇ yĎ ylăĄ ‘Ğ yt¡ĂŇ ygĂŇ yl¿Ă bĘŇ mČ
‘Č CDę mČ HBĳĎ Ny’ăĄ HJ¡Ď lĘ mČ =M’Ă NoIŔYĂ BĘ Ny’ăĄ ÉhoĎhyhĲČ MyuĂŔ xČ rĘmČ ÉZrĆ’ĆÄ mĄ

20 ZyĂqĳĎ hŇ lĎ JăĎ ryY¡Ă qĎ rb¿ČŇ ‘Ď : rkĲĎŇ nĄ yl¿Ą bĘŇ hČ BĘ Mh¡Ć ylĄ sĂ pĘŇ BĂ ynĂ CsË ‘Ă kĘŇ hĂ
21 yêĂ rĘdČě qĎ yêĂ rĘBĳĎSĘ hĎ yU¡Ă ‘Č=tŇ BČ rbĆŇ S¿Ć =l‘Č : Cn‘Ę SĲĎ on ’ol¿ CnxĘ n¡Č’Ğ wĲČ
22 É‘Č CDÄ mČ yJĂę MSĳĎ Ny’ăĄ ’p¡ĄŇ rŁ =M’Ă dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇBĘ Ny’ăĄ ÉyrĂYĽhČ : ynĂ tĘŇ qĲĎ zĂxĹhĲĆ hŇ U¡Ď SČ
23 roqă mĘ yn¡Ăy‘ĄwĘ MyĂmČŔ ÉySĂ ’Ň rŁ NêąĄ yĂ=ymĲĂ : yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ tŇ k¡ČŇ rĚ’Ğ hŇ tĎŔ lĘ ‘ĲĎ âlă

: yUĲĂ ‘Č=tŇ bČŇ yl¿Ą lĘ xĲČ tŇ ’¡Ą hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy ÉhJĆ bĘŇ ’Ć wĘ hŇ ‘ĳĎmĘ DĂ
T hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉhbĎŇ zĘ‘Ć’ĲĆ wĘ MyxĂŔ rĘ’ĲŁ ÉNolmĘ rBĎę dĘŇ UĂ bČŇ ynĂ năĄêĘ yĂ=ymĲĂ
2 ÉMnĎ oSlĘ =tŇ ’Ć CkąŇ rĘdĘŇ IČwĲČ : MydĲĂŇ gĘŇBŁ tŇ rĆY¡Ć‘Ğ MypĂŔ ’ĞnăĎmĘ ÉMQĎ kĚŇ yJąĂ MêĳĎ’Ă mĲĄ

ű hŇ ‘ÌĎrĎ=l’Ć hŇ ‘ĎÄ rĎmĲĄ žyJĂ ZrĆ’ĳĎbĎŇ CrăbĘŇ GĲĎ hŇ n¡Ď Cm’ĹlĲĆ âl¿ wĘ rqĆSĆŔ MêăĎSĘ qČ
3 =lJĎ =l‘Č wĘ CrmĄŔ èĎ hĂ ÉCh‘ĄÄ rĄmĲĄ Sy’ąĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ C‘d¡ĎŇ yĎ=âlĲ yt¿ĂŇ ’Ł wĘ C’YËĎ yĎ

: ëŇŁlĲ hĞ yĲČ lyk¿ĂŇ rĎ ‘Čr¡Ą=lkĎŇ wĘ bŇ qŔŁ ‘Ę yČ bŇ oqă ‘Ď Éx’Ď =lkĎŇ yJąĂ CxTĳĎ bĘŇ êĂ =l’Č x’¡Ď
4 rqĆS¡Ć =rBĆ DČ MnËĎ oSlĘ CdÌŇ UĘ lĂ CrBĳĄdČŇ yĘ âlă tŇ m¡Ć ’ĹwĲĆ CQtĄŔ hĎ yĘ ÉCh‘ĄÄ rĄBĘ Sy’ąĂ wĘ
5 yt¡ĂŇ o’=tŇ ‘ČdĲČŇ Cn¿’ĞmĲĄ hŇ mËĎ rĘmĂ BĘ hŇ mĳĎ rĘmĂ ëŇ otăŇ BĘ ì¡Ň êĘ bĘŇ SĂ : C’Ĳ lĘ nĂ hŇ w¿Ą‘ĞhĲČ
6 yn¿ĂnĘ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
7 TxËř wV Zx¿Ą : yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ yn¡ĄjĘ mĂ hŇ WĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ ëŇ y’ăĄ=yJĂ MyêĳĂ nĘ xČ bĘŇ C Mp¡ĎŇ rĘoYĲ

oB¡ rĘqĂ bĘŇ C rBĄę dČŇ yĘ ÉCh‘ĄÄ rĄ=tŇ ’Ć Molą SĎ wypĂę BĘ rBĳĄdĂŇ hŇ măĎ rĘmĂ Mn¡Ď oSlĘ
8 yogăŇBĘ M’Ă ť hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ MB¡Ď =dŇ qĎ pĘŇ ’Ć =âlĲ hŇ QĆ ’¿Ą =l‘ČhČ : oBĲ rĘ’Ď MyW¿Ă yĎ

: ySĲĂ pĘŇ nČ Mu¡ĄnČtĘŇ tĂŇ âl¿ hŇ zĆŔJĎ =rSĆ ’Ğ
9 ÉCtŇ ~Ę nĂ yJąĂ hŇ nĎŔ yqĂ ÉrBĎ dĘŇ mĂ tŇ o’ą nĘ =l‘Č wĘ yhĂ nĆę wĎ ykăĂŇ bĘŇ ’vÌĎ ’Ć MyrĂÁ hĎ hĆÄ =l‘Č

=dŇ ‘Č wĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ PŇ o‘ąmĄ hŇ nĳĆqĘ mĂ loqă C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ rbĄŔ ‘Ł Sy’ăĂ =ylĂ BĘ mĂ
10 MyeĳĂêČ No‘ămĘ MyQ¡Ă gČŇlĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć yêÌĂ tČŇ nĲĎ wĘ : CkŇ lĲĎ hĎ Cd¡Ň dĘŇ nĲĎ hŇ mĎŔ hĄ BĘ

: bŇ SĲĄ oy yl¡Ă BĘ mĂ hŇ m¡Ď mĎ SĘ Nê¿Ą’Ć hŇ dËĎŇ ChyĘ yrÌĄ‘Ď=tŇ ’Ć wĘ
11 wyl¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ=yjĲĂ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ wĲČ tŇ ’Ň ŁzŔ=tŇ ’Ć NbăĄŇ yĎwĘ ÉMkĎŇ xĎ hĲĆ Sy’ąĂ hĎ =ymĲĂ

: rbĲĄŇ ‘Ł yl¡Ă BĘ mĂ rB¡Ď dĘŇ UĂ kČŇ hŇ t¿ĎŇ ~Ę nĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ dăĎŇ bĘŇ ’ĲĎ ÉhmĎ =l‘Č HdĳĎŇ GĂ yČwĘ
rm’yw

.s"tw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk TxĚSĎ w’ TCxSĎ ’"sb ,yrq TCxSĎ ,bytk TxĄoS v.7 .T
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yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ rĎoêă =tŇ ’Ć ÉMbĎŇ zĘ‘Ď=l‘Č hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 12

tŇ CrărĂSĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ CkŔ lĘ IăĄwČ : HbĲĎŇ CkŇ lĘ h¿Ď =âlwĘ yl¡Ă oqbĘŇ C‘¿mĘ SĲĎ =âlwĘ MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ 13

: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ MCd¡Ň UĘ lĂ rS¿Ć ’Ğ MylĂŔ ‘ĎBĘ hČ ÉyrĄxĞ’ĲČ wĘ MBĳĎ lĂ
MlËĎ ykĂŇ ’ĞmĲČ ynÌĂnĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 14

MyĂŔoGBČ ÉMytĂŇ oYpĲĂŇ hĞ wĲČ : S’Ň rĲŁ =ymĄ Myt¡ĂŇ yqĂ SĘ hĂ wĘ hŇ nĳĎ‘ĞlĲČ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć 15

dŇ ‘¿Č bŇ rĆxĆŔ hČ =tŇ ’Ć ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ yêąĂ xĘ QČ SĂ wĘ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ wĲČ hŇ UĎ h¡Ą C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ âlă ÉrSĆ ’Ğ
: MtĲĎŇ o’ yt¡ĂŇ oQJČ

hŇ nĎ y’ĳĆobŇ tĘŇ C tŇ on¡ nĘ oqĲ mĘ lĲČ C’¿ rĘqĂ wĘ CnËnĘ oBĲ tĘŇ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 16

yhĂ nĳĆ Cnyl¡Ą ‘Ď hŇ nĎřv¿Ć tĂŇ wĘ hŇ nĎrĘhĄě mČ tĘŇ C : hŇ nĎ’Ň obĲŇ tĎŇ wĘ Cx¡ lĘ SĂ tŇ om¿ kĎŇ xĞhĲČ =l’Ć wĘ 17

‘m¿Č SĘ nĂ yhËĂ nĘ loq¿ yJăĂ : MyĂmĲĎ =ClEĘyĂ Cnyj¡Ą‘ČpĘŇ ‘Č wĘ hŇ ‘ĎŔ mĘ DĂ ÉCnynĄÄ y‘Ą hŇ nĎdĘŇ rąČtĄŇ wĘ 18

CkŇ yl¡Ă SĘ hĂ yJ¿Ă ZrĆ’ĎŔ CnbĘŇ zăČ‘Ď=yJĲĂ Éd’Ł mĘ CnSĘ BąŁ CndĘŇ DĳĎSĚ ëŇ y’ăĄ NoI¡~Ă mĂ
xu¿ČtĂŇ wĘ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉMySĂ nĎ hŇ nĎ‘Ę mąČ SĘ =yJĲĂ : CnytĲĄŇ onJĘ SĘ mĂ 19

: hŇ nĲĎ yqĂ Ht¡ĎŇ C‘rĘ hŇ è¿Ď ’Ă wĘ yhĂ nĆŔ ÉMkĆŇ ytĄŇ onĲ bĘŇ hŇ nĎdĘŇ UąĄlČ wĘ wyjĳĂ =rbČŇ DĘ Mk¡ĆŇ nĘ zĘ’Ď
ZCxŔ mĂ É llĎ o‘ tŇ yrąĂkĘŇ hČ lĘ CnytĳĄŇ onmĘ rĘ’Č BĘ ’B¡Ď CnynĄŔ oQxČ BĘ ÉtwĆmĎÄ hŇ lĎ ‘ąĎ=yJĲĂ 20

MdĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ lăČ bĘŇ nĂ ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ hŇ JŁ ť rBĄę DČ : tŇ obĲŇ xŁ rĘmĲĄ Myr¡ĂCxBĲČ 21

: PŇ iĲĄ ’Č mĘ Ny’¿ĄwĘ rY¡ĄuŁ hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ mĄ rymËĂ ‘ĎkĘŇ C hŇ dĳĆŇ vĎ hČ ynăĄjĘ =l‘Č NmĆ d¡ŇŁ JĘ
otŔ mĎ kĘŇ xĎ BĘ ÉMkĎŇ xĎ lQąĄ hČ tĘŇ yĂ=l’Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 22

sŘ6 yJăĂ : orĲSĘ ‘ĎBĘ ryS¡Ă ‘Ď lQ¿Ą hČ tĘŇ yĂ=l’Č otĳŇ rĎCbĲŇ gĘŇBĂ roB¡ GĂ hČ lQ¿Ą hČ tĘŇ yĂ=l’Č wĘ 23

hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂ ť ůytĂŇ o’ ‘ČdăŇŁ yĎwĘ È lJĄ WĘ hČ lQĄęhČ tĘŇ UĂ hČ lQăĄ hČ tĘŇ yĂ tŇ ’Ň ŁzÂBĘ =M’Ă
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ hŇ QĆ ’¿Ą bĘŇ =yJĲĂ ZrĆ’ĳĎBĎ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ dŇ sĆ xËĆ hŇ WĆ ‘¿Ł
=lJĎ =l‘Č yêĂŔ dĘŇ qČ păĎŇ C hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ hŇ eËĄhĂ 24

ÉNoU‘Č ynąĄBĘ =l‘Č wĘ ModÂ’Ĺ=l‘Č wĘ hŇ dĎę ChyĘ=l‘Č wĘ MyĂrăČYĘ mĂ =l‘Č : hŇ lĲĎ rĘ‘ĎBĘ lCm¡ 25

ÉMyĂoGhČ =lkĎŇ yJąĂ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ hŇ ’ĎŔ pĄŇ yYăĄCYqĘ =lJĎ É l‘Č wĘ bŇ ’ĎŔ om=l‘Č wĘ
: bŇ lĲĄ =ylĄ rĘ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lkĎŇ wĘ MylĂŔ rĄ‘Ğ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ =tŇ ’Ć C‘ămĘ SĂ y

MyĂm¡ČèĎ hČ tŇ ot¿Ň ’Ł mĄ C CdŇ mĎŔ lĘ êĂ =l’Č ÉMyĂoGhČ ëŇ rĆDąĆ=l’Ć hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 2

’Chĳ lbĆŇ hăĆ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ tŇ ou¿ xĚ=yJĲĂ : hŇ UĎ hĲĄ mĄ My¡ĂoGhČ Cêx¿Č yĄ=yJĲĂ CêxĳĎ êĄ=l’Č 3

bŇ h¡Ď zĎbĘŇ C PŇ sĆ k¿ĆŇ BĘ : dŇ YĲĎ ‘ĞUĲČ BĲČ Sr¡ĎxĎ =yd¿ĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ otŔ rĎJĘ r‘Č IăČmĂ ÉZ‘Ą=yJĂ 4

whpyy
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5 hŇ S¿Ď qĘ mĂ rmĆ tÄŁ JĘ : qypĲĂŇ yĎ ’ol¿ wĘ MCq¡ EĘxČ yĘ tŇ obËŇ uĎ mČ bĘŇ C tŇ orÌmĘ sĘ mČ BĘ ChjĳĄ yČyĘ
ÉMhĆ mĄ C’ą rĘyêĲĂ =l’Č CdŇ ‘ĳĎYĘ yĂ âlă yJăĂ ’CW¡ř eĎ yĂ ’oW¿ nĎ CrBĄŔ dČŇ yĘ âlă wĘ ÉhUĎ hĄÄ

6 ìŇ om¡ JĎ Ny’¿ĄmĄ : MtĲĎŇ o’ Ny’¿Ą bŇ yT¡Ą yhĄ =MgČŇ wĘ C‘rĄŔ yĎ âlă =yJĂ
7 ëŇ lĆ măĆ Éì’ĞrĲĎyĂ âlą ymăĂ : hŇ rĲĎCbŇ gĘŇBĂ ì¡Ň mĘ SĂ lod¿Ň gĎŇ wĘ hŇ êËĎ’Č lod¿Ň GĎ hoĳĎhyĘ

Ny’¿ĄmĄ Mt¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ =lkĎŇ bĘŇ C MyËĂoGhČ ymÌĄkĘŇ xČ =lkĎŇ bĘŇ yJăĂ hŇ tĎŇ ’ĳĎ yĎ ì¡Ň lĘ yJ¿Ă MyĂŔoGhČ
8, 9 PŇ sĆ JăĆ : ’ChĲ Z‘¿Ą Myl¡Ă bĎŇ hĞ rs¿Č Cm ClsĳĎ kĘŇ yĂwĘ Cră‘ĞbĘŇ yĂ tŇ x¡Č ’Č bĘŇ C : ìŇ omĲ JĎ

PŇ rĳĄoY ydăĄŇ ywĂ Sr¡ĎxĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ zpĎŔ C’mĲĄ ÉbhĎ zĎwĘ ’bĎę Cy SySăĂ rĘêČmĂ ‘uĎÂrĚmĘ
10 ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhywĲČ : MQĲĎ JĚ Mym¡Ă kĎŇ xĞ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ MSĎŔ CbŇ lĘ ÉNmĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kąĄŇ êĘ

=âlĲ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ S‘ăČrĘêĂ ÉojYĘ uĂ mĂ MlĳĎ o‘ ëŇ lĆ măĆ C MyI¡ĂxČ Myh¿Ă Łl’Ĺ=’ChĲ tŇ mĆŔ ’Ĺ
11 ’IĎŔhČ lăĎ ’Ĺ MohŔ lĘ NCrămĘ ’Ň êĄ ÉhnĎdĘŇ JĂ : omĲ ‘Ę zČ My¡ĂogŇ Clk¿ĂŇ yĎ

’I¡ĎmČ SĘ tŇ ox¿ êĘ =NmĂ C ’‘ËĎrĘ’Č mĲĄ CdŇ bÌČŇ ’Ň yĄ CdŇ bĳČŇ ‘Ğ ’lăĎ ’q¡ĎrĘ’Č wĘ ’I¿ĎmČ SĘ =yDĲĂ
12 otĳŇ mĎ kĘŇ xĎ BĘ lb¡ĄŇ êĄ Nyk¿ĂŇ mĄ oxŔ kŇŁ BĘ ÉZrĆ’ĆÄ hŇ W¿Ą ‘Ł : hŇ QĆ ’ĲĄ
13 hŇ l¿Ć ‘ĞIĲČwČ MyĂmČŔ èĎ BČ ÉMyĂmČÄ Nom¿ hĞ oêÁ êĂ loqÄ lĘ : MyĂmĲĎ SĎ hŇ T¿Ď nĎ ot¡Ň nĎ CbŇ tĘŇ bĂŇ C

: wytĲĎŇ rŁ YĘ ’Ł mĄ xČ Cr¡ ’YĄ oI¿wČ hŇ WĎŔ ‘Ď ÉrTĎ UĎ lČ MyqąĂrĎBĘ ZrĆ’ĳĎř hŇ YăĄqĘ mĂ My’¡Ă WĂ nĘ
14 oJ¡ sĘ nĂ rqĆS¿Ć yJËĂ lsĆ jĳĎ mĂ PŇ r¡ĄoY=lJĎ Syb¿ĂŇ hŁ tŇ ‘ČDČŔ mĂ ÉMdĎŇ ’Ď =lJĎ r‘ąČbĘŇ nĂ
15 Mt¡ĎŇ DĎqĚjĘ tŇ ‘¿ĄBĘ My‘ĳĂêĚ‘Ę êČ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ hŇ UĎ hĄŔ lbĆŇ hăĆ : MBĲĎ xČ Cr¿=âlwĘ
16 l’ĄŔ rĎWĘ yĂÄwĘ ’ChŔ É lJŁ hČ rYąĄoy=yJĲĂ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ qlĆ xăĄ hŇ QĆ ’ĄÁ kĘŇ =âlĲ : CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ
17 ZrĆ’¡ĆmĄ yj¿Ă sĘ ’Ă : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ otĳŇ lĎ xĞ nĲČ TbĆŇ S¡Ą
18 ‘ČlËĄ oq yn¿ĂnĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĲĂ : roYĲ UĎ BČ yêĂ bĘŇ SČ y ëŇ tĳĄŇ ‘ĎnĘ JĂ

: C’YĲĎ mĘ yĂ N‘Čm¿Č lĘ Mh¡Ć lĎ ytĂŇ or¿YĄhĞ wĲČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ M‘ČjăČ BČ ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć
19 ëŇ ’ËČ yêĂ rĘmČŔ ’Ď ynăĂ’Ğ wĲČ ytĳĂŇ JĎ mČ hŇ l¡Ď xĘ nČ yrĂŔ bĘŇ SĂ =l‘Č ÉylĂ yo’¿
20 ÉynĂ ’ĚÄ YĎ yĘ ynąČBĎ CqêĳĎ nĂ yr¡ČtĎŇ ymĄ =lkĎŇ wĘ dŇ DĎŔ SĚ ylăĂ hĽ’ĲĎ : Ce’ĲĆ vĎ ’Ć wĘ yl¡Ă xĽ hŇ z¿Ć
21 My‘ĂŔ rŁ hĲĎ ÉCr‘ĞbĘŇ nĂ yJąĂ : ytĲĎŇ o‘yrĂyĘ Myq¡ĂmĄ C ylĂŔ hĽ’ĲĎ Édo‘ hŇ T¿Ć nŁ =Ny’ĲĄ MnĎŔ y’Ą wĘ

: hŇ YĎ opĲŇ nĎ Mt¡ĎŇ y‘Ă rĘmČ =lkĎŇ wĘ ClyJĂŔ WĘ hĂ âlă ÉNJĄ =l‘Č CSrĳĎdĎŇ âlă ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć wĘ

22 yrÌĄ‘Ď=tŇ ’Ć MCWÂ lĎ NopĳŇ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ lod¡Ň GĎ S‘Čr¿ČwĘ hŇ ’ĎŔ bĎŇ hŇ eăĄhĂ Éh‘Ď CmSĘ loqą
23 âl¿ yJËĂ hoĎŔhyĘ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ : MyeĲĂ êČ No‘¿mĘ hŇ m¡Ď mĎ SĘ hŇ dËĎŇ ChyĘ

Md’l
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ho¡ĎhyĘ ynĂ r¿ĄiĘ yČ : odĲŇ ‘ĞYĲČ =tŇ ’ĲĆ Nyk¡ĂŇ hĎ wĘ ëŇ lĄŔ hŁ Sy’ăĂ lĘ =âlĲ oJĳ rĘDČ Md¡ĎŇ ’Ď lĎ 24

ÉMyĂoGhČ =l‘Č ìę tĘŇ mĲĎ xĞ ëŇ păŇŁ SĘ : ynĂ TĲĄ ‘Ă mĘ êČ =NjĆ ì¡Ň jĘ ’Č BĘ =l’Č TjĳĎ SĘ mĂ BĘ =ëŇ ’Č 25

Clă kĘŇ ’ĲĎ =yJĂ C’rĳĎqĎ âlă ì¡Ň mĘ SĂ BĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ oxŔ jĎ SĘ mĂ É l‘Č wĘ ìŇ C‘Ŕ dĎŇ yĘ=âlĲ rSăĆ ’Ğ
: CUSĲČ hĄ Chw¡ĄnĎ=tŇ ’Ć wĘ ChQĚŔ kČŇ yĘwČ ÉChlĚÄkĎŇ ’Ğ wĲČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ

C‘ě mĘ SĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ ’y, 2

yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ =l’Ć ÉMêĎrĘBČ dĂŇ wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ tŇ yrăĂBĘ hČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć
rCră’Ď l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 3

ytĂŇ yCăĂYĂ rSăĆ ’Ğ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ tŇ yr¿ĂBĘ hČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ‘mČŔ SĘ yĂ âlă ÉrSĆ ’Ğ Sy’ĂŔ hĎ 4

lzĆÁrĘBČ hČ rCJÄ mĂ žMyĂrČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ mĄ MtăĎŇ o’=y’ĲĂ yYĂ ohĲ MoyăBĘ MkĆÃ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć
MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¡ĆYČ ’Ğ=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ MtĎŔ o’ MtăĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ ÉylĂ oqbĘŇ C‘ąmĘ SĂ rmęŁ ’Ň lĄ
=tŇ ’Ć MyqĂÄ hĎ žN‘ČmČ lĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ykĂŔ nŁ ’ăĎ wĘ M‘ĎŔ lĘ ÉylĂ MtĆŇ yyąĂhĘ wĲĂ 5

bŇ lËĎ xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ăĆ ÉMhĆ lĎ tŇ tąĄŇ lĎ MkĆę ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ yêĂ ‘Ę BăČ SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hŇ ‘ĎÁ CbŇ èĘ hČ
rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ ű Nm¿Ą ’Ď rm¡Č ’Ł wĲĎ N‘Č’¿Č wĎ hŇ EĳĆhČ MoIăJČ Sb¡ČŇ dĘŇ C 6

tŇ oY¿ xĚbĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyrąĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ’rĎÄ qĘ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ
: MtĲĎŇ o’ Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ tŇ yrăĂBĘ hČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć C‘ę mĘ SĂ rmĳŁ ’Ň lĄ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ
ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆmĄ MtĎÁ o’ ytĂÄ ol‘ĞhĲČ žMoyBĘ MkĆę ytĄŇ obĲŇ ’ĞBĲČ ytĂŇ dÁŁ ‘Ă hĲČ dŇ ‘ĄÄ hĎ žyJĂ 7

ÉC‘mĘ SĲĎ âlą wĘ : ylĲĂ oqBĘ C‘¡mĘ SĂ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ ‘¡ĄhĎ wĘ MJ¿Ą SĘ hČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č wĘ 8

’ybĂÄ ’Ď wĲĎ ‘rĳĎhĎ MBăĎ lĂ tŇ Cr¡yrĂSĘ BĂ Sy’Ăě CkŔ lĘ IăĄwČ MnĎŔ zĘ’Ď =tŇ ’Ć CFă hĂ =âlĲ wĘ
âl¿ wĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ ytĂŇ yC¿ĂYĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň EËŁ hČ =tŇ yrĲĂBĘ hČ yrÌĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ MhĆÁ ylĄ ‘Ğ

: CWĲ ‘Ď
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ bĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ BĘ ÉrSĆ qĆÄ =’YĎ mĘ nĲĂ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 9

yrČŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ‘Č omă SĘ lĂ ÉCn’ĞmĲĄ rSąĆ ’Ğ MynĂęSŁ ’Ň rĲĂhĎ MtĎÁ obŇ ’Ğ tŇ ŁnÄ wŁ ‘Ğ=l‘Č žCbŇ žSĎ 10

É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ CrpąĄŇ hĄ MdĳĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ Ckę lĘ hĲĎ hŇ UĎ hăĄ wĘ
: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć yêĂ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ ytĂě yrĂBĘ =tŇ ’Ć hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ ybăĄŇ C

Cl¡ kĘŇ CyĲ=âl rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ ’ybąĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ 11

hŇ dĎę ChyĘ yrăĄ‘Ď CkÂ lĘ hĲĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ‘m¡Č SĘ ’Ć âl¿ wĘ ylČŔ ’Ą Cqă ‘ĞzĲĎwĘ hŇ eĎUĳĆ mĂ tŇ ’Ň YăĄ lĎ 12

MhĳĆ lĎ Myr¡ĂFĘ qČ mĘ Mh¿Ą rSËĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć ÉCq‘ĞzĲĎwĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉybĄŇ SĘ yĲŁ wĘ
‘Vwhwwww.bibleist.ru
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13 Cy¿hĎ ìŇ yrĆŔ ‘Ď rjăČ sĘ mĂ yJĂ ť : MtĲĎŇ ‘ĎrĲĎ tŇ ‘¿ĄBĘ Mh¡Ć lĎ C‘yS¿Ă oy=âlĲ ‘ČSËĄ ohwĘ
tŇ SĆ BŔŁ lČ ÉtoxBĘ zĘmĂ MêąĆmĘ WČ MĂlČęSĎ CrĲyĘ tŇ oYă xĚ rjČÂsĘ mĂ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ

: l‘ČBĲĎ lČ rF¿Ą qČ lĘ tŇ ox¡ BĘ zĘmĂ
14 hŇ eăĎrĂ Md¡ĎŇ ‘ĞbĲČŇ ’v¿Ď êĂ =l’Č wĘ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =dŇ ‘ČBĘ É lQĄ jČ tĘŇ êĂ =l’Č hŇ êĎę ’Č wĘ

: MtĲĎŇ ‘ĎrĲĎ dŇ ‘¿ČBĘ yl¡Č ’Ą M’¿Ď rĘqĲĎ tŇ ‘ËĄBĘ ‘ČmĄę SŁ yeĂ năĆy’Ą yJăĂ hŇ QĳĎ pĂŇ tĘŇ C
15 =rWČ bĘŇ C MyBĂŔ rČhĲĎ ÉhtĎŇ UĎ zĂmĘ hĲČ HtąĎŇ oW‘Ğ ytĂę ybĄŇ BĘ ydĂÂydĂŇ ylĲĂ hŇ măĆ
16 hŇ păĄŇ yĘ ÉNnĎ‘ĞrĲČ tŇ yĂ ząČ : yzĂŁlĲ ‘ĞêĲČ z’¿Ď ykĂŇ t¡ĄŇ ‘ĎrĲĎ yJ¿Ă ëŇ yĂlĳĎ ‘ĎmĲĄ CrăbĘŇ ‘Č yĲČ SdĆŇ q¡Ł

ÉS’Ą tŇ y~¿Ă hĂ hŇ lĎę dŇŁ gĘŇ hŇ QăĎ CmhĞ ű loqă lĘ ëŇ mĳĄ SĘ ho¡ĎhyĘ ’r¿ĎqĎ r’Č tŔŁ =yrĂpĘŇ
17 ëŇ yĂl¡Č ‘Ď rB¿Ć DĂ ëŇ tĎŔ o’ ‘ČTăĄ oehČ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhywĲČ : wytĲĎŇ oIlĂ DĎ C‘¡rĎwĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď

MhËĆ lĎ CW¿ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ hŇ dĎę ChyĘ tŇ ybăĄŇ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ tŇ ‘ČÄ rĎ llČ gĘŇBĂ ţ hŇ ‘ĳĎrĎ
18 hŇ ‘ĎdĳĎŇ ’Ą wĲĎ ynĂ ‘¡ČydĂŇ ohĲ ho¿ĎhywĲČ : l‘ČBĲĎ lČ rF¿Ą qČ lĘ ynĂ s¡Ą ‘Ă kĘŇ hČ lĘ
19 xČ obĳŇ TĘ lĂ lbăČŇ Cy PŇ CQ¡ ’Č WbĆŇ k¿ĆŇ JĘ ynĂě’Ğ wĲČ : MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ynĂ t¿ČŇ y’Ă rĘhĂ z’¡Ď

ÉomxĘ lČ BĘ Z‘ąĄ hŇ tĎŇ yxĂÄ SĘ nČ tŇ obę SĎ xĞmĲČ CbăŇ SĘ xĲĎ ű ylăČ ‘Ď=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČÁ yĎ=âlĲ wĘ
: dŇ o‘Ĳ rk¿ĄŇ EĎyĂ=âlĲ om¡ SĘ C MyIĂŔxČ ZrĆ’ăĆmĄ ÉCetĆÄ rĘkĘŇ nĂ wĘ

20 ÉìtĘŇ mĲĎ qĘ nĂ hŇ ’ąĆ rĘ’Ć bŇ lĳĄ wĎ tŇ oy¡lĎ JĘ Nx¿Ą BŁ qdĆŇ YĆŔ TpăĄŇ SŁ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhywĲČ
: ybĲĂŇ yrĂ=tŇ ’Ć ytĂŇ yQ¿Ă GĂ ìŇ yl¡Ć ’Ą yJ¿Ă MhĆŔ mĄ

21 ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=tŇ ’ĲĆ MyS¿Ă qĘ bČŇ mĘ hĲČ tŇ otŔ nĎ‘Ğ ySăĄ nĘ ’Č =l‘Č ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ
: CndĲĄŇ yĎBĘ tŇ Cm¡ tĎŇ âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ MSăĄ BĘ É’bĄŇ eĎtĂŇ âlą rmĳŁ ’Ň lĄ

22 CtŇ măĚ yĎ ÉMyrĂCxBĲČ hČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ dŇ q¡ĄpŇŁ yn¿ĂnĘ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ
23 hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ âl¿ tŇ yrĂě ’Ą SĘ C : bŇ ‘ĲĎrĎBĲĎ CtŇ m¡Ě yĎ MhĆŔ ytĄŇ onăbĘŇ C ÉMhĆ ynĄBĘ bŇ rĆxĆŔ bČŇ
by qyDąĂYČ : MtĲĎŇ DĎqĚjĘ tŇ n¿ČSĘ tŇ ot¡Ň nĎ‘Ğ yS¿Ą nĘ ’Č =l’Ć hŇ ‘ËĎrĎ ’yb¿ĂŇ ’Ď =yJĲĂ MhĳĆ lĎ

‘Č CDę mČ ëŇ tĎŔ o’ rBăĄ dČŇ ’Ğ ÉMyTĂ jĎ SĘ mĂ ëŇ ’ąČ ìŇ ylĳĆ’Ą bŇ yr¡Ă’Ď yJ¿Ă hoĎŔhyĘ ÉhêĎ’Č
2 CSrĎŔ SŁ =MGČ ÉMêĎ‘Ę TČ nĘ : dŇ gĆŇbĲĎŇ ydĄŇ gĘŇB¿Ł =lJĎ Cl¡ SĎ hŇ xĎ lĄŔ YĎ ÉMy‘Ă SĎ rĘ ëŇ rĆDąĆ

: MhĲĆ ytĄŇ oylĘ JĂ mĂ qox¡ rĎwĘ MhĆŔ ypĂŇ BĘ ÉhêĎ’Č bŇ orąqĎ yrĂpĳĆŇ CW‘ăĎ=MGČ Ck¡Ň lĘ yĲĄ
3 N’Ň YăŁ JĘ ÉMqĄêĂ hČ ëŇ êĳĎ’Ă yB¡Ă lĂ ê¿Ď nĘ xČ bĲĎŇ C ynĂ ’Ąě rĘêĂ ynĂ êĎŔ ‘Ę dČŇ yĘ ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ’Č wĘ
4 lbăČŇ ’ĹêĲĆ ÉytČŇ mĎ =dŇ ‘Č : hŇ gĲĎŇrĄhĞ Moy¿lĘ MS¡Ą DĂqĘ hČ wĘ hŇ xĎŔ bĘŇ TĂ lĘ

ÉtomhĄ bĘŇ hŇ tąĎŇ pĘŇ sĎ HbĎę =ybĄŇ SĘ yĲŁ tŇ ‘ăČrĎmĲĄ SbĳĎŇ yyĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ =lJĎ bŇ WĆ ‘¿ĄwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
Pw‘w
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710 hymry 12:5—13:6

ÉhêĎYĘ rČÄ ű Myl¿Ă gĘŇrČ=tŇ ’Ć yJăĂ : CntĲĄŇ yrĂxĞ’ĲČ =tŇ ’Ć hŇ ’¡Ć rĘyĂ âl¿ CrŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ PŇ o‘Ŕ wĎ 5

xČ TĄŔ obŇ hŇ êăĎ’Č ÉMolSĎ ZrĆ’ąĆbĘŇ C MysĳĂ CihČ =tŇ ’Ć hŇ r¡ĆxĞtĲČŇ êĘ ëŇ y’¿ĄwĘ ìŇ C’Ŕ lĘ IČwČ
ÉhUĎ hĄÄ =MGČ ìŇ ybĂę ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C ìŇ yxăĆ ’Č =MgČŇ yJÌĂ : NDĲĄrĘIČhČ No’¿ gĘŇBĂ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ ëŇ y’¿ĄwĘ 6

Cr¿BĘ dČŇ yĘ=yJĲĂ MBĎŔ NmăĄ ’ĞêĲČ =l’Č ’lĳĄ mĎ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ C’¿ rĘqĲĎ hŇ UĎ hËĄ =MGČ ëŇ bĎŔ CdŇ gĘŇBăĎ
: tŇ obĲŇ oT ìŇ yl¡Ć ’Ą

yS¡Ă pĘŇ nČ tŇ Cd¿Ň dĂŇ yĘ=tŇ ’Ć yêĂ tËČŇ nĎ ytĳĂŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć yêĂ SĘ T¡Č nĎ ytĂŔ yBĄ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ zČÄ‘Ď 7

Hl¡Ď oqBĘ ylËČ ‘Ď hŇ n¿ĎtĘŇ nĲĎ r‘Č IĳĎbČŇ hŇ yăĄrĘ’Č JĘ yt¡ĂŇ lĎ xĞ nĲČ yQ¿Ă =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ : hĎ ybĲĆŇ yĘ’ĲŁ PŇ k¿ČŇ BĘ 8

Ckę lĘ hĎ ylĳĆ‘Ď bŇ ybăĂŇ sĎ TyĂ‘¡ČhČ ylĂŔ ÉytĂŇ lĎ xĞ nĲČ ‘Č CbąŇ YĎ TyĂ‘ČÄ hČ : hĎ ytĲĂŇ ’Ň nĄWĘ NJ¿Ą =l‘Č 9

ymĂŔ rĘkČŇ CtăŇ xĞSĲĂ ÉMyBĂ rČ My‘ąĂrŁ : hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Cyt¿ĎŇ hĄ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ =lJĎ CpËŇ sĘ ’Ă 10

: hŇ mĲĎ mĎ SĘ rB¿Č dĘŇ mĂ lĘ yt¡ĂŇ DĎmĘ xĆ tŇ q¿ČlĘ xĆ =tŇ ’Ć CnËtĘŇ nĲĎ ytĳĂŇ qĎ lĘ xĆ =tŇ ’Ć Cs¡ sĘ BĲŁ
Ny’¿Ą yJËĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉhUĎ SČ nĎ hŇ mĳĎ mĄ SĘ yl¡Č ‘Ď hŇ l¿Ď bĘŇ ’ĲĎ hŇ mĎŔ mĎ SĘ lĂ ÉHmĎ WĎ 11

yJăĂ MydĂŔ dĘŇ SĲŁ C’BĎ ť rBĎę dĘŇ UĂ BČ MyăĂpĎŇ SĘ =lJĎ =l‘ĲČ : bŇ lĲĄ =l‘Č MW¿Ď Sy’¡Ă 12

Mol¡ SĎ Ny’¿Ą ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č wĘ ZrĆ’¡Ć=hŇ YĄqĘ mĂ hŇ lĎŔ kĘŇ ’ĲŁ ÉhoĎhylĲČ bŇ rĆxąĆ
ÉCSbŇŁ C Cl‘ĳĂoy âlă Cl¡ xĘ nĆ CrYĎŔ qĎ MyYăĂ qŁ wĘ ÉMyFĂ xĂ C‘ąrĘzĲĎ : rWĲĎ BĎ =lkĎŇ lĘ 13

: hoĲĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¡xĞmĲĄ MkĆŔ ytĄŇ ’ăŁ CbŇ êĘ mĂ
=rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ xĞ eĲČBĲČ ÉMy‘Ă gĘŇ eĲŁ hČ My‘ĂŔ rĎhĲĎ ÉynČkĄŇ SĘ =lJĎ =l‘Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 14

MtĎŔ mĎ dĘŇ ’Č l‘ăČmĄ ÉMSĎ tĘŇ nĲŁ ynąĂnĘ hĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć yêĂ lĘ x¿Č nĘ hĂ
sŘ7 MtĎŔ o’ ySăĂ tĘŇ nĎ ÉyrĄxĞ’ĲČ hŇ yĎęhĎ wĘ : MkĲĎŇ oêmĂ Soê¿’Ć hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ 15

hŇ yĎÃhĎ wĘ : oYĲ rĘ’Č lĘ Sy’¿Ă wĘ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČlĘ Sy’¿Ă MytËĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ MyêĳĂ mĘ xČ rĲĂwĘ bŇ CS¡ ’Ď 16

hoĎŔhyĘ=yxČ ÉymĂ SĘ BĂ ‘ČbąĄŇ èĎ hĂ lĘ yUĂÁ ‘Č ykĄÄ rĘDĲČ=tŇ ’Ć žCdŇ mĘ lĘ yĂ dŇ măŁ lĎ =M’Ă
M’¡Ă wĘ : yUĲĂ ‘Č ëŇ ot¿Ň BĘ Cn¡bĘŇ nĂ wĘ l‘ČBĳĎ BČ ‘Čb¡ĄŇ èĎ hĂ lĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉCdŇ UĘ lĂ rSąĆ ’ĞJĲČ 17

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ B¡Ą ’Č wĘ Sot¿Ň nĎ ’ChË hČ yoG¿hČ =tŇ ’Ć yêĂÁ SĘ tČŇ nĎÄ wĘ C‘mĳĎ SĘ yĂ âlă

oê¡mĘ WČ wĘ MyêĂŔ SĘ jĂ roză’Ą ÉìQĘ tĎŇ ynąĂqĎ wĘ ëŇ olÂhĎ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ gy
hoĳĎhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ roz¡’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ n¿ĆqĘ ’Ć wĲĎ : Ch’ĲĄ bĂŇ tĘŇ âl¿ MyĂU¡ČbČŇ C ìŇ ynĳĆtĘŇ mĎ =l‘Č 2

: ynĲĎtĘŇ mĎ =l‘Č MW¡Ă ’Ď wĲĎ
tĎŇ yn¡ĂqĎ rS¿Ć ’Ğ rozË’Ą hĎ =tŇ ’Ć xqÌČ : rmĲŁ ’Ň lĄ tŇ yn¿ĂSĄ yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhÌĂ yĘwČ 3, 4

: ‘lČ iĲĎ hČ qyq¿ĂnĘ BĂ MS¡Ď Chn¿ĄmĘ TĎ wĘ hŇ tĎŇ rĎŔ jĘ ëŇ ăĄl ÉMCqwĘ ìŇ ynĳĆtĘŇ mĎ =l‘Č rSăĆ ’Ğ
Zu¡ĄmĂ yhĂě yĘwČ : ytĲĂŇ o’ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ tŇ rĳĎpĘŇ BĂ Chn¡ĄmĘ TĘ ’Ć wĲĎ ëŇ lĄě’Ą wĲĎ 5, 6
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13:7—20 hymry 711

ÉMèĎ mĂ xqąČwĘ hŇ tĎŇ rĎŔ jĘ ëŇ ăĄl MCqť ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎ
7 rjęŁ xĘ ’Ć wĲĎ hŇ tĎŇ rĎŔ jĘ ëŇ ăĄl’Ą wĲĎ : MSĲĎ =onmĘ TĎ lĘ ìŇ yt¡ĂŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’Ğ rozŔ’Ą hăĎ =tŇ ’Ć

tŇ xăČ SĘ nĂ ÉheĄhĂ wĘ hŇ UĎ SĳĎ wyêăĂ nĘ mČ TĘ =rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ hČ =NmĂ rozŔ’Ą hăĎ =tŇ ’Ć ÉxuČ ’Ć wĲĎ
: lJĲŁ lČ xl¡Č YĘ yĂ âl¿ rozŔ’Ą hĎ

8, 9 tŇ yxĂÂSĘ ’Č hŇ kĎŇ JĎ ţ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
10 ‘rĎÁ hĎ hŇ EĆÄhČ žM‘ĎhĎ : bŇ rĲĎhĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ No’¿ GĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dËĎŇ ChyĘ No’Ì GĘ =tŇ ’Ć

Ckę lĘ IĲĄwČ MBĎŔ lĂ tŇ CrărĂSĘ BĂ ÉMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ yrČę bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ‘Č omă SĘ lĂ ű MynăĂ’ĞUĄ hĲČ
hŇ EĆŔhČ roză’Ą JĎ ÉyhĂ ywĂ MhĳĆ lĎ tŇ wăŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ C Md¡ĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ

11 Sy’Ăę =ynĄtĘŇ mĎ =l’Ć rozÁ’Ą hĎ qBČÄ dĘŇ yĂ žrSĆ ’ĞJĲČ yJĂÃ : lJĲŁ lČ xl¡Č YĘ yĂ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ
ÉhdĎŇ ChyĘ tŇ yBąĄ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ tŇ yBĄÄ =lJĎ =tŇ ’Ć ylČ ’Ą ţ yêĂ qĘ BăČ dĘŇ hĂ NJăĄ
âl¡ wĘ tŇ rĆ’ĳĎpĘŇ tĂŇ lĘ C hŇ Q¡Ď hĂ tĘŇ lĂ wĘ MS¿Ą lĘ C M‘ĎŔ lĘ ÉylĂ tŇ oy¿hĘ lĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ

12 yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MhĆÁ ylĄ ’Ğ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : C‘mĲĄ SĎ
É‘ČdÄŁ yĎhĞ ìŇ ylĆŔ ’Ą CrămĘ ’ĲĎ wĘ NyĂyĳĎ ’lĄ UăĎ yĂ lbĆŇ n¡Ą=lJĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

13 hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ ylĄ ’Ğ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : NyĂyĲĎ ’lĄ U¿Ď yĂ lbĆŇ n¡Ą=lkĎŇ yJ¿Ă ‘dČŔ nĄ âlă
žMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň ŁEłhČ ZrĆ’ÀĎhĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć ’QăĄ mČ mĘ ynăĂnĘ hĂ
yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ My’Ăę ybĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ o’Á sĘ JĂ =l‘Č dŇ wĂÄdĎŇ lĘ

14 MynËĂBĎ hČ wĘ tŇ obÌŇ ’Ď hĲĎ wĘ wyxĂÁ ’Ď =l’Ć Sy’ĂÄ žMyêĂ YĘ jČ nĂ wĘ : NorĲJĎ SĂ MĂl¡Ď SĎ CrĲyĘ
: MtĲĎŇ yxĂ SĘ hČ mĲĄ Mx¡Ą rČ’Ğ âl¿ wĘ sCxË ’Ď =âlĲ wĘ lomÌ xĘ ’Ć =âlĲ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ wD¡ĎxĘ yČ

15, 16 žCnêĘ : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ChBĳĎ gĘŇêĂ =l’Č Cnyz¡Ă’ĞhĲČ wĘ C‘¿mĘ SĂ
Mk¡ĆŇ ylĄ gĘŇrČ Cp¿Ň GĘ nČtĘŇ yĲĂ MrĆTËĆbĘŇ C ëŇ SĂŔ xĘ yČ MrĆTăĆBĘ ÉdobŇ JĎ MkąĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhylĲČ
: lpĲĆŇ rĎ‘ĞlĲČ tŇ ySĂ yĎ tŇ wĆmĎŔ lĘ YČ lĘ HmăĎ WĎ wĘ Éro’lĘ MtąĆŇ yCĂqĂ wĘ PŇ SĆ nĳĎ yrĄhăĎ=l‘Č

17 ‘ČmÄŁ dĎŇ wĘ hŇ wĳĎgĄŇ ynăĄjĘ mĂ yS¡Ă pĘŇ nČ=hŇ JĲĆ bĘŇ êĂ Myr¿ĂêĎsĘ mĂ BĘ hĎ C‘Ŕ mĎ SĘ tĂŇ âlă ÉM’Ă wĘ
: hoĲĎhyĘ rdĆŇ ‘¿Ą hŇ B¡Ď SĘ nĂ yJ¿Ă hŇ ‘ĎŔ mĘ DĂ ÉynĂ y‘Ą dŇ rąČtĄŇ wĘ ‘mČÁ dĘŇ êĂ

18 MkĆŔ ytĄŇ oSă ’ĞrĘmČ ÉdrČyĎ yJąĂ CbŇ SĳĄ ClyjăĂ SĘ hČ hŇ r¡ĎybĂŇ GĘ lČ wĘ ëŇ lĆ UËĆ lČ rm¿Ł ’Ĺ
19 hŇ dËĎŇ ChyĘ tŇ lÌĎ gĘŇhĎ xČ tĳĄŇ jŁ Ny’ăĄwĘ Cr¡GĘ sĚ bŇ gĆŇ eËĆhČ yr¿Ą‘Ď : MkĲĆŇ êĘ rĘ’Č pĘŇ êĲĂ tŇ rĆT¡Ć‘Ğ

: MymĲĂ olSĘ tŇ l¿Ď gĘŇhĎ HQ¡Ď JĚ
20 N’Ň Y¡Ł ëŇ lĎŔ =NêČ nĂ ÉrdĆŇ ‘ĄÄ hĎ hŇ IĄę’Č NopĳŇ ~Ď mĂ My’¡Ă BĎ hČ y’Ŕ rř w ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄ y’ąř V

Ktr’pt
’"yd ,b"d ,y"b Myrpsb yrqw bytk Nkw yrqw bytk C’WĘ y’xndml ,yrq C’WĘ ,bytk y’Ă WĘ y’br‘ml v.20 .gy
,b"d ,y"k Myrpsb yrqw bytk Nkw yrqw bytk C’rĘC y’xndml ,yrq C’rĘC ,bytk y’Ă rĘC y’br‘ml v.20 .d"ydw
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712 hymry 13:21—14:13

ëŇ yĂlËČ ‘Ď Mt¿ĎŇ ’Ł êĘ dĘŇ UČÄ lĂ êĘ ’Č wĘţ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď dŇ qăŁ pĘŇ yĂ=yJĲĂ ÉyrĂmĘ ’Ň êĲŁ =hŇ mČ : ëŇ êĲĄrĘ’Č pĘŇ êĂ 21

ykąĂŇ wĘ : hŇ dĲĎŇ lĄ tŇ SĆ ’¿Ą om¡ JĘ ëŇ CzŔxĹ’Ň yŁ ÉMylĂ bĎŇ xĞ ’olą hĞ S’Ň rĳŁ lĘ Myp¡ĂŇ QĚ ’Č 22

ëŇ yĂl¡Č CS Cl¿ gĘŇ nĂ ëŇ nËĄwŁ ‘Ğ bŇ rÌŁ BĘ hŇ QĆ ’ĳĄ ynĂ ’ăĚrĎqĘ ‘Č CD¡mČ ëŇ bĄŔ bĎŇ lĘ BĂ ÉyrĂmĘ ’Ň tĲŇŁ
ÉMêĆ’Č =MGČ wytĳĎŇ rŁ BĚ rĘbČŇ xĞ rm¡Ą nĎ wĘ orŔ o‘ ÉySĂ CJ ëŇ pąŇŁ hĞ yĲČhĞ : ëŇ yĂbĲĎŇ qĄ‘Ğ Cs¿ mĘ xĘ nĆ 23

: rBĲĎ dĘŇ mĂ xČ Cr¡lĘ rbĳĄŇ o‘=SqČ JĘ MY¡Ą ypĂŇ ’Ğ wĲČ : ‘ČrĲĄhĎ yd¡ĄŇ UĚ lĂ bŇ yTĂŔ yhĄ lĘ Clă kĘŇ Cê 24

ytĂŔ o’ êĘ xČ kăČŇ SĎ ÉrSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yê¡Ă ’Ă mĲĄ ëŇ yĂDËČmĂ =tŇ nĲĎmĘ ëŇ lÌĄ rĎogĲŇ hŇ zăĆ 25

hŇ ’¡Ď rĘnĂ wĘ ëŇ yĂ nĳĎjĎ =l‘Č ëŇ yĂl¡Č CS yêĂ pĘŇ W¿Č xĎ ynËĂ’Ğ=MgČŇ wĘ : rqĆèĲĎ BČ yx¡Ă TĘ bĘŇ êĂ wĲČ 26

hŇ dĆŔ vĎ BČ Éto‘bĎŇ GĘ =l‘Č ëŇ tĄŔ CnzĘ tŇ UăČ zĂ ÉëyĂtČÄ olhĞYĘ mĂ C ëŇ yĂpąČŇ ’Ě nĲĂ : ëŇ nĲĄ olqĘ 27

: dŇ ‘ĲŁ yt¡ČŇ mĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ yrĂŔ hĞTĘ tĂŇ âlă MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉëlĎ yo’¿ ëŇ yĂYĳĎCuSĂ ytĂŇ y’¡Ă rĎ
yr¡ĄbĘŇ DĂ=l‘Č ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ dy
tŇ x¿Č wĘYĂř wĘ ZrĆ’ĳĎlĎ CrădĘŇ qĲĎ Cl¡ lĘ mĘ ’Ě hĎ yr¿Ć‘ĎSĘ C hŇ dĎŔ ChyĘ hŇ lăĎ bĘŇ ’ĲĎ : tŇ orĲ~Ď BČ hČ 2

MybĂÂ GĄ=l‘Č C’BăĎ MyĂUĳĎlČ Mh¡ yrwř‘Y Cx¿ lĘ SĲĎ MhĆŔ yrĄDăĂ’Č wĘ : hŇ tĎŇ lĲĎ ‘Ď MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ 3

: MSĲĎ ’Ň rŁ Cp¿Ň xĎ wĘ Cm¡ lĘ kĘŇ hĎ wĘ CSB¿Ł MqĎŔ yrĄ ÉMhĆ ylĄ kĘŇ CbŇ SąĎ MyĂmČę C’YĘ măĎ =âl
Cp¿Ň xĎ Myr¡ĂJĎ ’Ă CSB¿Ł ZrĆ’ĳĎBĎ MSĆ g¡ĆŇ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ yJËĂ hŇ êĎxČŔ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ rCbąŇ ‘ĞBĲČ 4

: ’SĆ DĲĆ hŇ y¡ĎhĎ =âlĲ yJ¿Ă bŇ ozĳ‘Ď wĘ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉtlĆ IĆÄ’Č =MgČŇ yJąĂ : MSĲĎ ’Ň rŁ 5

Ny’¿Ą=yJĂ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄ Cl¿ JĎ MyeĳĂêČJČ xČ Cr¡ Cp¿Ň ’ĞSĲĎ MyĂŔpĎŇ SĘ =l‘Č CdăŇ mĘ ‘ĲĎ ÉMy’Ă rĎpĘŇ C 6

CB¿ rČ=yJĲĂ ìŇ mĳĆ SĘ N‘ČmăČ lĘ hŇ W¡Ą ‘Ğ hoĎěhyĘ CnbĎŔ Cn‘ăĎ ÉCnynĄÄ wŁ ‘Ğ=M’Ă : bŇ WĆ ‘ĲĄ 7

hŇ UĎ ląĎ hŇ rĳĎYĎ tŇ ‘ăĄBĘ o‘¡ ySĂ omĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉhwĄqĘ mĂ : Cn’Ň TĲĎ xĎ ì¿Ň lĘ Cnyt¡ĄŇ bŇŁ CSmĘ 8

MhĎŔ dĘŇ nĂ Sy’ăĂ JĘ ÉhyĆhĘ tĲĂŇ hŇ UĎ ląĎ : NClĲ lĎ hŇ T¿Ď nĎ xČ r¡Ą’Ł kĘŇ C ZrĆ’ĎŔ BĎ rgăĄŇJĘ ÉhyĆhĘ tĲĂŇ 9

Cnyl¿Ą ‘Ď ìËŇ mĘ SĂ wĘ hoĎęhyĘ CnBăĄ rĘqĂ bĘŇ hŇ êÌĎ’Č wĘ ‘Č ySĳĂ ohlĘ lkăČŇ Cy=âlĲ roB¡ gĂŇJĘ
: CnxĲĄ eĂ êČ =l’Č ’r¡ĎqĘ nĂ

CkŇ WĳĎ xĎ âlă Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČ ‘Č CnŔ lĎ ÉCbŇ hĞ’ĲĎ NJąĄ hŇ EĆęhČ M‘ăĎlĎ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ 10

: MtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ dŇ q¡Ł pĘŇ yĂwĘ MnĎŔ wŁ ‘Ğ rJăŁ zĘyĂ ÉhêĎ‘Č MYĎŔ rĎ âlă ÉhoĎhywĲČ
: hŇ bĲĎŇ oTlĘ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =dŇ ‘ČBĘ lQËĄ jČ tĘŇ êĂ =l’Č ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 11

yeĂ năĆy’Ą hŇ x¡Ď nĘ mĂ C hŇ l¿Ď ‘Ł ClË ‘ĞyĲČ ykÌĂŇ wĘ MtĎŔ eĎrĂ=l’Ć É‘ČmĄÄ SŁ yeĂ nąĆy’Ą CmYĚę yĎ yJăĂ 12

rmČÂ’Ł wĲĎ : MtĲĎŇ o’ hŇ Q¿Ć kČŇ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rbĆŇ DĆŔ bČŇ C bŇ ‘ăĎrĎbĎŇ C ÉbrĆxĆÄ BČ yJĂę MYĳĎ rŁ 13

bŇ rĆxĆŔ C’ă rĘtĂŇ =âlĲ ÉMhĆ lĎ MyrąĂmĘ ’ĲŁ My’ĂÁ bĂŇ eĘ hČ hŇ eĄÄhĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű HhăĎ ’Ğ
b‘rw

.b"d Nkw yrqw bytk MhĆyrĄy‘ĂYĘ ’"sb ,yrq MhĆrĄy‘ĂYĘ ,bytk MhĄyrĄo‘YĘ v.3 .’ry‘z +Y v.2 .dy
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: hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ BČ MkĆŔ lĎ NêăĄ’Ć ÉtmĆ ’Ĺ Molą SĘ =yJĲĂ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl bŇ ‘¡ĎrĎwĘ

14 ÉMyêĂ xĘ lČ SĘ âlą ymĂŔ SĘ BĂ My’ăĂ BĘ nĂ ÉMy’Ă bĂŇ eĘ hČ rqĆSĆ ť ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
É lwlř’w MsĆ qąĆwĘ rqĆSĆÁ NozÄxĞ MhĳĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘB¡Č dĂŇ âl¿ wĘ MytĂŔ yCĂYĂ âlă wĘ

15 =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : MkĲĆŇ lĎ My’¿Ă BĘ nČtĘŇ mĲĂ hŇ UĎ h¡Ą MBĎŔ lĂ tŇ CmrĘtČŇ wĘ
ůMyêĂ xĘ lČ SĘ =âlĲ ynăĂ’Ğ wĲČ ÈymĂ SĘ BĂ My’ăĂ BĘ eĂ hČ My’ĂÂbĂŇ eĘ hČ =l‘ĲČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď
bŇ rĆxąĆBČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎBĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ âl¿ bŇ ‘ĎŔ rĎwĘ bŇ rĆxăĆ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ ÉhUĎ hĄÄ wĘ

16 My’ăĂ BĘ nĂ hŇ UĎ hăĄ =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ wĘ : hŇ UĎ hĲĄ hĎ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ CUêČŔ yĂ Éb‘ĎrĎbĲĎŇ C
bŇ rĆxĆę hČ wĘ bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ ű ynăĄjĘ mĂ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ tŇ oYÄ xĚBĘ žMykĂŇ lĎ SĘ mĚ CyăhĘ yĲĂ MhĆÃ lĎ
yê¿Ă kĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ MhĳĆ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C Mh¡Ć ynĄbĘŇ C MhĆŔ ySĄ nĘ hŇ UĎ hăĄ hŇ UĎ hĄŔ lĎ ÉrBĄ qČ mĘ Ny’ąĄwĘ

17 hŇ nĎdĘŇ rČÄ êĄ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉMhĆ ylĄ ’Ğ êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MtĲĎŇ ‘ĎrĲĎ=tŇ ’Ć Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ
hŇ rĎę BĘ SĘ nĂ lodÁ GĎ rbĆŇ SĆÄ žyJĂ hŇ nĎ ymĳĆdĘŇ êĂ =l’Č wĘ Mm¡Ď oywĘ hŇ lĎ yĘl¿Č hŇ ‘ËĎmĘ DĂ yn¿Čy‘Ą

18 ÉheĄhĂ wĘ hŇ dĆę vĎ hČ ytĂŇ ’Ň YăĎ yĎ=M’Ă : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ l¿Ď xĘ nČ hŇ J¡Ď mČ yUĂŔ ‘Č=tŇ BČ ÉtlČ CtŇ BĘ
=MgČŇ=yJĲĂ bŇ ‘ĳĎrĎ y’ăĄClxĞêĲČ hŇ e¡ĄhĂ wĘ ry‘ĂŔ hĎ ytĂŇ ’Ň BăĎ ÉM’Ă wĘ bŇ rĆxĆŔ =ylĄ lĘ xČ

19 s’ÄŁ mĎ hĞ : C‘dĲĎŇ yĎ âl¿ wĘ ZrĆ’¡Ć=l’Ć Cr¿xĞsĲĎ NhËĄ JŁ =MgČŇ ’ybÌĂŇ nĎ
Ny’¿ĄwĘ CntĎŔ yJĂ hĂ É‘Č CDÄ mČ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ hŇ lăĎ ‘ĞGĲĎ ÉNoIYĂ BĘ =M’Ă hŇ dĎę ChyĘ=tŇ ’Ć êĎsĘ ’ČÁ mĎ
: hŇ tĲĎŇ ‘ĎbĘŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ’j¡Ą rĘmČ tŇ ‘¿ĄlĘ C bŇ oTŔ Ny’ăĄwĘ ÉMolSĎ lĘ hŇ CąĄqČ ’jĳĄ rĘmČ Cnl¡Ď

20, 21 N‘ČmăČ lĘ ÉZ’Č nĘ êĂ =l’Č : ëŇ lĲĎ Cn’Ň T¡Ď xĎ yJ¿Ă CnytĳĄŇ obŇ ’Ğ NwăŁ ‘Ğ Cn‘¡ĄSĘ rĂ hoËĎhyĘ Cn‘Ę dÌČŇ yĎ
22 SyĄÄhĞ : CnêĲĎ ’Ă ì¡Ň tĘŇ yrĲĂBĘ rp¿ĄŇ êĎ =l’Č rkěŁ zĘ ìŇ dĳĆŇ obŇ kĘŇ ’iăĄ JĂ lB¡Ą nČêĘ =l’Č ìŔ mĘ SĂ

=hŇ êĎ’Č âlÄhĞ MybĳĂŇ bĂŇ rĘ CnăêĘ yĂ MyĂm¡ČèĎ hČ =M’Ă wĘ MymĂŔ SĂ gĘŇmČ ÉMyĂoGhČ yląĄbĘŇ hČ BĘ
: hŇ QĆ ’ĲĄ =lJĎ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¡Ă ‘Ď hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ ëŇ QĎŔ =hŇ CĆqČ nĘ CÄ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ’ChÁ

wT É l’Ą CmSĘ C hŇ SąĆ mŁ dŇ mÄŁ ‘ĞyĲČ=M’Ă ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ sŘ8

2 hŇ yËĎhĎ wĘ : C’YĲĄ yĄwĘ yn¡ČjĎ =l‘ČmĲĄ xQ¿Č SČ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ =l’Ć yS¡Ă pĘŇ nČ Ny’¿Ą ynČŔ pĎŇ lĘ
rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ ylĄ ’Ğ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ’YĳĄ nĄ hŇ nĎ’ăĎ ìŇ yl¡Ć ’Ą Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ =yJĂ
rS¿Ć ’Ğ wĲČ bŇ ‘ĎŔ rĎlĲĎ Éb‘ĎrĎlĲĎ rSąĆ ’Ğ wĲČ bŇ rĆxĆŔ lČ ÉbrĆxĆÄ lČ rSąĆ ’Ğ wĲČ ÉtwĆUĎÄ lČ tŇ wĆUąĎlČ

3 hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉtoxjĎ SĘ mĂ ‘BąČ rĘ’Č MhĆÁ ylĄ ‘Ğ yêĂÄ dĘŇ qČ pĲĎŇ C : ybĂŇ èĲĆ lČ yb¡ĂŇ èĘ lČ
=tŇ ’Ć wĘ MyĂmËČèĎ hČ PŇ o‘Ì=tŇ ’Ć wĘ bŇ xĳŁ sĘ lĂ Myb¡ĂŇ lĎ JĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ gŇrŔŁ hĞlĲČ bŇ rĆxăĆhČ =tŇ ’Ć

4 tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ lĘ hŇ ‘Ď wĎzĘlĂ MyêăĂ tČŇ nĘ C : tŇ yxĲĂ SĘ hČ lĘ C lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ m¿Č hĹBĲĆ
Zr’h

.b"d Nkw yrqw bytk lylĂ ’ĹwĆ ’"sb ,yrq lylĂ ’ĹwĆ ,bytk lCl’ĹwĆ v.14
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hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ l‘¿Č hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ=NbĆŇ hŇ èąĆ nČmĘ llČ gĘŇBĂ ţ ZrĆ’ĳĎhĎ
ymăĂ C ëŇ ĳĎl dŇ Cnă yĎ ym¡Ă C MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉëyĂlČÄ‘Ď lmąŁ xĘ yČ=ymĲĂ yJĂ ţ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ 5

roxă ’Ď ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ytËĂŇ ’Ł êĘ SĘ T¿Č nĎ êĘ ’ăČ : ëŇ lĲĎ MŁl¡ SĎ lĘ l’¿Ł SĘ lĂ rCsŔ yĎ 6

Mr¿ĄzĘ’Ć wĲĎ : MxĲĄ eĎhĂ ytĂŇ y’¡ĄlĘ nĂ ëŇ tĄŔ yxĂ SĘ ’Č wĲĎ ÉëyĂlČÄ‘Ď ydąĂŇ yĎ=tŇ ’Ć T’ČÄ wĎ ykĂŇ lĳĄ êĄ 7

Mh¡Ć ykĄŇ rĘDČmĂ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉyêĂ dĘŇ BČÄ ’Ă yêĂ lĘ JąČ SĂ ZrĆ’ĳĎhĎ yrăĄ‘ĞSĲČ BĘ hŇ r¡ĆzĘmĂ BĘ
M’ËĄ =l‘Č Mh¿Ć lĎ ytĂŇ ’Ň bĄÄ hĄ MyUĂŔ yČ loxă mĄ ÉwtĎŇ nŁ mĘ lĘ ’Č yląĂ =CmYĘ ‘ĲĎ : CbŇ SĲĎ =’ol 8

: tŇ olĲ hĎ bĆŇ C ry‘¡Ă M’ŔŁ tĘŇ jĂ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď yêĂ lĘ jąČ hĂ MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ BĲČ dŇ dăĄŇ SŁ rCx¡ BĎ
Mm¡Ď oy dŇ ‘¿Ł BĘ HSËĎ mĘ SĂ hŇ ’Ď BĎ HSËĎ pĘŇ nČ hŇ x¿Ď pĘŇ nĎ hŇ ‘Ďę bĘŇ èĂ hČ tŇ dĆŇ lăĆ yŁ hŇ lĎÂlĘ mĘ ’Ě 9

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ yn¿ĄpĘŇ lĂ NêËĄ’Ć bŇ rĆxÌĆlČ MtĎę yrĂ’ĲĄ SĘ C hŇ rĎpĳĄŇ xĎ wĘ hŇ SĎ oBă
Nod¡Ň mĎ Sy’¿Ă wĘ bŇ yrËĂ Sy’¿Ă ynĂ êĂę dĘŇ lĂ yĘ yJăĂ yUĂŔ ’Ă ylăĂ =yo’Ĳ 10

rmăČ ’Ď : ynĂ wlĲČ lĘ qČ mĘ hŇŁQ¿ JĚ yb¡ĂŇ =CSnĲĎ=âlwĘ ytĂŇ yS¿Ă nĎ=âlĲ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ lĘ 11

hŇ ‘ËĎrĎ tŇ ‘¿ĄBĘ ìę bĘŇ yêĂ ‘Ę GăČpĘŇ hĂ ű ’olă =M’Ă bŇ oTĳ lĘ ìŇ tĂŇ orSĎ âl¿ =M’Ă hoĎŔhyĘ
: tŇ SĆ xĲŁ nĘ C Nop¡Ň ~Ď mĂ lzËĆrĘBČ ű lzÌĆrĘBČ ‘ČrÄŁ yĎhĞ : bŇ yĲĄ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ r¡ĎYĎ tŇ ‘¿ĄbĘŇ C 12

=lkĎŇ bĘŇ C ìŇ yt¡ĆŇ w’Ň FŁ xČ =lkĎŇ bĘŇ C ryxĳĂ mĘ bĂŇ âlă Nê¡Ą’Ć zb¿ČŇ lĎ ìŇ ytËĆŇ orYĘ o’wĘ ìÌŇ lĘ yxĄ 13

hŇ x¿Ď dĘŇ qĎ S’ËĄ =yJĂ êĎ‘Ę dĳĎŇ yĎ âlă ZrĆ’¡ĆBĘ ìŇ ybĆŔ yĘ’ăŁ =tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ : ìŇ ylĲĆ CbŇ GĘ 14

ynĂ rąĄkĘŇ zĎ hoĎęhyĘ êĎ‘Ę dăČŇ yĎ hŇ êÌĎ’Č : dŇ qĲĎ Cê Mk¿ĆŇ ylĄ ‘Ğ yj¡Ă ’Č bĘŇ 15

yt¿ĂŇ ’Ą WĘ ‘DČě ynĂ xĳĄ uĎ êĂ ì¡Ň jĘ ’Č ëŇ rĆ’¿ĆlĘ =l’Č ypČŔ dĘŇ răŁ mĄ ÉylĂ MqĆeąĎhĂ wĘ ÉynĂ dĄÄ qĘ pĎŇ C
NoW¡ WĎ lĘ ylĂŔ ìŇ yrĆbĎŇ dĘŇ yhąĂ yĘwČ MlĄŔ kĘŇ ’ăŁ wĎ ÉìyrĆÄ bĎŇ dĘŇ C’ą YĘ mĘ nĂ : hŇ jĲĎ rĘxĆ ìŇ yl¡Ć ‘Ď 16

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ylČŔ ‘Ď ÉìmĘ SĂ ’rąĎqĘ nĂ =yJĲĂ ybĳĂŇ bĎŇ lĘ tŇ xăČ mĘ WĂ lĘ C
ÉìdĘŇ yĲĎ ynąĄjĘ mĂ zŁlĳ ‘Ę ’Ć wĲĎ Myq¡ĂxĞWĲČ mĘ =dŇ osbĘŇ yêĂ bĘŇ S¿Č yĎ=âlĲ 17

yt¡ĂŇ JĎ mČ C xYČ nĆŔ ÉybĂŇ ’Ą kĘŇ hŇ yąĎhĎ hŇ UĎ lăĎ : ynĂ tĲĎŇ ’Ň QĄ mĂ M‘Č z¡Č=yJĂ yêĂ bĘŇ SČŔ yĎ dŇ dăĎŇ BĎ 18

: CnmĲĎ ’ĹnĲĆ âl¿ MyĂm¡Č bŇ zĎŔkĘŇ ’Č omă JĘ ÉylĂ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ oyÄhĎ ’pĄŔ rĎhĲĄ ÉhnĎ’ĞmĲĄ ÉhSĳĎ Cn’Ğ
ynăČpĎŇ lĘ ÉìbĘŇ ySĲĂ ’Ğ wĲČ bŇ CSą êĎ =M’Ă hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ 19

ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉhUĎ hĄÄ CbŇ SąĚ yĎ hŇ yĳĆhĘ tĲĂŇ ypăĂŇ JĘ ll¡Ą oEmĂ rqËĎyĎ ’yY¿Ă oêĲ =M’Ă wĘ dŇ mŔŁ ‘ĞêĲČ
ÉtSĆ xÄŁ nĘ tŇ mąČ oxlĘ hŇ EĆęhČ M‘ăĎlĎ ìŇ yêĂÁ tČŇ nĘ C : MhĲĆ ylĄ ’Ğ bŇ CS¿ tĎŇ =âlĲ hŇ ê¡Ď’Č wĘ 20

ì¿Ň ‘ĞySĲĂ ohlĘ ynËĂ’Ğ ì¿Ň êĘ ’Ă =yJĲĂ ëŇ ĳĎl ClkĘŇ Cyă=âlwĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą Cm¿ xĞlĘ nĂ wĘ hŇ rĎŔ CYBĘ
PŇ J¿Č mĂ ìŇ yt¡ĂŇ dĂŇ pĘŇ C My‘ĳĂrĎ dŇ IăČmĂ ìŇ yê¡Ă lĘ ~Č hĂ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ìŇ ¡Ćly~Ă hČ lĘ C 21

: MyYĲĂ rĂ‘Ď
CyąhĘ yĲĂ=âlwĘ hŇ èĳĎ ’Ă ì¡Ň lĘ xu¿ČtĂŇ =âlĲ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ zT, 2
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3 ÉMynĂ BĎ hČ =l‘Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ BČ tŇ onŔ bĎŇ C MynăĂBĎ ÉìlĘ
MtĎę o’ tŇ odăŇ lĘ IĲŁ hČ MtĎÂUŁ ’Ă =l‘ĲČwĘ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ BČ Myd¡ĂŇ oQIĂhČ tŇ onŔ BĎ hČ =l‘Č wĘ

4 My’ĂÁ lĚ xĞtĲČŇ ytĄÄ ommĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎBĎ Mt¡ĎŇ o’ Myd¿ĂŇ lĂ oUĲ hČ MtËĎŇ obŇ ’Ğ=l‘Č wĘ
CyĳhĘ yĲĂ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č NmĆ dËŇŁ lĘ CrbĄŔ uĎ yĂ âlă wĘ ÉCdŇ pĘŇ iĲĎ yĂ âlą CtŇ mĚę yĎ
MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ ÉMtĎŇ lĎ bĘŇ nĂ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ ClŔ kĘŇ yĂ Éb‘ĎrĎbĲĎŇ C bŇ rĆxąĆbČŇ C

5 É’obŇ êĎ =l’Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ m¿Č hĹbĲĆŇ lĘ C
=tŇ ’Ć yêĂ pĘŇ sČÄ ’Ď =yJĲĂ MhĳĆ lĎ dŇ n¡Ł êĎ =l’Č wĘ dŇ ojŔ sĘ lĂ ëŇ ăĄlêĄ=l’Č wĘ xČ zĄŔrĘmČ tŇ yBăĄ
: MymĲĂ xĞrĲČhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ sĆ x¡Ć hČ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉhEĆhČ =M‘ąĎhĎ tŇ ’ĄÄ mĄ ymĂÁ olSĘ

6 MhĆŔ lĎ CdăŇ jĘ sĘ yĂ=âlĲ wĘ CrbĳĄŇ uĎ yĂ âlă tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎBĎ MyeËĂTČ qĘ C MylÌĂ dŇŁ gĘŇ CtŇ mĄÄ C
7 lbĆŇ ’¡Ą =l‘Č MhËĆ lĎ Cs¿ rĘpĘŇ yĂ=âlĲ wĘ : MhĲĆ lĎ xČ r¡ĄuĎ yĂ âl¿ wĘ dŇ dČŔ GŁ tĘŇ yĂ âlă wĘ

=l‘Č wĘ wyb¡ĂŇ ’Ď =l‘Č MymĂŔ CxnĘ êČ soJă ÉMtĎŇ o’ CqąSĘ yČ=âlĲ wĘ tŇ mĳĄ =l‘Č omă xĞ nĲČlĘ
8 : tŇ oêĲ SĘ lĂ wĘ lk¡ŇŁ ’ĹlĲĆ MtĳĎŇ o’ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ’ob¡Ň tĎŇ =âlĲ hŇ ê¿ĆSĘ mĂ =tŇ ybĲĄŇ C : oUĲ ’Ă
9 ynĂÄ nĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ

loqă wĘ ÉNoWWĎ loqą MkĳĆŇ ymĄ ybĲĂŇ C Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĄlĘ hŇ EËĆhČ Moq¿ UĎ hČ =NmĂ tŇ yBĂÁ SĘ mČ
10 hŇ EĆŔhČ M‘ăĎlĎ ÉdyGĂ tČŇ yJąĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ QĲĎ JČ loq¿ wĘ Nt¡ĎŇ xĎ loq¿ hŇ xĎŔ mĘ WĂ

hoąĎhyĘ rBĆÄ dĂŇ žhmĆ =l‘Č ìŇ ylĆę ’Ą CrămĘ ’ĲĎ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą
CntĄŔ ’Ň FĎ xČ hŇ măĆ C ÉCnnĄÄ wŁ ‘Ğ hŇ mąĆ C tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhlĎ odŇ GĘ hČ hŇ ‘ąĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ăĄ ÉCnylĄÄ‘Ď

11 CbÄ zĘ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ ž l‘Č MhĆę ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ Cn’Ň T¡Ď xĎ rS¿Ć ’Ğ
MCd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ Ckę lĘ IĲĄwČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉytĂŇ o’ MkąĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ

12 Mt¿ĆŇ ‘Ł rĲĄhĞ MêËĆ’Č wĘ : CrmĲĎ SĎ âl¿ yt¡ĂŇ rĎoêĲ =tŇ ’Ć wĘ CbŇ zĎŔ‘Ď ytăĂŇ ’Ł wĘ MhĳĆ lĎ CwăxĞêĲČSĘ IĂwČ
=oBĲ lĂ tŇ CrărĂSĘ ÉyrĄxĞ’ĲČ Sy’Ă ť MykĂę lĘ hĲŁ MkăĆŇ eĘ hĂ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞmĲĄ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ

13 tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ É l‘ČmĄ MkĆę tĘŇ ’Ć yêăĂ lĘ TČ hĄ wĘ : ylĲĎ ’Ą ‘Čm¿Ł SĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ‘rĎŔ hĎ
MSĎÂ =MêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ wĲČ Mê¡Ć’Č MêĆŔ ‘Ę dČŇ yĘ âlă ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l‘Č
: hŇ nĲĎ ynĂ xĞ Mk¡ĆŇ lĎ Nê¿Ą’Ć =âlĲ rSËĆ ’Ğ hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy ÉMyrĂxĄ ’Ğ MyhąĂ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć

14 rm¿Ą ’Ď yĲĄ=âlwĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ=hŇ eĲĄhĂ NkËĄŇ lĎ
15 yJăĂ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ lËĎ ‘ĹhĲĆ rSÌĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ=yxČ Édo‘

É lJŁ mĂ C NopŔ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ lĎÁ‘ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ=yxČ =M’Ă
yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ MtĎŔ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č ÉMytĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hŇ UĎ SĳĎ Mx¡Ď yDĂhĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ

16 ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ MyBËĂ rČ MygĂŇ CĎdČŇ lĘ xČ lĄÁSŁ ynĂÄ nĘ hĂ : MtĲĎŇ obŇ ’ĞlĲČ
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ÉrhČ =lJĎ l‘ąČmĄ MCdÂYĎ wĘ MydĂŔ IĎYČ MyBăĂ rČlĘ ÉxlČ SĘ ’Ć NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ wĘ MCgĳŇ ydĂŇ wĘ
MhĆŔ ykĄŇ rĘDČ=lJĎ =l‘Č ÉynČ y‘Ą yJąĂ : My‘ĲĂlĎ iĘ hČ yq¡ĄyqĂ eĘ mĂ C hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ =lJĎ l‘ăČmĄ C 17

hŇ nĎę oS’Ň rĲĂ yêăĂ mĘ QČ SĂ wĘ : ynĲĎ y‘Ą dŇ gĆŇ e¿ĆmĂ Mn¡Ď wŁ ‘Ğ Nj¿Č YĘ nĂ =âlĲ wĘ ynĳĎpĎŇ QĘ mĂ Cr¡êĘ sĘ nĂ âl¿ 18

ÉMhĆ yYĄ CuĲ SĂ tŇ ląČ bĘŇ nĂ BĘ yYĳĂrĘ’Č =tŇ ’Ć MlăĎ QĘ xČ l‘¡Č MtĎŔ ’Ň FĎ xČ wĘ ÉMnĎ wŁ ‘Ğ hŇ nąĄSĘ mĂ
: ytĲĂŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć C’¡ lĘ mĲĎ MhĆŔ ytĄŇ obăŇ ‘ĞotĲŇ wĘ

=ysĄ pĘŇ ’Č mĲĄ ÉC’bÄŁ yĎ MyąĂoG ìŇ ylĆę ’Ą hŇ rĳĎYĎ MoyăBĘ ys¡Ă CnmĘ C yEËĂ‘ĚmĎ C yEÌĂ‘Ě hoĎÂhyĘ 19

: ly‘ĲĂ om MB¿Ď =Ny’ĲĄ wĘ lbĆŇ h¡Ć CnytĄŔ obŇ ’Ğ Clă xĞ nĲĎ ÉrqĆSĆÄ =ëŇ ’Č Crę mĘ ’Ň yĲŁ wĘ ZrĆ’ĎŔ
M‘ĎŔ ydĂŇ omĲ ynăĂnĘ hĂ ÉNkĄŇ lĎ : MyhĲĂ Łl’Ĺ âl¿ hŇ UĎ h¡Ą wĘ MyhĳĂ Łl’Ĺ Md¡ĎŇ ’Ď oQ¿ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČhĞ 20, 21

ym¿Ă SĘ =yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ ytĳĂŇ rĎCbĲŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ yd¡ĂŇ yĎ=tŇ ’Ć M‘¿ĄydĂŇ o’ tŇ ’Ň ŁEŔhČ M‘ČjăČ BČ
NrĆjăŁ YĂ BĘ lz¡ĆrĘBČ T‘¿ĄBĘ hŇ bËĎŇ CtŇ JĘ hŇ dĎę ChyĘ tŇ ’Ň FăČ xČ : hoĲĎhyĘ zy
rJąŁ zĘJĂ : MkĲĆŇ ytĄŇ oxBĘ zĘmĂ tŇ on¡rĘqČ lĘ C MBĎŔ lĂ xČ Clă =l‘Č ÉhSĎ CrxĞ rymĳĂ SĎ 2

: tŇ ohĲ bŇŁ GĘ hČ tŇ o‘¿bĎŇ GĘ l‘¡Č NnĳĎ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=l‘Č Mh¡Ć yrĄSĄ ’Ğ wĲČ MtĎŔ oxBĘ zĘmĂ ÉMhĆ ynĄBĘ
tŇ ’Ň F¡Ď xČ BĘ ìŇ ytĆě mŁ BĎ NêĳĄ’Ć zbăČŇ lĎ ìŇ yt¡ĆŇ orYĘ o’=lkĎŇ ì¿Ň lĘ yxĄ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉyrĂrĎhĞ 3

ëŇ lĎŔ yêĂ tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉìtĘŇ lĲĎ xĞ eĲČmĂ ÉìbĘŇ C hŇ êĎę TĘ mČ SĲĎ wĘ : ìŇ ylĲĆ CbŇ GĘ =lkĎŇ BĘ 4

Mê¿ĆxĘ dČŇ qĘ S’ËĄ =yJĂ êĎ‘Ę dĳĎŇ yĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ ìŇ ybĆŔ yĘ’ăŁ =tŇ ’Ć ÉìyêĂÄ dĘŇ bČŇ ‘ĞhĲČ wĘ
rCrą’Ď hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : dŇ qĲĎ Cê Ml¿Ď o‘=dŇ ‘Č yj¡Ă ’Č BĘ 5

: oBĲ lĂ rCs¿ yĎ ho¡ĎhyĘ=NmĂ C o‘ĳrŁ zĘ rW¡Ď BĎ MW¿Ď wĘ MdĎŔ ’Ď BĲĎ xTăČ bĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉrbĆŇ GĆÄhČ
ÉMyrĂrĄxĞ NkąČŇ SĎ wĘ bŇ oTĳ ’obăŇ yĎ=yJĲĂ hŇ ’¡Ć rĘyĂ âl¿ wĘ hŇ bĎŔ rĎ‘ĞBĲĎ r‘ăĎrĘ‘ČJĘ ÉhyĎhĎ wĘ 6

sŘ9 rbĆŇ GĆŔ hČ ëŇ CrăBĎ : bŇ SĲĄ tĄŇ âl¿ wĘ hŇ x¡Ď lĄ mĘ ZrĆ’¿Ć rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ 7

lCtăŇ SĎ ű Z‘ăĄJĘ hŇ yĎÂhĎ wĘ : oxĲ TČ bĘŇ mĂ ho¡ĎhyĘ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hoĳĎhyBĲČ xT¡Č bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ 8

hŇ y¿ĎhĎ wĘ MxŔŁ ’băŇŁ yĎ=yJĲĂ É’rř y âlą wĘ wySĎŔ rĎSĲĎ xQăČ SČ yĘ É lbČŇ Cy=l‘Č wĘ MyĂmČę =l‘Č
: yrĂjĲĆ tŇ oW¿ ‘ĞmĲĄ Sym¡Ă yĎ âl¿ wĘ gŇ’ĎŔ dĘŇ yĂ âlă ÉtrĆ~ÄŁ BČ tŇ nąČSĘ bĂŇ C NnĳĎ‘ĞrĲČ Chl¡Ą ‘Ď
bŇ l¡Ą rq¿ĄxŁ hoËĎhyĘ ynÌĂ’Ğ : Ce‘ĲĆdĎŇ yĄ ym¡Ă ’Chĳ SnăĚ’Ď wĘ lJ¡Ł mĂ bŇ QËĄ hČ bŇ q¿Ł ‘Ď 9, 10

: wylĲĎ lĎ ‘ĞmĲČ yr¡ĂpĘŇ JĂ oJrĘdČŇ JĘ ÉSy’Ă lĘ tŇ tąĄŇ lĎ wĘ tŇ oyĳlĎ JĘ NxăĄ BŁ
Éwmř y yYąĂ xĞBĲČ TjĳĎ SĘ mĂ bĘŇ âlă wĘ rSĆ ‘¡Ł hŇ WĆ ‘¿Ł dŇ lĎŔ yĎ âlă wĘ ÉrgČŇdĎŇ ’rąĄqŁ 11

Moq¡ mĘ NoSĳ ’Ň rĂmĲĄ Mor¡mĎ dŇ obŔ kĎŇ ’iăĄ JĂ : lbĲĎŇ nĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ot¡Ň yrĂxĞ’ĲČ bĘŇ C CebĆŔ zĘ‘Č yĲČ 12

ZrĆ’ăĎBĎ ÉyrČCsyĘř CSbĳŇŁ yĄ ìŇ yb¡ĆŇ zĘ‘Ł =lJĎ hoĎŔhyĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ hŇ wąĄqĘ mĂ : CnSĲĄ DĎqĘ mĂ 13

wbtky
wymĎ yĎ ,bytk omyŁ v.11 .z"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk h’ĆrĘyĂ ’"sb ,yrq h’ĆrĘyĂ ,bytk ’rĆyĄ w’ ’rĎyĂ v.8 .zy

.b"d Nkw yrqw bytk yrČCswĘ ’"sb ,yrq yrČCswĘ v.13 .b"d Nkw yrqw bytk wymĎ yĎ ’"sb ,yrq
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: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć MyI¡ĂxČ =MyĂmĲČ roq¿ mĘ CbËŇ zĘ‘ĲĎ yJ¿Ă CbŇ tĄŔ JĎ yĂ

14, 15 =hŇ eĄhĂ : hŇ êĎ’ĲĎ yt¡ĂŇ QĎ hĂ tĘŇ yJ¿Ă hŇ ‘ĎSĳĄ CĎ’Ă wĘ ynĂ ‘¡ĄySĂ ohĲ ’pĄŔ rĎ’ăĄwĘ ÉhoĎhyĘ ynĂ ’ąĄ pĎŇ rĘ
16 ű yêĂ YĘ ’ăČ =âl ynĂÂ’Ğ wĲČ : ’nĲĎ ’obŇ y¿Ď ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ I¿Ą’Č ylĳĎ’Ą Myr¡ĂmĘ ’ĲŁ hŇ UĎ hĄě

’YăĎ om êĎ‘Ę dĳĎŇ yĎ hŇ êăĎ’Č ytĂŇ yC¡Ą’Č tĘŇ hĂ âl¿ SCnË’Ď Moy¿wĘ ìŇ yrĆę xĞ’ĲČ hŇ ‘ăĆrŁ mĄ
17 Moy¿BĘ hŇ êĎ’¡Č =ysĂ xĞmĲČ hŇ êĳĎxĂ mĘ lĂ yl¡Ă =hŇ yĄhĘ êĲĂ =l’Č : hŇ yĲĎhĎ ìŇ yn¡ĆjĎ xkČŇ n¿Ł ytČŔ pĎŇ WĘ
18 ynĂ ’ĳĎ hŇ êĎx¡Č ’Ą =l’Č wĘ hŇ UĎ hĄŔ CêxăČ yĄ ynĂ ’ĎŔ hŇ SĎ băŇŁ ’Ą =l’Č wĘ ÉypČŇ dĘŇ rĲŁ CSbąŇŁ yĄ : hŇ ‘ĲĎrĎ

: MrĲĄbĘŇ SĎ Nor¡BĎ SĂ hŇ n¿ĆSĘ mĂ C hŇ ‘ĎŔ rĎ Moyă ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ’ybąĂŇ hĎ
19 rSĆÄ ’Ğ Mř ‘Ŕ =ynĲĄBĘ r‘ČSăČ BĘ ÉêĎdĘŇ mČ ‘ĲĎwĘ ëŇŁlą hĎ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞSĲČ lk¡ŇŁ bĘŇ C obĳŇ C’YĘ yăĄ rS¡Ć ’Ğ wĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ ÉobŇ C’bąŇŁ yĎ
20 hŇ dĎŔ ChyĘ=lkĎŇ wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ ykąĄŇ lĘ mČ hoĎÁhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘Ä mĘ SĂ MhĆ ylĄ ’Ğ ţ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ

: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿Ă‘ĎèĘ BČ My’¡Ă BĎ hČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ lk¡ŇŁ wĘ
21 MoyăBĘ É’vĎ mČ C’ą WĘ êĂ =l’Č wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ oSĲ pĘŇ nČBĘ Cr¡mĘ èĲĎ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
22 ÉMkĆŇ yêĄBĲĎ mĂ ’vąĎ mČ C’yYĂÄ otŇ =âlĲ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞSĲČ BĘ Mt¡ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ tŇ BĎŔ èČ hČ

tŇ BĎŔ èČ hČ Moyă=tŇ ’Ć ÉMêĆSĘ DČqĂ wĘ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ wĘ tŇ BĎŔ èČ hČ MoyăBĘ
23 MnĳĎ zĘ’Ď =tŇ ’Ć CF¡ hĂ âl¿ wĘ C‘Ŕ mĘ SĲĎ âlă wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ
24 hŇ yĎhĎ wĘţ : rsĲĎ Cm tŇ xČ q¿Č yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ C ‘mŔ wřV yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ MjĎŔ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć ÉCSqĘ IČwČ

yrËĄ‘ĞSĲČ BĘ ’vĎę mČ ’ybăĂŇ hĎ ű yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉylČ ’Ą NC‘ąmĘ SĘ êĂ ‘ČmÄŁ SĎ =M’Ă
yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ tŇ BĎŔ èČ hČ Moyă=tŇ ’Ć ÉSDĄqČ lĘ C tŇ BĳĎ èČ hČ MoyăBĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ

25 ű MykăĂŇ lĎ mĘ tŇ ’Ň ŁEÃhČ ry‘ăĂhĎ yrăĄ‘ĞSĲČ bĘŇ C’băĎŇ C : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ hŇ BŁ =tŇ oWĲ ‘Ğ
hŇ UĎ hĄ ť MysĂę CibČŇ C bŇ kĆŇ răĆBĎ ű MybăĂŇ kĘŇ rĲŁ dŇ wĂÁdĎŇ ’iĄÄ JĂ =l‘Č žMybĂŇ SĘ yĲŁ MyrĂÃ WĎ wĘ
tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ hŇ b¿ĎŇ SĘ yĲĎwĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ Sy’¿Ă MhĆŔ yrĄWăĎ wĘ

26 NmĂę yĎnĘ BĂ ZrĆ’ăĆmĄ C MĂlČÁSĎ CrĲyĘ tŇ obÄ ybĂŇ iĘ mĂ C hŇ dĎŇ ChyĘţ=yrĲĄ‘ĎmĲĄ C’băĎŇ C : MlĲĎ o‘lĘ
hŇ xăĎ nĘ mĂ C xbČŇ z¡ĆwĘ hŇ l¿Ď o‘ My’ËĂ bĂŇ mĘ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ =NmĂ C ÉrhĎ hĎ =NmĂ C hŇ ląĎ pĄŇ èĘ hČ =NmĂ C

27 ÉSDĄqČ lĘ ylČę ’Ą C‘Á mĘ SĘ tĂŇ âlÄ=M’Ă wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą hŇ d¡ĎŇ otŇ y’¿ĄbĂŇ mĘ C hŇ nĳĎ obŇ lĘ C
MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞSĲČ BĘ ’bËŇŁ C ’vĎę mČ tŇ ’ăĄ WĘ ű yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ C tŇ BĎŔ èČ hČ Moyă=tŇ ’Ć
MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ on¿mĘ rĘ’Č hŇ lËĎ kĘŇ ’ĲĎ wĘ hĎ yrĆę ‘ĎSĘ BĂ S’ăĄ yêĂ ~ÌČ hĂ wĘ tŇ BĳĎ èČ hČ MoyăBĘ
’lw
’"sb ,yrq ‘ČomSĘ ,bytk ‘ČmĄoS v.23 .’"ydw b"d Nkw yrqw bytk M‘ĎhĎ ’"sb ,yrq M‘ĎhĎ ,bytk M‘Ď v.19

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ‘ČmŁ SĘ w’ ‘ČomSĘ
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718 hymry 18:1—18

: hŇ BĲĆ kĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ
ê¡Ď dĘŇ rČyĲĎwĘ MCq¿ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ xy, 2

whË nřhw rYĳĄoIhČ tŇ yBăĄ dŇ r¡Ą’Ą wĲĎ : yrĲĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ì¿Ň ‘ĞymĲĂ SĘ ’Č hŇ UĎ S¡Ď wĘ rYĳĄoIhČ tŇ yBăĄ 3

hŇ WËĆ ‘Ł ’Ch¿ rSĆÄ ’Ğ ylĂę JĘ hČ tŇ xăČ SĘ nĂ wĘ : MyĂnĲĎbĘŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ W¿Ć ‘Ł 4

yn¿Ąy‘ĄBĘ rSËČ yĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ rxĄŔ ’Č ylăĂ JĘ ÉChWĄÄ ‘ĞIĲČwĲČ bŇ SĎę wĘ rYĳĄoIhČ dŇ yăČBĘ rmĆ x¡Ł BČ
: romĲ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ rY¡ĄoIhČ 5

hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą MkËĆŇ lĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ lkČÄ C’=âlĲ hŇ EĆÁhČ rYĄÄ oIkČŇ hĞ 6

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą yd¡ĂŇ yĎBĘ Mê¿Ć’Č =NJĄ rYĄŔ oIhČ dŇ yăČBĘ ÉrmĆ xÄŁ kČŇ hŇ eąĄhĂ
Zot¡Ň nĘ lĂ wĘ Sot¿Ň nĘ lĂ hŇ kĳĎŇ lĎ mĘ mČ =l‘Č wĘ yoG¡=l‘Č rBĄŔ dČŇ ’Ğ ‘gČŇrăĆ 7

wylĳĎ ‘Ď yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ otŔ ‘ĎrăĎmĄ ’ChŔ hČ yoGăhČ ÉbSĎ wĘ : dŇ ybĲĂŇ ’ĞhĲČ lĘ CĲ 8

: olĲ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ yêĂ bĘŇ S¡Č xĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l‘Č ÉyêĂ mĘ xČÄ nĲĂ wĘ
hŇ WąĎ ‘Ď wĘ : ‘ČTĲŁ nĘ lĂ wĘ tŇ n¡Ł bĘŇ lĂ hŇ kĳĎŇ lĎ mĘ mČ =l‘Č wĘ yoG¡=l‘Č rBĄŔ dČŇ ’Ğ ‘gČŇrăĆwĘ 9, 10

rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ =l‘Č ÉyêĂ mĘ xČÄ nĲĂ wĘ ylĳĂ oqBĘ ‘ČmăŁ SĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ynČŔ y‘ĄBĘ hŇ ‘ĎrĎhĲĎ
=l’Ć ’năĎ=rmĎ ’Ĺ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : otĲŇ o’ bŇ yT¿Ă yhĄ lĘ yêĂ rĘm¡Č’Ď 11

hŇ eĄÄhĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ybĄÄ SĘ oyĲ=l‘Č wĘ žhdĎŇ ChyĘ=Sy’Ă
Sy’Ă ť ’nĎę CbŇ CSă hŇ bĳĎŇ SĎ xĞmĲČ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ bŇ S¿Ą xŁ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ rYąĄoy ykĂÁ nŁ ’ĲĎ
S’ĳĎ on Cr¡mĘ ’ĲĎ wĘ : MkĲĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmČ C Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ CbŇ yT¿Ă yhĄ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ 12

: hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ ‘r¡ĎhĎ =oBĲ lĂ tŇ Cr¿rĂSĘ Sy’ËĂ wĘ ëŇ lĄŔ nĄ ÉCnytĄÄ obŇ SĘ xĘ mČ yrąĄxĞ’ĲČ =yJĂ

ÉtrĂrĚ‘ĞSĲČ hŇ QĆ ’ĳĄ JĎ ‘m¡Č SĎ ym¿Ă MyĂŔoGBČ É’nĎ=Cl’ĞSĲČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ 13

NonĳbĎŇ lĘ gŇlĆ SăĆ yd¡ČŇ WĎ rC~Ë mĂ bŇ z¿Ł ‘ĞyĲČhĞ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ l¡Č CtŇ BĘ dŇ ’ŔŁ mĘ hŇ tăĎŇ WĘ ‘ĲĎ 14

’wĘèăĎ lČ yU¡Ă ‘Č ynĂ x¿ĚkĄŇ SĘ =yJĲĂ : MylĲĂ zĘon Myr¡ĂqĎ Myr¿ĂzĎ MyĂmËČ CSę tĘŇ eĲĎ yĂ=M’Ă 15

ëŇ rĆD¡Ć tŇ obŔ ytĂŇ nĘ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ MlĎŔ o‘ ylăĄ ybĂŇ SĘ ÉMhĆ ykĄŇ rĘdČŇ BĘ MClą SĂ kĘŇ IČwČ CrFĳĄqČ yĘ
rbăĄŇ o‘ lJŁ ť MlĳĎ o‘ tŇ qČ CrSĘ hŇ U¡Ď SČ lĘ MYËĎ rĘ’Č MCW¿ lĎ : hŇ lĲĎ ClsĘ âl¿ 16

bŇ yĳĄo’ ynăĄpĘŇ lĂ MY¡Ą ypĂŇ ’Ğ Myd¿ĂŇ qĎ =xČ CrĲJĘ : oSĲ ’Ň rŁ BĘ dŇ yn¿ĂyĎwĘ Mè¡Ł yĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď 17

CkÄ lĘ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MdĲĎŇ y’Ą Moy¿BĘ M’¡Ą rĘ’Ć MynËĂpĎŇ =âlĲ wĘ PŇ rĆ‘ÌŁ 18

NhĄę JŁ mĂ hŇ rĎÁ oê dŇ bČÄ ’Ň tŇŁ =âlĲ žyJĂ ůtobŇ SĎ xĞmĲČ ÈChyĎmĘ rĘyĂ=l‘ĲČ hŇ băĎŇ SĘ xĘ nČ wĘ
hŇ bĎŇ yS¡Ă qĘ nČ=l’Č wĘ NoSŔ QĎ bČŇ ChJăĄ nČ wĘ ÉCkŇ lĘ ’ybĳĂŇ eĎmĂ rb¡ĎŇ dĎŇ wĘ MkĎŔ xĎ mĲĄ ÉhYĎ ‘ĄwĘ
wyrbd=lk=l’

.yrq ’Ch heĄyhĂ wĘ ,bytk CheĄhĂ wĘ w’ CheĘhĂ wĘ v.3 .xy
www.bibleist.ru



18:19—19:10 hymry 719

19 : ybĲĎŇ yrĂyĘ loq¿ lĘ ‘m¡Č SĘ C ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ hŇ bĎŇ yS¿Ă qĘ hČ : wyrĲĎbĎŇ DĘ=lJĎ =l’Ć sŘ10

20 ydăĂŇ mĘ ‘Ď ű rkăŇŁ zĘ ySĳĂ pĘŇ nČlĘ hŇ x¡Ď CS Cr¿kĎŇ =yJĲĂ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉhbĎŇ oT=tŇ xČ êĲČ MQąČ SĚ yĘhČ
21 žNkĄŇ lĎ : MhĲĆ mĄ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ xĞ=tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ hŇ bĎŔ oT ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ rBąĄdČŇ lĘ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ

MhąĆ ySĄ nĘ hŇ nĎ yĆÄhĘ tĲĂŇ wĘ ůbrĆxĆ =ydĄŇ yĘ=l‘Č ÈMrĄGĂ hČ wĘ bŇ ‘Ďę rĎlĲĎ MhĆÁ ynĄBĘ =tŇ ’Ć NêĄÄ
bŇ rĆx¡Ć=yJĄ mĚ MhĆŔ yrĄCxă BČ tŇ wĆmĳĎ ygĄŇrăĚhĞ Cy¡hĘ yĲĂ MhĆŔ ySĄ nĘ ’ČÄ wĘ tŇ onŔ mĎ lĘ ’Č wĘ ÉtolJĚ SČ

22 dŇ Cd¡Ň GĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ ’ybÌĂŇ tĎŇ =yJĲĂ MhĆŔ yêĄBăĎ mĂ ÉhqĎ ‘Ď zĘ ‘mąČ èĎ êĂ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ
23 hoĎhyĘţ hŇ êăĎ’Č wĘ : ylĲĎ gĘŇrČlĘ Cn¿mĘ TĲĎ Myx¡Ă pČŇ C ynĂ dĄŔ kĘŇ lĎ lĘ hŇ xĎ ySĂ CrąkĎŇ =yJĲĂ M’ĳŁ tĘŇ jĂ

Mt¡ĎŇ ’Ň FĎ xČ wĘ MnĎŔ wŁ ‘Ğ=l‘Č ÉrjĄ kČŇ êĘ =l’Č tŇ wĆUĎŔ lČ ÉylČ ‘Ď MtąĎŇ YĎ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ êĎ‘Ę dČÁ yĎ
: MhĲĆ bĎŇ hŇ W¿Ą ‘Ğ ì¡Ň jĘ ’Č tŇ ‘¿ĄBĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉMylĂ SĎ kĘŇ mĚ wyąhř w yxĂ mĘ êĳĆ=l’Č ìŇ ynăĆpĎŇ QĘ mĂ

Ty WrĆxĳĎ rYăĄoy qB¡Ě qĘ bČŇ tĎŇ yn¿ĂqĎ wĘ ëŇ olË hĎ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
2 rSĆě ’Ğ MeŔŁ hĂ =NbĆŇ ’yGăĄ=l’Ć ÉtĎ’Ň YĎÄ yĎwĘ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ yn¡ĄqĘ EĂmĂ C M‘ĎŔ hĎ ynăĄqĘ EĂmĂ C

rB¿Ą dČŇ ’Ğ=rSĆ ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć MèĎŔ tĎŇ ’Ň răĎqĎ wĘ tŇ CsrĎxĞhĲČ r‘ČSăČ xtČŇ j¡Ć
3 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ hoĎŔhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘ămĘ SĂ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : ìŇ ylĲĆ ’Ą

=l‘Č Éh‘ĎrĎ ’ybąĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
4 ynĂ bĚę zĎ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ű N‘Č yăČ : wynĲĎ zĘ’Ď hŇ nĎlĘ ~¿Č êĂ H‘¡ĎmĘ SŁ =lJĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ

rSÌĆ ’Ğ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉobŇ =CrFĘ qČ yĘwČ ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =tŇ ’Ć CrÂJĘ nČ yĘwĲČ
Moq¿ UĎ hČ =tŇ ’Ć C’Ë lĘ mĲĎ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ C Mh¡Ć ytĄŇ obĲŇ ’Ğ wĲČ hŇ UĎ h¿Ą MC‘ËdĎŇ yĘ=âlĲ

5 S’¡Ą BĎ MhËĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć PŇ rÌŁ WĘ lĂ l‘ČBČę hČ tŇ omă BĎ =tŇ ’Ć CnÂbĎŇ C : MIĲĂqĂ nĘ MD¿Č hŇ E¡ĆhČ
: yBĲĂ lĂ =l‘Č hŇ t¡ĎŇ lĘ ‘ĲĎ âl¿ wĘ yêĂ rĘBČŔ dĂŇ âlă wĘ ÉytĂŇ yCĂÄYĂ =âlĲ rSąĆ ’Ğ l‘ČBĳĎ lČ tŇ olă ‘Ł

6 ž’rĄuĎ yĂ=âlĲ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ=hŇ eĲĄhĂ NkĄÂ lĎ
: hŇ gĲĎŇrĄhĞhĲČ ’yG¿Ą=M’Ă yJ¡Ă MeĳŁ hĂ =NbĆŇ ’ygăĄŇ wĘ tŇ pĆŇ ê¡Ł hČ dŇ o‘Ë hŇ E¿ĆhČ MoqÄ UĎ lČ

7 MyêąĂ lĘ jČ hĂ wĘ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ BČ ÉMĂlČÄSĎ CrĲywĂ hŇ dąĎŇ ChyĘ tŇ YČÄ ‘Ğ=tŇ ’Ć ytĂŇ uŁ bČŇ Cţ
ÉMtĎŇ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ MSĳĎ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ dŇ y¡ČbĘŇ C MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÉbrĆxĆÄ BČ

8 ry‘ăĂhĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ mĘ WČÄ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ m¿Č hĹbĲĆŇ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ
=lJĎ =l‘Č qr¡Ł SĘ yĂwĘ Mè¿Ł yĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď rbăĄŇ ‘Ł lJŁ ť hŇ qĳĎrĄSĘ lĂ wĘ hŇ U¡Ď SČ lĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ

9 Sy’¿Ă wĘ MhĆŔ ytĄŇ nĲŁ BĘ rWăČ BĘ Ét’Ą wĘ MhĆę ynĄBĘ rWăČ BĘ =tŇ ’Ć MyêĂÂlĘ kČŇ ’ĞhĲČ wĘ : hĎ tĲĆŇ JŁ mČ
Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ MhËĆ lĎ CqyYÌĂyĎ rSĆÄ ’Ğ qoYŔ mĎ bĘŇ C ÉroYmĎ BĘ ClkĳĄŇ ’Ň yŁ Ch‘¡ĄrĄ=rWČ BĘ

10 Myk¡ĂŇ lĘ hĲŁ hČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉynĄy‘ĄlĘ qBĳĚ qĘ BČ hČ ê¡ĎrĘbČŇ SĲĎ wĘ : MSĲĎ pĘŇ nČ yS¿Ą qĘ bČŇ mĘ C
Ktw’

.yrq CyhĘ yĂwĘ ,bytk CyhĎ wĘ v.23
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720 hymry 19:11—20:8

rBÂŁ SĘ ’Ć hŇ kĎŇ JăĎ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ ylĄ ’Ğ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : ëŇ tĲĎŇ o’ 11

rYĄŔ oIhČ ylăĂ JĘ =tŇ ’Ć ÉrBŁ SĘ yĂ rSąĆ ’ĞJĲČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =tŇ ’Ć
: roBĲ qĘ lĂ Moq¡ mĎ Ny’¿ĄmĄ CrŔ BĘ qĘ yĂ tŇ pĆŇ tăŇŁ bĘŇ C dŇ o‘ĳ hŇ p¡ĄŇ rĎhĲĄ lĘ lk¿ČŇ Cy=âlĲ rSËĆ ’Ğ
ry‘¿ĂhĎ =tŇ ’Ć tŇ tËĄŇ lĎ wĘ wybĳĎŇ SĘ oyĲlĘ C ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ EËĆhČ Moq¿ UĎ lČ hŇ WĆÂ ‘Ĺ’ĲĆ=NJĲĄ 12

Moq¿ mĘ JĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ ÉyêĄbĎŇ C MĂlČęSĎ CrĲyĘ yêăĄBĎ CyÂhĎ wĘ : tŇ pĆŇ tĲŇŁ JĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ 13

É lkŇŁ lĘ ÉMhĆ ytĄŇ GĲŁ GČ=l‘Č CrÁ FĘ qĂ rSĆÄ ’Ğ MyêĂę BĎ hČ lkăŇŁ lĘ My’ĳĂ mĄ FĘ hČ tŇ pĆŇ ê¡Ł hČ
: MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ň lĲĄ Myk¡ĂŇ sĎ nĘ ëŇ i¿Ą hČ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ

’bĳĄŇ eĎhĂ lĘ MS¡Ď hoËĎhyĘ oxÌ lĎ SĘ rSĆÄ ’Ğ tŇ pĆŇ êŔŁ hČ mĲĄ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ ’bąŇŁ IĎwČ 14

: M‘ĲĎhĎ =lJĎ =l’Ć rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hoĎŔhyĘ=tŇ yBĲĄ rYăČ xĞBĲČ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ
ry‘ąĂhĎ =l’Ć yřbĂÁ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 15

yJąĂ hĎ ylĳĆ‘Ď yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=lJĎ tŇ ’Ą ť hĎ yrĆŔ ‘Ď=lJĎ =l‘Č wĘ Ét’Ň EŁ hČ
ÉrCxSĘ jČ ‘mąČ SĘ IĂwČ : yrĲĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ‘Č om¿ SĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ MjĎŔ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć ÉCSqĘ hĂ k
’B¡Ď nĂ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ dŇ yg¡ĂŇ nĎ dŇ yq¿ĂpĎŇ =’ChĲ wĘ NhĄŔ JŁ hČ rUăĄ ’Ă =NBĆ
NêĄÄ IĂwČ ’ybĳĂŇ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ tŇ ’¡Ą rCxŔ SĘ pČŇ hŇ JăĆ IČwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć 2

tŇ yb¿ĄŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ NoyŔlĘ ‘ĆhĲĎ ÉNmĂ yĎnĘ BĂ r‘ČSąČ BĘ rSĆÄ ’Ğ tŇ kĆŇ jĆę hĘ UČ hČ =l‘Č otÁ ’Ł
tŇ kĆŇ jĳĎ hĘ UČ hČ =NmĂ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ rCxË SĘ pČŇ ’Y¿Ą IŁ wČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ 3

rog¿ŇmĎ =M’Ă yJ¡Ă ìŇ mĆŔ SĘ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ ÉrCxSĘ pČŇ âlą ChyĎęmĘ rĘyĂ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
rogÁmĎ lĘ ÉìnĘ tĆŇ nŁ žynĂ nĘ hĂ hoĎÃhyĘ rmăČ ’Ď hŇ kăŇŁ yJăĂ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ 4

=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ o’ĳ rŁ ìŇ ynăĆy‘ĄwĘ Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ bŇ rĆx¿ĆBĘ ClË pĘŇ nĲĎ wĘ ìŇ ybĆę hĞ’ĲŁ =lkĎŇ lĘ C ìăŇ lĘ
yêĂę tČŇ nĲĎ wĘ : bŇ rĆxĲĎ BĆ MJ¿Ď hĂ wĘ hŇ lĎ b¡ĆŇ BĎ Ml¿Ď gĘŇhĂ wĘ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yăČBĘ ÉNêĄ’Ć hŇ dĎę ChyĘ 5

tŇ ’ĄÄ wĘ HrĳĎqĎ yĘ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ H‘¡ĎygĂŇ yĘ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉNsĆ xÄŁ =lJĎ =tŇ ’Ć
MCxŔ qĎ lĘ C ÉMCzzĎbĘŇ C MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ yăČBĘ ÉNêĄ’Ć hŇ dĎę ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ tŇ orÁ YĘ o’=lJĎ
Ck¡Ň lĘ êĲĄ ìŇ tĆŔ ybĄŇ ybăĄŇ SĘ yĲŁ É lkŇŁ wĘ rCxę SĘ pČŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ MC’¡ ybĂŇ hĹwĲĆ 6

ìŇ ybĆŔ hĞ’ăŁ =lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č rbĄŔ uĎ êĂ MSăĎ wĘ ÉtCmêĎ MSąĎ wĘ ’obę êĎ lbăĆŇ bĎŇ C ybĂŇ èĳĆ BČ
: rqĆèĲĎ BČ Mh¡Ć lĎ tĎŇ ’Ň B¿Ą nĂ =rSĆ ’Ğ

MoIŔhČ =lJĎ ÉqoxWĘ lĂ ytĂŇ yyąĂhĎ lkĳĎŇ CêwČ ynĂ ê¡ČqĘ zČxĞ tŇ jĎŔ ’Ć wĲĎ ÉhoĎhyĘ ynĂ tąČŇ yêĂ jĂ 7

hŇ yĎÄhĎ =yJĲĂ ’rĳĎqĘ ’Ć dŇ S¡Ł wĎ sm¿Ď xĎ q‘ĎŔ zĘ’Ć ÉrBĄ dČŇ ’Ğ yDąĄmĂ =yJĲĂ : ylĲĂ gŇ‘¿ĄŁl hŇŁQ¡ JĚ 8

hwhy=rbd
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk ’ybĂ mĄ ’"sb ,yrq ’ybĂ mĄ v.15 .Ty
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9 CerĆę JĘ zĘ’Ć =âlĲ yêăĂ rĘmČ ’ĲĎ wĘ : MoIĲhČ =lJĎ slĆ q¡ĆlĘ C hŇ j¿Ď rĘxĆ lĘ ylËĂ ho¿ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ
ytĳĎŇ mŁ YĘ ‘ČBĘ rY¡Ě‘Ď tŇ rĆ‘ĆŔ BŁ S’ăĄ JĘ ÉyBĂ lĂ bĘŇ hŇ yąĎhĎ wĘ omŔ SĘ BĂ Édo‘ rB¿Ą dČŇ ’Ğ=âlĲ wĘ

10 rogăŇmĎ ÈMyBĂ rČ tŇ BăČ DĂ yêĂ ‘Ę mČÁ SĎ yJăĂ : lkĲĎŇ C’ âl¿ wĘ lk¡ĄŇ lĘ JĲČ ytĂŇ y’¿ĄlĘ nĂ wĘ
yląČ C’ y‘ĳĂlĘ YČ yr¡ĄmĘ SĲŁ ymĂŔ olSĘ Sonă’Ĺ lJŁ ť CedĆŔ yGĂ nČ wĘ ÉCdŇ yGĂÄhČ ůbybĂŇ iĎ mĂ

11 roBă gĂŇJĘ ÉytĂŇ o’ hoąĎhywĲČ : CeUĲĆ mĂ Cnt¡ĄŇ mĎ qĘ nĂ hŇ x¿Ď qĘ nĂ wĘ olŔ hŇ lĎ kĘŇ Cnă wĘ ÉhêĆpĚŇ yĘ
ClyJĂŔ WĘ hĂ âlă =yJĂ Éd’Ł mĘ CSBąŁ ClkĳĎŇ yĚ âlă wĘ Cl¡ SĘ JĲĎ yĂ yp¿ČŇ dĘŇ rĲŁ NJËĄ =l‘Č ZyrĂŔ ‘Ď

12 hŇ ’¿Ć rŁ qyDĂŔ YČ NxăĄ BŁ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhywĲČ : xČ kĲĄŇ èĎ tĂŇ âl¿ Ml¡Ď o‘ tŇ U¿Č lĂ JĘ
: ybĲĂŇ yrĂ=tŇ ’Ć ytĂŇ yQ¿Ă GĂ ìŇ yl¡Ć ’Ą yJ¿Ă MhĆŔ mĄ ÉìtĘŇ mĲĎ qĘ nĂ hŇ ’ąĆ rĘ’Ć bŇ lĳĄ wĎ tŇ oy¡lĎ kĘŇ

13 dŇ I¿ČmĂ Noy¡bĘŇ ’Ć SpĆŇ n¿Ć=tŇ ’Ć ly~ËĂ hĂ yJ¿Ă hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć Cl¡ lĘ hĲČ hoĎŔhylĲČ CrySĂ ť sŘ11

14 =rSĆ ’Ğ MoyË oBĳ yêĂ dĘŇ Q¡Č yĚ rS¿Ć ’Ğ MoIŔhČ rCră’Ď : My‘ĲĂrĄmĘ
15 ÉybĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć rvąČ BĂ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę hĎ rCră’Ď : ëŇ CrĲbĎŇ yh¿Ă yĘ=l’Č yU¡Ă ’Ă ynĂ tĘŇ d¿ČŇ lĎ yĘ
16 ’ChŔ hČ Sy’ăĂ hĎ ÉhyĎhĎ wĘ : ChxĲĎ UĽWĂ xČ U¡Ą WČ rkĳĎŇ zĎ NBăĄ ì¡Ň lĘ =dŇ QČ yĲĚ rmŔŁ ’Ň lĄ

hŇ ‘¡ĎCrtĘŇ C rqĆBŔŁ BČ ÉhqĎ ‘Ď zĘ ‘mąČ SĎ wĘ MxĳĎ nĂ âlă wĘ ho¡ĎhyĘ ëŇ p¿ČŇ hĎ =rSĆ ’Ğ MyrËĂ‘ĎJĲĆ
17 yrĂŔ bĘŇ qĂ ÉyUĂ ’Ă yląĂ =yhĂ êĘ wČ MxĆ rĳĎmĄ ynĂ t¡ČŇ tĘŇ omĲ =âl rS¿Ć ’Ğ : MyĂrĲĎhĽYĲĎ tŇ ‘¿ĄBĘ
18 NogĳŇ yĎwĘ lm¡Ď ‘Ď tŇ o’¿ rĘlĂ ytĂŇ ’Ň YĎŔ yĎ MxĆ răĆmĄ ÉhEĆ hŇ UĎ ląĎ : MlĲĎ o‘ tŇ r¿ČhĞ hŇ m¡Ď xĘ rČwĘ

: ymĲĎ yĎ tŇ SĆ b¡ŇŁ BĘ Cl¿ kĘŇ IĂwČ
’k ëŇ lĆ UăĆ hČ wylĎÁ’Ą xČŁlÄSĘ BĂ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ

Nh¡Ą JŁ hČ hŇ yËĎWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ hŇ yÌĎnĘ pČŇ YĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ IĎŔJĂ lĘ mČ =NBĆ ÉrCxSĘ jČ =tŇ ’Ć ChIĎęqĂ dĘŇ YĂ
2 lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ yJËĂ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCndĄÄ ‘ĞbĲČŇ ’nąĎ=SrĎDĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ

hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČwĘ wytĎŔ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ =lkĎŇ JĘ ÉCntĎÄ o’ hoąĎhyĘ hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ žylČ C’ CnylĳĄ‘Ď MxăĎ lĘ nĂ
3 =l’Ć Nr¡ĚmĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł MhĳĆ ylĄ ’Ğ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : CnylĲĄ ‘ĎmĲĄ
4 ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć ÈbsĄ mĄ ynăĂnĘ hĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ : ChIĲĎqĂ dĘŇ YĂ

ëŇ lĆ mąĆ =tŇ ’Ć MBĎę MymăĂ xĎ lĘ nĂ MêĆÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ ůMkĆŇ dĘŇ yĆBĘ rSăĆ ’Ğ ÈhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ
yêăĂ pĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ hŇ mĳĎ oxlĲČ ZCx¡ mĂ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ MyrăĂ~Ď hČ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ É lbĆŇ BĎ

5 hŇ y¡ĎCTnĘ dŇ y¿ĎBĘ MkĆŔ êĘ ’Ă ÉynĂ ’Ğ yêąĂ mĘ xČ lĘ nĂ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ry‘¿ĂhĎ ëŇ oê¡ =l’Ć MtĎŔ o’
6 ÉybĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć ytĂę yJĄ hĂ wĘ : lodĲŇ GĎ PŇ YĆq¿ĆbĘŇ C hŇ m¡Ď xĄ bĘŇ C PŇ ’¿Č bĘŇ C hŇ qĳĎzĎxĞ ‘Č orăzĘbĂŇ C

: CtŇ mĲĚ yĎ lod¡Ň GĎ rbĆŇ d¿ĆŇ BĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ
7 ű wydăĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ hŇ dăĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć NêăĄ’Ć hoĎÃhyĘ=M’ĚnĘ NkăĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ

M‘h=t’wwww.bibleist.ru



722 hymry 21:8—22:8

bŇ rĆxăĆhČ =NmĂ ű rbĆŇ DăĆhČ =NmĂ tŇ ’Ň ŁEÁhČ ry‘ĂÄ BĎ žMyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ M‘ĎÃ hĎ =tŇ ’Ć wĘ
dŇ y¡ČbĘŇ C MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ÉdyČbĘŇ C lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉdyČBĘ bŇ ‘Ďę rĎhĲĎ =NmĂ C
lm¡Ł xĘ yČ âl¿ wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ sCxă yĎ=âlĲ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ MJăĎ hĂ wĘ MSĳĎ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ
ynąĂnĘ hĂ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł rmČŔ ’Ň êŁ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =l’Ć wĘ : MxĲĄ rČyĘ âl¿ wĘ 8

ry‘ăĂBĎ ÉbSĄ IŁ hČ : tŇ wĆUĲĎ hČ ëŇ rĆD¿Ć=tŇ ’Ć wĘ MyI¡ĂxČ hĲČ ëŇ rĆD¿Ć=tŇ ’Ć MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉNtĄŇ nŁ 9

MyDĂÁ WĘ JČ hČ =l‘Č lpČÄ nĎ wĘ ž’YĄ oIhČ wĘ rbĆŇ DĳĎbČŇ C bŇ ‘ăĎrĎbĎŇ C bŇ rĆx¡ĆBČ tŇ Cmě yĎ tŇ ’Ň ŁEŔhČ
ynČpĎ ţ yêĂ mĘ WăČ yJăĂ : llĲĎ SĎ lĘ oS¡ pĘŇ nČ oQ¿ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ yĆxĘ yĲĂ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ MyrąĂ~Ď hČ 10

É lbĆŇ BĎ ëŇ lĆ mąĆ =dŇ yČBĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ b¡ĎŇ oTlĘ âl¿ wĘ hŇ ‘ËĎrĎlĘ tŇ ’Ň EÌŁ hČ ry‘ĂÄ BĎ
C‘¡mĘ SĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉtybĄŇ lĘ C : S’ĲĄ BĎ Hp¡ĎŇ rĎWĘ C NtĄŔ eĎêĂ 11

Cly~¿Ă hČ wĘ TjĎŔ SĘ mĂ ÉrqĆBÄŁ lČ CnyDąĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť dŇ wĂęDĎ tŇ yBăĄ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ 12

yn¡ĄjĘ mĂ hŇ BĆŔ kČŇ mĘ Ny’ăĄwĘ ÉhrĎ‘ĞbĲĎŇ C ytĂę mĎ xĞ S’ĄÁ kĎŇ ’YĄÄ êĄ=NjĆ qSĳĄ o‘ dŇ IăČmĂ lCz¡gĎŇ
=M’ĚnĘ rS¡Ł yUĂ hČ rCY¿ qmĆ ‘ËĄhĎ tŇ bĆŇ SÌĆ yŁ ëŇ yĂlČÁ’Ą ynĂÄ nĘ hĂ : MhĲĆř ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘Čr¿Ł 13

yêÌĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C : CnytĲĄŇ ono‘mĘ BĂ ’ob¡Ň yĎ ym¿Ă C CnylĄŔ ‘Ď tŇ xăČ yĄ=ymĲĂ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ hĎ hoĳĎhyĘ 14

hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ HrĎŔ ‘Ę yČBĘ ÉS’Ą yêĂ ~ąČ hĂ wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ yr¿ĂpĘŇ JĂ MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ
ëŇ lĆ măĆ =tŇ yBĲĄ dŇ r¡Ą hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : hĎ ybĲĆŇ ybĂŇ sĘ =lJĎ bk
hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ‘măČ SĘ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MSĎŔ êăĎrĘBČ dĂŇ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ 2

My’¡Ă BĎ hČ ìŔ UĘ ‘Č wĘ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘ĞwĲČ hŇ êąĎ’Č dŇ wĳĂdĎŇ ’iăĄ JĂ =l‘Č bŇ S¡Ą IŁ hČ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ
Cly~¿Ă hČ wĘ hŇ qĎŔ dĎŇ YĘ C ÉTjĎ SĘ mĂ CWą ‘Ğ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿Ă‘ĎèĘ BČ 3

MdăĎŇ wĘ CsmŔŁ xĘ êČ =l’Č ÉCnêŁ =l’Č hŇ nąĎmĎ lĘ ’Č wĘ MotÄ yĎ žrgĄŇ wĘ qoSĳ ‘Ď dŇ IăČmĂ lCz¡gĎŇ
rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć CWŔ ‘ĞêĲČ ÉoW‘Ď=M’Ă yJąĂ : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ BČ Ck¡Ň jĘ SĘ êĂ =l’ĲČ yqĂŔ nĎ 4

o’ę sĘ JĂ =l‘Č dŇ wĂÁdĎŇ lĘ MybĂÄ SĘ yĲŁ žMykĂŇ lĎ mĘ hŇ EĆÃhČ tŇ yĂBăČ hČ yrăĄ‘ĞSĲČ bĘŇ C’băĎŇ C hŇ EĳĆhČ
C‘Ŕ mĘ SĘ tĂŇ âlă ÉM’Ă wĘ : oUĲ ‘Č wĘ wdĎŇ bĘŇ ‘Č wĘ ’Ch¿ MysĂŔ CibČŇ C bŇ kĆŇ răĆBĎ ÉMybĂŇ kĘŇ rĲŁ 5

hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ hŇ B¿Ď rĘxĎ lĘ =yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉyêĂ ‘Ę BČÄ SĘ nĂ yBąĂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć
ëŇ lĆ măĆ ÉtyBĄ =l‘Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ 6

rBĎŔ dĘŇ mĂ ÉìtĘŇ ySĲĂ ’Ğ âlą =M’Ă NonĳbĎŇ QĘ hČ S’Ň răŁ yl¡Ă hŇ êËĎ’Č dŇ ‘¿ĎlĘ GĂ hŇ dĎŔ ChyĘ
ÉCtŇ rĘkĲĎŇ wĘ wylĳĎkĄŇ wĘ Sy’ăĂ Myt¡ĂŇ xĂ SĘ mČ ìŇ ylËĆ‘Ď yê¿Ă SĘ DČqĂ wĘ : hŇ bĎŇ SĎ on âl¿ Myr¡Ă‘Ď 7

l‘¡Č MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉCrbĘŇ ‘ĲĎwĘ : S’ĲĄ hĎ =l‘Č Clyj¡Ă hĂ wĘ ìŇ yzĆŔrĎ’Ğ rxăČ bĘŇ mĂ 8

ry‘h
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hŇ kĎŇ JĎŔ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď hŇ mĆÄ =l‘Č Ch‘ĄŔ rĄ=l’Ć Sy’ăĂ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂhĎ
9 ho¡ĎhyĘ tŇ yr¿ĂBĘ =tŇ ’Ć CbŔ zĘ‘ĲĎ rSăĆ ’Ğ l‘Č ť CrŔ mĘ ’ăĎ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ l¡Ď odŇ GĘ hČ ry‘¿ĂlĎ

: MCdĲŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ň lĲĄ CwËxĞêĲČSĘ IĲĂwČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ
10 ÉbCSyĎ âlą yJăĂ ëŇ lĄŔ hŁ lĲČ ÉokŇ bĎŇ CkąŇ BĘ olĳ CdŇ n¡ĚêĎ =l’Č wĘ tŇ mĄŔ lĘ CJă bĘŇ êĂ =l’Č
11 hoĎhyĘţ=rmČ ’ĲĎ hŇ kăŇŁ yJăĂ : oêĲ dĘŇ lČ omĲ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć hŇ ’¡Ď rĎwĘ dŇ o‘Ŕ

wybĂŔ ’Ď ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ tŇ xČ êČ ť ÉëlĄ UŁ hČ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChIĎÁSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ MQĚÄSČ =l’Ć
12 MoqËmĘ BĂ yJĂę : dŇ o‘Ĳ MS¡Ď bŇ CS¿ yĎ=âlĲ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ hČ =NmĂ ’Y¡Ď yĎ rS¿Ć ’Ğ

: dŇ o‘Ĳ hŇ ’¿Ć rĘyĂ=âlĲ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ Cmĳ yĎ MSăĎ ot¡Ň ’Ł Cl¿ gĘŇhĂ =rSĆ ’Ğ
13 TjĳĎ SĘ mĂ âlă BĘ wyt¡ĎŇ oIlĂ ‘ĞwĲČ qdĆŇ YĆŔ =âlBĲĘ ÉotŇ ybĄŇ hŇ nąĆBŁ yohă
14 tŇ yBăĄ ÉyQĂ =hŇ nĆbĘŇ ’Ć rmĄę ’Ł hĲĎ : olĲ =NêĆ yĲĂ âl¿ ol¡ ‘ĞpĲŇŁ C MeĎŔ xĂ dŇ băŇŁ ‘ĞyĲČ ÉCh‘ĄÄ rĄBĘ

xČ oS¡ mĎ C zrĆ’ĎŔ BĎ NCpăŇ sĎ wĘ ynĎŔ oQxČ Éol ‘rĲČqąĎwĘ MyxĳĂ CĎrĚmĘ tŇ oI¡lĂ ‘ĞwĲČ tŇ oDŔ mĂ
15 lkăČŇ ’Ď ’olÌ hĞ ìŇ ybĂÁ ’Ď zrĆ’ĳĎbĎŇ hŇ răĆxĞtĲČŇ mĘ hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă ëŇŁlŔ mĘ tĲĂŇ hĞ : rSĲČ èĎ BČ
16 z’ăĎ Noy¡bĘŇ ’Ć wĘ yn¿Ă‘Ď=NyDĂ NDËĎ : olĲ bŇ oT¿ z’¡Ď hŇ qĎŔ dĎŇ YĘ C ÉTjĎ SĘ mĂ hŇ WąĎ ‘Ď wĘ hŇ tĎę SĎ wĘ
17 yJ¡Ă ìŔ BĘ lĂ wĘ ÉìynĆÄ y‘Ą Ny’ąĄ yJăĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yt¡ĂŇ ’Ł tŇ ‘ČD¿ČhČ ’yhËĂ =’olhĞ bŇ oTĳ

hŇ Y¡Ď CrUĘ hČ =l‘Č wĘ qSĆ ‘¿Ł hĎ =l‘Č wĘ ëŇ ojŔ SĘ lĂ ÉyqĂ eĎhČ =MDĲČ l‘ąČwĘ ìŇ ‘ĳĆYĘ BĂ =l‘Č=M’Ă
: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ

18 =âlĲ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ MyqąĂyĎohĲ yĘ=l’Ć hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ
: hŇ dĲŇŁ hŁ yoh¿ wĘ Nod¡Ň ’Ď yoh¿ olŔ CdăŇ jĘ sĘ yĂ=âlĲ tŇ oxĳ ’Ď yohă wĘ yx¡Ă ’Ď yoh¿ olŔ CdăŇ jĘ sĘ yĂ

19 : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞSĲČ lĘ hŇ ’Ď lĘ h¡Ď mĄ ëŇ lĄŔ SĘ hČ wĘ bŇ oxă sĎ rbĳĄŇ uĎ yĂ rom¡ xĞ tŇ r¿ČCbŇ qĘ
20 ÉyqĂ ‘ĞYĲČ wĘ ëŇ ĳĄloq ynăĂêĘ NS¡Ď BĎ bČŇ C yqĂ ‘ĎŔ YĘ CĲ ÉNonbĎŇ QĘ hČ yląĂ ‘Ğ
21 ëŇ yĂtČŔ wŁ lĘ SČ BĘ ÉëyĂlČÄ’Ą yêĂ rĘBąČ DĂ : ëŇ yĂbĲĎŇ hĞ’ĲČ mĘ =lJĎ Cr¡BĘ SĘ nĂ yJ¿Ă MyrĂŔ bĎŇ ‘ĞmĲĄ

: ylĲĂ oqBĘ êĘ ‘Čm¡Č SĎ =âlĲ yJ¿Ă ëŇ yĂrČŔ C‘eĘ mĂ ÉëJĄ rĘdČŇ hŇ ząĆ ‘mĳĎ SĘ ’Ć âlă êĘ rĘm¡Č’Ď
22 ÉySĂ bŇŁ êĄ z’ąĎ yJăĂ CkŇ lĳĄ yĄ ybăĂŇ èĘ BČ ëŇ yĂb¡ČŇ hĞ’ĲČ mĘ CĲ xČ CrŔ =hŇ ‘ĆrĘêĂ ÉëyĂ‘ČÄ rŁ =lJĎ
23 =hŇ mČ MyzĳĂrĎ’ĞBĲĎ ytř nn¡qm NonŔ bĎŇ QĘ BČ ytř bVă y : ëŇ tĲĄŇ ‘ĎrĲĎ lJ¡Ł mĂ êĘ mĘ lČŔ kĘŇ nĂ wĘ
24 yJăĂ ůhoĎhyĘ=M’ĚnĘ ÈynĂ ’Ď =yxČ : hŇ dĲĎŇ lĄ IŁ JČ lyx¡Ă MylĂŔ bĎŇ xĞ ëŇ ăĎl=’bŇŁ BĘ ÉêĘ nĘ xČÄ eĄ

yJ¿Ă ynĳĂymĂ yĘ dŇ yăČ=l‘Č Mt¡ĎŇ ox hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉMyqĂ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyąĎnĘ JĎ hŇ yĆÂhĘ yĲĂ=M’Ă
25 hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ dŇ yËČbĘŇ C ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ ÉdyČBĘ ìŇ yêĂę tČŇ nĘ C : OĎ nĘ qĲĆêĘ ’Ć Mè¡Ď mĂ

: MyDĲĂWĘ JČ hČ dŇ y¿ČbĘŇ C lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yËČbĘŇ C MhĳĆ ynĄjĘ mĂ rog¡Ň yĎ
ytlThw
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rS¿Ć ’Ğ tŇ rĆxĆŔ ’Č ZrĆ’ăĎhĎ l‘Č ť ìŇ tĘŇ dČŔ lĎ yĘ rSăĆ ’Ğ ÉìUĘ ’Ă =tŇ ’ĲĆ wĘ ìę tĘŇ ’ĲŁ yêăĂ lĘ TČ hĲĄ wĘ 26

My’¿Ă vĘ nČmĘ MhËĄ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č wĘ : CtŇ CmĲ êĎ MS¡Ď wĘ MSĳĎ Mê¡ĆdĘŇ QČ yĚ=âlĲ 27

: CbŇ CSĲ yĎ âl¿ hŇ UĎ S¡Ď MSĳĎ bŇ CSă lĎ MS¡Ď pĘŇ nČ=tŇ ’Ć
oBĳ ZpĆŇ x¡Ą Ny’¿Ą ylĂŔ JĘ =M’ĂÄ ChyĎŔnĘ JĎ ÉhEĆhČ Sy’ąĂ hĎ ZCpę nĎ hŇ zĆÁbĘŇ nĂ bŇ YĆ‘ĆÄ hČ 28

: C‘dĲĎŇ yĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č CkŔ lĘ SĘ hĚÄ wĘ o‘Ŕ rĘzČwĘ ’Chă ÉClTĞ ChĲ ‘Č CDąmČ
=tŇ ’Ć CbÂ tĘŇ JĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ y‘¡ĂmĘ SĂ ZrĆ’ĳĎ ZrĆ’¡Ć ZrĆ’¿Ć 29, 30

o‘ę rĘEČmĂ xlČÁYĘ yĂ âlÄ žyJĂ wymĳĎyĎBĘ xlăČ YĘ yĂ=âlĲ rbĆŇ G¡Ć yrĂŔ yrĂ‘Ğ ÉhEĆhČ Sy’ąĂ hĎ
: hŇ dĲĎŇ ChyBĲĂ dŇ o‘¡ lS¿Ą mŁ C dŇ wĂŔdĎŇ ’iăĄ JĂ =l‘Č ÉbSĄ yŁ Sy’Ă ť

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yt¡ĂŇ y‘Ă rĘmČ N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć MyYËĂ pĂŇ mĘ C MydÌĂŇ BĘ ’Č mĘ My‘Ăę rŁ yohă gk

ůyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć My‘ăĂrŁ hĲĎ ÈMy‘Ă rŁ hĲĎ =l‘ĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄŇ lĎ ţ 2

dŇ qÌĄpŇŁ ynĂÄ nĘ hĂ MtĳĎŇ ’Ł Mê¡ĆdĘŇ qČ pĘŇ âl¿ wĘ MCxŔ DĂêČ wČ ÉynĂ ’Ň YŁ =tŇ ’Ć MtąĆŇ YŁ pĂŇ hĞ MêĆÂ’Č
tŇ yrăĂ’Ą SĘ =tŇ ’Ć ÉZBĄ qČ ’Ğ ynĂę ’Ğ wĲČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘Čr¿Ł =tŇ ’Ć MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ 3

NhËĆ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ MSĳĎ Mt¡ĎŇ ’Ł yêĂ xĘ D¿ČhĂ =rSĆ ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ É lJŁ mĂ ynĂŔ ’Ň YŁ
=âlwĘ MC‘ĳrĎwĘ My‘¡ĂrŁ MhËĆ ylĄ ‘Ğ ytÌĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : CbĲŇ rĎwĘ Cr¿pĎŇ C Nh¡Ć wĄnĘ =l‘Č 4

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ CdŇ q¡ĄjĎ yĂ âl¿ wĘ CêxËČ yĄ=âlĲ wĘ dŇ o‘Ì C’Ä rĘyyĲĂ
qyDĳĂYČ xmČ YăĆ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ yt¿ĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ hŇ eĄÄhĂ 5

sŘ12 ÉwymĎ yĎBĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ hŇ WËĎ ‘Ď wĘ lyJĂŔ WĘ hĂ wĘ ÉëlĆ mĆÄ ëŇ lČ mąĎ C 6

o’¡ rĘqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ om¿ èĘ =hŇ zĆwĘ xTČ bĳĆŇ lĎ NJăŁ SĘ yĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ hŇ dĎŔ ChyĘ ‘SăČ CĎêĂ
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ=hŇ eĲĄhĂ NkËĄŇ lĎ : CnqĲĄdĘŇ YĂ ű ho¿ĎhyĘ 7

ZrĆ’¿ĆmĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ lËĎ ‘ĹhĲĆ rSÌĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ=yxČ Édo‘ CrmĘ ’Ň yąŁ =âlwĘ
‘rČzĆÄ=tŇ ’Ć ’ybĂÁ hĄ rSĆÄ ’Ğ wĲČ žhlĎ ‘ĹhĲĆ rSăĆ ’Ğ hoĎęhyĘ=yxČ =M’Ă yJăĂ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 8

Myê¡Ă xĘ DČhĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ É lJŁ mĂ C hŇ nĎ opŔ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ yBąĄ
yBăĂ lĂ rBÌČSĘ nĂ My’ĂÂbĂŇ eĘ lČ : MtĲĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č Cb¡Ň SĘ yĲĎwĘ MSĳĎ 9

orbăĎŇ ‘Ğ rbĆŇ g¡ĆŇkĘŇ C roJę SĂ Sy’ăĂ JĘ ÉytĂŇ yyĂÄhĎ ytČŔ omYĘ ‘Č=lJĎ ÉCpŇ xĞrĲĎ yBĂę rĘqĂ bĘŇ
ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ ’ăĎ lĘ mĲĎ ÉMypĂŇ ’ĞnĲĎmĘ yJąĂ : oSĲ dĘŇ qĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ yn¡ĄjĘ mĂ C hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ mĂ NyĂyĳĎ 10

ÉMtĎŇ YĎ CrĲmĘ yhąĂ êĘ wČ rBĳĎdĘŇ mĂ tŇ o’ă nĘ CS¡ bĘŇ yĲĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ lăĎ bĘŇ ’ĲĎ ÉhlĎ ’Ď ynąĄjĘ mĂ =yJĲĂ
ytËĂŇ ybĄŇ BĘ =MGČ CpŇ nĳĄxĎ Nh¡Ą JŁ =MgČŇ ’yb¿ĂŇ nĎ=MgČŇ=yJĲĂ : NkĲĄŇ =âl Mt¡ĎŇ rĎCbĲŇ gĘŇ C hŇ ‘ĎŔ rĎ 11

ÉtoulČ qĘ lČ xĞJĲČ MhĆę lĎ MJĎÁ rĘdČŇ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žNkĄŇ lĎ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mt¡ĎŇ ‘ĎrĲĎ ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ 12

Mt¡ĎŇ DĎqĚjĘ tŇ n¿ČSĘ hŇ ‘ËĎrĎ Mh¿Ć ylĄ ‘Ğ ’ybĂÄ ’Ď =yJĲĂ HbĳĎŇ ClpĘŇ năĎ wĘ CxD¡ČyĂ hŇ lĎŔ pĄŇ ’ĞBĲĎ
hwhy=M’nwww.bibleist.ru
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13 C‘¿tĘŇ IČwČ l‘ČBČŔ bČŇ C’ă BĘ eČhĂ hŇ lĳĎ pĘŇ tĂŇ ytĂŇ y’ăĂ rĎ Nor¡mĘ SĲŁ y’¿ĄybĂŇ nĘ bĂŇ C : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
14 PŇ o’ÂnĎ hŇ rĎę Cr‘ĞSĲČ ytĂŇ y’ăĂ rĎ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ y’ĄÄ bĂŇ nĘ bĂŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć

otĳŇ ‘ĎrĲĎmĄ Sy’¡Ă CbŇ SĎŔ =yêĂ lĘ bĂÄ lĘ My‘ĂŔ rĄmĘ ydăĄŇ yĘ ÉCqEĘxĂ wĘ ÉrqĆèĆÄ BČ ëŇŁlą hĎ wĘ
: hŇ rĲĎmŁ ‘ĞJĲČ hĎ yb¡ĆŇ SĘ yĲŁ wĘ MdŔŁ sĘ JĂ ÉMQĎ kĚŇ yląĂ =CyhĲĎ

15 ÉMtĎŇ o’ lykąĂŇ ’ĞmĲČ ynĂÄ nĘ hĂ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČ =l‘Č Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ
hŇ j¡Ď nĚxĞ hŇ ’¿Ď YĘ yĲĎ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ y’ăĄybĂŇ nĘ Ét’Ą mĄ yJĂę S’Ň rĳŁ =ymĄ Myt¡ĂŇ qĂ SĘ hĂ wĘ hŇ nĎŔ ‘ĞlĲČ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ lĘ
16 My’ăĂ BĘ eĂ hČ ÉMy’Ă bĂŇ eĘ hČ yrąĄbĘŇ DĂ=l‘Č C‘ÂmĘ SĘ êĂ =l’ĲČ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ

: hoĲĎhyĘ yj¿Ă mĂ âl¡ CrBĄŔ dČŇ yĘ ÉMBĎ lĂ NoząxĞ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ UĎ h¡Ą Myl¿Ă BĂ hĘ mČ MkĆŔ lĎ
17 ëŇ lĄÂhŁ lkŇŁ wĘţ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ Mol¡ SĎ hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ yYČŔ ’ĞnĲČmĘ lĲĂ Érom’Ď MyrąĂmĘ ’ĲŁ
18 ÉdmČ ‘Ď ymąĂ yJăĂ : hŇ ‘ĲĎrĎ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ ’ob¿Ň tĎŇ =âlĲ CrŔ mĘ ’ĲĎ ÉoBlĂ tŇ CrąrĂSĘ BĂ

: ‘mĲĎ SĘ IĂwČ yrĂbĎŇ DĘ bŇ yS¿Ă qĘ hĂ =ymĲĂ orĳbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ‘măČ SĘ yĂwĘ ’rĆy¡ĄwĘ hoĎŔhyĘ dŇ osă BĘ
19 llĳĄ oxtĘŇ mĂ r‘Čs¡Č wĘ hŇ ’ĎŔ YĘ yĲĎ ÉhmĎ xĄ hoĎęhyĘ tŇ răČ‘ĞsĲČ ű hŇ eăĄhĂ
20 ot¿Ň ŁW‘Ğ=dŇ ‘Č hoĎŔhyĘ=PŇ ’Č ÉbCSyĎ âlą : lCxĲ yĎ My‘¡ĂSĎ rĘ S’Ň r¿Ł l‘ËČ

: hŇ nĲĎ yBĂ Hb¡ĎŇ CnnĘ oB¿ tĘŇ êĂ MymĂŔ IĎhČ ÉtyrĂxĞ’ĲČ BĘ oBĳ lĂ tŇ oUă zĂmĘ om¡ yqĂ hĞ =dŇ ‘Č wĘ
21 Mh¿Ą wĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ yêĂ rĘB¿Č dĂŇ =âlĲ CYrĳĎ MhăĄ wĘ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć yêĂ xĘ l¿Č SĎ =âlĲ
22 ÉMCbŇ SĂ ywĲĂ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉyrČbĎŇ dĘŇ C‘mąĂ SĘ yČwĘ ydĳĂŇ osBĘ Cd¡Ň mĘ ‘ĲĎ=M’Ă wĘ : C’BĲĎ nĂ
23 bŇ rËŁ uĎ mĂ yhÌĄŁl’ĹhĲČ : MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘Čr¡Ł mĄ C ‘rĎŔ hĎ MJăĎ rĘDČmĂ
24 MyrËĂêĎsĘ UĂ BČ Sy’ÌĂ rtĄÄ iĎ yĂ=M’Ă : qxĲŁ rĎmĲĄ yh¡ĄŁl’Ĺ âl¿ wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ynĂ ’¡Ď

yn¿Ă’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmÌČèĎ hČ =tŇ ’Ć ’olÄhĞ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Ce’¡Ć rĘ’Ć =âlĲ yn¿Ă’Ğ wĲČ
25 My’¿Ă BĘ eĂ hĲČ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČ ÉCrmĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ yêĂ ‘Ę mČę SĎ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ’l¡Ą mĎ
26 bŇ l¿Ą BĘ SyËĄhĞ ytČę mĎ =dŇ ‘Č : yêĂ mĘ lĲĎ xĎ yêĂ mĘ l¡Č xĎ rmĳŁ ’Ň lĄ rqĆS¡Ć ymËĂ SĘ BĂ
27 xČ yJąĂ SĘ hČ lĘ MybĂę SĘ xĲŁ hČ : MBĲĎ lĂ tŇ m¿Ă rĘêČ y’¡ĄybĂŇ nĘ C rqĆèĳĎ hČ y’ăĄBĘ nĂ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ

rSĆÄ ’ĞJĲČ Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’ăĂ Cr¡jĘ sČ yĘ rS¿Ć ’Ğ MtĎŔ mŁ olă xĞBĲČ ymĂŔ SĘ ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć
28 rjăĄsČ yĘ ÉMolxĞ oêą’Ă =rSĆ ’Ğ ’ybĂÂ eĎhČ : l‘ČBĲĎ BČ ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć MtËĎŇ obŇ ’Ğ CxÌ kĘŇ SĲĎ

rB¡Ď hČ =tŇ ’Ć NbĆŇ ê¿ĆlČ =hŇ mČ tŇ mĳĆ ’Ĺ yr¡ĂbĎŇ DĘ rB¿Ą dČŇ yĘ oêŔ ’Ă ÉyrĂbĎŇ DĘ rSąĆ ’Ğ wĲČ MolŔ xĞ
29 ZYĲĄ p¿ŇŁ yĘ SyF¡Ă pČŇ kĘŇ C hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ S’¡Ą JĎ yrËĂbĎŇ dĘŇ hŇ kÌŇŁ ’olÄhĞ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
30 tŇ ’¿Ą mĄ Sy’¡Ă yrČŔ bĎŇ dĘŇ ybăĄŇ eĘ gČŇmĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ =l‘Č yn¿ĂnĘ hĂ NkËĄŇ lĎ : ‘lČ sĲĎ

wh‘r
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Cm¡ ’ĞnĘ IĂwĲČ MnĎŔ oSlĘ MyxăĂ qĘ ŁQĲ hČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ M’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č yn¿ĂnĘ hĂ : Ch‘ĲĄrĄ 31

C‘ătĘŇ IČwČ ÉMCrjĘ sČ yĘwĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉrqĆSĆÄ tŇ om¿ ŁlxĞ y’ĄÂBĘ nĂ =l‘ĲČ ynĂ nĘ hĂ ţ : M’ĲĚ nĘ 32

MytĂę yCĂYĂ âlă wĘ MyêĂÁ xĘ lČ SĘ =âlĲ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ wĘ MtĳĎŇ CzxĞpĲČŇ bĘŇ C Mh¡Ć yrĄqĘ SĂ BĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć
M‘ĎÄ hĎ žìlĘ ’ĲĎ SĘ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĎlĲĎ Cly‘¿Ăoy=âlĲ ly‘ËĄohwĘ 33

ÉMhĆ ylĄ ’Ğ êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ ’v¡Ď mČ =hŇ mČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉNhĄ kŇŁ =o’Ĳ ’ybąĂŇ eĎhČ =o’Ĳ hŇ EĆÁhČ
M‘ĎŔ hĎ wĘ ÉNhĄ JŁ hČ wĘ ’ybąĂŇ eĎhČ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă SĘ TČ nĲĎ wĘ ’vĎŔ mČ =hŇ mČ =tŇ ’Ć 34

: otĲŇ yBĄ =l‘Č wĘ ’Ch¡ hČ Sy’¿Ă hĎ =l‘Č yêËĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C hoĳĎhyĘ ’văĎ mČ rm¡Č ’Ň yŁ rS¿Ć ’Ğ
hoĎŔhyĘ hŇ năĎ‘Ď=hŇ mĆ wyxĳĂ ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ wĘ Ch‘¡ĄrĄ=l‘Č Sy’¿Ă CrËmĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł 35

ÉhyĆhĘ yĲĂ ’vĎę UČ hČ yJăĂ dŇ o‘ĳ=CrJĘ zĘtĂŇ âlă ho¡ĎhyĘ ’v¿Ď mČ C : hoĲĎhyĘ rB¡Ć DĂ=hŇ mČ C 36

tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ MyIĂŔxČ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć MêĆę kĘŇ pČŇ hĞ wĲČ orŔ bĎŇ DĘ Sy’ăĂ lĘ
: hoĲĎhyĘ rB¡Ć DĂ=hŇ mČ C hoĎŔhyĘ ëŇ năĎ‘Ď=hŇ mĆ ’ybĳĂŇ eĎhČ =l’Ć rm¡Č ’Ň tŇŁ hŇ J¿Ł : CnyhĲĄŁl’Ĺ 37

MkËĆŇ rĘmĎ ’Ğ N‘Č yÌČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ ůCrmĄ ’Ň êŁ ÈhoĎhyĘ ’văĎ mČ =M’Ă wĘ 38

Cr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ xląČ SĘ ’Ć wĲĎ hoĳĎhyĘ ’văĎ mČ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć
: hoĲĎhyĘ ’v¿Ď mČ

rSĆÄ ’Ğ Éry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć wĘ MkĆę tĘŇ ’Ć yêăĂ SĘ TČ nĲĎ wĘ ’SĳŁ nĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yS¿Ă nĎ wĘ ynĂŔ nĘ hĂ NkăĄŇ lĎ 39

MlĳĎ o‘ tŇ jăČ rĘxĆ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : ynĲĎjĎ l‘¿ČmĄ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ wĘ MkËĆŇ lĎ yêĂ tÌČŇ nĎ 40

: xČ kĲĄŇ èĎ tĂŇ âl¿ rS¡Ć ’Ğ MlĎŔ o‘ tŇ CUă lĂ kĘŇ C
lkăČŇ yhĄ yn¡ĄpĘŇ lĂ MydĂě ‘Ď CmĲ MynĂŔ ’Ą tĘŇ y’ăĄdĎŇ CDĲ ÉynĄSĘ hŇ eĄę hĂ wĘ ůhoĎhyĘ ÈynĂ ’Č rĘhĂ dk
=NbĆŇ ChyăĎnĘ kĎŇ yĘ=tŇ ’Ć lbĆÃ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ tŇ olă gĘŇhČ yrăĄxĞ’ĲČ hoĳĎhyĘ
=tŇ ’Ć wĘ SrąĎxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ yrĄÄ WĎ =tŇ ’Ć wĘ žhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ MyqăĂ yĎohĲ yĘ
tŇ obăŇ TŁ ÉMynĂ ’Ą êĘ dŇ xĎę ’Ć dŇ CDăhČ : lbĲĆŇ BĎ M’¡Ą bĂŇ yĘwČ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉrGĄsĘ UČ hČ 2

rS¿Ć ’Ğ dŇ ’ŔŁ mĘ tŇ o‘ărĎ ÉMynĂ ’Ą êĘ dŇ xĎę ’Ć dŇ CDăhČ wĘ tŇ orĳJĚ BČ hČ yn¡Ą’Ą tĘŇ JĂ dŇ ’ŔŁ mĘ
: ‘ČrĲŁ mĄ hŇ nĎlĘ k¡ČŇ ’Ď tĲĄŇ =âl

MynąĂ’Ą êĘ hČ MynĳĂ’Ą êĘ rm¡Č ’Ł wĲĎ ChyĎŔmĘ rĘyĂ Éh’Ć rŁ hŇ êąĎ’Č =hŇ mĲĎ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 3

hŇ nĎlĘ k¡ČŇ ’Ď tĲĄŇ =âl rS¿Ć ’Ğ dŇ ’ŔŁ mĘ tŇ o‘ărĎ Éto‘rĎhĲĎ wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ tŇ obăŇ TŁ ÉtobŇ FŁ hČ
rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : ‘ČrĲŁ mĄ 4, 5

=tŇ ’Ć ryJĂÂ ’Č =NJĲĄ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ ob¡Ň FŁ hČ Myn¿Ă’Ą êĘ JČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
MyD¡ĂWĘ JČ ZrĆ’¿Ć hŇ EËĆhČ Moq¿ UĎ hČ =NmĂ yêĂ xĘ QČÁSĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ dĎę ChyĘ tŇ Clă GĎ
ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č Myt¡ĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hŇ bĎŔ oTlĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ynąĂy‘Ą yêĂÄ mĘ WČ wĘ : hŇ bĲĎŇ oTlĘ 6
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7 žyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ : SoêĲ ’Ć âl¿ wĘ Myê¡Ă ‘Ę TČ nĘ C srŔŁ hĹ’ĲĆ âlă wĘ ÉMytĂŇ ynĂ bĘŇ C tŇ ’Ň EĳŁ hČ sŘ13

ykĂŔ nŁ ’ăĎ wĘ M‘ĎŔ lĘ ylăĂ =CyhĲĎ wĘ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂ ť ytĂę ’Ł tŇ ‘ČdăČŇ lĎ bŇ lĄÁ MhĆÄ lĎ
: MBĲĎ lĂ =lkĎŇ BĘ yl¡Č ’Ą CbŇ S¿Ě yĎ=yJĲĂ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ

8 rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ ‘ČrĳŁ mĄ hŇ nĎlĘ k¡ČŇ ’Ď tĲĄŇ =âl rS¿Ć ’Ğ tŇ o‘Ŕ rĎhĲĎ ÉMynĂ ’Ą êĘ kČŇ wĘ
tŇ yrăĂ’Ą SĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ ÉwyrĎWĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dąĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć NêĄ’Ć ţ NJăĄ hoĎęhyĘ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎBĎ ÉMyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ MĂlČęSĎ CrĲyĘ

9 É lSĎ mĎ lĘ C hŇ jąĎ rĘxĆ lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ lĘ hŇ ‘ĎŔ rĎlĘ hŇ ‘Ď wĎzĘlĂ ÉMyêĂ tČŇ nĘ C
10 yêĂ xĘ QăČ SĂ wĘ : MSĲĎ Mx¿Ą yDĂ’Č =rSĲĆ ’Ğ tŇ om¡ qŁ UĘ hČ =lkĎŇ BĘ hŇ lĎŔ lĎ qĘ lĂ wĘ hŇ năĎ ynĂ SĘ lĂ

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘ăČmĄ ÉMUĎ êĚ=dŇ ‘Č rbĆŇ DĳĎhČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć bŇ rĆx¡ĆhČ =tŇ ’Ć MbĎŔ
: MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ wĘ Mh¡Ć lĎ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ

hk ÉhnĎèĎ BČ hŇ dĎŔ ChyĘ M‘ăČ=lJĎ =l‘Č ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ=l‘ĲČ hŇ yąĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ
ÉhnĎèĎ hČ ’yhĂę hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ Myq¿Ă yĎohylĂ tŇ y‘ĂŔ bĂŇ rĘhĲĎ

2 ChyąĎmĘ rĘyĂ rBĆÁ DĂ rSĆÄ ’Ğ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć r~¡Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ tŇ ynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ
: rmĲŁ ’Ň lĄ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ l’ËĆ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ M‘ăČ=lJĎ =l‘Č É’ybĂŇ eĎhČ

3 ű dŇ ‘ăČwĘ hŇ dĎÁ ChyĘ ëŇ lĆ mĆÄ žNom’Ď =NbĆŇ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ lĘ hŇ nĎÃSĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć SŁlă SĘ =NmĂ
rBÌĄdČŇ ’Ğ wĲĎ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ SŁlą SĎ hŇ zĆť hŇ EĆęhČ MoIăhČ

4 =tŇ ’ĲĆ MkĆÁ ylĄ ’Ğ hoĎÄhyĘ žxlČ SĎ wĘ : MêĲĆ‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ rB¡Ą dČŇ wĘ MyJ¿ĄSĘ ’Č MkËĆŇ ylĄ ’Ğ
Mt¿ĆŇ yFĂ hĂ =âlĲ wĘ MêĳĆ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ xČŁl¡ SĎ wĘ MJ¿Ą SĘ hČ My’ËĂ bĂŇ eĘ hČ wydÌĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ

5 ‘ČrăŁ mĄ C Éh‘ĎrĎhĲĎ oJą rĘDČmĂ Sy’ăĂ ’nĎÂ=CbŇ CSĲ rmęŁ ’Ň lĄ : ‘ČmĲŁ SĘ lĂ Mk¡ĆŇ nĘ zĘ’Ď =tŇ ’ĲĆ
MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ wĘ Mk¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉCbŇ SĘ C MkĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ

6 Md¡ĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ Ckę lĘ êĲĄ=l’Č wĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ Ml¡Ď o‘=NmĂ lĘ
‘r¡Č’Ď âl¿ wĘ MkĆŔ ydĄŇ yĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ BĘ ÉytĂŇ o’ Csy‘ąĂkĘŇ tČŇ =âlĲ wĘ MhĳĆ lĎ tŇ wăŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ C

7 hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ BĘ ynĂ Cs‘Ă kĘŇ hĂ N‘ČmÌČ lĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yl¡Č ’Ą Mê¿Ć‘Ę mČ SĘ =âlĲ wĘ : MkĲĆŇ lĎ
: MkĲĆŇ lĎ ‘r¿ČlĘ Mk¡ĆŇ ydĄŇ yĘ

8 : yrĲĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ N‘Č yČě tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł NkĄě lĎ
9 =l’Ć wĘ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ NopÁ YĎ tŇ oxÄ jĘ SĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć žyêĂ xĘ qČ lĲĎ wĘ xČ lĄÃSŁ ynăĂnĘ hĂ

Ét’Ň EŁ hČ ZrĆ’ąĎhĎ =l‘Č MytĂÁ ’Ł bĂÄ hĞ wĲČ ůyDĂbĘŇ ‘Č È lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ
ÉMyêĂ mĘ WČ wĘ MyêĂŔ mĘ rČxĞhăČ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ My¿ĂoGhČ =lJĎ l‘ËČwĘ hĎ ybĆŔ SĘ yăŁ =l‘Č wĘ

10 ÉNoWWĎ loqą MhĆę mĄ yêăĂ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ : MlĲĎ o‘ tŇ ob¡Ň rĘxĎ lĘ C hŇ qĎŔ rĄSĘ lĂ wĘ hŇ UăĎ SČ lĘ
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ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ : rnĲĄ ro’¿ wĘ MyĂx¡ČrĄ loq¿ hŇ QĳĎ JČ loqă wĘ Nt¡ĎŇ xĎ loq¿ hŇ xĎŔ mĘ WĂ loqă wĘ 11

ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć hŇ QĆ ’ËĄ hĎ My¿ĂoGhČ CdÁ bĘŇ ‘ĎÄ wĘ hŇ UĳĎ SČ lĘ hŇ B¡Ď rĘxĎ lĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ
dŇ qăŁ pĘŇ ’Ć hŇ nĎÃSĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ tŇ wâŇ lă mĘř kĂŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ lb¡ĆŇ BĎ 12

ZrĆ’ăĆ=l‘Č wĘ Mn¡Ď wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÌ hČ yoGÄhČ =l‘Č wĘ ž lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ =l‘Č
’yhĂŔ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č ytĂŇ y’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : MlĲĎ o‘ tŇ om¿ mĘ SĲĂ lĘ ot¡Ň ’Ł yê¿Ă mĘ WČ wĘ MyDĳĂWĘ JČ 13

hŇ EĆŔhČ rpĆŇ iăĄ BČ ÉbCtŇ JĎ hČ =lJĎ tŇ ’ąĄ hĎ ylĳĆ‘Ď yêĂ rĘBăČ DĂ=rSĆ ’Ğ yr¡ČbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć
MyăĂoG ÉhUĎ hĄÄ =MGČ MbąĎŇ =CdŇ bĘŇ ‘ĲĎ yJăĂ : MyĲĂoGhČ =lJĎ =l‘Č Chy¡ĎmĘ rĘyĂ ’B¿Ď nĂ =rSĆ ’Ğ 14

: MhĲĆ ydĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ kĘŇ C Ml¡Ď ‘ĽpĲĎŇ JĘ MhËĆ lĎ yê¿Ă mĘ QČ SĂ wĘ MylĳĂ odŇ GĘ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ C MyBĂŔ rČ
xqČ ţ ylČŔ ’Ą É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď žhkŇŁ yJăĂ 15

MyĂŔoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉotŇ ’Ł hŇ tąĎŇ yqĂ SĘ hĂ wĘ ydĳĂŇ IĎmĂ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ mËĎ xĄ hČ NyĂIÌČhČ soJÄ =tŇ ’Ć
CllĳĎ hŁ tĘŇ hĂ wĘ CS¡ ‘ĞGĲŁ tĘŇ hĲĂ wĘ Ctě SĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ xČ l¿Ą SŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ 16

soJ¡ hČ =tŇ ’Ć xu¿Č’Ć wĲĎ : MtĲĎŇ nŁ yBĲĄ xČ l¡Ą SŁ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ bŇ rĆxĆŔ hČ ynăĄjĘ mĂ 17

: MhĲĆ ylĄ ’Ğ ho¡ĎhyĘ ynĂ x¿Č lĎ SĘ =rSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhqĆSĘ ’Č wĲĎ hoĳĎhyĘ dŇ IăČmĂ
tŇ tĄÄ lĎ hĎ yrĳĆWĎ =tŇ ’Ć hĎ yk¡ĆŇ lĎ mĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď=tŇ ’Ć wĘ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć 18

hŇ ‘ÌŁ rĘjČ =tŇ ’Ć : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ hŇ l¡Ď lĎ qĘ lĂ wĘ hŇ q¿ĎrĄSĘ lĂ hŇ UËĎ SČ lĘ hŇ BÌĎ rĘxĎ lĘ MtĎÁ ’Ł 19

=lJĎ Ét’Ą wĘ : oUĲ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ wyr¡ĎWĎ =tŇ ’Ć wĘ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MyĂrËČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ 20

MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆ ÉykĄŇ lĘ mČ =lJĎ tŇ ’Ąę wĘ ZC‘ĳhĎ ZrĆ’ăĆ yk¡ĄŇ lĘ mČ =lJĎ tŇ ’Ąě wĘ bŇ rĆ‘ĄŔ hĎ
=tŇ ’Ć : dŇ oDĲSĘ ’Č tŇ yr¿Ă’Ą SĘ tŇ ’¡Ą wĘ NorŔ qĘ ‘Ć=tŇ ’Ć wĘ ÉhEĎ‘Č=tŇ ’Ć wĘ Nolą qĘ SĘ ’Č =tŇ ’Ć wĘ 21

tŇ ’¡Ą wĘ rYŔŁ =ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ Ét’Ą wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ bŇ ’¡Ď om=tŇ ’Ć wĘ Mod¿Ň ’Ĺ 22

NdąĎŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ : MIĲĎhČ rbĆŇ ‘¿ĄBĘ rS¡Ć ’Ğ y’ĂŔ hĎ ykăĄŇ lĘ mČ Ét’Ą wĘ NodĳŇ yYĂ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ 23

bŇ rĳĎ‘Ğ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ : hŇ ’ĲĎ pĄŇ yY¿ĄCYqĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ zCBŔ =tŇ ’Ć wĘ É’mĎ yêĄ=tŇ ’Ć wĘ 24

yrĂę mĘ zĂ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ Myn¡ĂkĘŇ èĲŁ hČ bŇ rĆ‘ĆŔ hĎ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ Ét’Ą wĘ 25

ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ : ydĲĎŇ mĎ yk¿ĄŇ lĘ mČ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ MlĎŔ y‘Ą ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ Ét’Ą wĘ 26

tŇ okăŇ lĘ mĘ UČ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ wyxĂŔ ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ ÉMyqĂ xŁ rĘhĲĎ wĘ MybąĂŇ rŁ uĘ hČ Nopę ~Ď hČ
: MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ hŇ ê¿ĆSĘ yĂ ëŇ S¡Č SĄ ëŇ lĆ m¿Ć C hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ
CtąŇ SĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÃ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ 27

xČ l¡Ą SŁ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ bŇ rĆxĆŔ hČ ynăĄjĘ mĂ CmCqĳtĎŇ âlă wĘ Cl¡ pĘŇ nĂ wĘ CyŔqĘ C ÉCrkĘŇ SĂ wĘ
êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ tŇ oêĳSĘ lĂ ì¡Ň dĘŇ IĎmĂ soJ¿ hČ =tŇ xČ qĲČlĎ CnË’ĞmĲĎ yĘ yJÌĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : MkĲĆŇ ynĄyBĲĄ 28

Mhyl’
.b"dw ’"d Nkw rsx tâlmĘ kĂ ’"s v.12 .hkwww.bibleist.ru



25:29—26:7 hymry 729

29 ry‘ĂÁ bĎŇ hŇ eĄÄhĂ žyJĂ : CêĲ SĘ tĂŇ ot¿Ň SĎ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł MhĆę ylĄ ’Ğ
Cqĳ eĎtĂŇ hŇ qăĄeĎhĂ Mê¡Ć’Č wĘ ‘rČŔ hĎ lĘ lxăĄ mĄ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hĎ ylĆę ‘Ď ymăĂ SĘ =’rĎqĘ nĲĂ rSÌĆ ’Ğ
ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ =l‘Č É’rĄqŁ ynąĂ’Ğ bŇ rĆxĆę yJăĂ CqŔ eĎtĂŇ âlă

30 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą MhĆŔ ylĄ ’Ğ ’băĄŇ eĎêĂ ÉhêĎ’Č wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ
gŇ’ąŁ SĎ olŔ oq NêăĄ yĂ ÉoSdĘŇ qĎ No‘ąUĘ mĂ C Ég’Ď SĘ yĂ MorąUĎ mĂ hoĎÂhyĘ MhĆę ylĄ ’Ğ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ l’¿Ć hŇ nĆŔ ‘ĞyĲČ MykăĂŇ rĘdŇŁ JĘ ÉddĎŇ yhĄ ChwĄŔ nĎ=l‘Č Ég’Č SĘ yĂ

31 ’Ch¡ Tj¿Ď SĘ nĂ MyĂŔoGBČ ÉhoĎhylĲČ bŇ yrąĂ yJăĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č ÉNo’SĎ ’BąĎ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ rĆx¡ĆlČ Mn¿ĎtĎŇ nĘ My‘ËĂSĎ rĘhĲĎ rWĳĎ BĎ =lkĎŇ lĘ

32 r‘ČsăČ wĘ yoGĳ=l’Ć yoGămĂ tŇ ’Ň Y¡Ą yŁ hŇ ‘ËĎrĎ hŇ e¿ĄhĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
33 hŇ Y¿ĄqĘ mĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhoĎhyĘ yląĄlĘ xĲČ CyÂhĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ =ytĄŇ JĘ rĘIČmĂ ro‘¡ yĄ lodŔ GĎ

NmĆ dËŇŁ lĘ CrbĄŔ uĎ yĂ âlă wĘ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ yĄ âlą wĘ Cdę pĘŇ iĲĎ yĂ âlă ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ
34 yrăĄyDĂ’Č ÉCSQĘ jČ tĘŇ hĲĂ wĘ Cqę ‘ĞzĲČwĘ My‘ĂÁ rŁ hĲĎ ClylĂÄ yhĄ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č

yl¿Ă kĘŇ JĂ Mê¡ĆlĘ pČŇ nĘ C MkĆŔ ytĂŇ oYă opŇ tĘŇ C xČ obĳŇ TĘ lĂ Mk¡ĆŇ ymĄ yĘ C’¿ lĘ mĲĎ =yJĂ N’Ň ~ŔŁ hČ
35, 36 loqť : N’Ň ~ĲŁ hČ yr¿ĄyDĂ’Č mĲĄ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ C My‘ĳĂrŁ hĲĎ =NmĂ son¡mĎ dŇ b¿ČŇ ’Ď wĘ : hŇ DĲĎmĘ xĆ

: MtĲĎŇ y‘Ă rĘmČ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ dŇ d¿ĄŇ SŁ =yJĲĂ N’Ň ~ĳŁ hČ yrăĄyDĂ’Č tŇ l¡Č lĘ ywĲĂ My‘ĂŔ rŁ hĲĎ tŇ qăČ‘ĞYĲČ
37, 38 oJĳ sĚ ryp¡ĂŇ JĘ JČ bŇ z¿Č‘Ď : hoĲĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¿xĞ yn¡ĄjĘ mĂ Molĳ èĎ hČ tŇ o’ă nĘ CUd¡ČŇ nĎ wĘ

: ojĲ ’Č Nor¿xĞ yn¡ĄjĘ mĂ C hŇ nĎŔ oIhČ NorăxĞ ÉynĄjĘ mĂ hŇ UĎŔ SČ lĘ ÉMYĎ rĘ’Č hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ =yJĂ

wk rbăĎŇ DĎhČ ÉhyĎhĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ Myq¿Ă yĎohĲ yĘ tŇ CkËŇ lĘ mĘ mČ tŇ ySĂę ’Ň rĄBĘ sŘ14

2 =tŇ yBĲĄ rYăČ xĞBĲČ ÈdmŁ ‘Ğ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ hŇ EĆŔhČ
hoĎŔhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ wăŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ ÉMy’Ă BĎ hČ hŇ dĎę ChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎ =l‘Č êĎÂrĘBČ dĂŇ wĘ ůhoĎhyĘ
: rbĲĎŇ DĎ ‘r¡ČgĘŇêĂ =l’Č MhĳĆ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ lĘ ìŇ yt¡ĂŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’Ą ť

3 rSĆÄ ’Ğ hŇ ‘Ďę rĎhĲĎ =l’Ć yêăĂ mĘ xČ nĂ wĘ hŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ Sy’¡Ă CbŇ SĚě yĎwĘ C‘Ŕ mĘ SĘ yĂ ylăČ C’
4 MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘Čr¿Ł yn¡ĄjĘ mĂ MhĆŔ lĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ ÉbSĄ xŁ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ

yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ rĎotăŇ BĘ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ ylČŔ ’Ą ÉC‘mĘ SĘ tĂŇ âlą =M’Ă hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł
5 xČ lăĄ SŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ yrĄÄ bĘŇ DĂ=l‘Č ‘ČmęŁ SĘ lĂ : MkĲĆŇ ynĄpĘŇ lĂ
6 hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =tŇ ’Ć yêËĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MêĲĆ‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ xČŁl¡ SĎ wĘ MJ¿Ą SĘ hČ wĘ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ yy¿ĄoG lk¡ŇŁ lĘ hŇ lĎŔ lĎ qĘ lĂ NêăĄ’Ć hŇ tĎŇ ’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ Łlĳ SĂ JĘ
7 ChyĎŔmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ wĘ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ wĘ Myn¿ĂhĞJĲŁ hČ C‘ËmĘ SĘ IĂwĲČ
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ChyĎęmĘ rĘyĂ tŇ oQă kČŇ JĘ ű yhăĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć rBËĄdČŇ mĘ 8

CWÄ jĘ tĘŇ IĂwČ M‘ĳĎhĎ =lJĎ =l’Ć rB¡Ą dČŇ lĘ hoĎŔhyĘ hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ ÉrBĄ dČŇ lĘ
ž‘Č CDmČ : tŇ CmĲ êĎ tŇ om¿ rm¡Ł ’Ň lĄ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ wĘ My’ËĂ bĂŇ eĘ hČ wĘ MynÌĂhĞJĲŁ hČ otÁ ’Ł 9

tŇ ’Ň EËŁ hČ ry‘¿ĂhĎ wĘ hŇ EĆŔhČ tŇ yĂBăČ hČ ÉhyĆhĘ yĲĂ ÉolSĂ JĘ rmęŁ ’Ň lĄ hoĎÁhyĘ=MSĲĄ bĘŇ tĎŇ yBĄÄ nĂ
: hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ M‘ËĎhĎ =lJĎ lhÌĄ uĎ IĂwČ bŇ SĳĄ oy Ny’ăĄmĄ bŇ r¡ČxĹêĲĆ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ yBĲĄ mĂ Cl¿ ‘ĞIĲČwČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ tŇ ’Ą ť hŇ dĎę ChyĘ yrăĄWĎ ű C‘ămĘ SĘ IĂwĲČ 10

MynąĂhĞJĲŁ hČ CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : SdĲĎŇ xĎ hĲĆ ho¡ĎhyĘ=r‘ČSĲČ xtČŇ p¿ĆŇ BĘ CbËŇ SĘ IĲĄwČ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ 11

Sy’ăĂ lĎ ÉtwĆmĎÄ =TjČ SĘ mĂ rmĳŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =l’Ć wĘ MyrĂŔ vĎ hČ =l’Ć ÉMy’Ă bĂŇ eĘ hČ wĘ
rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MkĲĆŇ ynĄzĘ’Ď BĘ Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ rS¿Ć ’ĞJĲČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =l’Ć É’BĎ nĂ yJąĂ hŇ EĆŔhČ 12

ynĂ xČę lĎ SĘ hoăĎhyĘ rmĳŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =l’Ć wĘ MyrĂŔ vĎ hČ =lJĎ =l’Ć ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ
Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =l’Ć wĘ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =l’Ć ’bĄÂ eĎhĂ lĘ
C‘ě mĘ SĂ wĘ MkĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmăČ C ÉMkĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ CbŇ yTąĂ yhĄ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MêĲĆ‘Ę mČ SĘ rS¿Ć ’Ğ 13

: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l’Ć hoĎŔhyĘ MxăĄ eĎ yĂwĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡ BĘ
‘ČdăŇŁ yĎ ű ëŇ ’ăČ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ rS¡Ď IĎkČŇ wĘ bŇ oF¿ JČ ylËĂ =CW‘Ğ MkĳĆŇ dĘŇ yĆbĘŇ ynăĂnĘ hĂ yn¡Ă’Ğ wĲČ 14, 15

MynăĂtĘŇ nĲŁ ÉMêĆ’Č yqĂę nĎ MdăĎŇ =yJĂ ůytĂŇ ’Ł ÈMêĆ’Č MytăĂŇ mĂ mĘ =M’Ă yJăĂ C‘ę dĘŇ êĲĄ
ÉhoĎhyĘ ynĂ xąČ lĎ SĘ tŇ mĆę ’ĹbĲĆŇ yJăĂ hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ =l’Ć wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ =l’Ć wĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ

: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą MkĆŔ ynĄzĘ’Ď BĘ ÉrBĄ dČŇ lĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ
My’ĳĂ ybĂŇ eĘ hČ =l’Ć wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ =l’Ć M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ wĘ ÉMyrĂvĎ hČ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ 16

: CnylĲĄ ’Ą rB¿Ć DĂ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ MSËĄ BĘ yJĂę tŇ wĆmĎŔ =TjČ SĘ mĂ ÉhEĆhČ Sy’ąĂ lĎ =Ny’ĲĄ
: rmĲŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ lh¿Č qĘ =lJĎ =l’Ć CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ZrĆ’ĳĎhĎ yn¡ĄqĘ EĂmĂ MySĂŔ nĎ’Ğ CmqăĚIĎwČ 17

rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIăĎqĂ zĘxĂ ym¡Ą yBĂ ’BĎŔ nĂ hŇ yăĎhĎ yêĂŔ SĘ rČoUă hČ HyĎkĎŇ ymĂ 18

hŇ dąĆŇ WĎ NoIÂYĂ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmÁŁ ’Ň lĄ hŇ dĎÄ ChyĘ žM‘Č=lJĎ =l’Ć
tŇ măĄ hĎ hĲĆ : r‘Č yĲĎ tŇ om¿ bĎŇ lĘ tŇ yĂB¡Č hČ rh¿Č wĘ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ MyIăĂ‘Ă ÉMyĂlČÄSĎ CrĲywĂ ÉSrĄxĎ tĲĄŇ 19

ůhoĎhyĘ=tŇ ’Ć ’răĄyĎ ÈâlhĞ hŇ dĎę ChyĘ=lkĎŇ wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIĎÄqĂ zĘxĂ ChtĚŇ mĂ hĹ ţ
MhĳĆ ylĄ ‘Ğ rBăĆ DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =l’Ć hoĎŔhyĘ MxĆ eăĎIĂwČ hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć É lxČ yĘwČ
hŇ yąĎhĎ Sy’Ăę =MgČŇ wĘ : CnytĲĄŇ oSpĘŇ nČ=l‘Č hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ ‘¿ĎrĎ MyWËĂ ‘Ł CnxĘ nČę ’Ğ wĲČ 20

’bĄÂ eĎ IĂwČ MyrĳĂ‘Ď IĘhČ tŇ y¡ČrĘuĂ mĂ ChyĎŔ ‘Ę mČ SĘ =NBĲĆ ÉChIĎÄrĂC’Ĳ hoĎŔhyĘ MSăĄ BĘ É’BĄ nČtĘŇ mĂ
‘măČ SĘ IĂwČ : ChyĲĎmĘ rĘyĂ yr¿ĄbĘŇ DĂ lk¡ŇŁ JĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č wĘ Ét’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ =l‘Č 21

Su¿ĄbČŇ yĘwČ wyrĎŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉMyrĂvĎ hČ =lkĎŇ wĘ wyrąĎoBGĂ =lkĎŇ wĘ MyqĂ yĎohĲ yĘţ=ëŇ lĆ UĲĆ hČ
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: MyĂrĲĎYĘ mĂ ’b¿ŇŁ IĎwČ xr¡ČbĘŇ IĂwČ ’rĎŔ IĂwČ ÉChIĎÄrĂC’Ĳ ‘mąČ SĘ IĂwČ otĳŇ ymĂ hĞ ëŇ lĆ U¡Ć hČ
22 roBË kĘŇ ‘Č=NBĆ NtÌĎŇ nĎlĘ ’Ć tŇ ’ăĄ MyĂrĳĎYĘ mĂ MyS¡Ă nĎ’Ğ MyqËĂyĎohĲ yĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ xlČÂSĘ IĂwČ
23 ÉCh’ĚÄ bĂŇ yĘwČ MyĂrČę YĘ UĂ mĂ ChIĎÁrĂC’Ĳ =tŇ ’Ć C’yYĂÄ oIwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =l’Ć oê¡’Ă MyS¿Ă nĎ’Ğ wĲČ

yr¡ĄbĘŇ qĂ =l’Ć otŔ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć ÉëlĄ SĘ IČwČ bŇ rĆxĳĎBĆ ChJ¡Ą IČwČ MyqĂŔ yĎohĲ yĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć
24 yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ ChyĳĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ NpĎŔ SĎ =NBĆ MqăĎyxĂ ’Ğ dŇ yČ ť ëŇ ’Čę : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄBĘ

: otĲŇ ymĂ hĞlĲČ M‘¡ĎhĎ =dŇ yČbĘŇ ot¿Ň ’Ł =tŇ êĄ
zk rbąĎŇ DĎhČ hŇ yĎÂhĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ Chy¡Vř w’yĲ=NBĆ Mq¿Ă yĎohĲ yĘ tŇ kĆŇ lËĆ mĘ mČ tŇ ySĂę ’Ň rĄBĘ

2 hŇ WăĄ ‘Ğ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ hŇ yĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ÉhEĆhČ
3 ëŇ lĆ mĆÄ =l’Ć žMêĎxĘ QČ SĂ wĘ : ìŇ rĲĆ’Ň CĎYČ =l‘Č Mê¡ĎtČŇ nĘ C tŇ oTĳ mŁ C tŇ or¡sĄ omĲř ìŔ lĘ

=l’Ć wĘ rY¡Ł ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć wĘ NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉëlĆ mĆÄ =l’Ć wĘ bŇ ’Ďę om ëŇ lĆ măĆ =l’Ć wĘ ModÁ ’Ĺ
ëŇ lĆ m¿Ć ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ My’ăĂ BĎ hČ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ dŇ yąČBĘ NodĳŇ yYĂ ëŇ lĆ măĆ

4 Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ rmĳŁ ’Ň lĄ Mh¡Ć ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć MtĎŔ ’Ł tăĎŇ yCĂYĂ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ
5 ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć ytĂŇ yWăĂ ‘Ď ykĂÂ nŁ ’ĲĎ : MkĲĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć Cr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ sŘ15

lodŔ GĎhČ ÉyxĂ kŇŁ BĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MdąĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć
6 ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ : ynĲĎ y‘ĄBĘ rS¿Č yĎ rS¡Ć ’ĞlĲČ hĎ yêĂě tČŇ nĘ C hŇ yĳĎCTeĘ hČ y‘¡ĂorzĘbĂŇ C

lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yËČBĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ tŇ oYă rĎ’ĞhĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ tČÄ nĎ
7 ÉotŇ ’Ł CdąŇ bĘŇ ‘ĲĎwĘ : odĲŇ bĘŇ ‘ĎlĘ ol¡ yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ dĆŔ vĎ hČ tŇ IăČxČ =tŇ ’Ć ÉMgČŇ wĘ yDĳĂbĘŇ ‘Č

’ChŔ =MGČ ÉoYrĘ’Č tŇ ‘ąĄ=’BŁ dŇ ‘ăČ onĳBĘ =NBĆ =tŇ ’ĲĆ wĘ on¡BĘ =tŇ ’Ć wĘ MyĂŔoGhČ =lJĎ
8 hŇ kĎę lĎ mĘ UČ hČ wĘ yoGÁhČ hŇ yĎÄhĎ wĘ : MylĲĂ dŇŁ GĘ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ C MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉobŇ CdŇ bĘŇ ‘ąĎwĘ

rSąĆ ’Ğ tŇ ’ĄÄ wĘ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =tŇ ’Ć ÉotŇ ’Ł CdąŇ bĘŇ ‘Č yĲČ=âl rSĆÄ ’Ğ
rbĆŇ DĆÁ bČŇ C bŇ ‘ĎÄ rĎbĎŇ C žbrĆxĆ BČ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ l‘¡Ł BĘ orŔ ’Ň CĎYČ =tŇ ’Ć ÉNêĄ yĂ=âlĲ

9 MêĆ’Č wĘţ : odĲŇ yĎBĘ Mt¡ĎŇ ’Ł yU¿Ă êĚ=dŇ ‘Č hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ yoGąhČ =l‘Č dŇ qÄŁ pĘŇ ’Ć
=l’Ć wĘ MkĆŔ ytĄŇ măŁ ŁlxĞ É l’Ć wĘ MkĆę ymĄ sĘ qĲŁ =l’Ć wĘ MkĆÁ y’Ą ybĂŇ nĘ =l’Ć C‘Ä mĘ SĘ êĂ =l’Č
âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ MyrąĂmĘ ’ĲŁ MhĄÂ=rSĆ ’Ğ MkĳĆŇ ypĄŇ èĎ JČ =l’Ć wĘ Mk¡ĆŇ ynĄnĘ ‘ĲŁ

10 qyxąĂ rĘhČ N‘ČmČÄ lĘ MkĳĆŇ lĎ My’ăĂ BĘ nĂ Mh¡Ą rqĆSĆŔ yJăĂ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘ČtĲČŇ
11 rSĆÄ ’Ğ yoGęhČ wĘ : MêĲĆdĘŇ bČŇ ’Ğ wĲČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă xĘ DČhĂ wĘ MkĆŔ tĘŇ mČ dĘŇ ’Č l‘ăČmĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć

ÉotŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č wyêąĂ xĘ eČhĂ wĘ odĳŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ l‘¿Ł BĘ orË’Ň CĎYČ =tŇ ’Ć ’ybÌĂŇ yĎ
hwhy=M’n
.d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ChIĎSĂ ’yŁ ’"sb ,yrq ChIĎSĂ ’yŁ ,bytk ChIĎSĂ o’yĘ v.1 .zk

.rsx torsĄmŁ ’"s v.2
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732 hymry 27:12—28:3

yêĂ rĘBČŔ DĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IąĎqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć wĘ : HBĲĎ bŇ SČ y¿ĎwĘ Hd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ 12

=ëŇ lĆ mĲĆ l‘ăŁ BĘ MkĆÁ yrĄ’Ň CĘYČ =tŇ ’Ć C’ybĂÄ hĎ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lkĎŇ JĘ
bŇ rĆx¡ĆBČ ìŇ UĆŔ ‘Č wĘ hŇ êăĎ’Č ÉCtŇ CmtĎŇ hŇ UĎ ląĎ : CyĲxĘ wĲĂ oU¡ ‘Č wĘ otËŇ ’Ł Cd¿Ň bĘŇ ‘Ă wĘ lbĆę BĎ 13

dŇ b¡ŇŁ ‘ĞyĲČ=âl rS¿Ć ’Ğ yoGěhČ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’ĞJĲČ ÉrbĆŇ DĳĎbČŇ C bŇ ‘ăĎrĎBĲĎ
MyrąĂmĘ ’ĲŁ hĎ My’Ăę bĂŇ eĘ hČ yrăĄbĘŇ DĂ=l’Ć C‘ÂmĘ SĘ êĂ =l’ĲČ wĘ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć 14

My’¿Ă BĘ nĂ Mh¡Ą rqĆSĆŔ yJăĂ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘ČtĲČŇ âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ
rqĆèĳĎ lČ ym¡Ă SĘ BĂ My’¿Ă BĘ nĂ MhËĄ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMyêĂ xĘ lČ SĘ âlą yJăĂ : MkĲĆŇ lĎ 15

: MkĲĆŇ lĎ My’¿Ă BĘ eĂ hČ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ wĘ MêĆě ’Č MêĆŔ dĘŇ bČŇ ’Ğ wĲČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yxąĂ yDĂhČ N‘ČmČÄ lĘ
rmăČ ’Ď ÈhJŁ rmęŁ ’Ň lĄ yêĂ rĘBăČ DĂ hŇ EĆÁhČ M‘ĎÄ hĎ =lJĎ =l’Ć wĘ žMynĂ hĞJĲŁ hČ =l’Ć wĘ 16

rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ lĎ My’ąĂ BĘ eĂ hĲČ MkĆę y’Ą ybĲĂŇ nĘ yrăĄbĘŇ DĂ=l’Ć C‘ÂmĘ SĘ êĂ =l’ĲČ ůhoĎhyĘ
rqĆSĆŔ yJăĂ hŇ rĳĎhĄ mĘ hŇ êăĎ ‘Č hŇ lĎ b¡ĆŇ BĎ mĂ Myb¿ĂŇ SĎ Cm hoËĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ylÌĄkĘŇ hŇ eĄÄhĂ
lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ =tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Ă MhĆŔ ylĄ ’Ğ C‘ămĘ SĘ êĂ =l’Č : MkĲĆŇ lĎ My’¿Ă BĘ nĂ hŇ UĎ h¡Ą 17

Sy¿Ą=M’Ă wĘ MhĄŔ My’ăĂ bĂŇ nĘ =M’Ă wĘ : hŇ BĲĎ rĘxĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ hŇ yËĆhĘ tĲĂŇ hŇ UĎ lÌĎ CyĳxĘ wĲĂ 18

ű MylăĂ JĄ hČ C’bÁŁ =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyBĲČ É’nĎ=C‘GĘ pĘŇ yĂ MêĳĎ’Ă ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ
: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ C hŇ dËĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ mÌĆ tŇ ybĄÄ C hoĎęhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ MyrăĂtĎŇ oeĲ hČ
tŇ onĳkŇŁ UĘ hČ =l‘Č wĘ MI¡ĎhČ =l‘Č wĘ MydĂŔ UĚ ‘ČhĲĎ =l’Ć tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ 19

MxĎę qĎ lĘ =âlĲ rSăĆ ’Ğ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ry‘¿ĂBĎ Myr¡ĂtĎŇ oeĲ hČ MylĂŔ JĄ hČ rtĆŇ yăĆ É l‘Č wĘ 20

=ëŇ lĆ mĲĆ MyqÌĂyĎohĲ yĘ=NbĆŇ hŇ yĎÄnĘ wkĎŇ yĘ=tŇ ’Ć otŇ olgĘŇBČ ţ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Ér~Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿ĄxŁ =lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ hŇ lĎ bĳĆŇ BĎ MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ hŇ dËĎŇ ChyĘ

MylĂę JĄ hČ =l‘Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ 21

C’b¡ĎŇ Cy hŇ lĎ b¿ĆŇ BĎ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ tŇ yb¿ĄŇ C hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉMyrĂtĎŇ oeĲ hČ 22

MytĂŔ bŇŁ ySăĂ hĞ wĲČ ÉMytĂŇ ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMtĎŇ ’Ł ydąĂŇ qĘ jĎ Moyă dŇ ‘Č ţ CyĳhĘ yĲĂ hŇ UĎ SăĎ wĘ
: hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć

hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IăĎqĂ dĘŇ YĂ ÉtkĆŇ lĆÄmĘ mČ ÉtySĂ ’Ň rĄBĘ ’yhĂę hČ hŇ năĎèĎ BČ ű yhăĂ yĘwČ xk
rCEÄ‘Č=NbĆŇ žhyĎnĘ nČxĞ ylČÃ’Ą rmăČ ’Ď ySĳĂ ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ x¡Ł BČ tŇ y‘ĂŔ bĂŇ rĘhĲĎ tŇ nČSĘ BĂ
M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ MynËĂhĞJĲŁ hČ ynÌĄy‘ĄlĘ hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉNo‘bĘŇ GĂ mĂ rSąĆ ’Ğ ’ybĂÁ eĎhČ
yêĂ rĘbČÂ SĎ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ 2

=l’Ć ÉbySĂ mĄ ynąĂ’Ğ MymĂę yĎ MyĂtăČŇ nĎSĘ ű dŇ o‘ăBĘ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć l‘¡Ł =tŇ ’Ć 3

r~ąČ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ xqČÁ lĎ rSĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ yl¡Ą JĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ
lbb=Klmwww.bibleist.ru
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4 =NbĆŇ hŇ yăĎnĘ kĎŇ yĘ=tŇ ’Ć wĘ : lbĲĆŇ BĎ M’¡Ą ybĂŇ yĘwČ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ =NmĂ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
hŇ lĎ bĆę BĎ My’ăĂ BĎ hČ hŇ dĎÁ ChyĘ tŇ ClÄGĎ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎŇ ChyĘţ=ëŇ lĆ mĲĆ MyqăĂ yĎohĲ yĘ
l‘¡Ł =tŇ ’Ć rBŔŁ SĘ ’Ć yJăĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ hČ =l’Ć bŇ ySËĂ mĄ yn¿Ă’Ğ

5 ynąĄy‘ĄlĘ ’ybĳĂŇ eĎhČ hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ=l’Ć ’ybĂŔ eĎhČ hŇ yăĎmĘ rĘyĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć
6 hŇ yăĎmĘ rĘyĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ ynăĄy‘ĄlĘ C ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ

rSăĆ ’Ğ ìŇ yrĆŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ MqąĄyĎ hoĳĎhyĘ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ NJ¡Ą NmĄě ’Ď ’ybĂŔ eĎhČ
Moq¿ UĎ hČ =l’Ć lb¡ĆŇ BĎ mĂ hŇ lĎŔ oGhČ =lkĎŇ wĘ ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ yląĄJĘ bŇ ySĂÂ hĎ lĘ tĎŇ ’Ň BĄę nĂ

7 ìŇ ynĳĆzĘ’Ď BĘ rbăĄŇ DŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ É’nĎ=‘mĲČ SĘ =ëŇ ’Č : hŇ EĲĆhČ
8 MlĳĎ o‘hĲĎ =NmĂ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ C ynËČpĎŇ lĘ CyÌhĎ rSĆÄ ’Ğ My’Ăę ybĂŇ eĘ hČ : M‘ĲĎhĎ =lJĎ yn¡ĄzĘ’Ď bĘŇ C

hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ lĘ tŇ olŔ dŇŁ GĘ tŇ okăŇ lĎ mĘ mČ =l‘Č wĘ ÉtoBrČ tŇ oYą rĎ’Ğ=l’Ć C’Á bĘŇ eĎÄ IĂwČ
9 ’ybĂę eĎhČ rbăČŇ DĘ É’bŇŁ BĘ Molĳ SĎ lĘ ’b¡ĄŇ eĎ yĂ rS¿Ć ’Ğ ’ybĂě eĎhČ : rbĆŇ dĲĎŇ lĘ C hŇ ‘¿ĎrĎlĘ C

10 É’ybĂŇ eĎhČ hŇ yąĎnĘ nČxĞ xuČÂ IĂwČ : tŇ mĲĆ ’ĹBĲĆ ho¡ĎhyĘ ox¿ lĎ SĘ =rSĆ ’Ğ ’ybĂŔ eĎhČ É‘dČŇ CĎyĂ
11 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ChrĲĄBĘ SĘ IĂwĲČ ’ybĳĂŇ eĎhČ hŇ yăĎmĘ rĘyĂ r’Ň C¡ČYČ l‘Čě mĄ hŇ TĎŔ oUhČ =tŇ ’Ć

rBÂŁ SĘ ’Ć hŇ kĎŇ JăĎ ůhoĎhyĘ rmăČ ’Ď ÈhJŁ rmęŁ ’Ň lĄ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ ynĄÄ y‘ĄlĘ žhyĎnĘ nČxĞ
r’Ň C¡ČYČ =l‘Čě mĄ MymĂŔ yĎ MyĂtăČŇ nĎSĘ Édo‘BĘ lbĆę BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ ű l‘ăŁ =tŇ ’Ć

12 yh¿Ă yĘwČ : oJĲ rĘdČŇ lĘ ’yb¡ĂŇ eĎhČ hŇ y¿ĎmĘ rĘyĂ ëŇ lĆ IËĄwČ MyĳĂoGhČ =lJĎ
hŇ TĎŔ oUhČ =tŇ ’Ć É’ybĂŇ eĎhČ hŇ yąĎnĘ nČxĞ robÂ SĘ yrĄxĞ’ĲČ ţ hŇ yĳĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ

13 hŇ yĎÁnĘ nČxĞ=l’Ć ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ žëolhĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ hŇ y¿ĎmĘ rĘyĂ r’Ň CËČYČ l‘Čę mĄ
Nh¡Ć yêĄxĘ tČŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ êĎrĘbĳĎŇ SĎ Z‘¡Ą tŇ T¿Ł om hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ

14 l‘ăŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ kĲŇŁ yJăĂ : lzĲĆrĘBČ tŇ oT¿ mŁ
r~¿Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ =tŇ ’Ć dŇ bËŇŁ ‘ĞlĲČ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyăĂoGhČ =lJĎ ű r’Ň CăČYČ =l‘Č yêĂ tČÁ nĎ lzĆÃrĘBČ

15 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : olĲ yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ =tŇ ’Ć MgËČŇ wĘ ChdĳĚŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
ìăŇ xĞlĎ SĘ =âlĲ hŇ yĳĎnĘ nČxĞ ’năĎ=‘mĲČ SĘ ’yb¡ĂŇ eĎhČ hŇ y¿ĎnĘ nČxĞ=l’Ć ’ybËĂŇ eĎhČ hŇ yÌĎmĘ rĘyĂ

16 rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ : rqĆSĲĎ =l‘Č hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć êĎxĘ TËČ bĘŇ hĂ hŇ êĎę ’Č wĘ hoĎŔhyĘ
hŇ r¿ĎsĎ =yJĲĂ tŇ mĄŔ hŇ êăĎ’Č ÉhnĎèĎ hČ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ ìŔ xĞQĲĄ SĲČ mĘ ÉynĂ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ

17 SdĆŇ x¡Ł BČ ’yhĳĂ hČ hŇ năĎèĎ BČ ’yb¡ĂŇ eĎhČ hŇ y¿ĎnĘ nČxĞ tŇ mĎ IËĎwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć êĎrĘB¡Č dĂŇ
Tk hŇ y¿ĎmĘ rĘyĂ xlËČ SĎ rS¿Ć ’Ğ rpĆŇ iĄŔ hČ yrăĄbĘŇ DĂ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ

=l’Ć wĘ MynąĂhĞJĲŁ hČ =l’Ć wĘ hŇ lĎę oGhČ ynăĄqĘ zĂ rtĆŇ yĆÁ=l’Ć MĂlĳĎSĎ CrĲymĂ ’yb¡ĂŇ eĎhČ
My’ybnh
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MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ r~ËČ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ lÌĎ gĘŇhĆ rSĆÄ ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =l’Ć wĘ ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ
yrĄÄ WĎ MysĂÁ yrĂiĲĎ hČ wĘ hŇ rĎÄ ybĂŇ GĘ hČ wĘ ëŇ lĆ UĆ hČ ţ=hŇ yĲĎnĘ kĎŇ yĘ tŇ ’Ň YăĄ yrăĄxĞ’ĲČ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ 2

hŇ WăĎ ‘ĎlĘ ’Ć ÉdyČBĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ rG¡ĄsĘ UČ hČ wĘ Sr¿ĎxĎ hĲĆ wĘ MĂlËČ SĎ CrĲywĂ hŇ dÌĎŇ ChyĘ 3

hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IăĎqĂ dĘŇ YĂ xlČÁSĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ IĳĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘmČ gĘŇ C NpĎŔ SĎ =NbĆŇ
ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ lĎ b¿ĆŇ BĎ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć r~ËČ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =l’Ć 4

MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ ytĂŇ yl¿Ą gĘŇhĂ =rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ oGhČÄ =lkĎŇ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ
Cxă qĘ : NyĲĎrĘjĂ =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’Ă wĘ tŇ oeŔ gČŇ C‘ăTĘ nĂ wĘ CbŇ SĳĄ wĘ Myê¡Ă bĎŇ Cn¿BĘ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ 5, 6

ÉMkĆŇ ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ MySĂę nĎ MkĆÁ ynĄbĘŇ lĂ CxÄ qĘ C ůtonbĎŇ C MynăĂBĎ ÈCdŇ ylĂ ohwĘ MySĂę nĎ
: CT‘ĲĎmĘ êĂ =l’Č wĘ MS¡Ď =CbŇ rĘC tŇ onĳbĎŇ C MynăĂBĎ hŇ nĎdĘŇ l¡Č tĄŇ wĘ MySĂŔ nĎ’ĞlĲČ CnăêĘ

sŘ16 Cl¿ lĘ jĲČ tĘŇ hĂ wĘ hŇ UĎ SĎŔ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yląĄ gĘŇhĂ rSĆÄ ’Ğ ry‘Ăę hĎ Molă SĘ =tŇ ’Ć CSÂ rĘdĂŇ wĘ 7

hŇ kÄŁ žyJĂ : MolĲ SĎ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ HmĎŔ olSĘ bĂŇ yJăĂ hoĳĎhyĘ=l’Ć Hd¡ĎŇ ‘ĞbĲČŇ 8

Mk¿ĆŇ y’Ą ybĲĂŇ nĘ MkËĆŇ lĎ C’yèÌĂ yČ=l’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÁ ’Ď
rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ ytĄŇ măŁ ŁlxĞ=l’Ć ÉC‘mĘ SĘ êĂ =l’ĲČ wĘ MkĳĆŇ ymĄ sĘ qĲŁ wĘ Mk¡ĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ =rSĆ ’Ğ
Myê¡Ă xĘ lČ SĘ âl¿ ymĳĂ SĘ BĂ Mk¡ĆŇ lĎ My’¿Ă BĘ nĂ MhËĄ rqĆSĆŔ bĘŇ yJăĂ : MymĲĂ lĘ xĘ mČ Mê¡Ć’Č 9

tŇ âŇ lÌ mĘ ypĂÂlĘ yJĂ ţ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 10

yrăĂbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ytąĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ qăŁ pĘŇ ’Ć hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ lbËĆŇ bĎŇ lĘ
=tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę dČÁ yĎ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ žyJĂ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć bŇ ySăĂ hĎ lĘ bŇ oFŔ hČ 11

ÉMolSĎ tŇ obąŇ SĘ xĘ mČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ bŇ S¿Ą xŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ tŇ bęŁ SĎ xĞUĲČ hČ
MêĆŔ kĘŇ lČ hĞ wĲČ ÉytĂŇ ’Ł MtąĆŇ ’Ň rĎqĘ C : hŇ wĲĎqĘ tĂŇ wĘ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ Mk¡ĆŇ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ hŇ ‘ĎŔ rĎlĘ âlă wĘ 12

MtĳĆŇ ’Ň YĎ mĘ C yt¡ĂŇ ’Ł Mê¿ĆSĘ uČ bĂŇ C : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ yê¡Ă ‘Ę mČ SĲĎ wĘ ylĳĎ’Ą Mê¡ĆlĘ QČ jČ tĘŇ hĂ wĘ 13

yêăĂ bĘŇ SČ wĘ ůhoĎhyĘ=M’ĚnĘ ÈMkĆŇ lĎ ytĂŇ ’Ň YăĄmĘ nĂ wĘ : MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ynĂ S¡Ě rĘdĘŇ tĂŇ yJ¿Ă 14

tŇ omę oqUĘ hČ =lJĎ mĂ C MyĂÂoGhČ =lJĎ mĲĂ MkĆŇ tĘŇ ’Ć ţ yêăĂ YĘ BČ qĂ wĘ MkĆŇ tĘŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć
MoqŔ UĎ hČÄ =l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć ytăĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ MS¡Ď MkËĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ xĘ DÌČhĂ rSĆÄ ’Ğ
My’¡Ă bĂŇ nĘ hoËĎhyĘ CnlÌĎ MyqĂÄ hĄ MêĳĆrĘmČ ’Ğ yJ¡Ă : MèĲĎ mĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yl¿Ą gĘŇhĂ =rSĆ ’Ğ 15

: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ
=lJĎ =l’Ć wĘ dŇ wĂŔdĎŇ ’iăĄ JĂ =l’Ć ÉbSĄ oIhČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ 16

: hŇ lĲĎ oGBČ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă C’¿ YĘ yĲĎ=âl rSËĆ ’Ğ MkĆě yxĄ ’Ğ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂBĎ bŇ S¡Ą oIhČ M‘ĎŔ hĎ
bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć bŇ rĆx¡ĆhČ =tŇ ’Ć MBĎŔ xČ QăĄ SČ mĘ ÉynĂ nĘ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 17

hŇ nĎlĘ k¡ČŇ ’Ď tĲĄŇ =âl rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎèăŁ hČ ÉMynĂ ’Ą êĘ JČ MtĎę o’ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ rbĆŇ DĳĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
‘rm
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18 hŇ ‘Ď wĎzĘlĂ MyêĂÄ tČŇ nĘ C rbĆŇ DĳĎbČŇ C bŇ ‘ăĎrĎBĲĎ bŇ rĆx¡ĆBČ MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ ÉyêĂ pĘŇ dČŇ rĲĎwĘ : ‘ČrĲŁ mĄ
=lkĎŇ BĘ hŇ jĎŔ rĘxĆ lĘ C hŇ qăĎrĄSĘ lĂ wĘ ÉhUĎ SČ lĘ C hŇ ląĎ ’Ď lĘ ZrĆ’Ďę hĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ ű lkăŇŁ lĘ

19 yr¡ČbĎŇ DĘ=l’Ć C‘¿mĘ SĲĎ =âl=rSĲĆ ’Ğ tŇ xČ êËČ : MSĲĎ Myê¿Ă xĘ DČhĂ =rSĆ ’Ğ My¡ĂoGhČ
MJăĄ SĘ hČ ÉMy’Ă bĂŇ eĘ hČ ydąČŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć MhĆÁ ylĄ ’Ğ yêĂ xĘ lČÄSĎ žrSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ xČŁlŔ SĎ wĘ
20 MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ yêĂ xĘ Q¿Č SĂ =rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ oGhČÄ =lJĎ hoĳĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘ămĘ SĂ Mê¡Ć’Č wĘ

: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ
21 ÉhyĎlĎ oqĲ =NBĆ bŇ ’ąĎ xĘ ’Č =l’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ

NtăĄŇ nŁ ű ynăĂnĘ hĂ rqĆSĳĎ ym¡Ă SĘ BĂ MkËĆŇ lĎ My’¿Ă BĘ eĂ hĲČ hŇ yĎŔWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć wĘ
22 ÉMhĆ mĄ xuąČlĚ wĘ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĄlĘ MJ¡Ď hĂ wĘ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉdyČBĘ MtĎę ’Ł

ÉhoĎhyĘ ìąŇ mĘ WĲĂ yĘ rmĳŁ ’Ň lĄ lb¡ĆŇ bĎŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ Clă GĎ É lkŇŁ lĘ hŇ lĎŔ lĎ qĘ
23 žrSĆ ’Ğ N‘Č yČÃ : S’ĲĄ BĎ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ Ml¿Ď qĎ =rSĆ ’Ğ bŇ xĎŔ ’Ć kĘŇ C ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ JĘ

rbąĎŇ dĎŇ CrÄ BĘ dČŇ yĘwČ MhĆŔ y‘ĄrĲĄ ySăĄ nĘ =tŇ ’Ć ÉCpŇ ’ĞnĲČ yĘwĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ hŇ lĎÁbĎŇ nĘ CWÄ ‘Ď
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ ‘¡ĄwĎ ‘ČdĄŇ yŁ Ch ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ MtĳĂŇ yCĂYĂ ’olă rS¡Ć ’Ğ rqĆSĆŔ ÉymĂ SĘ BĂ

24, 25 tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ rm¿Č ’Ň êŁ ym¡Ă lĎ xĹeĲĆhČ Chy¿Ď‘Ę mČ SĘ =l’Ć wĘ
MyrĂę pĎŇ sĘ hŇ kĎÁ mĘ SĂ bĘŇ êĎxĘ lČÄSĎ žhêĎ’Č rSăĆ ’Ğ N‘Č yČÃ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ
NhĄŔ JŁ hČ ÉhyĎWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ hŇ yąĎnĘ pČŇ YĘ =l’Ć wĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyBĂ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ =l’Ć

26 NhĄŔ JŁ hČ ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ tŇ xČ êČ ť NhĄę kŇŁ ìăŇ nĘ tĎŇ nĘ hoĎÂhyĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ =lJĎ l’¿Ć wĘ
otËŇ ’Ł hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ ’BĳĄ nČtĘŇ mĂ C ‘G¡ĎSĚ mĘ Sy’¿Ă =lkĎŇ lĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉMydĂŇ qĂ jĘ tŇ oyąhĘ lĲĂ

27 Chy¡ĎmĘ rĘyĂBĘ êĎrĘ‘ČŔ gĎŇ âlă hŇ UĎ lĎ ť hŇ êĎę ‘Č wĘ : qnĲŁ y~Ă hČ =l’Ć wĘ tŇ kĆŇ j¡Ć hĘ UČ hČ =l’Ć
28 rm¡Ł ’Ň lĄ lb¿ĆŇ BĎ CnylËĄ’Ą xl¿Č SĎ NJĄÂ =l‘Č yJăĂ : MkĲĆŇ lĎ ’B¡Ą nČtĘŇ UĂ hČ ytĳĂŇ tŇŁ eĘ ‘ĞhĲĎ

: NhĲĆ yrĂjĘ =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’Ă wĘ tŇ oeŔ gČŇ C‘ăTĘ nĂ wĘ CbŇ SĄŔ wĘ ÉMyêĂ bĎŇ CnąBĘ ’yhĳĂ hŇ JăĎ rĚ’Ğ
29 : ’ybĲĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ yn¡ĄzĘ’Ď BĘ hŇ EĳĆhČ rpĆŇ iăĄ hČ =tŇ ’Ć Nh¡Ą JŁ hČ hŇ y¿ĎnĘ pČŇ YĘ ’rËĎqĘ IĂwČ

30, 31 ÉhlĎ oGhČ =lJĎ =l‘Č xląČ SĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ
MkĆÁ lĎ ’BĎÄ nĂ žrSĆ ’Ğ N‘Č yČÃ ymĳĂ lĎ xĹeĲĆhČ hŇ y¡Ď‘Ę mČ SĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmŔŁ ’Ň lĄ

32 =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : rqĆSĲĎ =l‘Č Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć xT¿Č bĘŇ IČwČ wyêĂŔ xĘ lČ SĘ âlă ÉynĂ ’Ğ wĲČ hŇ yĎę‘Ę mČ SĘ
hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âl ůo‘rĘzČ=l‘Č wĘ ÈymĂ lĎ xĹeĲĆhČ hŇ yăĎ‘Ę mČ SĘ =l‘Č dŇ qĄÁ pŇŁ ynĂÄ nĘ hĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď
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yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ bŇ oFË bČŇ hŇ ’¿Ć rĘyĂ=âlĲ wĘ hŇ EĆęhČ M‘ăĎhĎ =ëŇ otĲŇ BĘ ű bŇ SăĄ oy ű Sy’ăĂ olÁ
: hoĲĎhyĘ=l‘Č rB¡Ć dĂŇ hŇ r¿ĎsĎ =yJĲĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yU¡Ă ‘ČlĘ =hŇ WĲĆ ‘Ł

rmÌČ ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ l, 2

=rSĆ ’Ğ MyrËĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’ÌĄ ìę lĘ =bŇ tĎŇ JĘ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ hŇ eĄÄhĂ yJĂ ţ : rpĆŇ sĲĄ =l’Ć ìŇ yl¡Ć ’Ą yêĂ rĘB¿Č DĂ 3

MytĂę bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ d¡ĎŇ ChywĲĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ yUÌĂ ‘Č tŇ CbÄ SĘ =tŇ ’Ć yêĂ bĘŇ SČ wĘţ
: hĎ CSĲ rĄywĲĂ Mt¡ĎŇ obŇ ’ĞlĲČ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ =l’Ć

=yJĂ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l’Ć wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ MyrĂę bĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ 4, 5

’năĎ=Cl’ĞSĲČ : MolĲ SĎ Ny’¿ĄwĘ dŇ xČ j¡Č Cn‘Ę mĳĎ SĎ hŇ d¡ĎŇ rĎxĞ loq¿ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ 6

ÉwyYĎ lĎ xĞ=l‘Č wydąĎŇ yĎ rbĆŇ GĆÁ=lkĎŇ ytĂŇ y’ĂÄ rĎ ž‘Č CDmČ rkĳĎŇ zĎ dŇ l¡Ą yŁ =M’Ă C’Ŕ rĘC
NyĂ’ăČmĄ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ lodËŇ gĎŇ yJ¿Ă yohę : NoqĲ rĎyĄlĘ Myn¡ĂjĎ =lkĎŇ Ck¿Ň pĘŇ hĆ nĲĆ wĘ hŇ dĎŔ lĄ oIăJČ 7

’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ : ‘ČSĲĄ CĎyĂ hŇ eĎU¡Ć mĂ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ É’yhĂ hŇ r¿ĎYĎ =tŇ ‘ĲĄwĘ ChmĳŁ JĎ 8

qêĳĄnČ’Ğ ìŇ yt¡ĆŇ orsĘ omĲ C ìŇ rĆŔ ’Ň CĎYČ l‘ăČmĄ ÉoQ‘Ě rBąŁ SĘ ’Ć tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ű M’ăĚ nĘ
sŘ17 dŇ wăĂDĎ Ét’Ą wĘ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ ’¡Ą CdŔ bĘŇ ‘ăĎwĘ : MyrĲĂzĎ dŇ o‘¡ ob¿Ň =CdŇ bĘŇ ‘Č yĲČ=âlwĘ 9

: MhĲĆ lĎ Myq¡Ă’Ď rS¿Ć ’Ğ MJĎŔ lĘ mČ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ xăČ êĄ=l’Č wĘ ÉhoĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ qąŁ ‘ĞyĲČ yDĂÄ bĘŇ ‘Č ž’rĎyêĂ =l’Č hŇ êĎÃ ’Č wĘ 10

bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ bŇ SÌĎ wĘ MyĳĎbĘŇ SĂ ZrĆ’ăĆmĄ ì¡Ň ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ wĘ qoxŔ rĎmĲĄ Éì‘ĞySĲĂ om ynąĂnĘ hĂ yJĂ ţ
žyJĂ ìŇ ‘ĳĆySĂ ohĲ lĘ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ynËĂ’Ğ ì¿Ň êĘ ’Ă =yJĲĂ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ N¡Čn’ĞSĲČ wĘ Tq¿ČSĎ wĘ 11

=âl ÉìtĘŇ ’ĲŁ ëŇ ’ąČ MèĎę ìŇ ytăĂŇ oYpĂŇ hĞ rSÌĆ ’Ğ ű MyăĂoGhČ =lkĎŇ BĘ hŇ lĎÁkĎŇ hŇ WĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ
: OĎ uĲĆnČ’Ğ âl¿ hŇ u¡ĄnČ wĘ TjĎŔ SĘ UĂ lČ ÉìyêĂÄ rĘiČ yĂwĘ hŇ lĎŔ kĎŇ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ

ëŇ n¡Ą yDĂ ND¿Ď=Ny’ĲĄ : ëŇ tĲĄŇ JĎ mČ hŇ l¡Ď xĘ nČ ëŇ rĳĄbĘŇ SĂ lĘ SCnă’Ď ho¡ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ 12, 13

ëŇ t¡ĎŇ o’ ëŇ CxŔ kĄŇ SĘ ëŇ yĂbăČŇ hĞ’ĲČ mĘ =lJĎ : ëŇ lĲĎ Ny’¿Ą hŇ l¡Ď ‘ĎêĘ tŇ o’¿ pĚŇ rĘ rozĳmĎ lĘ 14

ëŇ nĄŔ wŁ ‘Ğ bŇ răŁ l‘Č ť yrĂŔ zĎkĘŇ ’Č rsăČ Cm ÉëytĂŇ yJĂ hĂ bŇ yąĄo’ tŇ JČÄ mČ žyJĂ CSrĳŁ dĘŇ yĂ âlă
bŇ răŁ ű l‘ăČ ëŇ bĳĄŇ ’Ł kĘŇ mČ SCn¡’Ď ëŇ rĄŔ bĘŇ SĂ =l‘Č Éq‘Č zĘêĂ =hŇ mČ : ëŇ yĂtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ Cm¡ YĘ ‘ĲĎ 15

ClkĄŔ ’Ď yĲĄ ÉëyĂlČÄkĘŇ ’ÄŁ =lJĎ NkĄÂ lĎ : ëŇ lĲĎ hŇ QĆ ’¡Ą ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď ëŇ yĂtČŔ ’Ň FŁ xČ ÉCmYĘ ‘ĲĎ ëŇ nĄę wŁ ‘Ğ 16

ëŇ yĂz¡ČzĘBÄŁ =lkĎŇ wĘ hŇ iĎŔ SĂ mĘ lĂ ÉëyĂsČÄ ’Ň SŁ CyąhĎ wĘ CkŇ lĳĄ yĄ ybăĂŇ èĘ BČ MQ¡Ď JĚ ëŇ yĂr¿ČYĎ =lkĎŇ wĘ
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ëŇ ’¡Ą jĎ rĘ’Ć ëŇ yĂt¿ČŇ oJUČ mĂ C ëŇ ËĎl hŇ k¿ĎŇ rĚ’Ğ hŇ lĆÄ‘Ğ’ĲČ žyJĂ : zbĲČŇ lĎ Nê¿Ą’Ć 17
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30:18—31:11 hymry 737

: HlĲĎ Ny’¿Ą Sr¡ĄDŁ ’yhĂŔ NoIăYĂ ëŇ lĎŔ C’rĘqăĎ ÉhxĎ DĎnĂ yJąĂ

18 wyt¡ĎŇ nŁ JĘ SĘ mĂ C bŇ oqŔ ‘ĞyĲČ ylăĄ hĽ’ĲĎ ÉtCbŇ SĘ ÉbSĎ =ynĂ nĘ hĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
19 ’Y¿Ď yĎwĘ : bŇ SĲĄ yĄ oT¿ jĎ SĘ mĂ =l‘Č Nom¡ rĘ’Č wĘ HQĎŔ êĂ =l‘Č Éry‘Ă hŇ t¿ĎŇ nĘ bĘŇ nĂ wĘ MxĳĄ rČ’Ğ

Myê¡Ă dĘŇ BČ kĘŇ hĂ wĘ CT‘ĎŔ mĘ yĂ âlă wĘ ÉMytĂŇ BĂ rĘhĂ wĘ MyqĳĂxĞWĲČ mĘ loqă wĘ hŇ d¡ĎŇ oê MhËĆ mĄ
20 l‘¡Č yêĂŔ dĘŇ qČ păĎŇ C NoJĳ êĂ ynăČpĎŇ lĘ ot¡Ň dĎŇ ‘ĞwĲČ MdĆŇ qĆŔ JĘ ÉwynĎbĎŇ CyąhĎ wĘ : Cr‘ĲĎYĘ yĂ âl¿ wĘ
21 wyê¡Ă bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ ’YĄŔ yĄ oBă rĘuĂ mĂ ÉolSĘ mĲŁ C CeUĆę mĂ orÁ yDĂ’Č hŇ yĎÄhĎ wĘ : wyYĲĎ xĞŁlĲ =lJĎ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl¡Č ’Ą tŇ SĆ g¿ĆŇlĎ oBË lĂ =tŇ ’Ć bŇ rÌČ‘Ď hŇ zĆÁ=’Ch ymĂÄ žyJĂ ylĳĎ’Ą SGăČ nĂ wĘ
22 : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ykĂŔ nŁ ’ăĎ wĘ M‘ĳĎlĘ yl¡Ă MtĆŇ yy¿ĂhĘ wĲĂ

23 My‘¡ĂSĎ rĘ S’Ň r¿Ł l‘ËČ rrĳĄoGtĘŇ mĂ r‘Čs¡Č hŇ ’ĎŔ YĘ yĲĎ ÉhmĎ xĄ hoĎęhyĘ tŇ răČ‘ĞsĲČ ű hŇ eăĄhĂ
24 tŇ oUă zĂmĘ om¡ yqĂ hĞ =dŇ ‘Č wĘ ot¿Ň ŁW‘Ğ=dŇ ‘Č hoĎŔhyĘ=PŇ ’Č ÉNorxĞ bŇ CSę yĎ âlă : lCxĲ yĎ

’l hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ : HbĲĎŇ CnnĘ oB¿ tĘŇ êĂ Mym¡Ă IĎhČ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ oBĳ lĂ
: M‘ĲĎlĘ yl¿Ă =CyhĘ yĲĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ oxă jĘ SĘ mĂ lk¡ŇŁ lĘ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉhyĆhĘ ’ĲĆ

2 ydĄŇ yrăĂWĘ M‘¡Č rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉNxĄ ’Y¿Ď mĎ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
3 tŇ bąČŇ hĞ’ĲČ wĘ ylĳĂ hŇ ’ăĎ rĘnĂ ho¡ĎhyĘ qoxě rĎmĲĄ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ o‘¡ yGĂ rĘhČ lĘ ëŇ ol¿ hĎ bŇ rĆxĳĎ
4 tŇ ynĄŔ bĘŇ nĂ wĲĘ ÉënĄbĘŇ ’Ć dŇ o‘ą : dŇ sĆ xĲĎ ëŇ yê¿Ă kĘŇ SČ mĘ NJ¡Ą =l‘Č ëŇ yêĂŔ bĘŇ hČ ’Ğ ÉMlĎ o‘
5 dŇ o‘ť : MyqĲĂ xĞWĲČ mĘ lox¿ mĘ BĂ tŇ ’Ň Y¡Ď yĎwĘ ëŇ yĂjČŔ tĚŇ yDăĂ‘Ę êČ dŇ o‘ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ l¡Č CtŇ BĘ
6 MoyŔ=SyĆ yJăĂ : ClQĲĄ xĂ wĘ My‘¡ĂTĘ nĲŁ C‘¿TĘ nĲĎ NorĳmĘ SĲŁ yr¡ĄhĎ BĘ MymĂŔ rĎkĘŇ y‘ăĂFĘ êĂ

: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć NoIŔYĂ hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ CmCqť MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ Myr¡ĂYĘ nĲŁ C’¿ rĘqĲĎ
7 Cl¡ hĞYĲČ wĘ hŇ xĎŔ mĘ WĂ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ CeąrĎ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ

tŇ ’¡Ą ìŔ UĘ ‘Č=tŇ ’ĲĆ ÉhoĎhyĘ ‘SąČ oh CrŔ mĘ ’Ă wĘ ÉCllĘ hĲČ C‘ymąĂ SĘ hČ MyĳĂoGhČ S’Ň răŁ BĘ
8 ÈMyêĂ YĘ BČ qĂ wĘ Nopę YĎ ZrĆ’ăĆmĄ MtĎÁ o’ ’ybĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ

lod¡Ň GĎ lh¿Ď qĎ wDĳĎxĘ yČ tŇ dĆŇ l¡Ć yŁ wĘ hŇ r¿ĎhĎ xČ iĄŔ pĂŇ C rCăĄ‘Ă MBĎ ť ůZrĆ’Ď =ytĄŇ JĘ rĘIČmĂ
9 =l’Ć ÉMkĄŇ ylĂ o’Ĳ ůMlĄ ybĂŇ o’Ĳ ÈMynĂ CnxĞtĲČŇ bĘŇ CĲ C’bęŁ yĎ ykăĂŇ bĘŇ BĂ : hŇ eĎhĲĄ CbŇ CS¿ yĎ

bŇ ’ĎŔ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ ytĂŇ yyąĂhĎ =yJĲĂ HBĳĎ Cl¡ SĘ JĲĎ yĂ âl¿ rSĎŔ yĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ MyĂmČŔ ylĄ xĞ năČ
: ’ChĲ yrĂk¿ŇŁ BĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć wĘ

10 hŇ rąĄzĎmĘ Crę mĘ ’Ă wĘ qxĳĎ rĘUĆ mĂ MyI¡Ă’Ă bĎŇ CdŇ yG¿ĂhČ wĘ MyĂŔoG ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘ąmĘ SĂ
11 bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ ho¡ĎhyĘ hŇ d¿ĎŇ pĎŇ =yJĲĂ : orĲdĘŇ ‘Ć hŇ ‘¿ĆrŁ JĘ or¡mĎ SĘ C CeYĆŔ BĘ qČ yĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ
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738 hymry 31:12—28

bŇ CTă =l’Ć CrÂhĞ nĲĎ wĘ ůNoIYĂ =MormĘ bĂŇ Cnă eĘ rĂwĘ ÈC’bĎŇ C : CeUĲĆ mĂ qz¿ĎxĎ dŇ I¡ČmĂ olě’Ď gĘŇ C 12

hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ rqĳĎbĎŇ C N’Ň Y¡Ł =ynĄBĘ =l‘Č wĘ rhĎŔ YĘ yĂ=l‘Č wĘ SrăŁ yêĂ =l‘Č wĘ ÉNgĎŇDĎ=l‘Č hoĎęhyĘ
ÉhlĎ CtŇ BĘ xmąČ WĘ êĂ z’ăĎ : dŇ o‘Ĳ hŇ b¡ĎŇ ’ĞdĲČŇ lĘ CpŇ ys¿Ă oy=âlĲ wĘ hŇ wĆŔrĎ NgăČŇJĘ ÉMSĎ pĘŇ nČ 13

MyêĂŔ mĘ xČ năĂ wĘ ÉNoWWĎ lĘ MląĎ bĘŇ ’Ć yêĂÄ kĘŇ pČŇ hĎ wĘ wDĳĎxĘ yČ Myn¡ĂqĄ zĘC Myr¿ĂxĚbČŇ C loxŔ mĎ BĘ
yb¿ĂŇ CT=tŇ ’Ć yUËĂ ‘Č wĘ NSĆ DĳĎ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ SpĆŇ n¿Ć ytËĂŇ yCĄrĂwĘ : MnĲĎ ogŇ ymĂ Myê¡Ă xĘ UČ WĂ wĘ 14

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ C‘B¡Ď WĘ yĂ
lx¡Ą rĎ MyrĂŔ CrmĘ tČŇ ykăĂŇ BĘ ÉyhĂ nĘ É‘mĎ SĘ nĂ hŇ mąĎ rĎBĘ loqă hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 15

: CenĲĆ y’Ą yJ¿Ă hĎ yn¡ĆBĎ =l‘Č Mx¿Ą eĎhĂ lĘ hŇ nËĎ’ĞmĲĄ hĎ ynĳĆBĎ =l‘Č hŇ JăĎ bČŇ mĘ

rkąĎŇ WĎ SyĄÄ žyJĂ hŇ ‘ĳĎmĘ DĂmĂ ëŇ yĂn¡Čy‘ĄwĘ ykĂŇ BĆŔ mĂ ÉëlĄ oq y‘ąĂnĘ mĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 16

ëŇ t¡ĄŇ yrĂxĞ’ĲČ lĘ hŇ w¿ĎqĘ êĂ =SyĄwĘ : bŇ yĲĄo’ ZrĆ’¿ĆmĄ CbŇ S¡Ď wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉëtĄŇ QĎ ‘ĚpĘŇ lĂ 17

dŇ dĄŔ ontĘŇ mĂ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć yêĂ ‘Ę mČę SĎ ‘Č omă SĎ : MlĲĎ CbŇ gĘŇlĂ Myn¡ĂbĎŇ CbŇ S¿Ď wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ 18

ho¿ĎhyĘ hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă hŇ bĎŇ CSŔ ’Ď wĘ ynĂ băĄŇ ySĂ hĞ dŇ UĳĎ lĚ âlă lgĆŇ‘¡ĄJĘ rsĄŔ CĎ’Ă wĲĎ ÉynĂ êČÄ rĘiČ yĂ
ëŇ rĳĄyĎ=l‘Č yêĂ qĘ p¡ČŇ sĎ y‘ĂŔ dĘŇ CăĎhĂ ÉyrĄxĞ’ĲČ wĘ yêĂ mĘ xČŔ nĂ ÉybĂŇ CS yrąĄxĞ’ĲČ =yJĂ : yhĲĎ Łl’Ĺ 19

ylĂÁ ryuĂÄ yČ žNbĄŇ hĞ : yrĲĎC‘nĘ tŇ j¿Č rĘxĆ ytĂŇ ’Ň W¡Ď nĎ yJ¿Ă yêĂ mĘ lČŔ kĘŇ nĂ =MgČŇ wĘ yêĂ SĘ BŁ ť 20

dŇ o‘ĳ Cer¡ĆJĘ zĘ’Ć rk¿ŇŁ zĎ oBŔ ÉyrĂBĘ dČŇ yDąĄmĂ =yJĲĂ My‘ĂŔ SĚ ‘ĞSĲČ dŇ lĆ yăĆ M’Ă ť MyĂrČę pĘŇ ’Ć
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Cem¡Ć xĞrĲČ’Ğ Mx¿Ą rČ olŔ Éy‘ČmĄ Cmą hĎ NJĄę =l‘Č

ëŇ rĆDăĆ hŇ Q¡Ď sĂ mĘ lĲČ ëŇ BĄŔ lĂ ytĂŇ SăĂ MyrĂŔ CrmĘ êČ ÉëlĎ ymĂ WąĂ MynĂę IĚYĂ ëŇ ăĎl ybĂŇ y~ÌĂhČ 21

ÉytČŇ mĎ =dŇ ‘Č : hŇ QĆ ’ĲĄ ëŇ yĂr¿Č‘Ď=l’Ć ybĂŇ S¡Ě l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ lăČ CtŇ BĘ ybĂŇ CSť yêĂ kĘŇ lĎ hĎ 22

hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉhSĎ dĎŇ xĞ hoąĎhyĘ ’rĎÄ bĎŇ =yJĲĂ hŇ bĳĎŇ bĄŇ oèĲ hČ tŇ B¡Č hČ NyqĂŔ UĎ xČ tĘŇ êĂ
yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rbĆŇ GĲĎ bŇ bĲĄŇ os¿ êĘ 23

wyrĎŔ ‘ĎbĘŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ ZrĆ’ąĆBĘ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć CrÂmĘ ’Ň yĲŁ dŇ o‘ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
CbŇ SĘ y¿ĎwĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ rh¿Č qdĆŇ Y¡Ć=hŇ wĄnĘ hoËĎhyĘ ìÌŇ kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ MtĳĎŇ CbŇ SĘ =tŇ ’Ć yb¡ĂŇ CSBĘ 24

ytĂŇ yw¡ĄrĘhĂ yJ¿Ă : rdĆŇ ‘ĲĄBČ C‘¡sĘ nĲĎ wĘ MyrĂě JĎ ’Ă wDĳĎxĘ yČ wyr¡Ď‘Ď=lkĎŇ wĘ hŇ d¿ĎŇ ChyĘ HbËĎŇ 25

hŇ ’ĳĆ rĘ’Ć wĲĎ ytĂŇ YăŁ yqĂ hĹ tŇ ’Ň z¡Ł =l‘Č : ytĂŇ ’Ň QĲĄ mĂ hŇ b¡ĎŇ ’ĞDĲĎ SpĆŇ n¿Ć=lkĎŇ wĘ hŇ pĳĎŇ yĄ‘Ğ SpĆŇ năĆ 26

hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ hŇ eËĄhĂ : yQĲĂ hŇ bĎŇ rĘ‘¿Ď yt¡ĂŇ nĎSĘ C 27

‘rČz¿ĆwĘ Md¡ĎŇ ’Ď ‘rČz¿Ć hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć yêĂę ‘Ę rČzĲĎwĘ
sr¡Ł hĞlĲČ wĘ ZotËŇ nĘ lĂ wĘ SotÌŇ nĘ lĂ MhĆę ylĄ ‘Ğ yêĂ dĘŇ qăČSĎ rSÌĆ ’ĞJĲČ hŇ yĎÂhĎ wĘ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ 28
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31:29—32:2 hymry 739

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ‘Č oT¡ nĘ lĂ wĘ tŇ on¿bĘŇ lĂ MhËĆ ylĄ ‘Ğ dŇ qÌŁ SĘ ’Ć NJăĄ ‘ČrĳĄhĎ lĘ C dŇ ybăĂŇ ’ĞhĲČ lĘ C
29 Myn¡ĂbĎŇ ye¿ĄSĂ wĘ rsĆ bĳŇŁ ClkĘŇ ’ăĎ tŇ ob¡Ň ’Ď dŇ o‘Ŕ CrămĘ ’Ň yĲŁ =âl MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ
30 rsĆ B¡Ł hČ lk¿ĄŇ ’Ł hĲĎ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ tŇ Cmĳ yĎ on¡ wŁ ‘ĞBĲČ Sy’¿Ă =M’Ă yJËĂ : hŇ nĎ yhĲĆ qĘ êĂ

: wyeĲĎSĂ hŇ nĎ yh¿Ć qĘ êĂ
31 tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBÌĄ=tŇ ’Ć yêĂę rČkĎŇ wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ hŇ eËĄhĂ
32 MtĎŔ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉyêĂ rČÄ JĎ rSąĆ ’Ğ tŇ yrĂę BĘ kČŇ âlă : hŇ SĲĎ dĎŇ xĞ tŇ yr¿ĂBĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ

CrpăĄŇ hĄ hŇ UĎ hĄÁ =rSĆ ’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’¡ĆmĄ M’¡Ď yYĂ ohĲ lĘ MdĎŔ yĎbĘŇ yqăĂ yzĂxĹhĲĆ ÉMoyBĘ
33 tŇ yrĂÃ BĘ hČ tŇ ’Ň zăŁ yJăĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mb¡ĎŇ yêĂ lĘ ‘¿ČBĎř ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ytĂę yrĂBĘ =tŇ ’Ć sŘ18

hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMhĄ hĎ MymąĂ IĎhČ yrĄÄ xĞ’ĲČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć žtrŁ kĘŇ ’Ć rSăĆ ’Ğ
ÉMhĆ lĎ ytĂŇ yyąĂhĎ wĘ hŇ eĎbĳĆŇ êĞkĘŇ ’Ć MB¡Ď lĂ =l‘Č wĘ MBĎŔ rĘqĂ BĘ ÉytĂŇ rĎoêĲ =tŇ ’Ć yêĂ tąČŇ nĎ

34 Ch‘ĄÁ rĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ dŇ o‘ę CdăŇ UĘ lČ yĘ âlÌ wĘ : M‘ĲĎlĘ yl¿Ă =CyhĘ yĲĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ
ytĂÁ o’ C‘Ä dĘŇ yĲĄ žMQĎ CkŇ =yJĲĂ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć C‘¡DĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwyxĂ ’Ď =tŇ ’Ć Sy’ąĂ wĘ
Mt¡ĎŇ ’Ň FĎ xČ lĘ C MnĎŔ wŁ ‘ĞlĲČ ÉxlČ sĘ ’Ć yJąĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMlĎ odŇ GĘ =dŇ ‘Č wĘ MeąĎTČ qĘ mĂ lĘ

: dŇ o‘Ĳ =rJĎ zĘ’Ć âl¿
35 Myb¡ĂŇ kĎŇ okĲŇ wĘ xČ r¿ĄyĎ tŇ uËŁ xĚ MmĎŔ oy ro’ă lĘ ÉSmĆ SĆÄ Nt¿ĄŇ nŁ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
36 CSmĚÁ yĎ=M’Ă : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ wyQĎŔ gČŇ Cmă hĹIĆwČ ÉMIĎhČ ‘gąČŇrŁ hŇ lĎ yĘlĳĎ ro’ă lĘ

tŇ oy¿hĘ mĲĂ Ctę BĘ SĘ yĂ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ‘rČzĆÄ žMGČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yn¡ČpĎŇ QĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ hĎ Myu¿ĂxĚhĲČ
: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ yn¡ČpĎŇ lĘ yoGË

37 ZrĆ’¡Ć=ydĄŇ sĘ omĲ Cr¿qĘ xĲĎ yĄwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ mĂ ÉMyĂmČÄ SĎ CDUąČ yĂ=M’Ă hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
CW¡ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ=lJĎ =l‘ĲČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ‘rČ zÌĆ=lkĎŇ BĘ s’ČÄ mĘ ’Ć ynĂÂ’Ğ=MGČ hŇ FĎ mĳĎ lĘ

38 Éry‘Ă hĎ hŇ tąĎŇ nĘ bĘŇ nĂ wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ śMym¿Ă yĎ hŇ eËĄhĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
39 ÉhDĎUĂ hČ hŇ wĄqĘ dŇ o‘Á ’YĎÄ yĎwĘ : hŇ eĲĎjĂ hČ r‘ČS¿Č l’¡Ą nĘ nČxĞ lD¿ČgĘŇUĂ mĂ hoĎŔhylĲČ
40 ű MyrăĂgĎŇjĘ hČ qmĆ ‘ăĄhĎ =lkĎŇ wĘ : hŇ tĎŇ ‘ĲĎGŁ bŇ s¡Č nĎ wĘ bŇ rĳĄGĎ tŇ ‘ăČbĘŇ GĂ l‘¡Č oDŔ gĘŇ nĆ

ÉMysĂ CihČ r‘ČSąČ tŇ eČÄjĂ =dŇ ‘Č NorÁ dĘŇ qĂ lxČ nČÄ=dŇ ‘Č tŇ omrĄèĘ hČ =lkĲĎŇ wĘ NSĆ DĆÃ hČ wĘ
: MlĲĎ o‘lĘ dŇ o‘¡ srËĄhĎ yĲĄ=âlwĲĘ StÌĄŇ eĎ yĂ=âlĲ hoĳĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ

bl tŇ nČSĘ BĂ hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yąĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ
hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=hŇ nĲĆmŁ SĘ hŇ nËĎèĎ hČ ’yhÌĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ lĘ tŇ yrĂŔ WĂ ‘ĞhĲĎ

2 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č Myr¡ĂYĎ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ lyxĄ ť z’Ďę wĘ : r~ĲČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ hŇ n¡ĎSĎ
whymryw
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740 hymry 32:3—17

ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ yBĲĄ rS¡Ć ’Ğ hŇ rĎŔ FĎ UČ hČ rYăČ xĞBĲČ É’ClkĎŇ hŇ yąĎhĎ ’ybĂę eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂwĘ
hŇ êĎÄ ’Č ž‘Č CDmČ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChI¿ĎqĂ dĘŇ YĂ o’Ŕ lĎ JĘ rSăĆ ’Ğ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ 3

dŇ y¿ČBĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ ry‘¿ĂhĎ =tŇ ’Ć NtĄÁ nŁ ynĂÄ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ ’BĎÁ nĂ
dŇ IăČmĂ Tl¡Ą UĎ yĂ âl¿ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ wĘ : HdĲĎŇ kĎŇ lĘ C lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ 4

wyjĂŔ =M‘Ă wyjăĂ =rBĆ dĂŇ wĘ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yăČBĘ ÉNtĄŇ eĎ yĂ NtąŇŁ eĎhĂ yJăĂ MyDĳĂWĘ JČ hČ
hŇ yĆŔhĘ yĲĂ MSăĎ wĘ ÉChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć ëŇ ląĂ oy lbĆÂ bĎŇ C : hŇ nĎ y’ĲĆ rĘêĂ ony‘Ą=tŇ ’Ć wyn¡Ďy‘ĄwĘ 5

: CxylĲĂ YĘ tČŇ âl¿ MyD¡ĂWĘ JČ hČ =tŇ ’Ć CmË xĞQĲĎ tĲĂŇ yJÌĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ot¡Ň ’Ł yd¿ĂŇ qĘ jĎ =dŇ ‘Č

l’Ąę mĘ nČxĞ hŇ eăĄhĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ hŇ y¿ĎhĎ ChyĳĎmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ 6, 7

rSăĆ ’Ğ ÉydĂŇ WĎ =tŇ ’Ć ìę lĘ hŇ năĄqĘ rmĳŁ ’Ň lĄ ìŇ yl¡Ć ’Ą ’B¿Ď ìŔ dĘŇ DĲŁ ÉMQĚ SČ =NBĆ
l’ĄÄ mĘ nČxĞ ylČ ’Ą ţ ’băŇŁ IĎwČ : tŇ onĲ qĘ lĂ hŇ Q¡Ď ’ĚGĘ hČ Tj¿Č SĘ mĂ ìËŇ lĘ yJ¿Ă tŇ otŔ nĎ‘ĞBĲČ 8

’nĎ ţ hŇ năĄqĘ ylČÃ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůhrĎFĎ UČ hČ rYăČ xĞ=l’Ć ÈhoĎhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ ydĂÁ DŁ =NBĆ
TjÌČ SĘ mĂ ìÂlĘ =yJĲĂ NymĂę yĎnĘ BĂ ZrĆ’ăĆBĘ ű rSăĆ ’Ğ tŇ otÁ nĎ‘ĞBĲČ =rSĆ ’Ğ ydĂÄ WĎ =tŇ ’Ć
ÉhnĆqĘ ’Ć wĲĎ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yJ¿Ă ‘dČě ’Ą wĲĎ ëŇ ĳĎl=hŇ nĄqĘ hŇ Q¡Ď ’ĚGĘ hČ ì¿Ň lĘ C hŇ èËĎ rĚyĘhČ 9

ÉoQ=hŇ lĎ qĞSĘ ’Ć wĲĎ tŇ otĳŇ nĎ‘ĞBĲČ rSăĆ ’Ğ yd¡ĂŇ DŁ =NBĆ l’¿Ą mĘ nČxĞ tŇ ’ËĄ mĄ hŇ dĆŔ vĎ hČ =tŇ ’Ć
ÉrpĆŇ iĄÄ BČ bŇ êąŁ kĘŇ ’Ć wĲĎ : PŇ sĆ JĲĎ hČ hŇ r¿ĎWĎ ‘ĞwĲČ Myl¡Ă qĎ SĘ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ hČ =tŇ ’Ć 10

rpĆŇ săĄ =tŇ ’Ć xu¡Č’Ć wĲĎ : MyĂnĲĎzĘ’Ň mŁ BĘ PŇ sĆ J¡Ć hČ lq¿Ł SĘ ’Ć wĲĎ MydĳĂŇ ‘Ą dŇ ‘¡Ą’Ď wĲĎ MêŔŁ xĘ ’Ć wĲĎ 11

=tŇ ’Ć NêĄÂ’Ć wĲĎ : yClĲ GĎhČ =tŇ ’Ć wĘ Myu¡ĂxĚhĲČ wĘ hŇ w¿ĎYĘ UĂ hČ MCtËŇ xĎ hĲĆ =tŇ ’Ć hŇ nĳĎqĘ UĂ hČ 12

l’ăĄ mĘ nČxĞ ÉynĄy‘ĄlĘ ůhyĎsĄ xĘ mČ =NBĆ ÈhIĎrĂnĄ=NBĆ ëŇ CrăBĎ =l’Ć hŇ nĎę qĘ UĂ hČ rpĆŇ iăĄ hČ
MydĂŔ ChIĘhČ =lJĎ ÉynĄy‘ĄlĘ hŇ nĳĎqĘ UĂ hČ rpĆŇ săĄ BĘ Myb¡ĂŇ tĘŇ JŁ hČ MydĂŔ ‘ĄhĲĎ ÉynĄy‘ĄlĘ C ydĂŔ DŁ
: rmĲŁ ’Ň lĄ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ ëŇ CrŔ BĎ =tŇ ’Ć ÉhCĆYČ ’Ğ wĲĎ : hŇ rĲĎFĎ UČ hČ rY¿Č xĞBĲČ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ 13

MyrăĂpĎŇ iĘ hČ =tŇ ’Ć xČ oqă lĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ 14

hŇ EĆŔhČ ÉyClGĎhČ rpĆŇ sąĄ tŇ ’ĄÄ wĘ MCtę xĎ hĲĆ tŇ ’ăĄ wĘ hŇ EĆÁhČ hŇ nĎÄqĘ UĂ hČ žrpĆŇ sĄ tŇ ’ăĄ hŇ QĆ ’ĄÃ hĎ
: MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ Cd¡Ň mĘ ‘Č yĲČ N‘Čm¿Č lĘ WrĆxĳĎ=ylĂ kĘŇ BĂ Mê¡ĎtČŇ nĘ C

tŇ od¿Ň WĎ wĘ MyêËĂ bĎŇ Cn¿uĎ yĂ dŇ o‘ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ 15

: tŇ ’Ň EĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎBĎ Mym¡Ă rĎkĘŇ C
ëŇ Cr¿BĎ =l’Ć hŇ nĎŔ qĘ UĂ hČ rpĆŇ săĄ =tŇ ’Ć ÉyêĂ tĂŇ yrąĄxĞ’ĲČ hoĳĎhyĘ=l’Ć lQ¡Ą jČ tĘŇ ’Ć wĲĎ 16

=tŇ ’Ć tĎŇ yWĂę ‘Ď hŇ êăĎ’Č ű hŇ eăĄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈHhĎ ’Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ I¡ĎrĂnĲĄ=NBĆ 17
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32:18—32 hymry 741

’l¿Ą jĎ yĂ=âlĲ hŇ yĳĎCTeĘ hČ ì¡Ň ‘ĞrĲŁ zĘbĂŇ C lodŔ GĎhČ ÉìxĞkĲŇŁ BĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ
18 qyx¿Ą =l’Ć tŇ obŔ ’Ď NwăŁ ‘Ğ ÉMQĄ SČ mĘ C MypĂŔ lĎ ’ĞlĲČ ÉdsĆ xĆÄ hŇ WĆ ‘ąŁ : rbĲĎŇ DĎ=lJĎ ì¡Ň UĘ mĂ

: omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ roBŔ GĂ hČ É lodŇ GĎhČ l’ąĄ hĎ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ Mh¡Ć ynĄBĘ
19 ÉykĄŇ rĘDČ=lJĎ =l‘Č tŇ oxę qĚpĘŇ ìŇ ynăĆy‘Ą=rSĆ ’Ğ hŇ IĳĎlĂ ylĲĂ ‘ĞhĲĎ bŇ r¡ČwĘ hŇ YĎŔ ‘ĄhĲĎ É ldŇŁ GĘ
20 êĎmĘ WČ ţ=rSĆ ’Ğ : wylĲĎ lĎ ‘ĞmĲČ yr¡ĂpĘŇ kĂŇ wĘ wykĎŔ rĎdĘŇ JĂ ÉSy’Ă lĘ tŇ tąĄŇ lĎ MdĎŔ ’Ď ynăĄBĘ

MdĳĎŇ ’Ď bĲĎŇ C l’¡Ą rĎWĘ yĂbĘŇ C hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ MytąĂŇ pĘŇ mĲŁ C tŇ otÄ ’Ł
21 l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ì¿Ň UĘ ‘Č=tŇ ’Ć ’YËĄêŁ wČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ MS¡Ą ì¿Ň QĘ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ wČ

hŇ yĎŔCTnĘ ‘Č orăzĘ’Ć bĘŇ C ÉhqĎ zĎxĞ dŇ yąĎbĘŇ C MytĂę pĘŇ omĲ bĘŇ C tŇ otăŇ ’Ł BĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
22 êĎ‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉMhĆ lĎ NêąĄêĂ wČ : lodĲŇ GĎ ’r¡ĎombĘŇ C sŘ19

23 HtĎę ’Ł CSă rĘIĲĂwČ C’bÁŁ IĎwČ : SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ MhĳĆ lĎ tŇ tăĄŇ lĎ Mt¡ĎŇ obŇ ’ĞlĲČ
hŇ tĎŇ yCÌĂYĂ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą CkŇ lĎŔ hĎ =âlĲ ìŇ tĆŇ ortŇŁ bĘŇ C ÉìlĆÄ oqbĘŇ C‘ąmĘ SĲĎ =âlwĘ
: tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą MtĎŔ ’Ł ’răĄqĘ êČ wČ CWĳ ‘Ď âlă tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ MhËĆ lĎ

24 ÉMyDĂWĘ JČ hČ dŇ yąČBĘ hŇ nĎęêĘ nĂ ry‘ăĂhĎ wĘ ůHdĎŇ kĘŇ lĎ lĘ Èry‘Ă hĎ C’BăĎ tŇ olęlĘ iĲŁ hČ hŇ eăĄhĂ
hŇ y¡ĎhĎ êĎrĘBËČ DĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ rbĆŇ DĳĎhČ wĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ wĘ bŇ rĆx¿ĆhČ ynËĄjĘ mĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď MymăĂ xĎ lĘ eĂ hČ

25 hŇ dËĆŇ vĎ hČ ìÌŇ lĘ =hŇ nĲĄqĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉylČ ’Ą êĎrĘmąČ’Ď hŇ êĎÂ’Č wĘ : hŇ ’ĲĆ rŁ ì¿Ň eĘ hĂ wĘ
: MyDĲĂWĘ JČ hČ dŇ y¿ČBĘ hŇ n¡ĎêĘ nĂ ry‘¿ĂhĎ wĘ MydĳĂŇ ‘Ą dŇ ‘ăĄhĎ wĘ PŇ sĆ J¡Ć BČ

26, 27 yh¡ĄŁl’Ĺ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ ÉheĄhĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ
28 žNtĄŇ nŁ ynăĂnĘ hĂ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł NkĄě lĎ : rbĲĎŇ DĎ=lJĎ ’l¡Ą jĎ yĂ yeĂ UĆŔ mĂ hĲĞ rWĳĎ BĎ =lJĎ

lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yËČbĘŇ C MyDĂę WĘ JČ hČ dŇ yăČBĘ tŇ ’Ň ŁEÁhČ ry‘ĂÄ hĎ =tŇ ’Ć
29 CtŇ y~ĂÁ hĂ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =l‘Č ÉMymĂ xĎ lĘ eĂ hČ MyDĂę WĘ JČ hČ C’băĎŇ C : HdĲĎŇ kĎŇ lĘ C

CrÄ FĘ qĂ žrSĆ ’Ğ MyêĂÃ BĎ hČ tŇ ’ăĄ wĘ hĎ CpĳŇ rĎWĘ C S’¡Ą BĎ tŇ ’Ň EËŁ hČ ry‘¿ĂhĎ =tŇ ’Ć
N‘Čm¡Č lĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉMykĂŇ sĎ nĘ CkŇ iąĂ hĂ wĘ l‘ČBČę lČ MhĆÁ ytĄŇ oGĲ GČ=l‘Č

30 yn¡Čy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ MyW¿Ă ‘Ł ëŇ ’ăČ hŇ dĎę ChyĘ ynăĄbĘŇ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CyÄhĎ =yJĲĂ : ynĂ sĲĄ ‘Ă kĘŇ hČ
Mh¡Ć ydĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ BĘ ytËĂŇ ’Ł Mys¿Ă ‘Ă kĘŇ mČ ëŇ ’ăČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yJăĂ MhĳĆ ytĄŇ rĲŁ ‘ĚeĘ mĂ

31 tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉyQĂ hŇ tĎŇ yĘhąĎ ytĂę mĎ xĞ=l‘Č wĘ yjăĂ ’Č =l‘Č yJÌĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
: ynĲĎjĎ l‘¿ČmĄ Hr¡ĎysĂ hĞlĲČ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡ČwĘ HtĎŔ o’ CnăBĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoIhČ =NmĂ lĘ

32 ynĂ sĄŔ ‘Ă kĘŇ hČ lĘ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ hŇ dĎę ChyĘ ynăĄbĘŇ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ‘ČÄ rĎ=lJĎ ž l‘Č
yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ wĘ MhĳĆ y’Ą ybĲĂŇ nĘ C Mh¡Ć ynĄhĞJĲŁ MhĆŔ yrĄWĲĎ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ hŇ UĎ hąĄ
MlVwry
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742 hymry 32:33—33:4

MJăĄ SĘ hČ ÉMtĎŇ ’Ł dŇ UąĄ lČ wĘ MynĳĂpĎŇ âlă wĘ PŇ rĆ‘¡Ł ylËČ ’Ą Cn¿pĘŇ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 33

tŇ yĂBËČBČ MhĆę yYĄ CuĲ SĂ CmyWăĂ IĎwČ : rsĲĎ Cm tŇ xČ q¿ČlĎ My‘¡ĂmĘ SĲŁ Mn¿Ď y’Ą wĘ dŇ UĄŔ lČ wĘ 34

ű rSăĆ ’Ğ l‘ČBČÁ hČ tŇ omÄ BĎ =tŇ ’Ć žCnbĘŇ IĂwČ : o’Ĳ UĘ TČ lĘ wyl¡Ď ‘Ď ym¿Ă SĘ =’rĲĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ 35

ůëlĆ UŁ lČ ÈMhĆ ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ MhăĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć rybĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ ţ MŁeęhĂ =NbĆŇ ’ygăĄŇBĘ
tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ băĎŇ ‘ĄoêĲ hČ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ yBĂŔ lĂ =l‘Č ÉhtĎŇ lĘ ‘ĲĎ âlą wĘ MytĂę yCĂYĂ =âlĲ rSăĆ ’Ğ
rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ NkËĄŇ lĎ hŇ êĎě ‘Č wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć yT¿Ăř xĞhĲČ N‘Čm¡Č lĘ 36

MyrĂę mĘ ’ĲŁ MêăĆ’Č ű rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEÁhČ ry‘ĂÄ hĎ =l’Ć l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ
ÉMYĎ BĘ qČ mĘ ynąĂnĘ hĂ : rbĆŇ DĲĎbČŇ C bŇ ‘¿ĎrĎbĎŇ C bŇ rĆx¡ĆBČ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yăČBĘ ÉhnĎêĘ nĂ 37

PŇ YĆqăĆbĘŇ C yt¡ĂŇ mĎ xĞbĲČŇ C yj¿Ă ’Č BĘ MSËĎ Myê¿Ă xĘ DČhĂ rSĆÄ ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =lJĎ mĂ
yl¡Ă Cyh¿Ď wĘ : xTČ bĲĆŇ lĎ Myê¡Ă bĘŇ SČ hŁ wĘ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ =l’Ć ÉMytĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ lodĳŇ GĎ 38

ëŇ rĆdăĆŇ wĘ ÉdxĎ ’Ć bŇ ląĄ MhĆÁ lĎ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ynĂě’Ğ wĲČ M‘ĳĎlĘ 39

: MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ Mh¡Ć ynĄbĘŇ lĂ wĘ MhĆŔ lĎ bŇ oTă lĘ MymĳĂ IĎhČ =lJĎ yt¡ĂŇ o’ hŇ ’¿Ď rĘyĂlĘ dŇ xĎŔ ’Ć
yb¡ĂŇ yTĂ yhĲĄ lĘ MhĆŔ yrĄxĞ’ăČ mĄ ÉbCS’Ď =âlĲ rSąĆ ’Ğ MlĎŔ o‘ tŇ yrăĂBĘ ÉMhĆ lĎ yêąĂ rČkĎŇ wĘ 40

yê¿Ă WĘ WČ wĘ : ylĲĎ ‘ĎmĲĄ rCs¿ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ MbĎŔ bĎŇ lĘ BĂ NêăĄ’Ć ÉytĂŇ ’Ď rĘyĂ=tŇ ’Ć wĘ MtĳĎŇ o’ 41

yB¡Ă lĂ =lkĎŇ BĘ tŇ mĆŔ ’ĹBĲĆ Ét’Ň EŁ hČ ZrĆ’ąĎBĎ MyêĂÂ‘Ę TČ nĘ C MtĳĎŇ o’ bŇ yTăĂ hĄ lĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ
: ySĲĂ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C

hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ËĄ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =l’Ć ÉytĂŇ ’Ň bĄÄ hĄ rSąĆ ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĲĂ 42

rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ’ybąĂŇ mĄ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ NJăĄ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ l¡Ď odŇ GĘ hČ
MêăĆ’Č ű rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎBĎ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ hŇ n¿ĎqĘ nĂ wĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ rb¿ĄŇ DŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ 43

: MyDĲĂWĘ JČ hČ dŇ y¿ČBĘ hŇ n¡ĎêĘ nĂ hŇ mĎŔ hĄ bĘŇ C ÉMdĎŇ ’Ď Ny’ąĄmĄ É’yhĂ hŇ m¿Ď mĎ SĘ MyrĂę mĘ ’ĲŁ
ZrĆ’ĆÄ BĘ ůMydĂŇ ‘Ą dŇ ‘ăĄhĎ wĘ ÈMotŇ xĎ wĘ ű rpĆŇ i¿Ą BČ bŇ otÄ kĎŇ wĘ Cnę qĘ yĂ PŇ sĆ JăĆ BČ tŇ odÂWĎ 44

yr¿Ą‘ĎbĘŇ C rhĎŔ hĎ yrăĄ‘ĎbĘŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ yrąĄ‘ĎbĘŇ C MĂlČęSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ ybĂŇ sĘ bĂŇ C NmĂÁ yĎnĘ BĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mt¡ĎŇ CbŇ SĘ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă ’Ď =yJĲĂ bŇ gĆŇ eĳĆhČ yrăĄ‘ĎbĘŇ C hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ hČ

rY¿Č xĞBĲČ rCYŔ ‘Ď CedăĆŇ o‘ É’ChwĘ tŇ ynĳĂSĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhÌĂ yĘwČ gl

Hn¡Ď ykĂŇ hĞlĲČ HtËĎŇ o’ rY¿Ąoy hoĎęhyĘ HWĳĎ ‘Ł ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ r¡ĎFĎ UČ hČ 2

tŇ or¡YĚbĘŇ C tŇ ol¿ dŇŁ GĘ ìËŇ QĘ hŇ dĎŇ yGÌĂ’Č wĘ OĎ ĳĆn‘Ĺ’ĲĆ wĘ yl¡Č ’Ą ’r¿ĎqĘ : omĲ SĘ ho¿ĎhyĘ 3

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ : MêĲĎ ‘Ę dČŇ yĘ âl¿ 4

ytb=l‘
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.36 .yrq ’yTĂ xĞhČ v.35 .blwww.bibleist.ru
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=l’Ć MyYĂě tĚŇ eĘ hČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ yê¡ĄBĎ =l‘Č wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉyêĄBĎ =l‘Č
5 ÉM’Ď lĘ mČ lĘ C MyDĂŔ WĘ JČ hČ =tŇ ’Ć ÉMxĄ QĎ hĂ lĘ My’Ăę BĎ : bŇ rĆxĲĎ hĆ =l’Ć wĘ tŇ ol¡ lĘ iĲŁ hČ

yêĂ rĘêąČsĘ hĂ rSĆÄ ’Ğ wĲČ ytĳĂŇ mĎ xĞbĲČŇ C yj¡Ă ’Č bĘŇ ytĂŇ yJ¿ĄhĂ =rSĆ ’Ğ MdĎŔ ’Ď hĲĎ yrăĄgĘŇjĂ =tŇ ’Ć
6 hŇ k¿ĎŇ rĚ’Ğ HQËĎ =hŇ lĆ ‘ĞmĲČ ynÌĂnĘ hĂ : MtĲĎŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ l‘¡Č tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ mĲĄ ÉynČpĎŇ
7 ÉytĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ : tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ Mol¡ SĎ tŇ rĆt¿ĆŇ ‘Ğ MhĆŔ lĎ ytăĂŇ yQĄ gĂŇ wĘ MytĳĂŇ ’Ň pĎŇ rĘC ’j¡Ą rĘmČ C

: hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ JĘ Myt¡ĂŇ nĂ bĘŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ CbăŇ SĘ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ CbăŇ SĘ =tŇ ’Ć
8 ÉMhĆ ytĄŇ onĲ wŁ ‘Ğř =lwkř l yêĂę xĘ lČ sĲĎ wĘ ylĳĂ =C’TĘ xĲĎ rSăĆ ’Ğ Mn¡Ď wŁ ‘Ğ=lJĎ mĂ MyêĂŔ rĘhČ TăĂ wĘ
9 hŇ QăĎ hĂ tĘŇ lĂ ÉNoWWĎ MSąĄ lĘ yQĂę hŇ tĎŇ yĘhăĎwĘ : ybĲĂŇ C‘SĘ j¿Ď rS¡Ć ’Ğ wĲČ ylĂŔ =C’TĘ xĲĎ rSăĆ ’Ğ

rSąĆ ’Ğ hŇ bĎę oFhČ =lJĎ =tŇ ’Ć C‘Á mĘ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ yyăĄoG lk¡ŇŁ lĘ tŇ rĆ’ĆŔ pĘŇ tĂŇ lĘ C
MolŔ èĎ hČ =lJĎ l‘ăČwĘ ÉhbĎŇ oFhČ =lJĎ l‘ąČ CzęgĘŇrĲĎwĘ CdăŇ xĞpĎŇ C MtĎŔ o’ř hŇ WăĆ ‘Ł ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ

10 Èdo‘ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : HQĲĎ hŇ WĆ ‘¿Ł yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ
Md¡ĎŇ ’Ď Ny’¿ĄmĄ ’ChŔ bŇ răĄxĎ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ MêăĆ’Č ÉrSĆ ’Ğ ůhEĆhČ =MoqUĎ BČ ‘măČ èĎ yĂ
Ny’¿ĄmĄ tŇ oUę SČ nĘ hĲČ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ oYă xĚbĘŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ yrąĄ‘ĎBĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ Ny’ăĄmĄ C

11 loqă hŇ xĎę mĘ WĂ loqă wĘ NoWÂ WĎ loqă : hŇ mĲĎ hĄ BĘ Ny’¿ĄmĄ C bŇ S¡Ą oy Ny’¿ĄmĄ C MdËĎŇ ’Ď
bŇ oTą =yJĂ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ=tŇ ’Ć žCdŇ oh MyrĂÃ mĘ ’ĲŁ loqă ůhQĎ JČ loqă wĘ ÈNtĎŇ xĎ
bŇ ySÌĂ ’Ď =yJĲĂ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ hŇ d¡ĎŇ oê My’¿Ă bĂŇ mĘ oDŔ sĘ xČ MlăĎ o‘lĘ =yJĲĂ ÉhoĎhyĘ

12 =hŇ JĲŁ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ JĘ ZrĆ’ËĎhĎ =tŇ CbĲŇ SĘ =tŇ ’Ć
Md¿ĎŇ ’Ď =Ny’ĲĄ mĄ bŇ rËĄxĎ hĲĆ hŇ EĆęhČ Moqă UĎ BČ ű hŇ yăĆhĘ yĲĂ dŇ o‘Â ůto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ ’Ď

13 rhĎÁ hĎ yrĄÄ ‘ĎBĘ : N’Ň YĲŁ MyY¡Ă BĂ rĘmČ My‘ĂŔ rŁ hŇ wăĄnĘ wyrĳĎ‘Ď=lkĎŇ bĘŇ C hŇ m¡Ď hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ
MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ yb¿ĄŇ ybĂŇ sĘ bĂŇ C NmËĂ yĎnĘ BĂ ZrĆ’ÌĆbĘŇ C bŇ gĆŇ eĆŔ hČ yrăĄ‘ĎbĘŇ C ÉhlĎ pĄŇ èĘ hČ yrąĄ‘ĎBĘ
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď hŇ n¡Ćom yd¿ĄŇ yĘ=l‘Č N’Ň ~ËŁ hČ hŇ nĎrĘbÌŇŁ ‘ĞêĲČ dŇ ‘ăŁ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎbĘŇ C

14 rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ hŇ eËĄhĂ
15 MymąĂ IĎBČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą =l‘Č wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =l’Ć yêĂ rĘBËČ DĂ rS¿Ć ’Ğ bŇ oFŔ hČ sŘ20

Tj¿Ď SĘ mĂ hŇ WËĎ ‘Ď wĘ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ xmČ YăĆ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ xČ ym¿Ă YĘ ’Č ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄbĎŇ C ÉMhĄ hĎ
16 NoJă SĘ êĂ MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ‘SăČ CĎêĂ ÉMhĄ hĎ MymąĂ IĎBČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C

: CnqĲĄdĘŇ YĂ ű ho¿ĎhyĘ Hl¡Ď =’rĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ z¿ĆwĘ xTČ bĳĆŇ lĎ
17 ’i¿Ą JĂ =l‘Č bŇ S¡Ą yŁ Sy’Ăě dŇ wĂŔdĎŇ lĘ tŇ răĄJĎ yĂ=âlĲ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ k¡ŇŁ =yJĂ

l’rVy=tyb
Nkw rsx MhĆytĄnŁ wŁ‘Ğ ’"s v.8 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =lkĎ lĘ ’"sb ,yrq =lkĎ lĘ ,bytk loklĘ v.8 .gl
+y Myrbd Nyy‘ : MêĎ’Ă l"n ,T"dw x"d ,w"d ,d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx MtĎ’Ł ’"sb ,HtĎo’ rybs v.9 .w"Tdw d"d
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hŇ lĆÄ‘ĞmĲČ ynĳĎpĎŇ QĘ mĂ Sy’¡Ă tŇ r¿ĄJĎ yĂ=âlĲ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉMynĂ hĞJĲŁ lČ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ 18

: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ xbČŇ E¡Ć=hŇ WĆ ‘ĲŁ wĘ hŇ xËĎ nĘ mĂ ryT¿Ă qĘ mČ C hŇ lĎÁ o‘
hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : romĲ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ 19, 20

tŇ oy¿hĹ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ C hŇ lĎ yĘQĳĎhČ yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć wĘ MoIŔhČ ytăĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ÉCrpĄŇ êĎ =M’Ă
ol¿ =tŇ oyĲhĘ mĲĂ yDĂŔ bĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ=tŇ ’Ć ÉrpČŇ tĚŇ ytąĂŇ yrĂBĘ =MGČ : MêĲĎ ‘Ă BĘ hŇ lĎ yĘl¡Č wĎ=MmĎ oyĲ 21

=âlĲ rSąĆ ’Ğ : ytĲĎŇ rĘSĲĎ mĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ MI¿ĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ o’ĳ sĘ JĂ =l‘Č ëŇ ăĄlmŁ Nb¡ĄŇ 22

dŇ wăĂDĎ É‘rČzĆÄ=tŇ ’Ć hŇ BĆę rĘ’Č NJăĄ MIĳĎhČ loxă dŇ U¡Č yĂ âl¿ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ ÉrpĄŇ iĎ yĂ
hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : ytĲĂŇ ’Ł yt¿ĄŇ rĘSĲĎ mĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ yDĂŔ bĘŇ ‘Č 23

rmŔŁ ’Ň lĄ CrăBĘ DĂ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =hŇ mĲĎ tĎŇ y’Ăę rĎ ’olă hĞ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ 24

ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ MsĳĄ ’Ď mĘ IĂwČ Mh¡Ć BĎ hoËĎhyĘ rxÌČBĎ rSĆÄ ’Ğ tŇ oxę jĎ SĘ UĂ hČ yêăĄSĘ
hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ yoG¿ dŇ o‘¡ tŇ oy¿hĘ mĲĂ NCYŔ ’Ď nĘ yĂ 25

: yêĂ mĘ WĲĎ =âl ZrĆ’¡ĎwĎ MyĂm¿ČSĎ tŇ ouËxĚ hŇ lĎ yĘlĳĎ wĎ MmăĎ oy yt¡ĂŇ yrĂbĘŇ âl¿ =M’Ă
=l’Ć MylĂŔ SĘ mĲŁ Éo‘rĘEČmĂ tŇ xČ uąČmĂ s’Čę mĘ ’Ć yDĂÁ bĘŇ ‘Č dŇ wĂÄdĎŇ wĘ žboq‘ĞyĲČ ‘rČzăĆ=MGČ 26

: MyêĲĂ mĘ xČ rĂwĘ Mt¡ĎŇ CbŇ SĘ =tŇ ’Ć bŇ CS’Ď =yJĲĂ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČwĘ qxăĎ WĘ yĂ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č ‘rČz¿Ć

=ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ C hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ dl

MyUĂę ‘ČhĲĎ =lkĎŇ wĘ odÁ yĎ tŇ lĆ SĆÄ mĘ mĆ žZrĆ’Ć tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ =lkĎŇ wĘ olÃ yxĄ =lkĎŇ wĘ ű lbăĆŇ BĎ
ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ hĎ yr¡Ć‘Ď=lJĎ =l‘Č wĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ=l‘Č MymÌĂ xĎ lĘ nĂ 2

êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ ÉëŁlhĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yăČBĘ Ét’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ =tŇ ’Ć NtĄÁ nŁ ynĂÄ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą
od¡Ň yĎbĘŇ C WpĄŔ êĎêĂ WpăŇŁ êĎ yJĂ ť odŔ IĎmĂ ÉTlĄ UĎ tĂŇ âlť hŇ êĎę ’Č wĘ : S’ĲĄ BĎ Hp¡ĎŇ rĎWĘ C 3

rB¡Ą dČŇ yĘ ìŇ yj¿Ă =tŇ ’Ć ChypËĂŇ C hŇ nĎ y’Ćę rĘêĂ lbĆÁ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ynĄÄ y‘Ą=tŇ ’Ć ìŇ ynĆy‘ĄwĲĘţ NtĳĄŇ eĎêĂ
=hŇ JĲŁ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ‘măČ SĘ ëŇ ’Č ť : ’obĲŇ êĎ lb¿ĆŇ bĎŇ C 4

tŇ opăŇ rĘWĘ mĂ kĘŇ CĲ tŇ Cmę êĎ Molă SĎ BĘ : bŇ rĆxĲĎ BĆ tŇ Cm¡ tĎŇ âl¿ ìŇ ylĆŔ ‘Ď ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď 5

ëŇ lĎŔ =CpŇ rĘWĘ yĂ NJĄ ť ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ CyăhĎ =rSĆ ’Ğ MynĂÁSŁ ’Ň rĲĂhĎ MykĂÄ lĎ UĘ hČ ìŇ ytĆŇ obŇ ’Ğ ţ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ rĘB¡Č dĂŇ =ynĲĂ ’Ğ rb¿ĎŇ dĎŇ =yJĲĂ ëŇ ĳĎl=CdŇ jĘ sĘ yĂ Nod¡Ň ’Ď yoh¿ wĘ

=lJĎ tŇ ’ËĄ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć ’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ ÉrBĄ dČŇ yĘwČ 6

=l‘Č ÉMymĂ xĎ lĘ nĂ lbĆę BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ lyxăĄ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ 7
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34:8—19 hymry 745

hŇ qĎŔ zĄ‘Ğ=l’Ć wĘ ÉSykĂŇ lĎ =l’Ć tŇ orĳtĎŇ oeĲ hČ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘Ď=lJĎ l‘ËČwĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ
: rYĲĎ bĘŇ mĂ yr¿Ą‘Ď hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘ĎBĘ CrË’ĞSĘ nĂ hŇ eĎhĄę yJăĂ

8 ëŇ lĆ UĆÄ hČ žtrŁ JĘ yrĄÃ xĞ’ĲČ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ
Mh¡Ć lĎ ’r¿Ł qĘ lĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyBĂ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć tŇ yrĂę BĘ ChIĎÁqĂ dĘŇ YĂ

9 yr¿ĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ otËŇ xĎ pĘŇ SĂ =tŇ ’Ć Sy’ÌĂ wĘ oDÂbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć Sy’ăĂ xQČ SČ lĘ ţ : rorĲDĘ
: Sy’ĲĂ Chyx¡Ă ’Ď yd¿ĂŇ ChyBĲĂ MBËĎ =dŇ bĎŇ ‘Ğ yêÌĂ lĘ bĂŇ lĘ MySĳĂ pĘŇ xĎ hŇ I¡ĎrĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ wĘ

10 Sy’ăĂ xQČ SČ lĘ ţ tŇ yrĂę BĘ bČŇ C’BăĎ =rSĆ ’Ğ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ wĘ MyrĂÄ vĎ hČ =lkĎŇ žC‘mĘ SĘ IĂwČ
dŇ o‘ĳ MB¡Ď =dŇ bĎŇ ‘Ğ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ MySĂŔ pĘŇ xĎ ÉotŇ xĎ pĘŇ SĂ =tŇ ’Ć Sy’ąĂ wĘ oDÂbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć

11 =tŇ ’Ć wĘ ÉMydĂŇ bĎŇ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć CbŇ SĂę IĎwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉCbŇ CSÄ IĎwČ : CxQĲĄ SČ yĘwČ C‘¡mĘ SĘ IĂwĲČ
: tŇ oxĲ pĎŇ SĘ lĂ wĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ MCSyBĂ kĘŇ IČwČ MySĳĂ pĘŇ xĎ Cx¡ QĘ SĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ oxŔ pĎŇ èĘ hČ

12, 13 rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhąĂ yĘwČ
MoyÄBĘ MkĆŔ ytĄŇ obăŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉtyrĂbĘŇ yêĂ rąČJĎ ykĂę nŁ ’ĲĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ

14 ‘bČŇ SăĆ ZuăĄmĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMtĎŇ o’ y’ąĂ YĂ oh
ÉìdĘŇ bĲĎŇ ‘ĞwĲČ ìę lĘ rkăĄŇ UĎ yĂ=rSĲĆ ’Ğ yrĂÁ bĘŇ ‘Ă hĲĎ wyxĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć žSy’Ă CxÃ QĘ SČ êĲĘ MynĂÃSĎ
ylČŔ ’Ą ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ C‘ąmĘ SĲĎ =âlwĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă mĲĄ yS¡Ă pĘŇ xĎ oê¿xĘ QČ SĂ wĘ MynĂŔ SĎ SSăĄ

15 ÉrSĎ IĎhČ =tŇ ’Ć CWą ‘ĞêĲČ wČ MoIęhČ MêĆÁ ’Č CbŇ SĚÄ êĎ wČ : MnĲĎ zĘ’Ď =tŇ ’Ć CF¡ hĂ âl¿ wĘ
tŇ yĂBČě BČ ynČŔ pĎŇ lĘ ÉtyrĂbĘŇ CtąŇ rĘkĘŇ êĂ wČ Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’ăĂ ror¡dĘŇ ’r¿Ł qĘ lĂ ynČŔ y‘ĄBĘ

16 Sy’ąĂ CbŇ SĂę êĎ wČ ymĂŔ SĘ =tŇ ’Ć Clă QĘ xČ êĘ wČ ÉCbŇ SĚÄ êĎ wČ : wylĲĎ ‘Ď ym¡Ă SĘ ’r¿ĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ
MSĳĎ pĘŇ nČlĘ MyS¡Ă pĘŇ xĎ Mê¿ĆxĘ QČ SĂ =rSĆ ’Ğ otŔ xĎ pĘŇ SĂ =tŇ ’Ć Sy’ăĂ wĘ ÉoDbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć

: tŇ oxĲ pĎŇ SĘ lĂ wĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ MkĆŔ lĎ tŇ oyăhĘ lĲĂ MtĎŔ ’Ł CSă BĘ kĘŇ êĂ wČ
17 rorŔ dĘŇ ’răŁ qĘ lĂ ylČŔ ’Ą MêăĆ‘Ę mČ SĘ =âlĲ ÉMêĆ’Č ůhoĎhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÈNkĄŇ lĎ

hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ rorÁ DĘ MkĆÄ lĎ ž’rĄqŁ ynăĂnĘ hĂ Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’ăĂ wĘ wyx¡Ă ’Ď lĘ Sy’¿Ă
lk¡ŇŁ lĘ hŇ ‘Ď wĎzĘlĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ bŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ =l’Ć wĘ rbĆŇ DăĆhČ =l’Ć ÉbrĆxĆÄ hČ =l’Ć

18 ytĂŔ rĂBĘ =tŇ ’Ć ÉMyrĂbĘŇ ‘ĲŁ hĎ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ
É lgĆŇ‘ĄÄ hĎ ynĳĎpĎŇ lĘ Ct¡Ň rĘJĲĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ÉCmyqĂÄ hĄ =âlĲ rSąĆ ’Ğ

19 yrăĄWĎ wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ yrĄÄ WĎ : wyrĲĎtĎŇ BĘ NyB¿Ą Cr¡bĘŇ ‘Č IĲČwČ MyĂnČŔ SĘ lĂ CtăŇ rĘJĲĎ rSăĆ ’Ğ
yr¿ĄtĘŇ BĂ NyB¡Ą MyrĂŔ bĘŇ ‘ăŁ hĎ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ lk¡ŇŁ wĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ wĘ ÉMysĂ rĂiĲĎ hČ MĂlČęSĎ CrĲyĘ
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hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ MSĳĎ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ dŇ y¡ČbĘŇ C MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ yăČBĘ ÉMtĎŇ o’ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : lgĆŇ‘ĲĄhĎ 20

ChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ m¿Č hĹbĲĆŇ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ ÉMtĎŇ lĎ bĘŇ nĂ 21

MSĳĎ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ dŇ y¡ČbĘŇ C MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ yăČBĘ ÉNêĄ’Ć wyrĎę WĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ hŇ CĆÁYČ mĘ ynĂÄ nĘ hĂ : MkĲĆŇ ylĄ ‘ĞmĲĄ Myl¡Ă ‘Ł hĲĎ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ lyxĄ ť dŇ yČbĘŇ C 22

hĎ păĚŇ rĎWĘ C hĎ Cd¡Ň kĎŇ lĘ C hĎ ylĆŔ ‘Ď Cmă xĞlĘ nĂ wĘ Ét’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ =l’Ć MytĂÁ bŇŁ SĂÄ hĞ wĲČ
: bŇ SĲĄ yŁ Ny’¿ĄmĄ hŇ m¡Ď mĎ SĘ Nê¿Ą’Ć hŇ dËĎŇ ChyĘ yrÌĄ‘Ď=tŇ ’Ć wĘ S’ĳĄ bĎŇ

=NBĆ MyqÌĂyĎohĲ yĘ ymĄÄ yBĂ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ hl
êăĎrĘBČ dĂŇ wĘ ůMybĂŇ kĎŇ rĲĄhĎ tŇ yBăĄ =l’Ć ÈëolhĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ChIËĎSĂ ’Ň yĲŁ 2

Mt¡ĎŇ o’ t¿ĎŇ yqĂ SĘ hĂ wĘ tŇ okĳŇ SĎ QĘ hČ tŇ x¡Č ’Č =l’Ć hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉMtĎŇ o’bĲĂŇ hĞ wĲČ MtĎŔ o’
wyx¡Ď ’Ć =tŇ ’Ć wĘ hŇ yĎŔnĘ ~Ă bČŇ xĞ=NBĆ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ=NbĲĆŇ hŇ yąĎnĘ zČ’Ğ yĲČ=tŇ ’Ć xuČÂ’Ć wĲĎ : NyĂyĲĎ 3

hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉMtĎŇ ’Ł ’bąĂŇ ’Ď wĲĎ : MybĲĂŇ kĎŇ rĲĄhĎ tŇ yB¿Ą =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ wynĳĎBĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ 4

É lYĆ’Ą =rSĆ ’Ğ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ Chy¡ĎlĘ DČgĘŇ yĂ=NBĆ N¿ĎnxĎ ynËĄBĘ tŇ JČę SĘ lĂ =l’Ć
rm¿Ą SŁ MQ¡Ě SČ =NbĆŇ Chy¿ĎWĄ ‘ĞmĲČ tŇ JËČ SĘ lĂ lĘ l‘ČUČę mĂ rSăĆ ’Ğ MyrĂŔ vĎ hČ tŇ JăČ SĘ lĂ
tŇ osĳ kŇŁ wĘ NyĂy¡Č My’¿Ă lĄ mĘ My‘ËĂbĂŇ GĘ MybĂę kĎŇ rĲĄhĎ =tŇ ybĲĄŇ ynăĄBĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ NêĄÂ’Ć wĲĎ : PŇ iĲČ hČ 5

bŇ dĎÄ nĎ oy žyJĂ NyĂIĳĎ=hŇ êĆSĘ nĂ âlă Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ : NyĂyĲĎ=CtŇ SĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ rm¿Č ’Ł wĲĎ 6

Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ C Mê¿Ć’Č NyĂyËČ=CêSĘ tĂŇ âlÌ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉCnylĄÄ‘Ď hŇ CąĎYĂ CnybĂę ’Ď bŇ kĎÁ rĄ=NBĆ
C‘FĎŔ tĂŇ =âlĲ MrĆkăĆŇ wĘ ÉC‘rĎzĘtĂŇ =âlĲ ‘rČ ząĆwĘ CnębĘŇ tĂŇ =âlĲ tŇ yĂbăČŇ C : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č 7

MymąĂ yĎ CyÁxĘ êĲĂ N‘ČmČÄ lĘ MkĆŔ ymĄ yĘ=lJĎ ÉCbŇ SĘ êĲĄ MyląĂ hĎ ’ĽBĲĎ yJĂ ţ MkĳĆŇ lĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ âl¿ wĘ
loqÄ BĘ ‘mČę SĘ eĂ wČ : MSĲĎ Myr¿ĂGĎ Mê¡Ć’Č rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č ÉMyBĂ rČ 8

=lJĎ ÉNyĂyČÄ=tŇ otĲŇ SĘ yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ CnCĳĎYĂ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ lĘ CnybĂŔ ’Ď ÉbkĎŇ rĄ=NBĆ bŇ dąĎŇ nĎ ohĲ yĘ
CnêĳĄbĘŇ SĂ lĘ Myê¡Ă BĎ tŇ on¿BĘ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ C : CnytĲĄŇ nŁ bĘŇ C Cnyn¡ĄBĎ CnySĄŔ nĎ CnxĘ năČ’Ğ CnymĄŔ yĎ 9

sŘ21 ‘măČ SĘ eĂ wČ MylĳĂ hĎ ’ĽBĲĎ bŇ SĆ e¡ĄwČ : CnQĲĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ ‘rČz¡ĆwĎ hŇ dËĆŇ WĎ wĘ MrĆkÌĆŇ wĘ 10

r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ tŇ olÄ‘ĞBĲČ yhĂę yĘwČ : CnybĲĂŇ ’Ď bŇ d¿ĎŇ nĎ oy CnC¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ W‘ČeČŔ wČ 11

lyxăĄ ÉynĄjĘ mĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ’obăŇ nĎ wĘ C’BŁ ť rmĆ ’Ň Łeę wČ ůZrĆ’Ď hĎ =l’Ć È lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ bŇ SĆ e¡ĄwČ MrĳĎ’Ğ lyxăĄ yn¡ĄjĘ mĂ C MyDĂŔ WĘ JČ hČ

Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ 12, 13
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MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ yb¡ĄŇ SĘ oyĲlĘ C hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ lĘ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇŁlą hĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
14 =tŇ ’Ć MqČÃ Ch : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yr¡ČbĎŇ DĘ=l’Ć ‘Čm¿Ł SĘ lĂ rsËĎCm Cx¿ qĘ tĂŇ ’olÄhĞ

NyĂyČę =tŇ otĲŇ SĘ yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ wynĎÁBĎ =tŇ ’Ć hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ bŇ kĎŇ rĄţ=NBĆ bŇ dăĎŇ nĎ ohĲ yĘ yrăĄbĘŇ DĂ
ykĂÁ nŁ ’ĎÄ wĘ MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ wăČYĘ mĂ tŇ ’¡Ą C‘Ŕ mĘ SĲĎ yJăĂ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉCtŇ SĎ âlą wĘ

15 xlăČ SĘ ’Ć wĲĎ : ylĲĎ ’Ą Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ rBĄŔ dČŇ wĘ MJăĄ SĘ hČ ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘBąČ DĂ
=CbŇ SĚ rmÃŁ ’Ň lĄ ű xČŁlă SĎ wĘ MyJăĄSĘ hČ ű My’ăĂ bĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć MkăĆŇ ylĄ ’Ğ
yrĄÄ xĞ’ĲČ CkÁ lĘ êĄÄ =l’Č wĘ MkĆę ylĄ lĘ ‘ČmĲČ CbŇ yTăĂ yhĄ wĘ hŇ ‘ĎÁ rĎhĲĎ oJÄ rĘDČmĂ žSy’Ă ’nĎÃ
Mk¡ĆŇ lĎ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l’Ć ÉCbŇ SĘ C MdĎŔ bĘŇ ‘ĎlĘ ÉMyrĂxĄ ’Ğ MyhąĂ Łl’Ĺ

16 yJăĂ : ylĲĎ ’Ą Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ MkĆŔ nĘ zĘ’Ď =tŇ ’ĲĆ ÉMtĆŇ yFĂ hĂ âlą wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ wĘ
M‘ăĎhĎ wĘ MCĳĎYĂ rSăĆ ’Ğ Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ tŇ w¿ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć bŇ kĎŔ rĄ=NBĆ bŇ dăĎŇ nĎ ohĲ yĘ ÉynĄBĘ CmyqĂę hĄ

17 yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄŇ lĎ ţ : ylĲĎ ’Ą C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ hŇ EĆŔhČ
ÉybĄŇ SĘ oyĲ=lJĎ l’ąĆ wĘ hŇ dĎę ChyĘ=l’Ć ’ybăĂŇ mĄ ynÌĂnĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ
yêĂ rĘBąČ DĂ N‘Č yăČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=lJĎ tŇ ’Ą ť MĂlČŔ SĎ CrăyĘ

18 MybĂÁ kĎŇ rĲĄhĎ tŇ ybĄÄ lĘ C : CnĲ ‘Ď âl¿ wĘ Mh¡Ć lĎ ’r¿ĎqĘ ’Ć wĲĎ C‘mĄŔ SĎ âlă wĘ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ
rSăĆ ’Ğ N‘Č yČ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ ChyĎęmĘ rĘyĂ rmăČ ’Ď
wytĎŔ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉCrmĘ SĘ êĂ wĲČ MkĳĆŇ ybĂŇ ’Ğ bŇ dăĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ w¡ČYĘ mĂ =l‘Č MêĆŔ ‘Ę mČ SĘ

19 tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł NkĄę lĎ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ CWŔ ‘ĞêĲČ wĲČ
yn¡ČpĎŇ lĘ dŇ m¿Ą ‘Ł bŇ kËĎŇ rĄ=NBĆ bŇ dÌĎŇ nĎ oylĘ Sy’ĂÁ tŇ rĄÄ JĎ yĂ=âlĲ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ

wl =NBĆ Myq¿Ă yĎohylĂ tŇ ‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ hŇ năĎèĎ BČ ÉyhĂ yĘwĲČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ
ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ hŇ yĎÂhĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ

2 MyrĂÂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’ăĄ hĎ ylĆę ’Ą êăĎbĘŇ tČŇ kĲĎŇ wĘ ůrpĆŇ sĄ =tŇ QČ gĂŇmĘ ÈìlĘ =xqČ : rmĲŁ ’Ň lĄ
MyĳĂoGhČ =lJĎ =l‘Č wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č wĘ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ìŇ ylËĆ’Ą yêĂ rĘBÌČDĂ=rSĆ ’Ğ

3 ÉC‘mĘ SĘ yĂ yląČ C’ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡ČwĘ ChIĎŔSĂ ’Ň yĲŁ ymăĄ ymĂ ÉìylĆÄ’Ą yêĂ rĘBąČ DĂ MoIÂmĂ
MhĳĆ lĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ bŇ S¡Ą xŁ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yBăĄ
: MtĲĎŇ ’Ň FĎ xČ lĘ C Mn¡Ď wŁ ‘ĞlĲČ yê¿Ă xĘ lČ sĲĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ Sy’Ă ť CbŇ CSę yĎ N‘ČmăČ lĘ

4 ChyĎęmĘ rĘyĂ yjăĂ mĂ ëŇ CrÁ BĎ bŇ êÄŁ kĘŇ IĂwČ hŇ IĳĎrĂnĲĄ=NBĆ ëŇ Cr¡BĎ =tŇ ’Ć ChyĎŔmĘ rĘyĂ ’răĎqĘ IĂwČ
5 hŇ CăĆYČ yĘwČ : rpĆŇ sĲĄ =tŇ QČ gĂŇmĘ =l‘Č wyl¡Ď ’Ą rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hoËĎhyĘ yrÌĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’ăĄ

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’ob¡Ň lĎ lkČŔ C’ âlă rCYŔ ‘Ď ynăĂ’Ğ rmĳŁ ’Ň lĄ ëŇ Cr¡BĎ =tŇ ’Ć ChyĎŔmĘ rĘyĂ
t’bw
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hoĎÁhyĘ yrĄÄ bĘŇ DĂ=tŇ ’Ć žyjĂ mĂ =êĎbĘŇ tĲČŇ JĎ =rSĆ ’Ğ hŇ QăĎ gĂŇUĘ bČŇ tĎŇ ’Ň răĎqĎ wĘ hŇ êĎÃ ’Č tăĎŇ ’Ň bĎŇ C 6

My’¿Ă BĎ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ=lkĎŇ ynÌĄzĘ’Ď BĘ MgČÄ wĘ MoYĳ MoyăBĘ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą M‘ËĎhĎ yn¿ĄzĘ’Ď BĘ
CbŇ SĚě yĎwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMtĎŇ eĎxĂ êĘ ljąŁ êĂ ylČÂC’ : M’ĲĄ rĎqĘ êĂ Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎmĄ 7

ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ xĄ hăČ wĘ ÉP’Č hĎ lodąŇ gĎŇ=yJĲĂ hŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ Sy’¡Ă
ChyăĎmĘ rĘyĂ ChC¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hŇ IĎŔrĂnăĄ=NBĆ ÉëCrBĎ W‘ČIČęwČ : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ =l’Ć 8

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ho¡ĎhyĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ iËĄ bČŇ ’r¿Ł qĘ lĂ ’ybĳĂŇ eĎhČ

SdĆŇ xăŁ BČ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIąĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ MyqĂÄ yĎohylĂ tŇ ySĂ mĂ xĞhĲČ ţ hŇ năĎèĎ bČŇ yhăĂ yĘwČ 9

M‘Ďę hĎ =lkĎŇ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ M‘¡ĎhĎ =lJĎ hoËĎhyĘ ynÌĄpĘŇ lĂ MoYÁ C’Ä rĘqĲĎ y‘ĂŔ SĂ êĘ hČ
=tŇ ’Ć rpĆŇ iËĄ BČ ëŇ Cr¿bĎŇ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘ĎmĲĄ My’ËĂ BĎ hČ 10

rpĄÁ iŁ hČ NpĎÄ SĎ =NbĆŇ žChyĎrĘmČ GĘ tŇ JČÃ SĘ lĂ BĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ yr¿ĄbĘŇ DĂ
: M‘ĲĎhĎ =lJĎ yn¡ĄzĘ’Ď BĘ SdĎŔ xĎ hĲĆ ÉhoĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČSąČ xtČŇ jăĆ NoyęlĘ ‘ĆhĲĎ rYăĄxĎ BĲĆ
l‘¿ČmĄ ho¡ĎhyĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć NpËĎŇ SĎ =NbĆŇ ChyÌĎrĘmČ GĘ =NbĆŇ ChyĘkĎÄ mĂ ‘mČę SĘ IĂwČţ 11

=lJĎ MSĎŔ =hŇ eĄhĂÄ wĘ rpĄŔ iŁ hČ tŇ JăČ SĘ lĂ =l‘Č ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ yBĲĄ dŇ rĆIąĄwČ : rpĆŇ iĲĄ hČ 12

NtĎÄ nĎlĘ ’Ć wĘ ChyĎ‘Ę mČ SĘ ţ=NbĆŇ ChyăĎlĎ dĘŇ C rpĄÃ iŁ hČ ‘măĎ SĎ ylĲĂ ’Ĺ MybĳĂŇ SĘ oyĲ Myr¡ĂvĎ hČ
: MyrĲĂvĎ hČ =lkĎŇ wĘ Chy¡ĎnĘ nČxĞ=NbĆŇ ChI¿ĎqĂ dĘŇ YĂ wĘ NpËĎŇ SĎ =NbĆŇ ChyÌĎrĘmČ gĘŇ C roBÁ kĘŇ ‘Č=NBĆ
ëŇ CrËbĎŇ ’r¿Ł qĘ BĂ ‘ČmĳĄ SĎ rSăĆ ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ChyĘkĎŔ mĂ ÉMhĆ lĎ dŇ GąĄIČwČ 13

ydĂÃ ChyĘ=tŇ ’Ć ëŇ Crę BĎ =l’Ć MyrĂÁ vĎ hČ =lkĎŇ CxÄ lĘ SĘ IĂwČ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄzĘ’Ď BĘ rpĆŇ i¡Ą BČ 14

tĎŇ ’Ň rąĎqĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ QĎę gĂŇUĘ hČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈySĂ CJ=NbĆŇ ChyăĎmĘ lĆ SĲĆ =NBĆ ChyĎnĘ tČŇ nĘ ţ=NBĆ
ChIąĎrĂnĄ=NBĆ ëŇ CrÄ BĎ xuČ IĂwČţ ëŇ ĳĄlwĎ ì¡Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ hŇ eĎx¿Ć qĎ M‘ĎŔ hĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉHBĎ
hŇ eĎ’¡Ć rĎqĘ C ’nĎŔ bŇ SăĄ wylĎŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ’b¡ŇŁ IĎwČ odŔ yĎBĘ ÉhQĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć 15

MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉM‘ĎmĘ SĎ JĘ yhĂę yĘwČ : MhĲĆ ynĄzĘ’Ď BĘ ëŇ Cr¡bĎŇ ’r¿ĎqĘ IĂwČ CnynĳĄzĘ’Ď BĘ 16

tŇ ’¿Ą ëŇ lĆ UĆŔ lČ ÉdyGĂ nČ dŇ yGąĄhČ ëŇ CrŔ BĎ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ Ch‘ĳĄrĄ=l’Ć Sy’ăĂ Cd¡Ň xĞjĲĎ
ëŇ y’Ąę CnlĎŔ ’năĎ=dŇ GĆhČ rmĳŁ ’Ň lĄ Cl¡ ’ĞSĲĎ ëŇ CrŔ BĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ 17

ÉwyjĂ mĂ ëŇ CrŔ BĎ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wyjĲĂ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć êĎbĘŇ tËČŇ JĎ 18

: oyĲDĘBČ rpĆŇ i¡Ą hČ =l‘Č bŇ t¿ĄŇ JŁ ynËĂ’Ğ wĲČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ylČŔ ’Ą ’răĎqĘ yĂ

Sy’¿Ă wĘ ChyĳĎmĘ rĘyĂwĘ hŇ êăĎ’Č rt¡ĄŇ iĎ hĂ ëŇ ¿Ąl ëŇ CrŔ BĎ =l’Ć ÉMyrĂvĎ hČ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ 19

hŇ QăĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ rĎYĄŔ xĎ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć C’bąŇŁ IĎwČ : MêĲĆ’Č hŇ p¿ŇŁ y’Ą ‘d¡ČŇ yĄ=l’Č 20
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tŇ ’¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉCdŇ yGĂÄ IČwČ rpĳĄŇ iŁ hČ ‘măĎ SĎ ylĲĂ ’Ĺ tŇ J¡Č SĘ lĂ BĘ CdŇ qĂŔ pĘŇ hĂ
21 hŇ QĎŔ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć ÉtxČ qČÄ lĎ ydĂę ChyĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ xlČÄSĘ IĂwČ : MyrĲĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ

ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉydĂŇ ChyĘ hĎ ’ąĆ rĎqĘ IĂwČ rpĳĄŇ iŁ hČ ‘măĎ SĎ ylĲĂ ’Ĺ tŇ J¡Č SĘ QĂ mĂ hĎ xĆŔ uĎ IĂÄwČ
22 tŇ yBăĄ ÉbSĄ oy ëŇ lĆ UĆę hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ l‘¿ČmĄ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ MyrĂŔ vĎ hČ =lJĎ ÉynĄzĘ’Ď bĘŇ C
23 ’orăqĘ JĂ ű yhăĂ yĘwČ : tŇ rĆ‘ĲĎbŇŁ mĘ wyn¿ĎpĎŇ lĘ x’¡Ď hĎ =tŇ ’Ć wĘ y‘ĳĂySĂ êĘ hČ SdĆŇ x¡Ł BČ PŇ rĆxŔŁ hČ

ëŇ lĄěSĘ hČ wĘ rpĄŔ iŁ hČ r‘ČtăČŇ BĘ ÉhĎ ‘ĆÄ rĎqĘ yĲĂ ůh‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ ÈtotŇ lĎ DĘ SŁlă SĎ ydĂę ChyĘ
rS¿Ć ’Ğ S’¡Ą hĎ =l‘Č hŇ QĎŔ gĂŇUĘ hČ =lJĎ ÉMêŁ =dŇ ‘Č x’ĳĎ hĎ =l’Ć rSăĆ ’Ğ S’¡Ą hĎ =l’Ć

24 =lkĎŇ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ MhĳĆ ydĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć C‘¡rĘqĲĎ âl¿ wĘ CdŔ xĞpĎŇ âlă wĘ : x’ĲĎ hĎ =l‘Č
25 ChyąĎlĎ dĘŇ C NtĎÄ nĎlĘ ’Ć žMgČŇ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą My‘ĂŔ mĘ èăŁ hČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ

‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ hŇ QĳĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć PŇ r¡Ł WĘ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ ëŇ lĆ UĆŔ bČŇ C‘GăĂ pĘŇ hĂ ÉChyĎÄrĘmČ gĘŇ C
26 ChyăĎrĎWĘ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =NBĆ l’ĄÄ mĘ xĘ rČyĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆ hČ ţ hŇ CăĆYČ yĘwČ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ sŘ22

rpĄŔ iŁ hČ ëŇ CrăBĎ =tŇ ’Ć ÉtxČ qČÄ lĎ l’ĄŔ DĘbĘŇ ‘Č=NBĲĆ ÉChyĎÄmĘ lĆ SĲĆ =tŇ ’Ć wĘ l’Ąę yrĂzĘ‘Č=NbĆŇ
: hoĲĎhyĘ Mr¡ĄêĂ sĘ IČwČ ’ybĳĂŇ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ tŇ ’¡Ą wĘ

27 ÉhQĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆę hČ PŇ răŁ WĘ ű yrăĄxĞ’ĲČ ChyĳĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
28 =xqČ bŇ CS¿ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ yj¿Ă mĂ ëŇ CrËBĎ bŇ t¿ČŇ JĎ rSĆÄ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć wĘ

rSăĆ ’Ğ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’ąĄ hĎ ylĆę ‘Ď bŇ tăŇŁ kĘŇ C tŇ rĆxĳĆ’Č hŇ QăĎ gĂŇmĘ ì¡Ň lĘ
: hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Myq¿Ă yĎohĲ yĘ PŇ r¡ČWĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ nĎŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉhQĎ gĂŇUĘ hČ =l‘Č CyęhĎ

29 êĎpĘŇ rČÁ WĎ hŇ êĎ’Č ţ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł rmČŔ ’Ň tŇŁ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ MyqąĂyĎohĲ yĘ=l‘Č wĘ
=’BĲŁ rmęŁ ’Ň lĄ hĎ ylĆÁ‘Ď êĎbĘŇ tČÄ JĎ ž‘Č CDmČ rmŔŁ ’Ň lĄ Ét’Ň EŁ hČ hŇ QąĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć
hŇ eĎU¡Ć mĂ tŇ yB¿Ă SĘ hĂ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉtyxĂ SĘ hĂ wĘ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ’obąŇ yĎ

30 ÉMyqĂ yĎohĲ yĘ=l‘Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď
hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉotŇ lĎ bĘŇ nĂ wĘ dŇ wĳĂdĎŇ ’iăĄ JĂ =l‘Č bŇ S¡Ą oy oQ¿ =hŇ yĆhĘ yĲĂ=âl hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ

31 o‘ËrĘzČ=l‘Č wĘ wylÌĎ ‘Ď yêĂÄ dĘŇ qČ pĲĎŇ C : hŇ lĎ yĘQĲĎ BČ xrČu¿ĆlČ wĘ MoI¡BČ bŇ rĆx¿Ł lČ tŇ kĆŇ lĆŔ SĘ mĚ
=l’Ć wĘ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ybĄÄ SĘ yĲŁ =l‘Č wĘ MhĆ ylĄ ‘Ğţ ytăĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ MnĳĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l‘Č wĘ
: C‘mĲĄ SĎ âl¿ wĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ yêĂ rĘB¿Č DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ ‘ËĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ÌĄ hŇ dĎę ChyĘ Sy’ăĂ

32 ëŇ CrăBĎ =l’Ć ÈHnĎêĘ IĂwĲČ tŇ rĆxĆę ’Č hŇ QăĎ gĂŇmĘ ű xqăČlĎ ChyĎÁmĘ rĘyĂwĘ
yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’Ą ť ChyĎŔmĘ rĘyĂ yjăĂ mĂ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď bŇ êąŁ kĘŇ IĂwČ ůrpĄŇ iŁ hČ ÈChIĎrĂnĄ=NBĆ
MhËĆ ylĄ ‘Ğ PŇ sÌČ on dŇ o‘Ä wĘ S’ĳĄ BĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Myq¿Ă yĎohĲ yĘ PŇ rËČWĎ rS¿Ć ’Ğ rpĆŇ iĄŔ hČ

: hŇ UĎ hĲĄ JĎ MyB¡Ă rČ Myr¿ĂbĎŇ DĘ
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rS¿Ć ’Ğ MyqĂŔ yĎohă yĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĘ JĎ tŇ xČ êČę ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ mĆŔ =ëŇ lĎ mĘ IĂÄwČ zl
‘mËČ SĎ âl¿ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ëŇ ylËĂ mĘ hĂ 2

dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ=l’Ć ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČwĘ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ’Ch¿
hŇ yĎęmĘ lĆ SĲĆ =NBĆ lkăČŇ ChyĘ=tŇ ’Ć ChIĎÁqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žxlČ SĘ IĂwČ : ’ybĲĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ 3

rmĳŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ=l’Ć NhĄŔ JŁ hČ ÉhyĎWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ ChyąĎnĘ pČŇ YĘ =tŇ ’Ć wĘ
ëŇ otăŇ BĘ ’Y¡Ą yŁ wĘ ’B¿Ď ChyĎěmĘ rĘyĂwĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć CndĄŔ ‘ĞbĲČŇ ’năĎ=lQĆ jČ tĘŇ hĂ 4

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ ’YăĎ yĎ hŇ ‘¡Ł rĘjČ lyx¿Ą wĘ : ’ylĲřkh tŇ yB¿Ą ot¡Ň ’Ł Cn¿tĘŇ nĲĎ =âlwĘ M‘ĳĎhĎ 5

l‘¡ČmĄ ClŔ ‘Ď IăĄwČ M‘ĎŔ mĘ SĂ =tŇ ’Ć ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ=l‘Č MyrąĂ~Ď hČ MyDĂÁ WĘ JČ hČ C‘Ä mĘ SĘ IĂwČ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ

ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ 6, 7

yl¡Č ’Ą MkËĆŇ tĘŇ ’Ć xČ lÌĄèŁ hČ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ JŁ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
oY¡ rĘ’Č lĘ bŇ S¿Ď hŇ rĎŔ zĘ‘ĆlĘ ÉMkĆŇ lĎ ’YąĄ IŁ hČ hŇ ‘ęŁ rĘjČ lyxăĄ ű hŇ eăĄhĂ ynĂ SĳĄ rĘdĎŇ lĘ
hĎ d¡ĚŇ kĎŇ lĘ C tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂhĎ =l‘Č Cm¡ xĞlĘ nĂ wĘ MyDĂŔ WĘ JČ hČ ÉCbŇ SĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 8

: S’ĲĄ bĎŇ hĎ p¿ĚŇ rĎWĘ C
Cnyl¡Ą ‘ĎmĲĄ Ck¿Ň lĘ yĲĄ ëŇŁlË hĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ C’èąĂ êČ =l’Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 9

ÉMyDĂWĘ JČ lyxąĄ=lJĎ MtĆÂ yJĂ hĂ =M’Ă yJăĂ : CkŇ lĲĄ yĄ âl¡ =yJĂ MyDĳĂWĘ JČ hČ 10

ÉolhĽ’ĲĎ BĘ Sy’ąĂ MyrĳĂuĎ dĚŇ mĘ MyS¡Ă nĎ’Ğ MbĎŔ Cr’ĞSĘ nĂÄ wĘ MkĆŔ êĘ ’Ă MymăĂ xĎ lĘ eĂ hČ
lyxăĄ Étol‘ĎhĲĄ BĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : S’ĲĄ BĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ =tŇ ’Ć CpËŇ rĘWĲĎ wĘ CmCqŔ yĎ 11

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ lyx¿Ą yn¡ĄjĘ mĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ l‘¡ČmĄ MyDĂŔ WĘ JČ hČ
Mè¡Ď mĂ ql¿Ă xĞlĲČ NmĳĂ yĎnĘ BĂ ZrĆ’ăĆ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ ’YąĄ IĄwČ 12

ÉomSĘ C tŇ dĚŔ qĂ jĘ l‘ČBăČ ÉMSĎ wĘ NmĂę yĎnĘ BĂ r‘ČSăČ BĘ ’ChÂ=yhĂ yĘwĲČ : M‘ĲĎhĎ ëŇ ot¿Ň BĘ 13

rmŔŁ ’Ň lĄ É’ybĂŇ eĎhČ ChyąĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ WjÂŁ tĘŇ IĂwČ hŇ yĳĎnĘ nČxĞ=NBĆ hŇ y¡ĎmĘ lĆ SĲĆ =NBĆ hŇ yIĎŔ’Ă rĘyĂ
É lpĄŇ nŁ yeĂ nąĆy’Ą rqĆSĆę ChyĎÁmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lpĲĄŇ nŁ hŇ ê¿Ď’Č MyD¡ĂWĘ JČ hČ =l’Ć 14

Ch’¡Ą bĂŇ yĘwČ ChyĎŔmĘ rĘyĂBĘ ÉhyIĎ’Ă rĘyĂ WjąŁ tĘŇ IĂwČ wylĳĎ’Ą ‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =l‘Č
CnÄtĘŇ nĲĎ wĘ otĳŇ ’Ł CJă hĂ wĘ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l‘ĲČ MyrËĂvĎ hČ CpÌŇ YĘ qĘ IĂwČ : MyrĲĂvĎ hČ =l’Ć 15

tŇ yb¿ĄŇ lĘ CW¡ ‘Ď ot¿Ň ’Ł =yJĲĂ rpĄŔ iŁ hČ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ yBĄ ť rCsę ’Ą hĎ tŇ yBăĄ otÁ o’
MS¿Ď =bŇ SĆ IĲĄwČ tŇ oynĳĚxĞhĲČ =l’Ć wĘ roB¡ hČ tŇ yB¿Ą =l’Ć ChyËĎmĘ rĘyĂ ’bÌĎŇ yJăĂ : ’lĆ JĲĆ hČ 16

ChlĄÄ’Ď SĘ IĂwČ ChxĄę uĎ IĂwČ ChIĎÁqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žxlČ SĘ IĂwČ : MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ 17

Klmh
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rmĆ ’Ň IąŁ wČ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ rb¡ĎŇ DĎ Sy¿ĄhĞ rmĆ ’Ň ŁIěwČ rtĆŇ iĄŔ BČ ÉotŇ ybĄŇ BĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ
18 ChyĎŔmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : NtĲĄŇ eĎêĂ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ y¿ČBĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ SyĄŔ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ

hŇ EĆŔhČ M‘ăĎlĎ wĘ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘ĞlĲČ wĘ ìąŇ lĘ ytĲĂŇ ’Ň TĎÄ xĎ žhmĆ ChIĳĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć
19 Mk¡ĆŇ lĎ C’¿ BĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MkĆŔ y’Ą ybăĂŇ nĘ Éwy’ř w : ’lĆ JĲĆ hČ tŇ yB¿Ą =l’Ć yt¡ĂŇ o’ Mê¿ĆtČŇ nĘ =yJĲĂ
20 hŇ êĎě ‘Č wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ l‘¡ČwĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ’bąŇŁ yĎ=âlĲ rmĳŁ ’Ň lĄ

ynĂ bĄę SĂ êĘ =l’Č wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉytĂŇ eĎxĂ tĘŇ ’nąĎ=ljĎ êĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ’n¡Ď=‘mĲČ SĲĘ
21 ChIĎęqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ UăĆ hČ hŇ CĆÂYČ yĘwČ : MSĲĎ tŇ Cm¡ ’Ď âl¿ wĘ rpĄŔ iŁ hČ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ yBĄ ť

ÉMoIlČ MxĆ ląĆ =rJČ kĂŇ olÄ žNtŇŁ nĎ wĘ ůhrĎFĎ UČ hČ rYăČ xĞBĲČ ÈChyĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ CdŇ qăĂpĘŇ IČwČ
rY¡Č xĞBĲČ ChyĎŔmĘ rĘyĂ bŇ SĆ IăĄwČ ry‘ĳĂhĎ =NmĂ MxĆ Q¡Ć hČ =lJĎ Mê¿Ł =dŇ ‘Č MypĂŔ ’Ł hĲĎř ZCxă mĂ

xl É lkČŇ CywĘ rCxŔ SĘ jČ =NBĆ ÉChyĎÄlĘ dČŇ gĘŇ C NêĎę mČ =NbĆŇ hŇ yăĎTĘ pČŇ SĘ ‘mČÂSĘ IĂwČ : hŇ rĲĎFĎ UČ hČ
ChyËĎmĘ rĘyĂ rSÌĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’ĆÄ hŇ IĳĎJĂ lĘ mČ =NBĆ rCx¡ SĘ pČŇ C ChyĎŔmĘ lĆ SăĆ =NBĆ

2 ry‘ăĂBĎ ÉbSĄ IŁ hČ ůhoĎhyĘ rmăČ ’Ď ÈhJŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =l’Ć rB¿Ą dČŇ mĘ
hŇ yĆxĘ yĲĂ ÉMyDĂWĘ JČ hČ =l’Ć ’YąĄ IŁ hČ wĘ rbĆŇ DĳĎbČŇ C bŇ ‘ăĎrĎBĲĎ bŇ rĆx¡ĆBČ tŇ Cmě yĎ tŇ ’Ň ŁEŔhČ

3 hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł : yxĲĎ wĎ ll¡Ď SĎ lĘ oSË pĘŇ nČ oQ¿ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘ
4 CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : HdĲĎŇ kĎŇ lĘ C lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ lyx¿Ą dŇ yËČBĘ tŇ ’Ň ŁEęhČ ry‘ăĂhĎ NtĄÁ eĎêĂ NtÄŁ eĎhĂ

=’ChĲ NJĄÃ =l‘Č=yJĲĂ ůhEĆhČ Sy’ăĂ hĎ =tŇ ’Ć È’nĎ tŇ mČ Cyă ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć MyrĂÁ vĎ hČ
Ét’Ą wĘ tŇ ’Ň ŁEęhČ ry‘ăĂBĎ ű MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hĲČ hŇ mĎÁ xĎ lĘ UĂ hČ ySĄÄ nĘ ’Č žydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć ’jĄÃ rČmĘ
hŇ EĆęhČ Sy’ăĂ hĎ ű yJăĂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘJČ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ lĘ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ ydăĄŇ yĘ

5 ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ ‘ĲĎrĎlĘ =M’Ă yJ¿Ă hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎlĎ MolË SĎ lĘ SrÌĄdŇŁ CenĆÄ y’Ą
: rbĲĎŇ DĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć lk¿ČŇ Cy ëŇ lĆ UĆŔ hČ Ny’ăĄ=yJĂ MkĳĆŇ dĘŇ yĆBĘ ’Ch¡ =hŇ eĄhĂ ChIĎŔ qĂ dĘŇ YĂ

6 ëŇ lĆ UĆę hČ =NbĆŇ ChIăĎJĂ lĘ mČ ű roBă hČ =l’Ć otÁ ’Ł CkŇ lĂÄSĘ IČwČ ChyĎęmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ Cxă qĘ IĂwČ
roBą bČŇ C MylĳĂ bĎŇ xĞBĲČ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ Cx¿ QĘ SČ yĘwČ hŇ rĎŔ FĎ UČ hČ rYăČ xĞBĲČ ÉrSĆ ’Ğ

: TyFĲĂ BČ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ ‘B¿Č TĘ IĂwČ TyTĂŔ =M’Ă yJăĂ ÉMyĂmČÄ =Ny’ĲĄ

7 =yJĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ É’ChwĘ syrĂę sĎ Sy’ăĂ ySĂÁ CJhČ ëŇ lĆ mĆÄ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ ‘mČÃ SĘ IĂwČ
8 ’Y¿Ą IĄwČ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ r‘ČS¿Č BĘ bŇ S¡Ą oy ëŇ lĆ U¿Ć hČ wĘ roBĳ hČ =l’Ć Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ Cn¿tĘŇ nĲĎ sŘ23

9 ëŇ lĆ UĆę hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć rB¿Ą dČŇ yĘwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄmĂ ëŇ lĆ m¡Ć =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ
w‘rh
.yrq hIĄ’Č wĘ ,bytk yIĄ’Č wĘ ’"sb ,’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk hIĄ’Č wĘ ’"sb ,yrq hIĄ’Č wĘ ,bytk oI’Č wĘ v.19
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tŇ ’¿Ą ’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂlĘ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ C‘rĄÁ hĄ
Ny’¿Ą yJăĂ bŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ ynăĄjĘ mĂ ÉwyêĎxĘ êČ tŇ mĎ IąĎwČ roBĳ hČ =l’Ć CkŇ yl¡Ă SĘ hĂ =rSĆ ’Ğ
rmĳŁ ’Ň lĄ yS¡Ă CJhČ ëŇ lĆ m¿Ć =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ tŇ ’ËĄ ëŇ lĆ UĆŔ hČ hŇ CăĆYČ yĘwČ : ry‘ĲĂBĎ dŇ o‘¡ MxĆ QËĆhČ 10

=NmĂ ’ybËĂŇ eĎhČ ChyÌĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ tĎŇ ylĂÁ‘ĞhĲČ wĲĘ MySĂŔ nĎ’Ğ MySăĂ ŁlSĘ ÉhEĆmĂ ìąŇ dĘŇ yĲĎBĘ xqăČ
’bąŇŁ IĎwČ odę yĎBĘ MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ mĆÄ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ ű xuăČIĂwČ : tŇ CmĲ yĎ MrĆT¿ĆBĘ roB¡ hČ 11

y¡ĄolbĘŇ C tŇ obŇ xĎ iĘ hČ yăĄolBĘ ÉMèĎ mĂ xuąČIĂwČ rYĎŔ o’hĎ tŇ xČ êăČ =l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ybĲĄŇ
=dŇ bĆŇ ‘Ć rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : MylĲĂ bĎŇ xĞBĲČ roB¡ hČ =l’Ć ChyËĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ MxÌĄ QĘ SČ yĘwČ MyxĳĂ lĎ mĘ 12

ÉMyxĂ lĎ UĘ hČ wĘ tŇ obąŇ xĎ iĘ hČ y’ĄÄ olBĘ ’nĎ ţ MyWăĂ ChyĎęmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ySĂÁ CJhČ ëŇ lĆ mĆÄ
CkąŇ SĘ mĘ IĂwČ : NJĲĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ W‘Č I¿ČwČ MylĳĂ bĎŇ xĞlĲČ tŇ xČ ê¡ČmĂ ìŇ ydĆŔ yĎ tŇ olă ~Ă ’Č tŇ xČ êČ ť 13

rY¡Č xĞBĲČ ChyĎŔmĘ rĘyĂ bŇ SĆ IăĄwČ roBĳ hČ =NmĂ ot¡Ň ’Ł Cl¿ ‘ĞIĲČwČ MylĂŔ bĎŇ xĞBĲČ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ
: hŇ rĲĎFĎ UČ hČ

É’obŇ mĎ =l’Ć wylĎŔ ’Ą É’ybĂŇ eĎhČ ChyąĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ xuČÂ IĂwČ ChIĎęqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ UăĆ hČ xlČÂSĘ IĂwČ 14

ynąĂ’Ğ l’ĄÄ SŁ ChyĎęmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ
ChIĎŔ qĂ dĘŇ YĂ =l’Ć ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rbĲĎŇ DĎ yeĂ U¡Ć mĂ dŇ x¿Ą kČŇ êĘ =l’Č rbĎŔ DĎ ÉìtĘŇ ’ĲŁ 15

: ylĲĎ ’Ą ‘m¡Č SĘ tĂŇ âl¿ ìŔ YĘ ‘ăĎy’Ă ÉykĂŇ wĘ ynĂ tĳĄŇ ymĂ êĘ tŇ măĄ hĎ ’ol¡ hĞ ìŔ lĘ dŇ yGăĂ’Č yJĂ ť
tŇ ’Ć hoĎÂhyĘ=yxČ rmĳŁ ’Ň lĄ rtĆŇ iăĄ BČ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ChIËĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ UÌĆ hČ ‘bČÂ èĎ IĂwČ 16

ÉdyČBĘ ìę nĘ êĆ’Ć =M’Ă wĘ ìŇ tĆŔ ymĂ ’Ğ=M’Ă Ét’Ň EŁ hČ SpĆŇ eąĆhČ =tŇ ’Ć CnlĎÄ=hŇ WĎ ‘ĲĎ žrSĆ ’Ğ
: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć MyS¡Ă qĘ bČŇ mĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ

yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ yhĄÄ Łl’Ĺ žhoĎhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ChIĎÃqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć ChyăĎmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 17

ry‘ăĂhĎ wĘ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ hŇ tăĎŇ yĘxĎ wĘ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ yrąĄWĎ =l’Ć ’YĄÁ tĄŇ ’YÄŁ yĎ=M’Ă l’Ąę rĎWĘ yĂ
’YĄę tĄŇ =âlĲ M’ăĂ wĘ : ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ C hŇ ê¿Ď’Č hŇ tĎŇ y¡ĂxĎ wĘ S’ĳĄ BĎ PŇ r¡ĄvĎ tĂŇ âl¿ tŇ ’Ň ŁEŔhČ 18

hĎ Cp¡Ň rĎWĘ C MyDĂŔ WĘ JČ hČ dŇ yăČBĘ Ét’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ hŇ nĎÂêĘ nĂ wĘ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ ÉyrĄWĎ =l’Ć
: MdĲĎŇ IĎmĂ Tl¿Ą UĎ tĂŇ =âlĲ hŇ ê¡Ď’Č wĘ S’ĳĄ BĎ

rSąĆ ’Ğ MydĂę ChIĘhČ =tŇ ’Ć gŇ’ăĄ dŇŁ ynÌĂ’Ğ ChyĳĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ 19

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ybĲĂŇ =ClQĘ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ Md¡ĎŇ yĎBĘ ytËĂŇ ’Ł Cn¿êĘ yĂ=NjĲĆ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =l’Ć ÉClpĘŇ nĲĎ 20

ìŇ ylĆŔ ’Ą rbăĄŇ DŁ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’ĞlĲČ hoĎęhyĘ loqă BĘ ű ’năĎ=‘mĲČ SĲĘ CnêĳĄ yĂ âlă Chy¡ĎmĘ rĘyĂ
rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ tŇ ’Ň YĳĄlĎ hŇ ê¡Ď’Č N’¿Ą mĎ =M’Ă wĘ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ yx¿Ă tĘŇ C ì¡Ň lĘ bŇ TČ yy¿ĂwĘ 21

tŇ ybăĄŇ BĘ ÉCr’ĞSĘ nĂ rSąĆ ’Ğ MySĂę eĎhČ =lkĎŇ hŇ eăĄhĂ wĘ : hoĲĎhyĘ ynĂ ’¡Č rĘhĂ rS¿Ć ’Ğ 22
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ìŇ CtÁ yiĂ hĂ tŇ orę mĘ ’ĲŁ hŇ eĎhăĄ wĘ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ yr¡ĄWĎ =l’Ć tŇ o’ě YĎ Cm hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
23 =tŇ ’Ć wĘ : roxĲ ’Ď CgŇs¿Ł nĎ ìŇ ¡ĆlgĘŇrČ ZBËŁ bČŇ C‘¿BĘ TĘ hĎ ìŇ mĆŔ ŁlSĘ ySăĄ nĘ ’Č ÉìlĘ Clą kĘŇ yĲĎwĘ

TlăĄ UĎ tĂŇ =âlĲ hŇ ê¡Ď’Č wĘ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =l’Ć ÉMy’Ă YĂ omĲ ìŇ ynĆęBĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ ySăĆ nĎ=lJĎ
PŇ r¿Ł WĘ êĂ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ =tŇ ’Ć wĘ WpĄŔ êĎêĂ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yąČbĘŇ yJăĂ MdĳĎŇ IĎmĂ

24 ‘d¿ČŇ yĄ=l’Č Sy’ËĂ ChyĎęmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ChIĎÁqĂ dĘŇ YĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : S’ĲĄ BĎ
25 yêĂ rĘBăČ dĂŇ =yJĲĂ ÈMyrĂvĎ hČ C‘ămĘ SĘ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : tŇ CmĲ tĎŇ âl¿ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ =MyrĂbĲĎŇ DĘBČ

=l’Ć êĎrĘBÌČDĂ=hŇ mČ CnlĎÁ ’eĎÄ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ ìŇ ylĆł’Ą CrÀmĘ ’ĲĎ wĘ ìŇ ylăĆ ’Ą C’băĎŇ C ůëêĎ’Ă
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ć DĂ=hŇ mČ C ìŇ tĳĆŇ ymĂ nĘ âlă wĘ CeU¡Ć mĂ dŇ x¿Ą kČŇ êĘ =l’Č ëŇ lĆ UËĆ hČ

26 ynĂ bËĄŇ ySĂ hĞ yêÌĂ lĘ bĂŇ lĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĄpĘŇ lĂ yt¡ĂŇ eĎxĂ tĘŇ yn¿Ă’Ğ=lyjĂ mČ MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
27 =l’ĲĆ MyrąĂvĎ hČ =lkĎŇ C’bÄŁ IĎwČ : MSĲĎ tŇ Cm¿ lĎ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ yB¿Ą

rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lkĎŇ JĘ ÉMhĆ lĎ dŇ GąĄIČwČ otŔ ’Ł Clă ’ĞSĘ IĂwČ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ
28 ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ bŇ SĆ IąĄwČ : rbĲĎŇ DĎhČ ‘m¡Č SĘ nĂ =âlĲ yJ¿Ă CeUĆŔ mĂ CSrăĂxĞ IĲČwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ hŇ C¡ĎYĂ

MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ hŇ dăĎŇ JĘ lĘ nĂ =rSĆ ’Ğ Moy¡=dŇ ‘Č hŇ rĎŔ FĎ UČ hČ rYăČ xĞBĲČ
Tl ChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ lĘ tŇ y‘Ă SĂ êĘ hČ ţ hŇ năĎèĎ BČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ hŇ d¡ĎŇ JĘ lĘ nĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ yĎěhĎ wĘ

=lkĎŇ wĘ lbąĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ČÄ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’BĎ ţ yrĂę WĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĆ
2 ChIĎŔ qĂ dĘŇ YĂ lĘ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć=yêĲĄSĘ ‘ČBĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď CrY¡ĚIĎwČ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l’Ć ÉolyxĄ
3 yrăĄWĎ lJŁ ť C’bęŁ IĎwČ : ry‘ĲĂhĎ hŇ ‘¡ĎqĘ bĘŇ hĎ SdĆŇ xĳŁ lČ hŇ ‘ăĎSĘ tĂŇ BĘ y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ SdĆŇ x¿Ł BČ

CbÂ nĘ =rGČmĘ sĲČ rYĆ’Ć ţ=rWČ lgăČŇrĘnĄ ëŇ wĆêĳĎhČ r‘ČSăČ BĘ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
yr¡ĄWĎ tŇ yrĂŔ ’Ą SĘ =lkĎŇ wĘ gŇmĎŔ =bŇ rČ ÉrYĆ’Ć =rWČ lgąČŇrĘnĄ syrĂę sĎ =bŇ rČ MykăĂŇ sĘ =rWČ

4 ű lkăŇŁ wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ M’Ď rĎţ rSăĆ ’ĞJĲČ yhĂÃ yĘwČ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć
ëŇ lĆ UĆŔ hČ NGăČ ëŇ rĆDĆť Éry‘Ă hĎ =NmĂ hŇ lĎ yĘląČ C’Ä YĘ IĲĄwČ CxrĘbĘŇ IĂwĲČţ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č

5 MyDĂÁ WĘ JČ =lyxĄ CpÄ DĘrĘIĂwČ : hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇ rĆD¿Ć ’Y¡Ą IĄwČ MyĂtĳĎŇ mŁ xŁ hĲČ NyBăĄ r‘ČS¡Č BĘ
ChlĚ ‘ĞIĲČwĲČţ otę ’Ł Cxă qĘ IĂwČ ůoxrĄyĘ tŇ obăŇ rĘ‘ĲČBĘ ÈChIĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć CgŇvăĂ IČwČ MhĆę yrĄxĞ’ĲČ
oê¡’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ tŇ mĳĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ tĎŇ l¡Ď bĘŇ rĂ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ÌČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =l’Ć

6 hŇ l¡Ď bĘŇ rĂBĘ ChIËĎqĂ dĘŇ YĂ ynÌĄBĘ =tŇ ’Ć lbĆÁ BĎ ëŇ lĆ mĆÄ žTxČ SĘ IĂwČ : MyTĲĂ jĎ SĘ mĂ
7 yn¿Ąy‘Ą=tŇ ’Ć wĘ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć Tx¡Č SĎ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄxŁ =lJĎ Ét’Ą wĘ wynĳĎy‘ĄlĘ
8 =tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ ot¡Ň ’Ł ’yb¿ĂŇ lĎ MyĂêČŔ SĘ xĚ nĘ BĲČ ÉChrĄÄ sĘ ’Č IĲČwČ rCĳĄ‘Ă ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ

tŇ om¿ xŁ =tŇ ’Ć wĘ S’ĳĄ BĎ MyD¡ĂWĘ JČ hČ Cp¿Ň rĘWĲĎ M‘ĎŔ hĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ tŇ yBąĄ
9 ÉMylĂ pĘŇ eĲŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ ry‘Ăę BĎ MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ M‘ĎÁ hĎ rtĆŇ yĆÄ žt’Ą wĘ : CYtĲĎŇ nĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ
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Nd¿ĎŇ ’Ğ=rzČCbĲŇ nĘ hŇ lËĎ gĘŇhĆ MyrĳĂ’Ď SĘ eĂ hČ M‘¡ĎhĎ rtĆŇ y¿Ć tŇ ’ËĄ wĘ wylĎŔ ‘Ď Clă pĘŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ
hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ÉMhĆ lĎ =Ny’ĲĄ rSąĆ ’Ğ MyQĂę DČhČ M‘ăĎhĎ =NmĂ C : lbĲĆŇ BĎ Myx¡Ă BĎ TČ =bŇ rČ 10

Mym¿Ă rĎJĘ MhËĆ lĎ Nê¿Ą IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Myx¡Ă BĎ TČ =bŇ rČ Nd¿ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ ry’ËĂ SĘ hĂ
ChyĳĎmĘ rĘyĂ=l‘ĲČ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ wYËČyĘwČ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ Myb¡ĂŇ gĄŇ ywĲĂ 11

wylĎŔ ‘Ď MyWăĂ ÉìynĆÄ y‘ĄwĘ CexĆę qĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myx¡Ă BĎ TČ =bŇ rČ Nd¿ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ dŇ yËČBĘ 12

NJ¡Ą ìŇ ylĆŔ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘ ÉrSĆ ’ĞJĲČ M’ř yJĂę ‘ïĳĎř hŇ mĎ C’ă mĘ ol¡ W‘Čê¿Č =l’Č wĘ
syrĂŔ sĎ =bŇ rČ ÉzBĎř zĘSČ CbĲŇ nĘ C MyxĂę BĎ TČ =bŇ rČ NdăĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ xlČÂSĘ IĂwČ : oUĲ ‘Ă hŇ W¿Ą ‘Ğ 13

CxÄ qĘ IĂwČ žCxlĘ SĘ IĂwČ : lbĲĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ yB¿ĄrČ lk¡ŇŁ wĘ gŇmĳĎ =bŇ rČ rYĆ’¡Ć =rWČ lg¿ČŇrĘnĄwĘ 14

MqăĎyxĂ ’Ğ=NBĆ ÉChyĎÄlĘ dČŇ GĘ =l’Ć ÉotŇ ’Ł CnąêĘ IĂwČ hŇ rĎę FĎ UČ hČ rYăČ xĞmĲĄ ChyĎÁmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ
: M‘ĲĎhĎ ëŇ ot¿Ň BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ tŇ yĂBĳĎhČ =l’Ć Ch’¡Ą YĂ ohlĘ NpĎŔ SĎ =NBĆ

hŇ r¡ĎFĎ UČ hČ rY¿Č xĞBĲČ rCYŔ ‘Ď otăŇ yŁ hĘ BĲĂ hoĳĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yăĎhĎ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ wĘ 15

rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ rmęŁ ’Ň lĄ ySĂÁ CJhČ ëŇ lĆ mĆÄ =dŇ bĆŇ ‘ĆlĘ êĎÃ rĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇ olă hĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ 16

ry‘¿ĂhĎ =l’Ć yrČÁ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć yřbĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ
ìŇ yê¿Ă lĘ ~Č hĂ wĘ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ hŇ bĳĎŇ oTlĘ âlă wĘ hŇ ‘¡ĎrĎlĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ 17

hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ dŇ yăČBĘ ÉNtĄŇ eĎtĂŇ âlą wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ’Ch¡ hČ =MoIĲbČŇ
sŘ24 hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ ljĳŁ tĂŇ âlă bŇ rĆx¡ĆbČŇ C ìŔ TĘ QĆ mČ ’Ğ ÉTQĄ mČ yJąĂ : MhĲĆ ynĄjĘ mĂ rog¡Ň yĎ 18

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yB¡Ă êĎxĘ T¿Č bĎŇ =yJĲĂ llĎŔ SĎ lĘ ÉìSĘ pĘŇ nČ ìąŇ lĘ
xQăČ SČ ű rxăČ ’Č hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yąĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ m

rCsą ’Ď =’ChĲ wĘ otę ’Ł oêăxĘ qČ BĘ hŇ mĳĎ rĎhĲĎ =NmĂ Myx¡Ă BĎ TČ =bŇ rČ NdËĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ otę ’Ł
: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ Myl¡Ă gĘŇUĚ hČ hŇ dĎŔ ChywĲĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ Clą GĎ=lJĎ ëŇ otÄ BĘ ÉMyuĂ zĂ’Ň BĲĎ
ÉrBĆ DĂ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ChyĳĎmĘ rĘyĂlĘ Myx¡Ă BĎ TČ =bŇ rČ xu¿ČIĂwČ 2

rSăĆ ’ĞJĲČ ho¡ĎhyĘ W‘Č IËČwČ ’b¿ĄŇ IĎwČ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć 3

rb¿ĎŇ DĎř Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ wĘ olŔ oqBĘ MêăĆ‘Ę mČ SĘ =âlĲ wĘ ÉhoĎhylĲČ MtąĆŇ ’Ň TĎ xĞ=yJĲĂ rBĳĄDĂ
ůìdĆŇ yĎ=l‘Č rSăĆ ’Ğ ÈMyuĂ zĂ’Ň hĎ =NmĂ MoIęhČ ìŇ yêăĂ xĘ êČpĂŇ hŇ eÌĄhĂ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ 4

ìŇ ylĆŔ ‘Ď ÉynĂ y‘Ą=tŇ ’Ć MyWąĂ ’Ď wĘ ’BŁ ť lbĆę bĎŇ yêăĂ ’Ă ’obÌŇ lĎ ìŇ ynĆÁ y‘ĄBĘ bŇ oTÄ =M’Ă
‘r=M’w
Nyzb zBĎ zĘSČ CbnĘ C v.13 .b"d Nkw M’Ă tlm ’Ymn ’l ’"sb ,yrq ’lw bytk M’Ă v.12 .Vgdb +r v.12 .Tl
b"d Nkw yrqw bytk ’ybĂ mĄ ’"sb ,yrq ’ybĂ mĄ v.16 .’ry‘z Nwn wyl‘ rsmn ’"sb ,yrq Nwnb NBĎ zĘSČ CbnĘ C ,bytk

.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk rbĎ DĎhČ ’"sb ,yrq rbĎ DĎhČ v.3 .m .g"dw
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ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ Éh’Ą rĘ ldĳĎŇ xĞ lb¡ĆŇ bĎŇ yê¿Ă ’Ă =’obĲŇ lĎ ìŇ ynËĆy‘ĄBĘ ‘rÌČ=M’Ă wĘ
5 bŇ CSę yĎ=âlĲ CedăĆŇ o‘wĘ : ëŇ lĲĄ hŇ UĎ S¡Ď tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ ìŇ ynËĆy‘ĄBĘ rSÌĎ IĎhČ =l’Ć wĘ bŇ oTÄ =l’Ć

lbĆÁ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yqĂÄ pĘŇ hĂ žrSĆ ’Ğ NpĎÃ SĎ =NBĆ MqăĎyxĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ yăĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć hŇ bĎŇ SĚÃ wĘ
ìŇ ynËĆy‘ĄBĘ rSÌĎ IĎhČ =lJĎ =l’Ć o’ţ M‘ĎŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ Éoê’Ă bŇ SąĄ wĘ hŇ dĎę ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ

6 ’bÌŇŁ IĎwČ : ChxĲĄ QĘ SČ yĘwĲČ tŇ ’¡Ą WĘ mČ C hŇ x¿Ď rĚ’Ğ MyxËĂ BĎ TČ =bŇ rČ olÌ =NêĆ IĲĂwČ ëŇ ĳĄl tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ
M‘ĎŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ Éoê’Ă bŇ SĆ IąĄwČ hŇ tĎŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ Mq¡ĎyxĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ y¿ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć ChyËĎmĘ rĘyĂ

: ZrĆ’ĲĎ BĎ Myr¡Ă’Ď SĘ eĂ hČ
7 =yJĲĂ MhĆŔ ySĄ nĘ ’Č wĘ hŇ UĎ hĄ ť hŇ dĆę vĎ BČ rSăĆ ’Ğ MylĂÁ yĎxĞhĲČ yrĄÄ WĎ =lkĎŇ žC‘mĘ SĘ IĂwČ

dŇ yqăĂpĘŇ hĂ ű ykăĂŇ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Mq¡ĎyxĂ ’Ğ=NbĆŇ Chy¿ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yqÌĂpĘŇ hĂ
Cl¡ gĘŇhĲĎ =âl rS¿Ć ’ĞmĲĄ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ QăČ DČmĂ C PŇ TĎŔ wĎ ÉMySĂ nĎ wĘ MySąĂ nĎ’Ğ oêę ’Ă

8 ChyĎÃnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ hŇ tĎŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ hŇ y¡ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ
ytĂę pĎŇ TŁ eĘ hČ ypă wř‘ ű ynăĄbĘŇ C tŇ mĆ xĚÁ nĘ êČ =NbĆŇ hŇ yĎÄrĎWĘ C xČ rĄqĎ ţ=ynĲĄBĘ NtăĎŇ nĎ oyĲwĘ NăĎnxĎ oyĲwĘ

9 =NbĆŇ ChyĎÄlĘ dČŇ GĘ MhĆÁ lĎ ‘bČÄ èĎ IĂwČ : MhĲĆ ySĄ nĘ ’Č wĘ hŇ UĎ h¡Ą ytĂŔ kĎŇ ‘ĞUăČhČ =NBĆ ÉChyĎÄnĘ zČywĲĂ
MyDĳĂWĘ JČ hČ dŇ obăŇ ‘ĞmĲĄ C’¡ rĘyêĲĂ =l’Č rmŔŁ ’Ň lĄ MhăĆ ySĄ nĘ ’Č lĘ C ÉNpĎŇ SĎ =NBĆ MqąĎyxĂ ’Ğ

10 ÉbSĄ yŁ ynąĂnĘ hĂ ynĂę ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ lĎ bŇ T¿Č yyĂwĘ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć CdËŇ bĘŇ ‘Ă wĘ ZrĆ’Ďę bĎŇ CbăŇ SĘ
žCpŇ sĘ ’Ă MêĆÃ ’Č wĘ CnylĳĄ’Ą C’b¡ŇŁ yĎ rS¿Ć ’Ğ MyDĂŔ WĘ JČ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉdmŁ ‘ĞlĲČ hŇ jĎŔ YĘ UĂ BČ
: MêĲĆWĘ pČŇ êĘ =rSĆ ’Ğ Mk¿ĆŇ yrĄ‘ĲĎBĘ Cb¡Ň SĘ C MkĆŔ ylĄ kĘŇ BĂ ÉCmWĂ wĘ NmĆ SĆę wĘ ZyĂqČÁ wĘ NyĂyČÄ

11 rSąĆ ’Ğ wĲČ ModÁ ’ĹbĲĆŇ C NoUÄ ‘Č=ynĲĄbĘŇ bĂŇ C ű bŇ ’ăĎ omBĘ =rSĆ ’Ğ MydĂÃ ChIĘhČ =lJĲĎ MgăČŇ wĘ
ÉykĂŇ wĘ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ NtÌČŇ nĎ=yJĲĂ C‘Ŕ mĘ SĲĎ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ BĘ

12 =lkĎŇ CbŇ SăĚ IĎwČ : NpĲĎŇ SĎ =NBĆ Mq¿ĎyxĂ ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć MhĆŔ ylĄ ‘Ğ dŇ yqăĂpĘŇ hĂ
hŇ dËĎŇ ChyĘ=ZrĆ’ĲĆ C’bÌŇŁ IĎwČ MSĎŔ =CxDĘnĂ rSăĆ ’Ğ ÉtomqŁ UĘ hČ =lJĎ mĂ MydĂę ChIĘhČ

: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ ZyĂq¡ČwĎ NyĂy¿Č CpËŇ sĘ ’Č IĲČwČ hŇ tĎŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć

13 =l’Ć C’B¿Ď hŇ dĳĆŇ vĎ BČ rSăĆ ’Ğ Myl¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄWĎ =lkĎŇ wĘ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ ÉNnĎxĎ oyĲwĘ
14 ű sylăĂ ‘ĞBĲČ yJĂÂ É‘dČŇ êĄ ‘ČdąŇŁ yĎhĞ wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ tĎŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ

SpĆŇ nĳĎ ì¡Ň tĘŇ JŁ hČ lĘ hŇ yĎŔnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉxlČ SĎ NoUę ‘Č=ynĲĄBĘ ëŇ lĆ măĆ
15 =l’Ć rmăČ ’Ď xČ rĄÃ qĎ =NBĆ NăĎnxĎ oyĲwĘ : MqĲĎ yxĂ ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ MhĆŔ lĎ NymăĂ ’ĹhĲĆ =âlwĘ

whyldg
‘"t Nkw yrqw bytk ypČ o‘ ’"sb ,s"tw +rt ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ypČ y‘Ą ’"sb ,yrq ypČ y‘Ą ,bytk ypČ o‘ v.8
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l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉhJĆ ’Č wĘ É’eĎ hŇ kĎŇ lĘ ’ąĄ rmęŁ ’Ň lĄ hŇ jĎÁ YĘ UĂ BČ rtĆŇ iĄÄ bČŇ žChyĎlĘ dČŇ GĘ
hŇ dĎŔ ChyĘ=lJĎ ÉCYpŇŁ nĎ wĘ SpĆŇ eĆę hŇ JĎ JăĆ yČ hŇ UĎ lÌĎ ‘dĳĎŇ yĄ âlă Sy’¡Ă wĘ hŇ yĎŔnĘ tČŇ nĘ =NBĆ
=NbĆŇ ChyąĎlĘ dČŇ GĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ hŇ d¡ĎŇ bĘŇ ’Ď wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą MyYăĂ BĎ qĘ eĂ hČ 16

rqĆSËĆ =yJĂ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć W‘ČêĲČ =l’ĲČ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ NăĎnxĎ oyĲ=l’Ć ÉMqĎ yxĂ ’Ğ
: l’Ň ‘ĲĄmĎ SĘ yĂ=l’Ć rb¡ĄŇ dŇŁ hŇ ê¿Ď’Č

‘măĎ SĎ ylĲĂ ’Ĺ=NbĆŇ hŇ yăĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ ’BăĎ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ ű yhăĂ yĘwČ ’m
Chy¿ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć oêË’Ă MyS¿Ă nĎ’Ğ hŇ rĎÄ WĎ ‘ĞwĲČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ yBĄÄ rČwĘ hŇ kĎŇ ClUĘ hČ ţ ‘rČEăĆmĂ
žMqĎ IĎwČ : hŇ jĲĎ YĘ UĂ BČ wD¡ĎxĘ yČ MxĆ lËĆ MS¿Ď ClkĘŇ ’Ň ŁIÄwČ hŇ tĎŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ Mq¡ĎyxĂ ’Ğ=NbĆŇ 2

CJIČwČţ oêę ’Ă CyăhĎ =rSĆ ’Ğ ű MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇ rĆW¿Ć ‘ĞwĲČ hŇ yĎÁnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ĄÄ mĎ SĘ yĂ
dŇ yq¿ĂpĘŇ hĂ =rSĆ ’Ğ otĳŇ ’Ł tŇ mĆ IăĎwČ bŇ rĆx¡ĆBČ NpËĎŇ SĎ =NBĆ MqÌĎyxĂ ’Ğ=NbĆŇ ChyĎÄlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć
=tŇ ’Ć oêą’Ă CyÄhĎ =rSĆ ’Ğ MydĂę ChIĘhČ =lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ 3

ySăĄ nĘ ’Č tŇ ’Ą ť MSĳĎ =C’YĘ mĘ nĂ rSăĆ ’Ğ MyD¡ĂWĘ JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ jĎŔ YĘ UĂ BČ ÉChyĎÄlĘ dČŇ GĘ
ChyĳĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć tŇ ymăĂ hĎ lĘ yn¡ĂèĄ hČ MoI¿BČ yhËĂ yĘwČ : l’Ň ‘ĲĄmĎ SĘ yĂ hŇ J¡Ď hĂ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ 4

MynăĂmŁ SĘ ÉNormĘ èĲŁ mĂ C olą èĂ mĂ MkĆÂ èĘ mĂ MySĂ nĎ’Ğ ţ C’băŇŁ IĎwČ : ‘dĲĎŇ yĎ âl¿ Sy’¡Ă wĘ 5

MdĎŔ yĎBĘ ÉhnĎ obŇ lĘ C hŇ xąĎ nĘ mĂ C MydĳĂŇ dĘŇ GĲŁ tĘŇ mĂ C Myd¡ĂŇ gĎŇbĘŇ y‘¿ĄrĚqĘ C NqËĎzĎ yx¿Ą QĘ gĚŇmĘ Sy’ĂŔ
=NmĂ ÉMtĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ yąĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ĄÄ mĎ SĘ yĂ ’YĄ IĄwČţ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’yb¡ĂŇ hĎ lĘ 6

C’B¡Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MtĎŔ ’Ł SgăŇŁ pĘŇ JĂ ÉyhĂ yĘwĲČ hŇ kĳĆŇ bŇŁ C ëŇŁl¡ hĎ ëŇ ¿ĄlhŁ hŇ jĎŔ YĘ UĂ hČ
MTĄÂxĎ SĘ IĂwČ ry‘ĳĂhĎ ëŇ oêă =l’Ć M’¡Ď obŇ JĘ yhĂě yĘwČ : MqĲĎ yxĂ ’Ğ=NbĆŇ Chy¿ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć 7

: oêĲ ’Ă =rSĆ ’Ğ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ wĘ ’Ch¡ roBŔ hČ ëŇ oêă =l’Ć ÉhyĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ąĄmĎ SĘ yĂ
CntĄŔ mĂ êĘ =l’Č É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂ=l’Ć CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ MbĎę =C’YĘ mĘ nĂ MySĂÁ nĎ’Ğ hŇ rĎÄ WĎ ‘ĞwĲČ 8

lDČě xĘ IĆwČ SbĳĎŇ dĘŇ C NmĆ SăĆ wĘ Myr¡Ă‘Ł WĘ C MyF¿Ă xĂ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉMynĂ mŁ TĘ mČ CnląĎ =SyĆ=yJĲĂ
É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂ MSąĎ ëŇ ylĂÄSĘ hĂ žrSĆ ’Ğ roBę hČ wĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ ëŇ ot¿Ň BĘ Mt¡ĎŇ ymĂ hĹ âl¿ wĘ 9

rSąĆ ’Ğ ’Chę ChyĎŔlĘ dČŇ GĘ =dŇ yČBĘ ÉhJĎ hĂ rSąĆ ’Ğ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ yrăĄgĘŇjĂ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ
’QËĄ mĂ otę ’Ł l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’SăĎ ‘Ę BČ yn¡ĄjĘ mĂ ’sĎŔ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉhWĎ ‘Ď
tŇ yrĂÄ ’Ą SĘ =lJĎ =tŇ ’Ć l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂţ ű BĘ SĘ IăĂwČ : MylĲĂ lĎ xĞ Chy¡ĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘¿ĄmĎ SĘ yĂ 10

MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ tŇ onąBĘ =tŇ ’Ć hŇ jĎę YĘ UĂ BČ rSăĆ ’Ğ M‘ĎÁ hĎ
=NBĆ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć MyxĂŔ BĎ TČ =bŇ rČ ÉNdĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ dŇ yqĂę pĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ hŇ jĎŔ YĘ UĂ BČ
: NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ =l’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞlĲČ ëŇ lĆ IĄěwČ hŇ yĎŔnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ ÉMBĄ SĘ IĂwČ MqĳĎyxĂ ’Ğ
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11 tŇ ’ąĄ oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ Myl¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄWĎ =lkĎŇ wĘ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ NăĎnxĎ oyĲ É‘mČ SĘ IĂwČ
12 =lJĎ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ : hŇ yĲĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ =lJĎ

otŔ ’Ł C’ă YĘ mĘ IĂwČ hŇ yĳĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ=M‘Ă Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ CkŔ lĘ IăĄwČ MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ
13 =tŇ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ tŇ o’ą rĘJĂ yhĂę yĘwČ : No‘Ĳ bĘŇ gĂŇBĘ rS¿Ć ’Ğ MyB¡Ă rČ MyĂm¿Č=l’Ć

oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ Myl¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄWĎ =lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ ÉNnĎxĎ oyĲ=tŇ ’Ć l’Ň ‘ĄŔ mĎ SĘ yĂ
14 hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ =NmĂ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ hŇ b¿ĎŇ SĎ =rSĆ ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉCBsÄŁ IĎwČ : CxmĲĎ WĘ IĂwČ
15 ÉTlČ mĘ nĂ hŇ yĎęnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ : xČ rĲĄqĎ =NBĆ N¡ĎnxĎ oyĲ=l’Ć CkŔ lĘ IăĄwČ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ

: NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ =l’Ć ëŇ lĆ I¡ĄwČ NnĳĎxĎ oyĲ yn¡ĄjĘ mĂ MySĂŔ nĎ’Ğ hŇ năĎmŁ SĘ BĂ
16 tŇ ’ăĄ oêę ’Ă =rSĆ ’Ğ MylăĂ yĎxĞhĲČ yrÌĄWĎ =lkĎŇ wĘ xČ rĄÁ qĎ =NBĆ NnĎÄxĎ oyĲ žxuČ IĂwČ

ÉhyĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ąĄmĎ SĘ yĂ tŇ ’ĄÄ mĄ bŇ ySĂ hĄ ţ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ tŇ yrąĂ’Ą SĘ =lJĎ
ySăĄ nĘ ’Č MyrĂÂbĎŇ GĘ MqĳĎyxĂ ’Ğ=NBĆ hŇ y¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć hŇ JĎŔ hĂ rxăČ ’Č hŇ jĎŔ YĘ UĂ hČ =NmĂ

17 Ckę lĘ IĲĄwČ : No‘Ĳ bĘŇ GĂ mĂ bŇ yS¡Ă hĄ rS¿Ć ’Ğ MysĂŔ rĂsăĎwĘ ÉPTČ wĘ MySąĂ nĎ wĘ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ
’ob¿Ň lĎ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ MxĆ lĳĎ tŇ yBăĄ lYĆ’¡Ą =rSĆ ’Ğ MhĆ omkĘŇ tŇ CrăgĄŇBĘ ÉCbŇ SĘ IĲĄwČ

18 l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ hŇ JĎÂ hĂ =yJĲĂ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ C’¡ rĘyĲĎ yJ¿Ă MyDĂŔ WĘ JČ hČ ÉynĄjĘ mĂ : MyĂrĲĎYĘ mĂ
lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yq¿ĂpĘŇ hĂ =rSĆ ’Ğ MqĎŔ yxĂ ’Ğ=NBĆ ÉChyĎÄlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć hŇ yĎęnĘ tČŇ nĘ =NBĆ

: ZrĆ’ĲĎ BĎ
bm hŇ yĳĎ‘Ę SĲČ oh=NBĆ hŇ y¡ĎnĘ zČywĲĂ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ ÉNnĎxĎ oyĲwĘ MylĂŔ yĎxĞhĲČ yrăĄWĎ =lJĎ ÉCSGĘ IĂwĲČ

2 =ljĎ êĂ ’ybĂę eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : lodĲŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NT¿Ł uĎ mĂ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ
dŇ ‘¡ČBĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉCndĄÄ ‘ĞBĲČ lQąĄ jČ tĘŇ hĂ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉCntĄÄ eĎxĂ tĘŇ ’nąĎ
ìŇ yn¡Ćy‘Ą rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ BĄŔ rĘhČ mĲĄ ÉT‘ČmĘ CnrĘ’ąČSĘ nĂ =yJĲĂ tŇ ’Ň EĳŁ hČ tŇ yrăĂ’Ą èĘ hČ =lJĎ

3 HBĳĎ =ëŇ lĆ nĲĄ rSăĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆhČ =tŇ ’Ć ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉCnlĎÄ=dŇ GĆyČwĘ : CntĲĎŇ ’Ł tŇ o’¿ rŁ
4 É’ybĂŇ eĎhČ ChyąĎmĘ rĘyĂ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć wĘ

=lJĲĎ hŇ yĎÃhĎ wĲĘ MkĳĆŇ yrĄbĘŇ dĂŇ JĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć lQËĄ jČ tĘŇ mĂ ynÌĂnĘ hĂ yêĂ ‘Ę mČŔ SĎ
MJ¡Ć mĂ ‘n¿ČmĘ ’Ć =âlĲ MkĆŔ lĎ dŇ yGăĂ’Č ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć hoąĎhyĘ hŇ nĆÄ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ žrbĎŇ DĎhČ

5 tŇ măĆ ’Ĺ dŇ ‘¡ĄlĘ CnBĎŔ ÉhoĎhyĘ yhąĂ yĘ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ CrămĘ ’ĲĎ ÉhUĎ hĄÄ wĘ : rbĲĎŇ DĎ
Cnyl¡Ą ’Ą ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ ìÁ xĞlĎ SĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎŇ DĎhČ ţ=lkĎŇ JĲĘ âlÃ =M’Ă NmĳĎ ’ĹnĲĆ wĘ

6 wnÁ’ř rSĆÄ ’Ğ CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű loqă BĘ ‘rĎŔ =M’Ă wĘ bŇ oTă =M’Ă : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ NJ¿Ą
‘mČŔ SĘ nĂ yJăĂ CnlĎŔ =bŇ TČ yyĲĂ rSăĆ ’Ğ ÉN‘ČmČÄ lĘ ‘mĳĎ SĘ nĂ wyl¡Ď ’Ą ìËŇ tĘŇ ’ĲŁ Myx¿Ă lĘ SĲŁ
lwqb
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MymĳĂ yĎ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ Zu¡ĄmĂ yhĂě yĘwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ 7

l’ËĆ wĘ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ ÉNnĎxĎ oyĲ=l’Ć ’rĎę qĘ IĂwČ : ChyĲĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 8

: lodĲŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NT¿Ł uĎ mĂ lĘ M‘ĎŔ hĎ =lkĎÄ lĘ C oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ Myl¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄWĎ =lJĎ
MêąĆxĘ lČ SĘ rSĆÄ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 9

ZrĆ’ăĎBĎ ÉCbŇ SĘ êĲĄ bŇ oSą =M’Ă : wynĲĎpĎŇ lĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ eČxĂ êĘ lyj¿Ă hČ lĘ wylĎŔ ’Ą ÉytĂŇ ’Ł 10

Soêĳ’Ć âlă wĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă ‘Ę TČ nĲĎ wĘ srŔŁ hĹ’ĲĆ âlă wĘ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ynąĂbĎŇ C tŇ ’Ň ŁEŔhČ
ÉynĄjĘ mĂ C’ę rĘyêĲĂ =l’Č : MkĲĆŇ lĎ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l’Ć ÉyêĂ mĘ xČÄ nĂ yJąĂ 11

hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉCeUĆÄ mĂ C’ą rĘyêĲĂ =l’Č wynĳĎjĎ mĂ My’¡Ă rĄyĘ Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ
sŘ25 Nê¿Ą’Ć wĘ : odĲŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ C MkËĆŇ tĘŇ ’Ć ‘Č ySÌĂ ohlĘ ynĂ ’ĎŔ MkăĆŇ êĘ ’Ă =yJĲĂ 12

=M’Ă wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ mČ dĘŇ ’Č =l’Ć Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĄ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć MxăČ rĂwĘ Mym¡Ă xĞrĲČ MkËĆŇ lĎ 13

ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ ‘ČmŔŁ SĘ yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎBĎ bŇ S¡Ą nĄ âl¿ MêĆŔ ’Č MyrăĂmĘ ’ĲŁ
Éh’Ć rĘnĂ =âlĲ rSąĆ ’Ğ ’obŔ nĎ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆ yJăĂ âlť rmęŁ ’Ň lĄ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ 14

: bŇ SĲĄ nĄ MS¿Ď wĘ bŇ ‘¡ĎrĘnĂ =âlĲ MxĆ Q¿Ć lČ wĘ ‘mĳĎ SĘ nĂ âlă rp¡ĎŇ oS loq¿ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ
hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘¿mĘ SĂ NkËĄŇ lĎ hŇ êĎě ‘Č wĘ 15

’băŇŁ lĎ ÉMkĆŇ ynĄjĘ NCmą WĂ êĘ MoWă MêĆ’Č ţ=M’Ă l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ
My’ăĂ rĄyĘ ÉMêĆ’Č rSąĆ ’Ğ bŇ rĆxĆę hČ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ : MSĲĎ rCg¿ŇlĎ Mt¡ĆŇ ’Ň bĎŇ C MyĂrČŔ YĘ mĂ 16

ű MêăĆ’Č =rSĆ ’Ğ bŇ ‘ĎÂrĎhĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć gŇ yv¿Ă êČ MSËĎ hŇ eĎUĆŔ mĂ
CyăhĘ yĲĂwĘ : CtŇ mĲĚ êĎ MS¿Ď wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ MkËĆŇ yrĄxĞ’ĲČ qBÌČ dĘŇ yĂ MSăĎ CeUĆę mĂ MygăĂŇ’ĞDŁ 17

MSĎŔ rCgăŇlĎ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ’obąŇ lĎ MhĆÁ ynĄjĘ =tŇ ’Ć CmWĎÄ =rSĆ ’Ğ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ
TylĂŔ pĎŇ C dŇ yrăĂWĎ ÉMhĆ lĎ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âlwĘ rbĆŇ DĳĎbČŇ C bŇ ‘ăĎrĎBĲĎ bŇ rĆx¡ĆBČ CtŇ Cmě yĎ
hoăĎhyĘ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ’yb¿ĂŇ mĄ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ ÉynĄjĘ mĂ 18

ÉybĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č ytĂę mĎ xĞ wĲČ yjĂÁ ’Č ëŇ êČÄ nĂ žrSĆ ’ĞJĲČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Èto’bĎŇ YĘ
hŇ ląĎ ’Ď lĘ MtĆÂ yyĂhĘ wĲĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ Mk¡ĆŇ ’ĞbĲŇŁ BĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉytĂŇ mĎ xĞ ëŇ êąČêĂ NJăĄ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ
: hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =tŇ ’Ć dŇ o‘Ŕ C’ă rĘtĂŇ =âlĲ wĘ hŇ jĎŔ rĘxĆ lĘ C hŇ lăĎ lĎ qĘ lĂ wĘ ÉhUĎ SČ lĘ C
C‘Ŕ dĘŇ êĲĄ É‘ČdÄŁ yĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ C’b¡ŇŁ êĎ =l’Č hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ hoąĎhyĘ rBĆÄ DĂ 19

MêĆÂ’Č =yJĲĂ ůMkĆŇ ytĄŇ oSĲ pĘŇ nČBĘ MytĆŇ ‘ĄtĘŇ hĂ yJăĂ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ bĎŇ ytĂŇ d¿ŇŁ y‘Ă hĲČ =yJĲĂ 20

=l’Ć CndĄŔ ‘ĞBĲČ lQăĄ jČ tĘŇ hĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ=l’Ć ytĂę ’Ł MêăĆxĘ lČ SĘ
Cnl¡Ď =dŇ GĆhČ NJ¿Ą CnyhËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rmČÁ ’Ň yŁ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ kĘŇ C CnyhĳĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ
MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ MêĆę ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ MoIĳhČ Mk¡ĆŇ lĎ dŇ G¿Ă ’Č wĲĎ : CnyWĲĂ ‘Ď wĘ 21
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22 bŇ rĆxËĆBČ yJĂę C‘Ŕ dĘŇ êĲĄ ‘ČdăŇŁ yĎ ÉhêĎ‘Č wĘ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ ynĂ x¿Č lĎ SĘ =rSĆ ’Ğ lk¡ŇŁ lĘ C
: MSĲĎ rCg¿ŇlĎ ’ob¡Ň lĎ MêĆŔ YĘ pČŇ xĞ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ BČ CtŇ Cmĳ êĎ rbĆŇ D¡ĆbČŇ C bŇ ‘¿ĎrĎBĲĎ

gm =tŇ ’Ć M‘Ďę hĎ =lJĎ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ ChyĎÁmĘ rĘyĂ tŇ oQÄkČŇ JĘ žyhĂ yĘwČ
tŇ ’¿Ą MhĳĆ ylĄ ’Ğ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ oxË lĎ SĘ rSÌĆ ’Ğ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉyrĄbĘŇ DĂ=lJĎ

2 ÉhyĎ‘Ę SĲČ oh=NbĆŇ hŇ yąĎrĘzČ‘Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ
rqĆSĆ ť ChyĎęmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ MyrăĂmĘ ’ĲŁ MydĳĂŇ EĄhČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ wĘ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ NăĎnxĎ oyĲwĘ
MyĂr¡ČYĘ mĂ C’b¿ŇŁ tĎŇ =âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ìÂxĞlĎ SĘ âlă rBĄŔ dČŇ mĘ hŇ êăĎ’Č

3 CntąĎŇ ’Ł tŇ êĄÄ žN‘ČmČ lĘ CnBĳĎ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ tŇ yi¿Ă mČ hŇ IĎŔrĂnăĄ=NBĆ ÉëCrBĎ yJĂę : MSĲĎ rCg¿ŇlĎ
4 ž‘mČ SĎ =âlĲ wĘ : lbĲĆŇ BĎ Cnt¡ĎŇ ’Ł tŇ ol¿ gĘŇhČ lĘ C CntĎŔ ’Ł tŇ ymăĂ hĎ lĘ ÉMyDĂWĘ JČ hČ =dŇ yĲČbĘŇ

tŇ bĆŇ S¡Ć lĎ hoĳĎhyĘ loqă BĘ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ MylËĂ yĎxĞhĲČ yrÌĄWĎ =lkĎŇ wĘ xČ rĄÁ qĎ =NBĆ NnĎÄxĎ oyĲ
5 tŇ ’¡Ą MylĂŔ yĎxĞhĲČ yrăĄWĎ =lkĎŇ wĘ ÉxČ rĄÄ qĎ =NBĆ NąĎnxĎ oyĲ xuČÂ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ

MSĎŔ =CxDĘnĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ =lJĎ mĂ CbŇ SĎę =rSĆ ’Ğ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ yrăĂ’Ą SĘ =lJĎ
6 ÈPFČ hČ =tŇ ’Ć wĘ MySăĂ eĎhČ =tŇ ’Ć wĘ MyrĂbĎŇ GĘ hČ ţ=tŇ ’Ć : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ rCg¡ŇlĎ

=bŇ rČ NdăĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ ÉxČ yeĂÄhĂ rSąĆ ’Ğ SpĆŇ eĆęhČ =lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ ůëlĆ UĆ hČ tŇ onăBĘ =tŇ ’Ć wĘ
’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ Ét’Ą wĘ NpĳĎŇ SĎ =NBĆ MqăĎyxĂ ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć MyxĂŔ BĎ TČ

7 loqă BĘ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ yJËĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ ÉC’bÄŁ IĎwČ : ChIĲĎrĂnĄ=NBĆ ëŇ Cr¡BĎ =tŇ ’Ć wĘ
8 =l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhąĂ yĘwČ : sxĲĄ nĘ jČ xĘ êČ =dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ hoĳĎhyĘ
9 MêąĎ nĘ mČ TĘ C tŇ olę dŇŁ GĘ MynăĂbĎŇ ’Ğ ìÂdĘŇ yĲĎBĘ xqăČ : rmĲŁ ’Ň lĄ sx¡Ą nĘ jČ xĘ tČŇ BĘ ChyĎŔmĘ rĘyĂ

yn¡Ąy‘ĄlĘ sxĳĄ nĘ jČ xĘ tČŇ BĘ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =tŇ yBĲĄ xtČŇ p¿ĆŇ BĘ rSËĆ ’Ğ NBĄŔ lĘ UČ BČ ÉTlĆ UĆÄ BČ
10 yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÃ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MydĲĂŇ ChyĘ MyS¿Ă nĎ’Ğ

yDĂŔ bĘŇ ‘Č É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ąČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =tŇ ’Ć yêĂ xĘ qČ lĲĎ wĘţ ÉxČ lĄÄSŁ ynąĂnĘ hĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ
=tŇ ’Ć hŇ T¿Ď nĎ wĘ yêĂ nĘ mĳĎ TĎ rSăĆ ’Ğ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myn¿ĂbĎŇ ’ĞlĲĎ l‘ČUËČ mĂ o’Ŕ sĘ kĂŇ yêăĂ mĘ WČ wĘ

11 tŇ wĆUăĎlČ rSÌĆ ’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć hŇ J¡Ď hĂ wĘ hŇ ’Ď bĎŇ C : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ orCrpĘŇ SČ
12 S’Ąę yêĂ ~ăČ hĂ wĘ : bŇ rĆxĲĎ lĆ bŇ rĆx¡ĆlČ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ybĂŇ èĆŔ lČ ÉybĂŇ èĘ lČ rSąĆ ’Ğ wĲČ tŇ wĆUĎę lČ

MyĂrČÁ YĘ mĂ ZrĆ’ĆÄ =tŇ ’Ć žhTĎ ‘Ď wĘ MbĳĎŇ SĎ wĘ Mp¡ĎŇ rĎWĘ C MyĂrČŔ YĘ mĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉyêĄbĎŇ BĘ
13 =tŇ ’ĲĆ rBČę SĂ wĘ : MolĲ SĎ BĘ Mè¡Ď mĂ ’Y¿Ď yĎwĘ odŔ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć Éh‘ĆrŁ hĲĎ hŇ TąĆ ‘Ę yČ=rSĆ ’ĞJĲČ

MyĂr¡ČYĘ mĂ =yhĲĄŁl’Ĺ yê¿ĄBĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ rS¡Ć ’Ğ SmĆ SĆŔ tŇ yBăĄ ÉtobŇ ~Ę mČ
: S’ĲĄ BĎ PŇ r¿Ł WĘ yĂ

dm ZrĆ’ăĆBĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ MydĂŔ ChIĘhČ =lJĎ l’Ć ť ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ
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sor¡tĘŇ jČ ZrĆ’¿ĆbĘŇ C PŇ nŔŁ bĘŇ C sxăĄ nĘ jČ xĘ tČŇ bĘŇ C É lDŁ gĘŇmĂ BĘ MybąĂŇ SĘ IĲŁ hČ MyĂrĳĎYĘ mĂ
MtĆę y’Ă rĘ MêăĆ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ 2

hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎ l‘¡ČwĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l‘Č ÉytĂŇ ’Ň bĄÄ hĄ rSąĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ąĄ
MtĎę ‘ĎrĲĎ ynăĄjĘ mĂ : bŇ SĲĄ oy Mh¡Ć BĎ Ny’¿ĄwĘ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉhBĎ rĘxĎ MeąĎhĂ wĘ 3

MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ rFĄŔ qČ lĘ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ynĂ sĄŔ ‘Ă kĘŇ hČ lĘ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ
ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ xląČ SĘ ’Ć wĲĎ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ wĲČ Mê¿Ć’Č hŇ UĎ h¡Ą MC‘Ŕ dĎŇ yĘ âlă ÉrSĆ ’Ğ 4

CWę ‘ĞtĲČŇ ’năĎ=l’Č rmĳŁ ’Ň lĄ xČŁl¡ SĎ wĘ MyJ¿ĄSĘ hČ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć
CFă hĂ =âlĲ wĘ ÉC‘mĘ SĲĎ âlą wĘ : ytĂŇ ’Ň nĲĄWĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ b¿ĎŇ ‘ĄêŁ hČ =rbĲČŇ DĘ tŇ ’ËĄ 5

ëŇ êąČêĂ wČ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ň lĲĄ rF¡Ą qČ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ MtĳĎŇ ‘ĎrĲĎmĄ bŇ CS¡ lĎ MnĎŔ zĘ’Ď =tŇ ’Ć 6

hŇ nĎ yyËĆhĘ êĲĂ wČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ oY¡ xĚbĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ Ér‘ČbĘŇ êĂ wČ yjĂŔ ’Č wĘ ÉytĂŇ mĎ xĞ
rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ hŇ m¡Ď mĎ SĘ lĂ hŇ B¿Ď rĘxĎ lĘ 7

hŇ ‘ąĎrĎ MyWĂÁ ‘Ł MêĆÄ ’Č žhmĎ lĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ yhĄÄ Łl’Ĺ žhoĎhyĘ
qn¡ĄoywĘ ll¿Ą o‘ hŇ èËĎ ’Ă wĘ=Sy’Ă MkÌĆŇ lĎ tŇ yrĂÄ kĘŇ hČ lĘ MkĆŔ tĄŇ SăŁ pĘŇ nČ=l’Ć ÉhlĎ odŇ gĘŇ
yWăĄ ‘ĞmĲČ BĘ ÉynĂ sĄÄ ‘Ă kĘŇ hČ lĘ : tŇ yrĲĂ’Ą SĘ Mk¡ĆŇ lĎ ryt¿ĂŇ oh yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ oêămĂ 8

My’¡Ă BĎ Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMyrĂxĄ ’Ğ MyhąĂ Łl’Ň lĲĄ rFĄÂqČ lĘ MkĆŔ ydĄŇ yĘ
hŇ jĎŔ rĘxĆ lĘ C hŇ lăĎ lĎ qĘ lĂ ÉMkĆŇ tĘŇ oyĲhĹ N‘ČmąČ lĘ C MkĆŔ lĎ tŇ yrăĂkĘŇ hČ ÉN‘ČmČÄ lĘ MSĳĎ rCgăŇlĎ
ű tŇ o‘ărĎ=tŇ ’Ć wĘ MkĆÁ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ tŇ o‘Ä rĎ=tŇ ’Ć žMêĆxĘ kČŇ SĘ hĲČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yy¿ĄoG lk¡ŇŁ BĘ 9

MkĳĆŇ ySĄ nĘ tŇ ‘ăŁ rĎ tŇ ’¡Ą wĘ MkĆŔ tĄŇ ‘ăŁ rĎ Ét’Ą wĘ wySĎŔ nĎ tŇ o‘ărĎ Ét’Ą wĘ hŇ dĎę ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ
dŇ ‘¡Č C’Ŕ JĘ dĚŇ âlă : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ oY¡ xĚbĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ 10

yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ytČŔ uŁ xĚbĘŇ C ÉytĂŇ rĎotĲŇ bĘŇ CkąŇ lĘ hĲĎ =âlwĘ C’ę rĘyĲĎ âlă wĘ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ
hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ 11

tŇ yr¡ĂkĘŇ hČ lĘ C hŇ ‘ĳĎrĎlĘ Mk¡ĆŇ BĎ ynËČjĎ MW¿Ď ynĂÄ nĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ
MhĆÁ ynĄpĘŇ CmWĎÄ =rSĆ ’Ğ hŇ dĎę ChyĘ tŇ yrăĂ’Ą SĘ =tŇ ’Ć yêĂÂxĘ qČ lĲĎ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=lJĎ =tŇ ’Ć 12

CljęŁ yĂ MyĂrăČYĘ mĂ ZrĆ’ÌĆBĘ lkÁŁ CUtČÄ wĘ ůMSĎ rCgăŇlĎ ÈMyĂrČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ ’obăŇ lĎ
ÉCyhĎ wĘ CtŇ mĳĚ yĎ bŇ ‘¡ĎrĎbĎŇ C bŇ rĆx¿ĆBČ lodŔ GĎ=dŇ ‘Č wĘ ÉNTŁ uĎ mĂ CUêČŔ yĂ Éb‘ĎrĎBĲĎ bŇ rĆxąĆBČ
ZrĆ’ăĆBĘ ÉMybĂŇ SĘ oIĲhČ l‘ąČ yêĂę dĘŇ qČ pĲĎŇ C : hŇ jĲĎ rĘxĆ lĘ C hŇ l¡Ď lĎ qĘ lĂ wĘ hŇ UĎŔ SČ lĘ hŇ lăĎ ’Ď lĘ 13

âlÄwĘ : rbĆŇ DĲĎbČŇ C bŇ ‘¡ĎrĎBĲĎ bŇ rĆx¿ĆBČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č yêĂ dĘŇ q¡ČjĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ MyĂrČŔ YĘ mĂ 14

ZrĆ’ăĆBĘ MS¡Ď =rCgĲŇlĎ My’¿Ă BĎ hČ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yrăĂ’Ą SĘ lĂ ÉdyrĂWĎ wĘ TyląĂ jĎ hŇ yĆÁhĘ yĲĂ
ÉMSĎ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć My’ąĂ vĘ nČmĘ hŇ UĎ hĄÁ =rSĆ ’Ğ hŇ dĎę ChyĘ ZrĆ’ăĆ ű bŇ CSă lĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ
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: MyTĲĂ lĄ jĘ =M’Ă yJ¿Ă CbŇ CS¡ yĎ=âlĲ yJ¿Ă MSĎŔ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ÉbCSlĎ
15 ÉMhĆ ySĄ nĘ tŇ orąFĘ qČ mĘ =yJĲĂ ÉMy‘Ă dĘŇ IĲŁ hČ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ =lJĎ ChyĎęmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ Cnă‘ĞIĲČwČ

M‘ËĎhĎ =lkĎŇ wĘ lodĳŇ GĎ lhăĎ qĎ tŇ od¡Ň mĘ ‘ĲŁ hĎ MyS¿Ă eĎhČ =lkĎŇ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ
16 êĎrĘB¿Č DĂ=rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ : rmĲŁ ’Ň lĄ sor¿tĘŇ pČŇ BĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ
17 =lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ WĆÁ ‘ĞnĲČ hŇ ŁWÄ ‘Ď yžJĂ : ìŇ ylĲĆ ’Ą My‘¡ĂmĘ SĲŁ Cen¿Ć y’Ą hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ Cnyl¡Ą ’Ą

HlăĎ =ëŇ yiĲĄ hČ wĘ ÈMyĂmČ èĎ hČ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ lĂ rFĄÂqČ lĘ CnyjĂę mĂ ’YăĎ yĎ=rSĆ ’Ğ ű rbăĎŇ DĎhČ
yrăĄ‘ĎBĘ CnyrĄŔ WĎ wĘ CnykăĄŇ lĎ mĘ ÉCnytĄÄ bŇŁ ’Ğ wĲČ CnxĘ nąČ’Ğ CnyWĂÁ ‘Ď rSĆÄ ’ĞJĲČ ůMykĂŇ sĎ nĘ
hŇ ‘¡ĎrĎwĘ MybĂŔ oT hŇ yăĆhĘ eĲĂ wČ ÉMxĆ lĆÄ=‘BĲČ WĘ eĲĂ wČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ oY¡ xĚbĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ

18 Hl¿Ď =ëŇ iĲĄ hČ wĘ MyĂmËČèĎ hČ tŇ kĆŇ lÌĆmĘ lĂ rFĄÄ qČ lĘ CnlĘ dČÁ xĎ z’ĎÃ =NmĂ C : Cny’ĲĂ rĎ âl¿
19 ÉMyrĂFĘ qČ mĘ CnxĘ nąČ’Ğ=ykĲĂŇ wĘ : CnmĘ êĲĎ bŇ ‘¡ĎrĎbĎŇ C bŇ rĆx¿ĆbČŇ C lkĳŇŁ CnrĘsăČxĎ Myk¡ĂŇ sĎ nĘ

CnyWĂÄ ‘Ď CnySĄę nĎ’Ğ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĲĂ hĞ MykĳĂŇ sĎ nĘ Hl¡Ď ëŇ i¿Ą hČ lĘ C MyĂmČŔ èĎ hČ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ lĂ
20 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MykĲĂŇ sĎ nĘ Hl¡Ď ëŇ i¿Ą hČ wĘ hŇ bĎŔ YĂ ‘ĞhăČlĘ ÉMynĂ CĎJČ HląĎ sŘ26

M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =l‘Č wĘ ÉMySĂ eĎhČ =l‘Č wĘ MyrąĂbĎŇ GĘ hČ =l‘Č M‘ĳĎhĎ =lJĎ =l’Ć Chy¡ĎmĘ rĘyĂ
21 yrąĄ‘ĎBĘ MêĆÁ rĘFČ qĂ rSĆÄ ’Ğ rFĄę uĂ hČ =tŇ ’Ć ’olă hĞ : rmĲŁ ’Ň lĄ rb¡ĎŇ DĎ otËŇ ’Ł Myn¿Ă‘Ł hĲĎ

M‘ăČwĘ Mk¡ĆŇ yrĄWĲĎ wĘ Mk¿ĆŇ ykĄŇ lĘ mČ MkËĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ wĲČ MêÌĆ’Č MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ oYă xĚbĘŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ
22 dŇ o‘Á hoĎÄhyĘ ž lkČŇ Cy=âlĲ wĘ : oBĲ lĂ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞêĲČ wĲČ hoĎŔhyĘ rkăČŇ zĎ ÉMtĎŇ ’Ł ZrĆ’ĳĎhĎ

yhăĂ êĘ wČ MtĳĆŇ yWĂ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ tŇ b¡ŇŁ ‘ĄoêĲ hČ yn¿ĄjĘ mĂ MkĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘ČrăŁ ÉynĄjĘ mĂ tŇ ’Ň WĄę lĎ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ JĘ bŇ S¡Ą oy Ny’¿ĄmĄ hŇ lËĎ lĎ qĘ lĂ wĘ hŇ UÌĎ SČ lĘ C hŇ BĎÄ rĘxĎ lĘ MkĆŇ YĘ rĘ’Č ţ

23 loqă BĘ ÉMêĆ‘Ę mČ SĘ âlą wĘ hoĎęhylĲČ MtăĆŇ ’Ň TĎ xĞ rSÌĆ ’Ğ wĲČ MêĆÁ rĘFČ qĂ rSĆÄ ’Ğ žynĄjĘ mĂ
tŇ ’Ň r¿ĎqĎ NJĄÂ =l‘Č MêĳĆkĘŇ lČ hĞ âlă wyt¡ĎŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄbĘŇ C wytËĎŇ uŁ xĚbĘŇ C otÌŇ rĎtĲŇŁ bĘŇ C hoĎŔhyĘ

: hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć
24 =rbČŇ DĘ ÉC‘mĘ SĂ MySĳĂ eĎhČ =lJĎ l’¡Ć wĘ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =l’Ć ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
25 žto’bĎŇ YĘ =hoĲĎhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ dĎě ChyĘ=lJĎ hoĎŔhyĘ

MkăĆŇ ydĄŇ ybĂŇ C ÈMkĆŇ ypĂŇ BĘ hŇ nĎrĘBăĄdČŇ êĘ wČ MkĆÁ ySĄ nĘ C MêĆÄ ’Č rmęŁ ’Ň lĄ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ yhĄÄ Łl’Ĺ
ÉrFĄ qČ lĘ ÉCnrĘdČÄ nĎ rSąĆ ’Ğ CnyrĄę dĎŇ nĘ =tŇ ’Ć hŇ WĆÁ ‘ĞnĲČ hŇ ŁWÄ ‘Ď ůrmŁ ’Ň lĄ ű MtăĆŇ ’Ň QĄ mĂ
MkĆŔ yrĄdĘŇ nĂ =tŇ ’Ć ÉhnĎmĘ yqĂ êĎ MyqąĄhĎ MykĳĂŇ sĎ nĘ Hl¡Ď ëŇ i¿Ą hČ lĘ C MyĂmČŔ èĎ hČ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ lĂ

26 =rbČŇ dĘŇ C‘ămĘ SĂ ÉNkĄŇ lĎ : MkĲĆŇ yrĄdĘŇ nĂ =tŇ ’Ć hŇ nĎ yW¡Ć ‘ĞtĲČŇ hŇ ŁW¿ ‘Ď wĘ
ymąĂ SĘ BĂ yêĂ ‘Ę BČÁ SĘ nĂ ynĂÄ nĘ hĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ hŇ dĎě ChyĘ=lJĎ hoĎŔhyĘ
=lJĎ ű ypăĂŇ BĘ ű ’răĎqĘ nĂ ymĂÁ SĘ dŇ o‘Ä žhyĆhĘ yĲĂ=M’Ă hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď É lodŇ GĎhČ
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ynĂÄ nĘ hĂ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=yxČ rmËĄ ’Ł hŇ dĎę ChyĘ Sy’ăĂ 27

rSÌĆ ’Ğ hŇ dĎÁ ChyĘ Sy’ĂÄ =lkĎŇ žCUtČŇ wĘ hŇ bĳĎŇ oTlĘ âlă wĘ hŇ ‘¡ĎrĎlĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ dŇ qÌĄSŁ
NCbÄ SĚ yĘ bŇ rĆxĆÁ yTĄÄ ylĂ pĘŇ C : MtĲĎŇ olJĘ =dŇ ‘Č bŇ ‘¡ĎrĎbĎŇ C bŇ rĆx¿ĆBČ MyĂrËČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ 28

tŇ yrăĂ’Ą SĘ =lJĎ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĲĘ rjĳĎsĘ mĂ ytăĄŇ mĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿Ć MyĂrËČYĘ mĂ ZrĆ’ÌĆ=NmĂ
yeĂ U¿Ć mĂ MCq¡ yĎ ym¿Ă =rbČŇ DĘ MSĎŔ rCgăŇlĎ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ lĘ My’ąĂ BĎ hČ hŇ dĎę ChyĘ
Moqă UĎ BČ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ ynËĂ’Ğ dŇ q¿ĄpŇŁ =yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ Éto’hĎ MkąĆŇ lĎ =tŇ ’Ň zŁ wĘ : MhĲĆ mĄ C 29

: hŇ ‘ĲĎrĎlĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ yrËČbĎŇ dĘŇ CmCqÌ yĎ MoqÄ žyJĂ C‘Ŕ dĘŇ êĲĄ ÉN‘ČmČÄ lĘ hŇ EĳĆhČ
ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ ‘rąČpĘŇ xĎ hŇ ‘ÄŁ rĘjČ =tŇ ’Ć NtĄŇ nŁ ţ ynăĂnĘ hĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 30

ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć yêĂ tČÁ nĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ oSĳ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ dŇ y¡ČbĘŇ C wybĎŔ yĘ’ĲŁ dŇ yăČBĘ
: oSĲ pĘŇ nČ Su¿ĄbČŇ mĘ C ob¡Ň yĘ’ĲŁ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ÌČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yČÄBĘ hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
ëŇ Cr¡BĎ =l’Ć ’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ ÉrBĆ DĂ rSąĆ ’Ğ rbĎę DĎhČ hm
ChyĎŔmĘ rĘyĂ yjăĂ mĂ ÉrpĆŇ sĄÄ =l‘Č hŇ QĆ ’ąĄ hĎ MyrĂÄ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć žobŇ tĘŇ kĎŇ BĘ hŇ IĳĎrĂnĲĄ=NBĲĆ
: rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ChIËĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ MyqÌĂyĎohylĂ tŇ y‘ĂŔ bĂŇ rĘhĲĎ ÉhnĎèĎ BČ
’năĎ=yo’Ĳ ÉêĎrĘmČÄ ’Ď : ëŇ CrĲBĎ ìŇ yl¡Ć ‘Ď l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ 2, 3

âl¿ hŇ x¡Ď CnmĘ C ytĂŔ xĎ nĘ ’Č BĘ ÉyêĂ ‘Ę gČÄ yĎ ybĳĂŇ ’Ł kĘŇ mČ =l‘Č Nog¡Ň yĎ hoËĎhyĘ PŇ sÌČ yĎ=yJĲĂ ylĂŔ
ÉytĂŇ ynĂÄBĎ =rSĆ ’Ğ hŇ eąĄhĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą rmăČ ’Ň êŁ ű hŇ JăŁ : ytĂŇ ’Ň YĲĎ mĎ 4

: ’yhĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ StĳĄŇ nŁ ynăĂ’Ğ yêĂ ‘Ę T¡Č nĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą wĘ srĄŔ hŁ ynăĂ’Ğ
hŇ ‘ąĎrĎ ’ybĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ yJĂÃ SuĳĄbČŇ êĘ =l’Č tŇ ol¡ dŇŁ gĘŇ ì¿Ň lĘ =SuĆbČŇ êĘ hŇ êËĎ’Č wĘ 5

=lJĎ l‘¿Č llĎŔ SĎ lĘ ÉìSĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ìąŇ lĘ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉrWĎ BĎ =lJĎ =l‘Č
hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yÌĎhĎ rSĆÄ ’Ğ : MSĲĎ =ëŇ lĆ êĲĄ rS¿Ć ’Ğ tŇ om¡ qŁ UĘ hČ wm

ÉokŇ nĘ hŇ ‘ąŁ rĘjČ lyxĄÄ =l‘Č MyĂrČę YĘ mĂ lĘ : MyĲĂoGhČ =l‘Č ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ=l’Ć 2

hŇ JĎę hĂ rSăĆ ’Ğ SmĳĂ JĘ rĘkČŇ BĘ tŇ r¡ĎjĘ =rhČ nĘ =l‘Č hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ
ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ Myq¿Ă yĎohylĂ tŇ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉtnČSĘ BĂ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Ér~Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ
MysĂę CihČ CrăsĘ ’Ă : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ CS¡ gĘŇ C hŇ eĎŔ YĂ wĘ ÉNgĄŇmĎ CkąŇ rĘ‘Ă : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć 3, 4

CS¡ bĘŇ lĂ MyxĂŔ mĎ rĘhĲĎ ÉCqrĘmĂ My‘ĳĂbĎŇ ok¿Ň BĘ Cb¡Ň ~Ę yČtĘŇ hĲĂ wĘ MySĂŔ rĎjăĎhČ ÉCl‘ĞwĲČ
MhăĆ yrĄoBgĂŇ wĘ ůrox’Ď MygăĂŇsŁ nĘ ÈMyêĂ xČ hŇ UĎ hăĄ ytĂŇ y’Ăę rĎ ‘Č CDămČ : tŇ nĲŁ yŁ rĘiĂ hČ 5

sCnă yĎ=l’Č : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ rog¿ŇmĎ CnĳpĘŇ hĂ âlă wĘ Csn¡Ď son¿mĎ C CêJČŔ yĚ 6

: ClpĲĎŇ nĎ wĘ Cl¡ SĘ JĲĎ tŇ rĎŔ jĘ =rhČ nĘ dŇ yăČ=l‘Č ÉhnĎ opÄ YĎ roBĳ GĂ hČ Tl¡Ą UĎ yĂ=l’Č wĘ luČŔ hČ
hz=ym
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7, 8 hŇ lĆŔ ‘ĞyĲČ r’ăŁ yĘJČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ : wymĲĎ ymĄ CS¡ ‘ĞGĲĎtĘŇ yĲĂ tŇ orě hĎ eĘ JČ hŇ lĳĆ ‘ĞyĲČ r’ăŁ yĘJČ hŇ z¡Ć=ymĂ
ry‘¡Ă hŇ dĎŇ yb¿ĂŇ ’Ł ZrĆ’ĆŔ =hŇ iĆ kČŇ ’Ğ ÉhlĆ ‘Ğ’ĲČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ MyĂmĳĎ CS‘ĞGăŁ tĘŇ yĂ tŇ or¡hĎ eĘ kČŇ wĘ

9 MyrĳĂoBGĂ hČ C’¡ YĘ yĲĄwĘ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ Clă lĘ hĲŁ tĘŇ hĂ wĘ ÉMysĂ CihČ Clą ‘Ğ : HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ y¿Ł wĘ
10 ’ChÁ hČ MoIÄhČ wĲĘ : tŇ SĆ qĲĎ ykĄŇ rĘD¿Ł yW¡Ą pĘŇ êĲŁ MydĂě ClwĘ NgĄŔ mĎ yWăĄ pĘŇ êĲŁ ÉTCpŇ C SCJą

ÉbrĆxĆÄ hŇ l¿Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ wyrĎŔ ~Ď mĂ MqăĄeĎhĂ lĘ ÉhmĎ qĎ nĘ Moyą tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ň lĲČ
Nop¡Ň YĎ ZrĆ’¿ĆBĘ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĂhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ň lĲČ xbČŇ zĆţ yJăĂ MmĳĎ DĎmĂ hŇ t¡ĎŇ wĘrĲĎwĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ WăĎ wĘ

11 É’wĘèĎ lČ MyĂrĳĎYĘ mĂ =tŇ BČ tŇ l¡Č CtŇ BĘ yrĂŔ YĽ yxăĂ qĘ C Éd‘ĎlĘ gĂŇ yląĂř ‘Ğ : tŇ rĲĎjĘ =rhČ nĘ =l’Ć
12 ëŇ t¡ĄŇ xĎ wĘYĂ wĘ ëŇ nĄŔ olqĘ ÉMyĂogŇ C‘ąmĘ SĲĎ : ëŇ lĲĎ Ny’¿Ą hŇ l¡Ď ‘ĎêĘ tŇ o’Ŕ pĚŇ rĘ ytř ybă rh

: MhĲĆ ynĄSĘ Cl¿ pĘŇ nĲĎ wyD¡ĎxĘ yČ ClSĎŔ JĎ ÉroBgĂŇBĘ roBą gĂŇ=yJĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ ’ăĎ lĘ mĲĎ
13 ’ybĳĂŇ eĎhČ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ
14 CdŇ yGąĂhČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć tŇ oJ¡ hČ lĘ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Ér~Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’obę lĎ

Crę mĘ ’Ă sxĳĄ nĘ jČ xĘ tČŇ bĘŇ C PŇ n¡Ł bĘŇ C‘ym¿Ă SĘ hČ wĘ loDŔ gĘŇmĂ bĘŇ C‘ymăĂ SĘ hČ wĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ bĘŇ
15 PŇ ăČxsĘ nĂ ‘Č CD¡mČ : ìŇ ybĲĆŇ ybĂŇ sĘ bŇ rĆx¡Ć hŇ l¿Ď kĘŇ ’Ď =yJĲĂ ëŇ lĎŔ NkăĄŇ hĎ wĘ Éb~Ą yČtĘŇ hĂ
16 lpČÂ nĎ=MGČ lSĳĄ oJ hŇ B¡Ď rĘhĂ : opĲŇ dĎŇ hĞ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă dŇ mČŔ ‘Ď âlă ìŇ yrĳĆyBĂ ’Č

ÉZrĆ’ĆÄ =l’Ć wĘ CnUĄę ‘Č=l’Ć hŇ bĎŇ SăĚ nĎ wĘ ű hŇ mĎ Cqă ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ Ch‘Ąę rĄ=l’Ć Sy’ăĂ
17 ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ąŁ rĘjČ MSĳĎ C’¡ rĘqĲĎ : hŇ nĲĎ oIhČ bŇ rĆx¿Ć yn¡ĄjĘ mĂ CnêĄŔ dĘŇ lČ omĲ
18 omĳ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =M’ĚnĘ ÉynĂ ’ĎÄ =yxČ : dŇ ‘ĲĄoUhČ ryb¡ĂŇ ‘ĹhĲĆ No’Ŕ SĎ
19 ëŇ lĎŔ yWăĂ ‘Ğ ÉhlĎ ogŇ yląĄJĘ : ’obĲŇ yĎ MI¿ĎBČ lm¡Ć rĘkČŇ kĘŇ C MyrĂŔ hĎ BĲĆ robăŇ tĎŇ JĘ yJĂ ť

: bŇ SĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ hŇ t¡ĎŇ ~Ę nĂ wĘ hŇ yĆŔhĘ tĲĂŇ hŇ UăĎ SČ lĘ ÉPnŁ =yJĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ =tŇ BČ tŇ bĆŇ S¡Ć oy
20 : ’bĲĎŇ ’B¿Ď Nop¡Ň ~Ď mĂ ZrĆq¿Ć MyĂrĳĎYĘ mĂ hŇ I¡ĎpĂŇ =hŇ pĲĄŇ yĘ hŇ l¿Ď gĘŇ‘Ć
21 Csn¿Ď CnËpĘŇ hĂ hŇ UĎ hÌĄ =MgČŇ=yJĲĂ qBĄŔ rĘmČ ylăĄ gĘŇ‘ĆJĘ ÉHBĎ rĘqĂ bĘŇ hĎ yrąĆkĂŇ WĘ =MGČ
22 Hl¡Ď oq : MtĲĎŇ DĎqĚjĘ tŇ ‘¿Ą Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ’B¿Ď MdËĎŇ y’Ą Moy¿ yJăĂ CdŇ mĳĎ ‘Ď âlă wyD¡ĎxĘ yČ

: MyYĲĂ ‘Ą yb¡ĄŇ TĘ xŁ JĘ HlĎŔ C’BăĎ ÉtoUDĚrĘqČ bĘŇ C CkŇ lĄŔ yĄ lyĂxăČbĘŇ =yJĲĂ ëŇ ĳĄlyĄ SxăĎ eĎJČ
23 Mh¡Ć lĎ Ny’¿ĄwĘ hŇ BĆŔ rĘ’Č mĲĄ ÉCBrČ yJąĂ rqĳĄxĎ yĲĄ âlă yJ¡Ă hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉHrĎ‘Ę yČ CtąŇ rĘJĲĎ

24, 25 hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď : NopĲŇ YĎ =M‘Č dŇ y¿ČBĘ hŇ n¡ĎêĘ nĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ =tŇ BČ hŇ SĎ yb¡ĂŇ hŁ : rjĲĎ sĘ mĂ
Éh‘Ł rĘjČ =l‘Č wĘ ’eŔŁ mĂ Nomă ’Ď =l’Ć ÉdqĄ opŇ ynąĂnĘ hĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ
Myx¡Ă TĘ BĲŁ hČ l‘¿ČwĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l‘ČÄ wĘ hĎ ykĳĆŇ lĎ mĘ =l‘Č wĘ hĎ yh¡ĆŁl’Ĺ=l‘Č wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č wĘ
wb
Nkw yrqw bytk ytĂ BĄ rĘhĂ ’"sb ,yrq tyBĄ rĘhĂ ,bytk ytĂ yBĄ rĘhĂ v.11 .yrq ylĂ ‘Ğ ,bytk Cl‘Ğ ’"sb v.11 .wm

.w"dw b"d ,’"d
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764 hymry 46:26—48:7

lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yËČbĘŇ C MSĎŔ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ ÉdyČBĘ MyêĂę tČŇ nĘ C : oBĲ 26

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ MdĆŇ q¡Ć=ymĄ yJĲĂ NJ¿Ł SĘ êĂ NkËĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČbĘŇ C

sŘ27 ynąĂnĘ hĂ yJĂ ţ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ xăČ êĄ=l’Č wĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ yDąĂbĘŇ ‘Č ’rĎÂ yêĂ =l’Č hŇ êĎ’Č wĘţ 27

Tq¿ČSĎ wĘ bŇ oqË‘ĞyĲČ bŇ SÌĎ wĘ MyĳĎbĘŇ SĂ ZrĆ’ăĆmĄ ì¡Ň ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ wĘ qoxŔ rĎmĲĄ Éì‘ĞSĲĂ om
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ yDąĂbĘŇ ‘Č ’rĎÂ yêĂ =l’Č hŇ êĎ’Č ţ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ N¡Čn’ĞSĲČ wĘ 28

ìŇ yêăĂ xĘ DČhĂ rSÌĆ ’Ğ ű MyăĂoGhČ =lkĎŇ BĘ hŇ lĎÁkĎŇ hŇ WĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ žyJĂ ynĂ ’ĳĎ ì¡Ň êĘ ’Ă yJ¿Ă
âl¿ hŇ u¡ĄnČ wĘ TjĎŔ SĘ UĂ lČ ÉìyêĂÄ rĘiČ yĂwĘ hŇ lĎŔ kĎŇ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ=âl ÉìtĘŇ ’ĲŁ wĘ hŇ UĎ SĎę
’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ=l’Ć hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yÌĎhĎ rSĆÄ ’Ğ : OĎ uĲĆnČ’Ğ zm

hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : hŇ EĲĎ‘Č=tŇ ’Ć hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ hŇ J¿Ć yČ MrĆTËĆBĘ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =l’Ć 2

H’ĎŔ olmĘ C ZrĆ’ăĆ ÉCpŇ TĘ SĘ yĂwĘ PŇ TĄŔ oS lxČ năČlĘ ÉCyhĎ wĘ ÉNopŇ ~Ď mĂ MyląĂ ‘Ł MyĂmČÁ =hŇ eĄhĂ
louę mĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ S¿Ą oy lJ¡Ł llĂě yhĄ wĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ ÉCq‘ĞzĲĎwĘ HbĳĎŇ ybĄŇ SĘ yăŁ wĘ ry‘¡Ă 3

CnąpĘŇ hĂ =âlĲ wyQĳĎ GĂ lĘ GČ Nom¡ hĞ oBŔ kĘŇ rĂlĘ S‘ČrăČmĄ wyrĎŔ yBĂ ’Č tŇ osă rĘjČ ÉtTČ ‘ĞSĲČ
=tŇ ’Ć dŇ odăŇ SĘ lĂ É’BĎ hČ MoIęhČ =l‘Č : MyĂdĲĎŇ yĎ Noy¡pĘŇ rĂmĲĄ MynĂŔ BĎ =l’Ć ÉtobŇ ’Ď 4

dŇ dąĄŇ SŁ =yJĲĂ rzĳĄ‘Ł dŇ yrăĂWĎ lJ¡Ł NodŔ yYĂ lĘ C ÉrYŁ lĘ tŇ yrąĂkĘŇ hČ lĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =lJĎ
hŇ EĎŔ‘Č=l’Ć ÉhxĎ rĘqĎ hŇ ’Ď BąĎ : roêĲ pĘŇ kČŇ y’¿Ă tŇ yr¡Ă’Ą SĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ 5

bŇ rĆxĆ ť yohę : ydĂŇ dĲĎŇ oGtĘŇ êĂ yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č MqĳĎmĘ ‘Ă tŇ yrăĂ’Ą SĘ Nol¡ qĘ SĘ ’Č hŇ t¿ĎŇ mĘ dĘŇ nĂ 6

: yUĂ dĲŇŁ wĎ y‘¡ĂgĘŇrĎhĄ ëŇ rĄŔ ‘Ę êČ =l’Č ÉypĂŇ sĘ ’ĲĎ hĄ yTĂ qĳŁ SĘ tĂŇ âlă hŇ nĎ’¡Ď =dŇ ‘Č hoĎŔhylĲČ
MS¿Ď MI¡ĎhČ PŇ ox¿ =l’Ć wĘ NolË qĘ SĘ ’Č =l’ĲĆ HlĳĎ =hŇ CĎYĂ ho¡ĎhywĲČ yTĂ qŔŁ SĘ êĂ ëŇ y’ăĄ 7

yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ bŇ ’ĎÃ omlĘ : HdĲĎŇ ‘Ď yĘ xm

hŇ SĎ yb¿ĂŇ hŁ MyĂtĳĎŇ yĎrĘqĂ hŇ d¡ĎŇ JĘ lĘ nĂ hŇ SĎ yb¿ĂŇ hŁ hŇ dĎŇ DĎŔ SĚ yJăĂ ÉobŇ nĘ =l’Ć yohą l’Ąę rĎWĘ yĂ
ÉhĎ ylĆÄ‘Ď CbąŇ SĘ xĲĎ NoBę SĘ xĆ BĘ ůb’Ď om tŇ QăČ hĂ êĘ Èdo‘ Ny’ăĄ : hŇ êĎxĲĎ wĎ bŇ G¡ĎWĘ UĂ hČ 2

: bŇ rĆxĲĎ ëŇ lĆ ê¿Ą ëŇ yĂr¡ČxĞ’ĲČ yUĂ DŔŁ êĂ NmăĄ dĘŇ mČ =MGČ yoGĳmĂ hŇ eĎtăĆŇ yrĂkĘŇ nČ wĘ Ck¡Ň lĘ hŇ ‘ĎŔ rĎ
C‘ym¿Ă SĘ hĂ bŇ ’ĳĎ om hŇ r¡ĎBĘ SĘ nĂ : lodĲŇ GĎ rbĆŇ S¿Ć wĎ dŇ S¡Ł MyĂnĳĎorxĲŁ mĄ hŇ q¡Ď‘ĎYĘ loq¿ 3, 4

dŇ răČomBĘ yJĂ ť ykĂŇ BĳĆ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ yk¡ĂŇ bĘŇ BĂ tŇ oxQĚ hČ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ yJĂ ť : hyrĲř w‘Y hŇ q¡Ď‘Ď EĘ 5

hŇ nĎ yyĆěhĘ tĲĂŇ wĘ MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČ CTă QĘ mČ Csn¡Ě : C‘mĲĄ SĎ rbĆŇ S¡Ć =tŇ qČ ‘ĞYĲČ yr¿ĄYĎ MyĂnČŔ rŁ ox 6

êĘ ’¡Č =MGČ ëŇ yĂtČŔ orYĘ o’ă bĘŇ C ÉëyĂWČÄ ‘ĞmĲČ BĘ ëŇ xąĄ TĘ BĂ N‘Č yăČ yJĂ ţ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ r‘¡Ąor‘ĞJĲČ 7

ydklt
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk hĎ yrĆy‘ĂYĘ ’"sb ,yrq hĎ yrĆy‘ĂYĘ ,bytk hĎ yrĆo‘YĘ v.4 .xm

www.bibleist.ru



48:8—29 hymry 765

8 dŇ dĄÁ SŁ ’bÄŁ yĎwĘ : dĲř xy wyr¡ĎWĎ wĘ wyn¿ĎhĞJĲŁ hŇ lĎŔ oGBČ SymĂ kĘŇ ’YąĎ yĎwĘ ydĂŇ kĳĄŇ QĎ êĂ
rSĳŁ yUĂ hČ dŇ măČ SĘ nĂ wĘ qmĆ ‘¡ĄhĎ dŇ b¿ČŇ ’Ď wĘ TlĄŔ UĎ tĂŇ âlă Éry‘Ă wĘ ry‘Ăę =lJĎ =l’Ć

9 ÉhĎ yrĆÄ ‘Ď wĘ ’YĳĄêĄ ’Y¡Ł nĎ yJ¿Ă bŇ ’ĎŔ omlĘ ZyYăĂ =CnêĘ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď rS¡Ć ’Ğ
10 ho¡ĎhyĘ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ hŇ WËĆ ‘Ł rCrę ’Ď : NhĲĄ BĎ bŇ S¡Ą oy Ny’¿ĄmĄ hŇ nĎ yyĆŔhĘ tĲĂŇ hŇ UăĎ SČ lĘ
11 Tq¿ĄSŁ wĘ wyrĎę C‘eĘ mĂ bŇ ’ĎÁ om NnČÄ’ĞSĲČ : MDĲĎmĂ oB¡ rĘxČ ‘Čn¿ĄmŁ rCrě ’Ď wĘ hŇ IĳĎmĂ rĘ

ëŇ ĳĎlhĎ âlă hŇ l¡Ď oGbČŇ C ylĂ JĆŔ =l’Ć ÉylĂ JĘ mĂ qrąČCh=âlĲ wĘ wyrĎŔ mĎ SĘ =l’Ć É’Ch
12 =hŇ e¡ĄhĂ NkĄÂ lĎ : rmĲĎ nĎ âl¿ ox¡ yrĄwĘ oBŔ Éom‘Ę TČ dŇ mąČ ‘Ď NJĄę =l‘Č sŘ28

CqyrĂŔ yĎ wylăĎ kĄŇ wĘ Ch‘ĳĚYĄ wĘ My‘¡ĂYŁ ol¿ =yêĂ xĘ QČ SĂ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ
13 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉCSBŁ =rSĆ ’ĞJĲČ Somĳ JĘ mĂ bŇ ’¡Ď om Sb¿ŇŁ C : CYjĲĄ nČ yĘ Mh¡Ć ylĄ bĘŇ nĂ wĘ
14 lyĂx¡Č=ySĄ nĘ ’Č wĘ CnxĘ nĳĎ’Ğ Myr¡ĂoBGĂ CrŔ mĘ ’Ň êĲŁ ëŇ y’Ą ť : MxĲĎ TĆ bĘŇ mĂ l’¡Ą tŇ yB¿ĄmĂ
15 CdăŇ rĘyĲĎ wyr¡ĎCxBĲČ rx¿Č bĘŇ mĂ C hŇ lĎŔ ‘Ď hĎ yrăĆ‘Ď wĘ Éb’Ď om dŇ DąČSĚ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ
16 ’obĳŇ lĎ bŇ ’¡Ď om=dŇ y’Ą bŇ or¿qĎ : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =M’ĚÄ nĘ xbČŇ FĳĎ lČ
17 Crę mĘ ’Ă omĳ SĘ y‘ăĄdĘŇ yĲŁ lk¡ŇŁ wĘ wybĎŔ ybĂŇ sĘ =lJĎ Éol CdŇ nąĚ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ r¡ĎhĞmĂ otŔ ‘ĎrăĎwĘ
18 ’mĎŔ ~Ď bČŇ ybă Sy ÉdobŇ JĎ mĂ ydąĂŇ rĘ : hŇ rĲĎ’Ď pĘŇ êĂ lu¡ĄmČ z‘ŔŁ =hŇ FĄ mČ ÉrBČ SĘ nĂ hŇ kąĎŇ y’Ą

: ëŇ yĂrĲĎYĎ bĘŇ mĂ tŇ x¡Ą SĂ ëŇ bĎŔ hŇ lĎ ‘ăĎ Éb’Ď om dŇ dąĄŇ SŁ =yJĲĂ NobĳŇ yDĂ=tŇ BČ tŇ bĆŇ S¡Ć yŁ
19 yr¡ĂmĘ ’Ă hŇ TĎ lĎŔ mĘ nĂ wĘ snăĎ=ylĂ ’ĞSĲČ r‘ĳĄor‘Ğ tŇ bĆŇ SăĆ oy yj¡Ă YČ wĘ yd¿ĂŇ mĘ ‘Ă ëŇ rĆDËĆ=l’Ć
20 NonŔ rĘ’Č bĘŇ CdŇ yGăĂhČ yqř ‘ĳzw ű ylř ylă yh hŇ êĎx¡Č =yJĂ bŇ ’ËĎ om Syb¿ĂŇ hŁ : hŇ tĎŇ yĲĎhĘ eĲĂ =hŇ mČ
21 =l’Ć wĘ Nol¿ xŁ =l’Ć rSĳŁ yUĂ hČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ’B¡Ď Tj¿Ď SĘ mĂ C : bŇ ’ĲĎ om dŇ D¡ČSĚ yJ¿Ă
22 : MyĂtĲĎŇ lĎ bĘŇ DĂ tŇ yB¡Ą =l‘Č wĘ obŔ nĘ =l‘Č wĘ NobăŇ yDĂ=l‘Č wĘ : tŇ ‘ČpĎŇ om=l‘Č wĘ hŇ YĎ hĘ y¡Č

23, 24 tŇ oI¡rĂqĘ =l‘Č wĘ : No‘Ĳ mĘ tŇ yB¿Ą =l‘Č wĘ lCm¡ GĎ tŇ yB¿Ą =l‘Č wĘ MyĂtËČŇ yĎrĘqĂ l‘ÌČwĘ
: tŇ obĲŇ rŁ uĘ hČ wĘ tŇ oq¡ xŁ rĘhĲĎ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆ ÉyrĄ‘Ď=lJĎ l‘Čę wĘ hŇ rĳĎYĘ BĎ =l‘Č wĘ

25, 26 yJ¿Ă ChrĚě yJĂ SĘ hČ : hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ hŇ rĎBĳĎSĘ nĂ o‘¡rŁ zĘC bŇ ’ĎŔ om NrĆqăĆ Éh‘ĎDĘgĘŇ nĂ
: ’ChĲ =MGČ qx¡Ł WĘ lĂ hŇ y¿ĎhĎ wĘ o’Ŕ yqĂ BĘ Éb’Ď om qpąČŇ sĎ wĘ lyDĳĂgĘŇhĂ ho¡ĎhyĘ=l‘Č

27 yDÌĄmĂ =yJĲĂ hŇ ’Ď YĎ mĘ nĂ Myb¡ĂŇ eĎgČŇBĘ =M’Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìlĘ hŇ yąĎhĎ qxęŁ vĘ hČ ’olă ű M’ăĂ wĘ
28 bŇ ’ĳĎ om yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ ‘lČ iĆŔ BČ CnăkĘŇ SĂ wĘ ÉMyrĂ‘Ď CbąŇ zĘ‘Ă : dŇ dĲĎŇ ontĘŇ êĂ oB¡ ìŇ yr¿ĆbĎŇ dĘŇ
29 hŇ ’ăĆ GĄ bŇ ’¡Ď om=No’gĘŇ Cn‘Ę m¿Č SĎ : tŇ xČ pĲĎŇ =ypĂŇ yr¿ĄbĘŇ ‘ĆBĘ Ne¡ĄqČ êĘ hŇ nĎŔ oykĘŇ CyăhĘ wĲĂ

d’m
.w"dw b"d Nkw ’lm wyDĎxĘ yČ ’"sb ,’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk wDĎxĘ yČ ’"sb ,yrq wDĎxĘ yČ ,bytk dxČ yĎ v.7

,yrq Cq‘ĎzĘC ,bytk yqĂ‘ĎzĘC v.20 .’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ClylĂ yhĄ ’"sb ,yrq ClylĂ hĄ ,bytk ylĂ ylĂ yhĄ v.20

.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk Cq‘ĎzĘC ’"sb
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766 hymry 48:30—49:1

hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ yêĂÄ ‘Ę dČÄ yĎ ynąĂ’Ğ : oBĲ lĂ Mr¿ĚwĘ ot¡Ň wĎ’ĞgĲČŇ wĘ onË o’gĘŇ C ohÌ bĘŇ GĎ dŇ ’ĳŁ mĘ 30

lylĂŔ yĄ’Ğ bŇ ’ăĎ om=l‘Č ÉNJĄ =l‘Č : CWĲ ‘Ď Nk¿ĄŇ =âl wyD¡ĎBČ NkĳĄŇ =âlwĘ ot¡Ň rĎbĘŇ ‘Ć 31

rząĄ‘Ę yČ ykĂÄ BĘ mĂ : hŇ GĲĆhĘ yĆ WrĆx¡Ć=ryqĲĂ yS¿Ą nĘ ’Č =l’Ć q‘ĳĎzĘ’Ć hŇŁQ¡ JĚ bŇ ’¿Ď omlĘ C 32

C‘gĳĎŇ nĎ rz¡Ą‘Ę yČ My¿Ď dŇ ‘ËČ MyĎŔ CrbĘŇ ‘ăĎ ÉëyĂtČÄ SŁ yTĲĂ nĘ hŇ mĎŔ bĘŇ WĂ NpĆŇ GăĆhČ ÉëQĎ =hŇ JĆ bĘŇ ’Ć
lm¡Ć rĘJČ mĂ lygËĂŇ wĎ hŇ x¿Ď mĘ WĂ hŇ pĎÄ sĘ ’Ć nĲĆ wĘ : lpĲĎŇ nĎ dŇ d¡ĄŇ SŁ ëŇ r¡ĄyYĂ BĘ =l‘Č wĘ ëŇ Y¿Ą yqĄ=l‘Č 33

âl¿ dŇ d¡ĎŇ yhĄ dŇ dĎŔ yhĄ ëŇ răŁ dĘŇ yĂ=âlĲ yêĂ BČŔ SĘ hĂ MybăĂŇ qĎ ymĂ ÉNyĂyČÄwĘ bŇ ’ĳĎ om ZrĆ’ăĆmĄ C
Ér‘Č~ÄŁ mĂ MlĎŔ oq CnătĘŇ nĲĎ ÉZhČ yČÄ=dŇ ‘Č hŇ lĄę ‘ĎlĘ ’Ć =dŇ ‘Č NoBÁ SĘ xĆ tŇ qČÄ ‘ĞEĲČmĂ : dŇ dĲĎŇ yhĄ 34

: CyĲhĘ yĲĂ tŇ oU¡ SČ mĘ lĂ MyrĂŔ mĘ nĂ ymăĄ =MGČ yJĂ ť hŇ IĳĎSĂ lĲĂ SĘ tŇ l¡Č gĘŇ‘Ć MyĂnČŔ rŁ xăŁ =dŇ ‘Č
: wyhĲĎ Łl’Ň lĲĄ ryT¡Ă qĘ mČ C hŇ mĎŔ bĎŇ hŇ lăĆ ‘ĞmĲČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ ’¡Ď omlĘ yê¿Ă BČ SĘ hĂ wĘ 35

WrĆxĆŔ =ryqĲĂ ySăĄ nĘ ’Č =l’Ć ÉyBĂ lĂ wĘ hŇ mĆŔ hĹyĲĆ MylăĂ lĂ xĞJĲČ Éb’Ď omlĘ yBąĂ lĂ NJĄÂ =l‘Č 36

hŇ xĎŔ rĘqĎ ÉS’Ň rŁ =lkĎŇ yJąĂ : CdŇ bĲĎŇ ’Ď hŇ W¡Ď ‘Ď tŇ r¿ČtĘŇ yĂ NJËĄ =l‘Č hŇ mĳĆ hĹyĲĆ Myl¡Ă ylĂ xĞJĲČ 37

l‘ăČ : qWĲĎ MyĂn¡ČtĘŇ mĎ =l‘Č wĘ tŇ dŔŁ dĚŇ GĘ ÉMyĂdČÄ yĎ=lJĎ l‘ąČ hŇ ‘ĳĎrĚGĘ Nq¡ĎzĎ=lkĎŇ wĘ 38

bŇ ’Ďę om=tŇ ’Ć yêĂ rĘbăČŇ SĎ =yJĲĂ dŇ jĳĄsĘ mĂ hŇŁQă JĚ hĎ yt¡ĆŇ bŇŁ xŁ rĘbĂŇ C bŇ ’ËĎ om tŇ oG¿GČ=lJĎ
=hŇ nĎpĘŇ hĂ ëŇ y’ËĄ ClylĂŔ yhĄ ÉhêĎxČ ëŇ y’¿Ą : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ oB¡ ZpĆŇ x¿Ą =Ny’ĲĄ ylËĂ kĘŇ JĂ 39

: wybĲĎŇ ybĂŇ sĘ =lkĎŇ lĘ hŇ ê¡ĎxĂ mĘ lĂ wĘ qx¿Ł WĘ lĂ bŇ ’ËĎ om hŇ y¿ĎhĎ wĘ SoBĳ bŇ ’¡Ď om PŇ rĆ‘¿Ł
Wr¿ČpĎŇ C hŇ ’ĳĆ dĘŇ yĂ rSĆ e¡ĆkČŇ hŇ e¿ĄhĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĂ 40

hŇ yĎhĎ wĲĘţ hŇ WĎ jĳĎ tĘŇ nĂ tŇ od¡Ň YĎ UĘ hČ wĘ tŇ oIŔrĂuĘ hČ ÉhdĎŇ JĘ lĘ nĂ : bŇ ’ĲĎ om=l’Ć wyp¡ĎŇ nĎJĘ 41

dŇ m¿Č SĘ nĂ wĘ : hŇ rĲĎYĄmĘ hŇ è¿Ď ’Ă bŇ l¡Ą JĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ Éb’Ď om yrąĄoBGĂ bŇ lĄÂ 42

bŇ S¿Ą oy ìŇ ylËĆ‘Ď xpĳĎŇ wĎ tŇ xČ p¡ČŇ wĎ dŇ xČ j¿Č : lyDĲĂgĘŇhĂ ho¡ĎhyĘ=l‘Č yJ¿Ă M‘ĳĎmĄ bŇ ’¡Ď om 43

ÉhlĆ ‘Ł hĲĎ wĘ tŇ xČ jČŔ hČ =l’Ć ljăŁ yĂ ÉdxČ jČÄ hČ ynąĄjĘ mĂ syÂnřh : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ ’¡Ď om 44

Mt¡ĎŇ DĎqĚjĘ tŇ n¿ČSĘ bŇ ’ËĎ om=l’Ć hĎ ylÌĆ’Ą ’ybĂÄ ’Ď =yJĲĂ xjĳĎ BČ dŇ k¡ĄŇ QĎ yĂ tŇ xČ jČŔ hČ =NmĂ
NoBę SĘ xĆ mĲĄ ’YăĎ yĎ S’ĄÂ=yJĂ MysĳĂ nĎ xČ JăŁ mĂ Cd¡Ň mĘ ‘ĲĎ NoBË SĘ xĆ lY¿ĄBĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 45

: No’Ĳ SĎ yn¿ĄBĘ dŇ q¡Ł dĘŇ qĎ wĘ bŇ ’ĎŔ om tŇ ’ăČ jĘ É lkČŇ ’Ň êÄŁ wČ NoxŔ ysĂ NyBăĄmĂ ÉhbĎŇ hĎ lĲĆ wĘ
ìŇ yt¡ĆŇ nŁ bĘŇ C ybĂŇ èĆŔ BČ ÉìynĆÄbĎŇ Cxą uĘ lĚ =yJĲĂ Somĳ JĘ =M‘Č dŇ b¡ČŇ ’Ď bŇ ’ĎŔ om ìăŇ lĘ =yo’Ĳ 46

hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mym¡Ă IĎhČ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ bŇ ’ËĎ om=tŇ CbŇ SĘ yêÌĂ bĘŇ SČ wĘ : hŇ yĲĎbĘŇ èĂ BČ 47

: bŇ ’ĲĎ om Tj¿Č SĘ mĂ hŇ eĎh¡Ą =dŇ ‘Č
sŘ29 =M’Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉNy’Ą Myn¿ĂbĎŇ hĞ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NoUę ‘Č ynăĄbĘŇ lĂ Tm

: bŇ SĲĎ yĎ wyr¿Ď‘ĎBĘ oU¡ ‘Č wĘ dŇ GĎŔ =tŇ ’Ć ÉMJĎ lĘ mČ SrąČyĎ ‘Č CDę mČ olĳ Ny’ăĄ Sr¡Ąoy
Nkl

.yrqw bytk seĎhČ T"dw x"d ,w"d ,b"dw y’xndml ,yrq seĎhČ ,bytk syeĂhČ y’br‘ml v.44
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2 =ynĲĄBĘ tŇ BČÄ rČ=l’Ć yêĂ ‘Ę mČ SĘ hĂ wĘţ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ My’ĂÁ BĎ MymĂÄ yĎ žheĄhĂ NkĄÃ lĎ
S’ăĄ BĎ hĎ yt¡ĆŇ nŁ bĘŇ C hŇ mĎŔ mĎ SĘ ltăĄŇ lĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ tŇ ‘ăČCrêĘ NoUÁ ‘Č

3 NoBÁ SĘ xĆ ylĂ ylĂÄ yhĄ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď wyS¡Ď rĘyĲŁ =tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ SrÌČyĎwĘ hŇ nĎtĘŇ ~ĳČ êĂ
hŇ nĎdĘŇ pěŁ sĘ MyuĂŔ WČ hŇ nĎrĘgăŇŁ xĞ ůhBĎ rČ tŇ onăBĘ ÈhnĎqĘ ‘ČYĘ y‘Čę =hŇ dĎŇ DĘSĚ yJăĂ
wyr¡ĎWĎ wĘ wyn¿ĎhĞJĲŁ ëŇ lĄŔ yĄ hŇ lăĎ oGBČ ÉMJĎ lĘ mČ yJąĂ tŇ orĳdĄŇ GĘ BČ hŇ nĎTĘ T¡Č oStĘŇ hĂ wĘ

4 hŇ bĳĎŇ bĄŇ oèĲ hČ tŇ B¡Č hČ ëŇ qĄŔ mĘ ‘Ă bŇ zăĎ MyqĂŔ mĎ ‘ĞBĲĎ ÉylĂ lĘ hĲČ tĘŇ êĂ =hŇ mČ : wyDĲĎxĘ yČ
5 dŇ xČ jČę ëŇ yĂlČÁ‘Ď ’ybĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ : ylĲĎ ’Ą ’ob¿Ň yĎ ym¡Ă hĎ ytĆŔ rŁ YĘ ’ăŁ BĘ ÉhxĎ TĘ BĲŁ hČ

wynĎŔ pĎŇ lĘ Sy’ăĂ ÉMêĆxĘ DČnĂ wĘ ëŇ yĂbĳĎŇ ybĂŇ sĘ =lJĎ mĂ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ğ=M’ĚnĘ
6 NoU¡ ‘Č=ynĲĄBĘ tŇ Cb¿Ň SĘ =tŇ ’Ć bŇ ySËĂ ’Ď NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : dŇ dĲĄŇ eŁ lČ ZB¡Ą qČ mĘ Ny’¿ĄwĘ
7 Ny’¿ĄhČ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ Modę ’ĹlĲĆ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
8 CsnąĚ : MtĲĎŇ mĎ kĘŇ xĎ hŇ x¡Ď rĘsĘ nĂ MynĂŔ BĎ mĂ ÉhYĎ ‘Ą hŇ dąĎŇ bĘŇ ’ĲĎ NmĳĎ ytĄŇ BĘ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ dŇ o‘Ë

wyl¡Ď ‘Ď ytĂŇ ’Ň b¿ĄŇ hĄ wWËĎ ‘Ą dŇ y’¿Ą yJăĂ NdĳĎŇ DĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ tŇ bĆŇ SĆŔ lĎ CqymăĂ ‘Ę hĆ ÉCnpĘŇ hĲĎ
9 =M’Ă tŇ olĳ lĄ o‘Ĳ Cr’¡Ă SĘ yČ âl¿ ëŇ lĎŔ C’BăĎ ÉMyrĂYĘ BĲŁ =M’Ă : wyêĲĂ dĘŇ qČ jĘ tŇ ‘¿Ą

10 ÉytĂŇ yQĄ GĂ wWĎę ‘Ą=tŇ ’Ć yêĂ pĘŇ WăČ xĎ ynĂÂ’Ğ=yJĲĂ : MIĲĎdČŇ CtŇ yx¿Ă SĘ hĂ hŇ lĎ yĘQ¡Č BČ Myb¿ĂŇ eĎGČ
: CenĲĆ y’Ą wĘ wyn¡ĎkĄŇ SĘ C wyx¿Ď ’Ć wĘ o‘ËrĘzČ dŇ D¿ČSĚ lkĳĎŇ Cy âlă hŇ B¡Ď xĘ nĆwĘ wyrĎŔ êĎsĘ mĂ =tŇ ’Ć

11 : CxTĲĎ bĘŇ êĂ yl¿Č ‘Ď ìŇ yt¡ĆŇ nŁ mĘ lĘ ’Č wĘ hŇ IĳĆxČ ’Ğ ynăĂ’Ğ ìŇ ym¡Ć tŇŁ yĘ hŇ b¿ĎŇ zĘ‘Ď

12 otăŇ SĎ ÉsoJhČ tŇ oêąSĘ lĂ MTĎÁ jĎ SĘ mĂ Ny’ĄÄ =rSĆ ’Ğ hŇ eĄhĂ ţ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ
13 ybąĂŇ yJăĂ : hŇ êĲĆSĘ êĂ hŇ t¡ŇŁ SĎ yJ¿Ă hŇ qĆŔ eĎtĂŇ âlă hŇ qĳĆeĎêĂ hŇ q¡Ł nĎ ’ChŔ hŇ êăĎ’Č wĘ CêŔ SĘ yĂ

hŇ yăĆhĘ êĲĂ hŇ l¡Ď lĎ qĘ lĂ wĘ bŇ rĆx¿Ł lĘ hŇ jËĎ rĘxĆ lĘ hŇ UÌĎ SČ lĘ =yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉyêĂ ‘Ę BČÄ SĘ nĂ
14 ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ hŇ ‘ąĎCmSĘ : MlĲĎ o‘ tŇ ob¿Ň rĘxĎ lĘ hŇ nĎ yy¡ĆhĘ tĲĂŇ hĎ yr¿Ć‘Ď=lkĎŇ wĘ hŇ rĳĎYĘ bĎŇ

CmCq¡ wĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď C’băŇŁ C ÉCYBĘ qČ tĘŇ hĲĂ xČ Clĳ SĎ MyăĂoGBČ ryY¡Ă wĘ hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ
15, 16 ìÂêĘ YĘ lČ pĘŇ êĲĂ : MdĲĎŇ ’Ď BĲĎ yCz¡BĎ MyĳĂoGBČ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ NTËŁ qĎ hŇ e¿ĄhĂ =yJĲĂ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ

hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ MorămĘ yW¡Ă pĘŇ êŁ ‘lČ iĆŔ hČ ywăĄgĘŇxČ BĘ ÉynĂ kĘŇ SĲŁ ìŇ BĆŔ lĂ NodăŇ zĘ ÉëtĎŇ ’Ł ’yèąĂ hĂ
17 Mod¡Ň ’Ĺ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ì¡Ň dĘŇ yrĂo’Ĳ Mè¿Ď mĂ ìŇ eĆŔ qĂ ÉrSĆ eĆÄJČ hČ yBąĂ gĘŇtČŇ =yJĲĂ
18 tŇ kČÂ jĄ hĘ mČ JĲĘ : hĎ tĲĆŇ oJmČ =lJĎ =l‘Č qr¡Ł SĘ yĂwĘ Mè¿Ł yĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď rbăĄŇ ‘Ł lJŁ ť hŇ UĳĎ SČ lĘ

rCg¿Ň yĎ=âlĲ wĘ Sy’ĂŔ ÉMSĎ bŇ S¿Ą yĄ=âlĲ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hĎ yn¡ĆkĄŇ SĘ C hŇ rËĎmŁ ‘ĞwĲČ MdÌŇŁ sĘ
19 ůNtĎŇ y’Ą hŇ wăĄnĘ =l’Ć ÈNDĄrĘIČhČ No’ă GĘ mĂ hŇ lĆÄ‘ĞyĲČ hŇ yĄÂrĘ’Č JĘ hŇ eĄhĂ ţ : MdĲĎŇ ’Ď =NBĆ HB¡Ď

ÉynĂ omÄ kĎŇ ymąĂ yJăĂ dŇ qĳŁ pĘŇ ’Ć hĎ ylăĆ ’Ą rCx¡ bĎŇ ym¿Ă C hĎ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉCeYĆÄ yrĂ’Ğ hŇ ‘Ď yGąĂrĘ’Č =yJĲĂ
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=tŇ YČ ‘Ğ C‘ămĘ SĂ NkĄÂ lĎ : ynĲĎpĎŇ lĘ dŇ m¡Ł ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĆŔ rŁ hŇ zăĆ=ymĂ C yeĂ dĆŔ y‘Ă yĲŁ ymăĂ C 20

ybăĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć bŇ S¡Č xĎ rS¿Ć ’Ğ wytĎŔ obŇ SĘ xĘ mČÄ C ModŔ ’Ĺ=l’Ć ÉZ‘Č yĎ rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ
: MhĲĆ wĄnĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ MyèËĂ yČ âl¿ =M’Ă N’Ň ~ŔŁ hČ yrăĄy‘Ă YĘ ÉMCbŇ xĎ sĘ yĂ âlą =M’Ă NmĳĎ ytĄŇ
: HlĲĎ oq ‘m¿Č SĘ nĂ PŇ Cs¡ =MyČBĘ hŇ qĎě ‘ĎYĘ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ S¡Ď ‘ĞrĲĎ MlĎŔ pĘŇ nĂ louă mĂ 21

bŇ lĄÂ hŇ yĎhĎ wĲĘţ hŇ rĳĎYĘ BĎ =l‘Č wyp¡ĎŇ nĎJĘ Wr¿Ł pĘŇ yĂwĘ hŇ ’ĆŔ dĘŇ yĂwĘ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ ÉrSĆ eĆÄkČŇ hŇ eąĄhĂ 22

: hŇ rĲĎYĄmĘ hŇ è¿Ď ’Ă bŇ l¡Ą JĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉModŇ ’Ĺ yrąĄoBGĂ

MIăĎBČ CgŇmĳŁ nĎ C‘¡mĘ SĲĎ hŇ ‘ËĎrĎ hŇ ‘¿ĎmĚ SĘ =yJĲĂ dŇ jĎŔ rĘ’Č wĘ ÉtmĎ xĞ hŇ SĲĎ oBą qWĆ UĆę dČŇ lĘ 23

ű TTĆ răĆwĘ sCn¡lĎ hŇ t¿ĎŇ nĘ pĘŇ hĂ qWĆ UËĆ dČŇ hŇ t¿ĎŇ pĘŇ rĲĎ : lkĲĎŇ Cy âl¿ Tq¡ĄSĘ hČ hŇ gĎŔ ’Ď DĘ 24

ry‘ăĂ hŇ b¡ĎŇ EĘ‘Ě=âlĲ ëŇ y’¿Ą : hŇ dĲĎŇ lĄ oIJČ hŇ êĎ z¡ČxĎ ’Ğ MylËĂ bĎŇ xĞ wĲČ hŇ rÌĎYĎ hŇ qĎ yzĳĂxĹhĲĆ 25

ySĄÄ nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ hĎ ytĳĆŇ bŇŁ xŁ rĘBĂ hĎ yr¡ĆCxbČŇ Cl¿ jĘ yĂ NkËĄŇ lĎ : yWĲĂ oWmĘ tŇ y¡ČrĘqĂ hŇ QĎ hĂ êĘ 26

S’¡Ą yêĂ ~¿Č hĂ wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉCUDČÄ yĂ hŇ mąĎ xĎ lĘ UĂ hČ 27

: dŇ dĲĎŇ hĞ =NBĆ tŇ on¿mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ qWĆ UĳĎ DČ tŇ măČ oxBĘ
lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ro~’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉhJĎ hĂ rSąĆ ’Ğ roYę xĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lĘ CĲ ű rdăĎŇ qĄlĘ 28

: MdĆŇ qĲĆ=ynĄBĘ =tŇ ’Ć Cd¡Ň dĘŇ SĲĎ wĘ rdĎŔ qĄ=l’Ć Clă ‘Ğ CmCqť hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł
C’ă WĘ yĂ Mh¡Ć yQĄ mČ gĘŇ C MhËĆ ylĄ JĘ =lkĎŇ wĘ MhÌĆ ytĄŇ o‘yrĂyĘ CxuĎŔ yĂ ÉMnĎ’Ň YŁ wĘ MhąĆ ylĄ hĽ’ĲĎ 29

CqymÌĂ ‘Ę hĆ dŇ ’ÁŁ mĘ CdŇ eĚÄ žCsnĚ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ rog¡ŇmĎ MhËĆ ylĄ ‘Ğ C’Ì rĘqĲĎ wĘ MhĳĆ lĎ 30

r~ąČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ MkĆÁ ylĄ ‘Ğ Z‘ČÄ yĎ=yJĲĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ roY¡ xĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ tŇ bĆŇ SËĆ lĎ
yoG¿=l’Ć Clę ‘Ğ CmCqă : hŇ bĲĎŇ SĎ xĞmĲČ M¡ hĆř ylĄ ‘Ğ bŇ S¿Č xĎ wĘ hŇ YĎŔ ‘Ą É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ 31

dŇ d¿ĎŇ BĎ ol¡ xČ yrËĂbĘŇ =âlĲ wĘ MyĂtÌČŇ lĎ dĘŇ =âl hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ xTČ b¡ĆŇ lĎ bŇ S¿Ą oy wylËĄSĘ
=lkĎŇ lĘ Myt¿ĂŇ rĂzĄwĘ llĎŔ SĎ lĘ ÉMhĆ ynĄqĘ mĂ Nomą hĞ wĲČ zbČę lĎ MhĆÁ yQĄ mČ gĘŇ CyÄhĎ wĘ : CnJĲŁ SĘ yĂ 32

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Md¡ĎŇ y’Ą =tŇ ’Ć ’yb¿ĂŇ ’Ď wyrËĎbĎŇ ‘Ğ=lJĎ mĂ C hŇ ’ĳĎ pĄŇ yYăĄCYqĘ xČ Cr¡
Sy’ĂŔ ÉMSĎ bŇ S¿Ą yĄ=âlĲ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č hŇ m¡Ď mĎ SĘ MyeËĂêČ No‘¿mĘ lĂ roYÁ xĎ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ 33

hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yÌĎhĎ rSĆÄ ’Ğ : MdĲĎŇ ’Ď =NBĆ HB¡Ď rCg¿Ň yĎ=âlĲ wĘ 34

=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ I¿ĎqĂ dĘŇ YĂ tŇ CkËŇ lĘ mČ tŇ ySĂę ’Ň rĄBĘ MlĳĎ y‘Ą=l’Ć ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ=l’Ć
tŇ SĆ qăĆ=tŇ ’Ć rb¡ĄŇ SŁ yn¿ĂnĘ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ 35

tŇ oxę Cr ‘BăČ rĘ’Č MlĎÁ y‘Ą=l’Ć ytĂÄ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : MtĲĎŇ rĎCbĲŇ GĘ tŇ yS¡Ă ’Ň rĄ MlĳĎ y‘Ą 36

hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âlwĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ oxă rĚhĎ lk¡ŇŁ lĘ MytĂŔ rĂ zăĄwĘ MyĂmČŔ èĎ hČ tŇ oYă qĘ É‘BČ rĘ’Č mĲĄ
ywgh

.w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MkĆylĄ‘Ğ ’"sb ,yrq MkĆylĄ‘Ğ v.30 .Tm
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37 ynĄÄpĘŇ l MlĎ y‘Ąţ=tŇ ’Ć yêăĂ êČxĘ hČ wĘ : MlĲ w‘ř yx¿Ą DĘnĂ MS¡Ď ’ob¿Ň yĎ=âlĲ rSËĆ ’Ğ yoGŔ hČ
Nor¿xĞ=tŇ ’Ć hŇ ‘ËĎrĎ ű MhÌĆ ylĄ ‘Ğ ytĂÄ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ MSĎę pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ wĘ MhĆÁ ybĄŇ yĘ’ĲŁ
: MtĲĎŇ o’ yt¡ĂŇ oQJČ dŇ ‘¿Č bŇ rĆxĆŔ hČ =tŇ ’Ć ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ yêąĂ xĘ QČ SĂ wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yj¡Ă ’Č

38 : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Myr¡ĂWĎ wĘ ëŇ lĆ m¿Ć MèËĎ mĂ yê¿Ă dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ MlĳĎ y‘ĄBĘ y’¡Ă sĘ kĂŇ yê¿Ă mĘ WČ wĘ
39 : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Ml¡Ď y‘Ą tŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć bŇ CS’Ď MymĂę IĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ ű hŇ yăĎhĎ wĘ

n Chy¿ĎmĘ rĘyĂ dŇ y¡ČBĘ MyDĳĂWĘ JČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć lb¡ĆŇ BĎ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ
2 CdŇ xĳĄ kČŇ êĘ =l’Č C‘ym¡Ă SĘ hČ snĄŔ =C’WĘ CĲ ÉC‘ymĂÄ SĘ hČ wĘ MyąĂoGbČŇ CdŇ yGĂÄhČ : ’ybĲĂŇ eĎhČ

hĎ yBĆŔ YČ ‘Ğ CSybăĂŇ hŁ ëŇ dĎŔ rŁ mĘ tŇ xăČ É lBĄ Syb¿ĂŇ hŁ lbĆÁ bĎŇ hŇ dĎÄ JĘ lĘ nĂ žCrmĘ ’Ă
3 ÉHYĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć tŇ ySąĂ yĎ=’ChĲ Nopę ~Ď mĂ yoGÁ hĎ ylĆÄ‘Ď žhlĎ ‘Ď yJăĂ : hĎ ylĲĆ CQGĂ Cêx¡Č

: CkŇ lĲĎ hĎ CdŇ n¿Ď hŇ m¡Ď hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ Md¿ĎŇ ’Ď mĲĄ HBĳĎ bŇ S¡Ą oy hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ hŇ UĎŔ SČ lĘ
4 hŇ UĎ h¿Ą l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’bÌŇŁ yĎ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄbĎŇ C hŇ UĎ hĄÁ hĎ MymĂÄ IĎBČ

: CSuĲĄbČŇ yĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĄŔ yĄ ÉokŇ bĎŇ C ëŇ olą hĎ wDĳĎxĘ yČ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ C
5 Ml¡Ď o‘ tŇ yr¿ĂBĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć CwălĘ nĂ wĘ C’BŁ ť MhĳĆ ynĄpĘŇ hŇ eĎhăĄ ëŇ rĆD¡Ć Cl’ĎŔ SĘ yĂ NoIăYĂ sŘ30

6 Myr¡ĂhĎ MC‘Ŕ tĘŇ hĂ MhăĆ y‘ĄrŁ yUĂŔ ‘Č hŇ yĎhĎ ÉtodŇ bĘŇ ’ĲŁ N’Ň YąŁ : xČ kĲĄŇ èĎ tĂŇ âl¿
7 MhăĆ y’Ą YĘ omĲ =lJĎ : MYĲĎ bĘŇ rĂ Cx¡ kĘŇ SĲĎ CkŇ lĎŔ hĎ Éh‘ĎbĘŇ GĂ =l’Ć rhąČ mĄ MybĂŇ bĄŇ oS

=hŇ wĄnĘ ÉhoĎhylĲČ C’ą TĘ xĲĎ rSĆÄ ’Ğ tŇ xČ êČę MSĳĎ ’Ę nĆ âlă Cr¡mĘ ’ĲĎ Mh¿Ć yrĄYĲĎ wĘ MClŔ kĎŇ ’Ğ
8 lbĆŔ BĎ ëŇ oêămĂ CdŇ nĚť : hoĲĎhyĘ Mh¡Ć ytĄŇ obĲŇ ’Ğ hŇ w¿ĄqĘ mĂ C qdĆŇ YĆŔ
9 ykĂÃ nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ yJăĂ : N’Ň YĲŁ =ynĄpĘŇ lĂ Myd¡ĂŇ Cê‘ČJĘ CyěhĘ wĲĂ w’ř Yĳ y MyD¡ĂWĘ JČ ZrĆ’¿ĆmĄ C

CkŇ rĘ‘ăĎwĘ NopŔ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMylĂ dŇŁ GĘ MyąĂoG=lhČ qĘ lbĆÁ BĎ =l‘Č hŇ lĆÄ‘ĞmĲČ C žry‘Ă mĄ
10 hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ : MqĲĎ yrĄ bŇ CS¡ yĎ âl¿ lyJĂŔ SĘ mČ roBă gĂŇJĘ Éwy~Ď xĂ dŇ kĳĄŇ QĎ êĂ Mè¡Ď mĂ HlĎŔ
11 yJăĂ yxĂ mĘ WĘ tĂŇ yJąĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ C‘B¡Ď WĘ yĂ hĎ yl¿Ć lĘ SŁ =lJĎ llĳĎ SĎ lĘ MyD¡ĂWĘ kČŇ

: MyrĲĂBĂ ’ĞJĲĎ ylĂ hĞYĘ tĂŇ wĘ hŇ SĎŔ dĎŇ hŇ lăĎ gĘŇ‘ĆJĘ ySĂ CpŇ tĎŇ yJĂ ť ytĳĂŇ lĎ xĞ nĲČ ys¡ĄSŁ yzĂlĘ ‘ĞtĲČŇ
12 rB¡Ď dĘŇ mĂ MyĂŔoG tŇ yrăĂxĞ’ĲČ ÉheĄhĂ MkĳĆŇ êĘ dĘŇ lČ oyĲ hŇ r¡ĎpĘŇ xĎ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉMkĆŇ UĘ ’Ă hŇ SĎ oBą
13 lJŁ ť HQĳĎ JĚ hŇ m¡Ď mĎ SĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ bŇ SĄŔ tĄŇ âlă ÉhoĎhyĘ PŇ YĆuąĆmĂ : hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞwĲČ hŇ I¿ĎYĂ
14 ű lbąĆŇ BĎ =l‘Č CkÄ rĘ‘Ă : hĎ ytĲĆŇ oJmČ =lJĎ =l‘Č qr¡Ł SĘ yĂwĘ Mè¿Ł yĂ lbĆŔ BĎ =l‘Č rbăĄŇ ‘Ł

ho¡ĎhylĲČ yJ¿Ă ZxĳĄ =l’Ć Cl¡ mĘ xĘ êČ =l’ĲČ hĎ ylĆŔ ’Ą CdăŇ yĘ tŇ SĆ qĆŔ ykĄŇ rĘDăŁ =lJĎ ÉbybĂŇ sĎ
h’Tx
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.8 .n .w"dw b"d Nkw yrqw bytk MlĎ y‘Ą ’"sb ,yrq MlĎ y‘Ą ,bytk MlĎ o‘ v.36

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk C’YĄ ’"sb ,yrq C’YĄ ,bytk C’YĄyĄ v.8
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Cs¡ rĘhĆ nĲĆ hĎ ytĆŇ IŁ wĂSĘ ’Č ÉClpĘŇ nĲĎ HdĎŔ yĎ hŇ năĎtĘŇ nĲĎ ÉbybĂŇ sĎ hĎ yląĆ‘Ď C‘yrĂÄ hĎ : hŇ ’Ď TĲĎ xĎ 15

=CW‘Ğ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ HbĎŔ CmqĘ eăĎhĂ É’yhĂ ho¿ĎhyĘ tŇ mČÄ qĘ nĂ žyJĂ hĎ ytĳĆŇ omoxĲ
bŇ rĆxăĆ ÉynĄjĘ mĂ ryYĳĂqĎ tŇ ‘ăĄBĘ lG¡ĎmČ Wp¿ĄŇ tŇŁ wĘ lbĆŔ BĎ mĂ É‘ČrĄÄ oz CtąŇ rĘJĂ : HlĲĎ 16

: CsnĲĚyĎ oY¡ rĘ’Č lĘ Sy’¿Ă wĘ CnŔ pĘŇ yĂ ÉoU‘Č=l’Ć Sy’ąĂ hŇ nĎŔ oIhČ
rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉolkĎŇ ’Ğ NoSą ’Ň rĂhĲĎ CxyDĳĂhĂ tŇ oyărĎ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ hŇ rËĎCzpĘŇ hŇ WÌĆ 17

: lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć r~¡Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ omŔ ~Ę ‘Ă ÉNorxĞ’ĲČ hĎ hŇ ząĆwĘ
=l’Ć dŇ qËĄpŇŁ yn¿ĂnĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 18

yêąĂ bĘŇ bČŇ SŁ wĘ : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć yêĂ dĘŇ q¡ČjĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ oYĳrĘ’Č =l’Ć wĘ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć 19

MyĂrËČpĘŇ ’Ć rh¿Č bĘŇ C NSĳĎ BĎ hČ wĘ lm¡Ć rĘJČ hČ hŇ ‘¿ĎrĎwĘ ChwĄŔ nĎ=l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’yhĂÁ hČ tŇ ‘ĄÄ bĎŇ C žMhĄ hĎ MymăĂ IĎBČ : oSĲ pĘŇ nČ ‘B¿Č WĘ êĂ dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hČ wĘ 20

hŇ nĎ y’Ň YĳĆUĎ tĂŇ âlă wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ ’Ň F¿Ł xČ =tŇ ’Ć wĘ CenĆŔ y’Ą wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ NwąŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć SuČÂbĚŇ yĘ
ÉMyĂtČÄ rĎmĘ ZrĆ’ąĎhĎ =l‘Č : ry’ĲĂ SĘ ’Č rS¿Ć ’ĞlĲČ xl¡Č sĘ ’Ć yJ¿Ă 21

hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ MrąĄxĞhĲČ wĘ bŇ rÄŁ xĞ dŇ oqĳjĘ yb¡ĄŇ SĘ oyĲ=l’Ć wĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď hŇ lăĄ ‘Ğ
ZrĆ’ĳĎBĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ loq¿ : ìŇ ytĲĂŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ hŇ WĄě ‘ĞwĲČ 22

hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ ëŇ y’ăĄ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ SyF¡Ă jČ rbĄŔ èĎ IĂwČ É‘DČgĘŇ nĂ ëŇ y’ąĄ : lodĲŇ GĎ rbĆŇ S¡Ć wĘ 23

âlă êĘ ’¡Č wĘ lbĆŔ BĎ ÉêĘ dĘŇ JČÄ lĘ nĂ =MgČŇ wĘ ëŇ ląĎ yêĂ SĘ qÄŁ yĎ : MyĲĂoGBČ lb¡ĆŇ BĎ hŇ UËĎ SČ lĘ 24

ÉhoĎhyĘ xtąČŇ jĎ : tŇ yrĲĂGĎtĘŇ hĂ ho¡ĎhybĲČŇ yJ¿Ă êĘ WĘ jČŔ tĘŇ nĂ =MgČŇ wĘ Ét’Ň YĄmĘ nĂ êĘ ‘ČdĳĎŇ yĎ 25

hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ň lĲČ ’yhĂę hŇ kăĎŇ ’Ň lĎ mĘ =yJĲĂ omĳ ‘Ę zČ ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć ’Y¡Ą oIwČ orŔ YĎ o’ă =tŇ ’Ć
hĎ CQ¿ sĎ hĎ ysĆŔ bĚŇ ’ĞmĲČ Cxă tĘŇ jĂ ÉZuĄmĂ HląĎ =C’BĲŁ : MyDĲĂWĘ JČ ZrĆ’¿ĆBĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ 26

hĎ yrĆŔ jĎ =lJĎ ÉCbŇ rĘxĂ : tŇ yrĲĂ’Ą SĘ Hl¡Ď =yhĂ êĘ =l’Č hĎ Cmĳ yrĂxĞhĲČ wĘ Mym¡Ă rĄ‘Ğ=omkĘŇ 27

MysËĂ nĎ loq¿ : MtĲĎŇ DĎqĚjĘ tŇ ‘¿Ą Mm¡Ď oy ’b¿ĎŇ =yJĂ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ yohă xbČŇ FĳĎ lČ Cd¡Ň rĘyĲĄ 28

CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉtmČ qĘ nĂ =tŇ ’Ć NoIęYĂ BĘ dŇ yGăĂhČ lĘ lbĳĆŇ BĎ ZrĆ’ăĆmĄ MyT¡Ă lĄ pĘŇ C
CnÌxĞ tŇ SĆ qĆÁ ykĄŇ rĘDÄŁ =lJĎ MyBĂ rČţ ű lbăĆŇ BĎ =l’Ć C‘ymăĂ SĘ hČ : olĲ kĎŇ yhĲĄ tŇ m¡Č qĘ nĂ 29

rS¿Ć ’Ğ lkËŇŁ JĘ HlĎŔ ‘ĽpĲĎŇ JĘ HlăĎ =CmQĘ SČ hŇ TĎŔ lĄ jĘ ÍyhĂ yĘ=l’Č bŇ ybĂę sĎ hĎ ylăĆ ‘Ď
NkËĄŇ lĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ =l’Ć hŇ dĎŇ z¡Ď hoËĎhyĘ=l’Ć yJÌĂ HlĳĎ =CW‘Ğ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎ 30

’Ch¡ hČ MoI¿BČ CUDËČyĂ Hê¿ĎmĘ xČ lĘ mĂ ySĄÄ nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ hĎ ytĳĆŇ bŇŁ xŁ rĘBĂ hĎ yr¡ĆCxbČŇ Cl¿ jĘ yĂ
ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=M’ĚnĘ NodŔ zĎ ÉìylĆÄ’Ą ynąĂnĘ hĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 31

ol¡ Ny’¿ĄwĘ lpČŔ nĎ wĘ ÉNodŇ zĎ lSąČ kĎŇ wĘ : ìŇ yêĲĂ dĘŇ qČ jĘ tŇ ‘¿Ą ì¡Ň mĘ oy ’B¿Ď yJËĂ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ 32

Myqm
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: wytĲĎŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ =lJĎ hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ wyrĎŔ ‘ĎBĘ ÉS’Ą yêĂ ~ąČ hĂ wĘ MyqĳĂmĄ
33 hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĄbĘŇ C l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ MyqËĂCS‘Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
34 hoąĎhyĘ qzĎęxĎ ű MlăĎ ’ĞGĲŁ : MxĲĎ QĘ SČ Cn¡’ĞmĲĄ MbĎŔ CqyzăĂxĹhĲĆ ÉMhĆ ybĄŇ SĲŁ =lkĎŇ wĘ wDĳĎxĘ yČ

ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ‘Č yGăĂrĘhĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ MbĳĎŇ yrĂ=tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂyĎ bŇ yr¿Ă omŔ SĘ Éto’bĎŇ YĘ
35 ybăĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ MyD¡ĂWĘ JČ =l‘Č bŇ rĆx¿Ć : lbĲĆŇ bĎŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ lĘ zyG¡ĂrĘhĂ wĘ
36 bŇ rĆx¿Ć Cl’ĳĎ nŁ wĘ MyD¡ĂBČ hČ =l’Ć bŇ rĆx¿Ć : hĎ ymĲĆ kĎŇ xĞ=l’Ć wĘ hĎ yr¡ĆWĎ =l’Ć wĘ lbĆŔ bĎŇ
37 bŇ rĆ‘ËĄhĎ =lJĎ =l’Ć wĘ oBę kĘŇ rĂ=l’Ć wĘ wysăĎ Cs=l’Ć bŇ rĆxĆÁ : CêxĲĎ wĎ hĎ yr¡ĆoBGĂ =l’Ć
38 bŇ rĆx¿Ł : CzEĲĎbĚŇ C hĎ yt¡ĆŇ rŁ YĘ o’=l’Ć bŇ rĆx¿Ć MySĳĂ nĎlĘ CyăhĎ wĘ Hk¡ĎŇ otŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ
39 NkĄę lĎ : CllĲĎ hŁ tĘŇ yĂ Mym¡Ă y’Ą bĎŇ C ’yhĂŔ ÉMylĂ sĂ jĘ ZrĆ’ąĆ yJăĂ CSbĳĄŇ yĎwĘ hĎ ym¡Ć ymĄ =l’Ć

Édo‘ bŇ S¿Ą tĄŇ =âlĲ wĘ hŇ nĳĎ‘ĞyĲČ tŇ onăBĘ Hb¡ĎŇ CbŇ SĘ y¿ĎwĘ MyIĂŔ’Ă =tŇ ’Ć ÉMyIĂYĂ CbąŇ SĘ yĲĄ
40 MdÌŇŁ sĘ =tŇ ’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ tŇ kČÄ jĄ hĘ mČ JĘ : rodĲŇ wĎ roD¿=dŇ ‘Č NoJ¡ SĘ tĂŇ âl¿ wĘ xYČ nĆŔ lĎ

=âlĲ wĘ Sy’ĂŔ ÉMSĎ bŇ S¿Ą yĄ=âlĲ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hĎ yn¡ĆkĄŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ rËĎmŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ
41 MyBĂŔ rČ MykăĂŇ lĎ mĘ C É lodŇ GĎ yogąŇ wĘ NopĳŇ ~Ď mĂ ’B¡Ď M‘¿Č hŇ eËĄhĂ : MdĲĎŇ ’Ď =NBĆ HB¡Ď rCg¿Ň yĎ
42 CmxĄŔ rČyĘ âlă wĘ ÉhUĎ hĄÄ yr¿ĂzĎkĘŇ ’Č CqyzĂęxĞ yĲČ NdÂŁ ykĂŇ wĘ tŇ SĆ qăĆ : ZrĆ’ĲĎ =ytĄŇ JĘ rĘIČmĂ Cr‘¡Ł yĄ

hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉSy’Ă JĘ ëŇ Crę ‘Ď CbŇ JĳĎ rĘyĂ Mys¡Ă Cs=l‘Č wĘ hŇ mĆŔ hĹyĲĆ MIăĎJČ ÉMlĎ oq
43 ÉhrĎYĎ wydĳĎŇ yĎ CpăŇ rĎwĘ M‘¡ĎmĘ SĂ =tŇ ’Ć lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ‘mÌČ SĎ : lbĲĆŇ BĎ =tŇ BČ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď
44 ÈNDĄrĘIČhČ No’ă GĘ mĂ hŇ lĆÄ‘ĞyĲČ hŇ yĄÂrĘ’Č JĘ hŇ eĄhĂ ţ : hŇ dĲĎŇ lĄ oIJČ lyx¡Ă ChtĘŇ qČŔ yzĂxĹhĲĆ

dŇ qĳŁ pĘŇ ’Ć hĎ ylăĆ ’Ą rCx¡ bĎŇ ym¿Ă C hĎ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉMYwřr’ hŇ ‘ĎGąĂ rĘ’Č =yJĲĂ ůNtĎŇ y’Ą hŇ wăĄnĘ =l’Ć
45 NkĄÂ lĎ : ynĲĎpĎŇ lĘ dŇ m¡Ł ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĆŔ rŁ hŇ zăĆ=ymĲĂ C yeĂ dĆŔ ‘Ă oy ymăĂ C ÉynĂ omÄ kĎŇ ymąĂ yJăĂ

bŇ S¡Č xĎ rS¿Ć ’Ğ wytĎŔ obŇ SĘ xĘ mČÄ C lbĆŔ BĎ =l’Ć ÉZ‘Č yĎ rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ=tŇ YČ ‘Ğ C‘ămĘ SĂ
MyèËĂ yČ âl¿ =M’Ă N’Ň ~ŔŁ hČ yrăĄy‘Ă YĘ ÉMCbŇ xĎ sĘ yĂ âlą =M’Ă MyDĳĂWĘ JČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć

46 My¿ĂoGBČ hŇ q¡Ď‘Ď zĘC ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ S¡Ď ‘ĞrĘnĂ lbĆŔ bĎŇ hŇ WăĎ jĘ tĘŇ nĂ É loumĂ : hŇ wĲĆnĎ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ
: ‘mĲĎ SĘ nĂ

’n xČ Cr¡ ymĳĎqĎ bŇ lăĄ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć wĘ lbĆŔ BĎ =l‘Č ry‘ăĂmĄ ÉynĂ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
2 HYĳĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć Cq¡ qĘ bĲŇŁ ywĂ hĎ CrŔ zĄwĘ ÉMyrĂzĎ ű lbąĆŇ bĎŇ lĘ yêĂÄ xĘ QČ SĂ wĘ : tŇ yxĲĂ SĘ mČ
3 ÉërĄDŁ hČ ëŇ rŁ dĘŇ yĂ ëŇ rąŁ dĘŇ yĂ=l’ĲĆ : hŇ ‘ĲĎrĎ Moy¿BĘ bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ hĎ ylËĆ‘Ď Cy¿hĎ =yJĲĂ

Cmyr¡ĂxĞhĲČ hĎ yrĆŔ xĚBăČ =l’Ć ÉClmĘ xĘ êČ =l’ĲČ wĘ onĳ yŁ rĘsĂ BĘ l‘¡ČtĘŇ yĂ=l’Ć wĘ oêŔ SĘ qČ
4 : hĎ ytĲĆŇ oYCxBĘ Myr¡ĂuĎ dĚŇ mĘ C MyDĳĂWĘ JČ ZrĆ’ăĆBĘ Myl¡Ă lĎ xĞ Cl¿ pĘŇ nĲĎ wĘ : H’ĲĎ bĎŇ YĘ =lJĎ

yk
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ÉMYĎ rĘ’Č yJąĂ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĎhyĘmĲĄ wyhĎŔ Łl’ĹmĲĄ ÉhdĎŇ ChywĲĂ l’ąĄ rĎWĘ yĂ NmĎÄ lĘ ’Č =âlĲ yJĂ ţ 5

Sy’ăĂ ÉCTQĘ mČ C lbĆę BĎ ëŇ oêămĂ ű CsnăĚ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¡Ň uĘ mĂ MSĎŔ ’Ď hŇ ’ăĎ lĘ mĲĎ 6

’Ch¿ lCmě GĘ hoĎŔhylĲČ É’yhĂ hŇ m¿Ď qĎ nĘ tŇ ‘ĄÄ žyJĂ HnĳĎ wŁ ‘ĞBĲČ CUD¡ČêĂ =l’Č oSŔ pĘŇ nČ
ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ tŇ rĆJ¡ĆSČ mĘ hoĎŔhyĘ=dŇ yČBĘ É lbĆŇ BĎ bŇ hąĎ zĎ=soJ : HlĲĎ MQ¡Ą SČ mĘ 7

lb¡ĆŇ bĎŇ hŇ l¿Ď pĘŇ nĲĎ M’ËŁ tĘŇ jĂ : MyĲĂogŇ Cl¿ lĘ hŁ tĘŇ yĂ NJ¡Ą =l‘Č MyĂŔogŇ CtăŇ SĎ ÉHnĎ yIĄmĂ 8

Cn’Ň jĂ rĂ : ’pĲĄŇ rĎêĄ yl¡Č C’ HbĎŔ o’kĘŇ mČ lĘ ÉyrĂYĽ Cxą qĘ hĎ ylĆę ‘Ď ClylăĂ yhĄ rbĳĄŇ èĎ êĂ wČ 9

=l’Ć ‘gąČŇ nĎ=yJĲĂ oYĳrĘ’Č lĘ Sy’ăĂ ëŇ ¡ĄlnĄwĘ hĎ Cbě zĘ‘Ă hŇ tĎŇ jĎŔ rĘnĂ âlă wĘ É lbĆŇ BĎ =tŇ ’Ć
sŘ31 CnytĳĄŇ qŁ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ ’yY¿Ă oh : MyqĲĂ xĎ SĘ =dŇ ‘Č ’v¡Ď nĂ wĘ HTĎŔ jĎ SĘ mĂ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ 10

ÈMy~Ă xĂ hČ CrbăĄŇ hĎ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ NoIŔYĂ bĘŇ hŇ răĎjĘ sČ nĘ C C’BŁ ť 11

lb¿ĆŇ BĎ =l‘Č=yJĲĂ ydČŔ mĎ ykăĄŇ lĘ mČ ÉxČ CrÄ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ ry‘ăĂhĄ ůMyTĂ lĎ èĘ hČ C’ă lĘ mĂ
=l’Ć : olĲ kĎŇ yhĲĄ tŇ m¡Č qĘ nĂ ’yhĂŔ ÉhoĎhyĘ tŇ mąČ qĘ nĂ =yJĲĂ HtĳĎŇ yxĂ SĘ hČ lĘ ot¡Ň UĎ zĂmĘ 12

Cnyk¡ĂŇ hĎ MyrĂŔ mĘ SĲŁ ÉCmyqĂÄ hĎ rmĎŔ SĘ UĂ hČ ÉCqyzĂÄxĞhĲČ snĄę =C’WĘ lbĆÁ BĎ tŇ mÄŁ ox
yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć rB¡Ć DĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą hŇ WĎě ‘Ď=MGČ hoĎŔhyĘ MmăČ zĎ=MGČ yJĂ ť MybĳĂŇ rĘ’ĲŁ hĎ
tŇ U¿Č ’Č ëŇ ~¡ĄqĂ ’B¿Ď tŇ rĳŁ YĎ o’Ĳ tŇ B¡Č rČ MyBĂŔ rČ MyĂmăČ=l‘Č yêĂ nĘ kČŇ SŁ : lbĲĆŇ bĎŇ 13

ÉMdĎŇ ’Ď ëŇ ytąĂŇ ’Ň QĄ mĂ =M’Ă yJăĂ oSĳ pĘŇ nČBĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ‘BËČ SĘ nĂ : ëŇ ‘ĲĄYĘ BĂ 14

Nyk¿ĂŇ mĄ oxŔ kŇŁ BĘ ÉZrĆ’ĆÄ hŇ W¿Ą ‘Ł : dŇ dĲĎŇ yhĄ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď Cn¿‘Ď wĘ qlĆ IĆŔJČ 15

Nom¿ hĞ oêÁ êĂ loqÄ lĘ : MyĂmĲĎ SĎ hŇ T¿Ď nĎ ot¡Ň nĎ CbŇ tĘŇ bĂŇ C otĳŇ mĎ kĘŇ xĎ BĘ lb¡ĄŇ êĄ 16

hŇ WĎŔ ‘Ď ÉrTĎ UĎ lČ MyqąĂrĎBĘ ZrĆ’ĳĎ=hŇ YĄqĘ mĂ My’¡Ă WĂ nĘ l‘Č I¿ČwČ MyĂmČŔ èĎ BČ ÉMyĂmČÄ
PŇ r¡ĄYŁ =lJĎ Syb¿ĂŇ hŁ tŇ ‘ČDČŔ mĂ ÉMdĎŇ ’Ď =lJĎ r‘ąČbĘŇ nĂ : wytĲĎŇ rŁ YĘ ’Ł mĄ xČ Cr¡ ’YĄ I¿Ł wČ 17

hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ hŇ UĎ hĄŔ lbĆŇ hăĆ : MBĲĎ xČ Cr¿=âlwĘ oJ¡ sĘ nĂ rqĆS¿Ć yJËĂ lsĆ jĳĎ mĂ 18

rYąĄoy=yJĲĂ bŇ oqę ‘ĞyĲČ qlĆ xăĄ hŇ QĆ ’ĄÁ kĘŇ =âlĲ : CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ Mt¡ĎŇ DĎqĚjĘ tŇ ‘¿ĄBĘ My‘ĳĂêĚ‘Ę êČ 19

: omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ otĳŇ lĎ xĞ nĲČ TbĆŇ S¡Ą wĘ ’ChŔ É lJŁ hČ
ì¡Ň bĘŇ yê¿Ă xČ SĘ hĂ wĘ MyĂŔoG ÉìbĘŇ yêąĂ YĘ jČ nĂ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ yl¡Ą JĘ ylĂŔ hŇ êăĎ’Č =ZjĄ mČ 20

: obĲŇ kĘŇ rŁ wĘ bŇ kĆŇ r¡Ć ìŔ bĘŇ yêăĂ YĘ jČ nĂ wĘ obĳŇ kĘŇ rĲŁ wĘ sCs¡ ìŔ bĘŇ yêăĂ YĘ jČ nĂ wĘ : tŇ okĲŇ lĎ mĘ mČ 21

ìŔ bĘŇ yêăĂ YĘ jČ nĂ wĘ r‘ČnĳĎwĎ NqăĄzĎ ì¡Ň bĘŇ yê¿Ă YĘ jČ nĂ wĘ hŇ èĎŔ ’Ă wĘ Sy’ăĂ ÉìbĘŇ yêąĂ YĘ jČ nĂ wĘ 22

rJăĎ ’Ă ì¡Ň bĘŇ yê¿Ă YĘ jČ nĂ wĘ orŔ dĘŇ ‘ĆwĘ hŇ ‘ăĆrŁ ÉìbĘŇ yêąĂ YĘ jČ nĂ wĘ : hŇ lĲĎ CtŇ bĘŇ C rCx¡ BĎ 23

ybăĄŇ SĘ oyĲ ű lkăŇŁ lĘ C lbĆÁ bĎŇ lĘ yêĂÄ mĘ QČ SĂ wĘ : MynĲĂ gĎŇsĘ C tŇ ox¡ jČ ìŔ bĘŇ yêăĂ YĘ jČ nĂ wĘ oDĳmĘ YĂ wĘ 24

: hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ NoI¡YĂ bĘŇ CW¿ ‘Ď=rSĆ ’Ğ MtËĎŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ tŇ ’ÌĄ MyDĂę WĘ kČŇ
ynnh
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51:25—42 hymry 773

25 tŇ yx¡Ă SĘ UČ hČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉtyxĂ SĘ UČ hČ rhąČ ìŇ ylĆÁ’Ą ynĂÄ nĘ hĂ
My‘ĂŔ lĎ iĘ hČ =NmĂ ÉìyêĂÄ lĘ GČlĘ gĂŇ wĘ ìŇ ylĆę ‘Ď ydĂÁ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ yTĂÄ nĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć

26 NbĆŇ ’¡Ć wĘ hŇ eĎŔ pĂŇ lĘ NbĆŇ ’ăĆ ÉìUĘ mĂ Cxą qĘ yĂ=âlĲ wĘ : hŇ pĲĎŇ rĄWĘ rh¿Č lĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ C
27 ZrĆ’Ďę BĎ snăĄ=C’WĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ MlËĎ o‘ tŇ om¿ mĘ SĂ =yJĲĂ tŇ odĳŇ sĎ omĲ lĘ

tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ hĎ ylËĆ‘Ď C‘ymÌĂ SĘ hČ MyĂŔoG ÉhĎ ylĆÄ‘Ď CSą DĘqČ ÉMyĂoGBČ rpąĎŇ oS C‘Ä qĘ êĂ
: rmĲĎ sĎ qlĆ y¿ĆJĘ sCs¡ =Cl‘ĞhĲČ rsĎŔ pĘŇ TĂ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď CdąŇ qĘ jĂ znĳĎJĘ SĘ ’Č wĘ yeăĂmĂ Tr¡ČrĎ’Ğ

28 hĎ ynĳĆgĎŇsĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hĎ yt¡ĆŇ oxjČ =tŇ ’Ć ydČŔ mĎ ykăĄŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć ÉMyĂogŇ hĎ yląĆ‘Ď CSÄ DĘqČ
29 hŇ mĎ qąĎ yJăĂ lxĳŁ êĎ wČ ZrĆ’¡ĎhĎ S‘¿ČrĘêĂ wČ : oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ ZrĆ’¿Ć=lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ

Ny’¿ĄmĄ hŇ U¡Ď SČ lĘ lbËĆŇ BĎ ZrĆ’ÌĆ=tŇ ’Ć MCWÂ lĎ hoĎŔhyĘ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ É lbĆŇ BĎ =l‘Č
30 hŇ t¿ĎŇ SĘ nĎ tŇ odŔ YĎ UĘ BČ ÉCbŇ SĘ yĲĎ MxĄę QĎ hĂ lĘ lbĆÁ bĎŇ yrĄÄ oBgĂŇ žCldĘŇ xĲĎ : bŇ SĲĄ oy
31 ZrąĎ : hĎ yxĲĆ yrĂbĘŇ Cr¿BĘ SĘ nĂ hĎ yt¡ĆŇ nŁ JĘ SĘ mĂ CtŇ y~¿Ă hĂ MySĳĂ nĎlĘ CyăhĎ Mt¡ĎŇ rĎCbĲŇ gĘŇ

lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉdyGĂ hČ lĘ dŇ yGĳĂmČ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ dŇ yG¡ĂmČ C ZCrŔ yĎ ÉZrĎ=tŇ ’Ň rČqĘ lĂ
32 MyU¡Ă gČŇ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ CWjĎŔ tĘŇ nĂ tŇ orăBĎ ‘Ę UČ hČ wĘ : hŇ YĲĆ uĎ mĂ or¡y‘Ă hŇ d¿ĎŇ JĘ lĘ nĂ =yJĲĂ
33 hŇ kÄŁ žyJĂ : ClhĲĎ bĘŇ nĂ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ yS¿Ą nĘ ’Č wĘ S’ĳĄ bĎŇ CpăŇ rĘWĲĎ

HkĳĎŇ yrĂdĘŇ hĂ tŇ ‘ăĄ NrĆg¡ŇŁ JĘ lbĆě BĎ =tŇ BČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÁ ’Ď
34 Èr~Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ wnřmę mh wnlăřk’ : HlĲĎ ryY¡Ă uĎ hČ =tŇ ‘ĲĄ hŇ ’Ď b¿ĎŇ C T‘ČŔ mĘ dŇ o‘ă

ynĳĎdĎŇ ‘ĞmĲĄ oW¡ rĄkĘŇ ’Q¿Ď mĂ NyeĂŔ êČJČ Éwnř‘Ä lb qyrĂŔ ylăĂ JĘ ÉwngÄ yYř h ů lbĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ
35 =l’Ć ÉymĂ dĎŇ wĘ NoIĳYĂ tŇ bĆŇ SăĆ yŁ rm¡Č ’Ň êŁ lbĆŔ BĎ =l‘Č ÉyrĂ’Ą SĘ C ysąĂ mĎ xĞ : wnřxĲ ydh
36 rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ rm¡Č ’Ň êŁ MyDĂŔ WĘ kČŇ ybăĄŇ SĘ yĲŁ

=tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ rČÄ xĞhĲČ wĘ ëŇ tĳĄŇ mĎ qĘ nĂ =tŇ ’Ć yê¡Ă mĘ uČ nĂ wĘ ëŇ bĄŔ yrĂ=tŇ ’Ć ÉbrĎ=ynĂ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ
37 MyeËĂêČ =No‘mĘ ű MyQÌĂ gČŇlĘ ű lbĆÄ bĎŇ žhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ : HrĲĎoqmĘ =tŇ ’Ć yê¡Ă SĘ bČŇ ohĲ wĘ HUĎŔ yČ
38 yr¿ĄogŇJĘ Cr¡‘ĞnĲĎ CgŇ’ĳĎ SĘ yĂ MyrăĂpĂŇ JĘ JČ wD¡ĎxĘ yČ : bŇ SĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ hŇ q¡ĎrĄSĘ C hŇ U¿Ď SČ
39 CzŁlŔ ‘ĞyĲČ N‘ČmăČ lĘ ÉMyêĂ rĘJČ SĘ hĂ wĘ MhĆę yêĄSĘ mĂ =tŇ ’Ć tŇ ySăĂ ’Ď MUĎÂxĚBĘ : tŇ oyĲrĎ’Ğ
40 MyrăĂkĎŇ JĘ Md¡ĄŇ yrĂo’Ĳ : hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ CYyqĳĂyĎ âlă wĘ Ml¡Ď o‘=tŇ nČSĘ Cn¿SĘ yĲĎwĘ
41 tŇ QăČ hĂ êĘ Wp¡ĄŇ êĎêĂ wČ ëŇ SČŔ SĄ hŇ dăĎŇ JĘ lĘ nĂ ëŇ y’Ą ť : MydĲĂŇ Cê‘Č=M‘Ă Myl¡Ă y’Ą JĘ xČ obĳŇ TĘ lĂ
42 lb¡ĆŇ BĎ =l‘Č hŇ l¿Ď ‘Ď : MyĲĂoGBČ lb¡ĆŇ BĎ hŇ UËĎ SČ lĘ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ ëŇ y’ăĄ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ

Myh
ynĂmČmĎhĞ ,bytk CnmĎmĎhĞ v.34 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĂlČ kĎ ’Ğ ’"sb ,yrq ynĂlČ kĎ ’Ğ ,bytk CnlĎ kĎ ’Ğ v.34 .’n
Nkw yrqw bytk ynĂ gČy~Ă hĂ ’"sb ,yrq ynĂ gČy~Ă hĂ ,bytk CngĎy~Ă hĂ v.34 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĂmČmĎhĞ ’"sb ,yrq
,bytk CnxĎ ydĂhĹ v.34 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĂ‘ČlĎ BĘ ’"sb ,yrq ynĂ‘ČlĎ BĘ ,bytk Cn‘ĎlĎ BĘ v.34 .w"dw b"d

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĂxĎ ydĂhĹ ’"sb ,yrq ynĂxĎ ydĂhĹ
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774 hymry 51:43—59

hŇ IăĎYĂ ZrĆ’¡Ć hŇ UĎŔ SČ lĘ ÉhĎ yrĆÄ ‘Ď CyąhĎ : hŇ tĎŇ sĲĎ kĘŇ nĂ wyQ¡Ď GČ Nom¿ hĞBĲČ MIĳĎhČ 43

: MdĲĎŇ ’Ď =NBĆ Nh¡Ą BĎ rb¿ŇŁ ‘ĞyĲČ=âlwĘ Sy’ĂŔ =lJĎ ÉNhĄ BĎ bŇ SąĄ yĄ=âlĲ ZrĆ’Ćę hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞwĲČ
Cr¿hĞ nĘ yĂ=âlĲ wĘ wyjĂŔ mĂ Éo‘lĘ BĂ =tŇ ’Ć ytąĂŇ ’Ň YĄhŁ wĘ lbĆę bĎŇ BĘ lBĄÁ =l‘Č yêĂÄ dĘŇ qČ pĲĎŇ C 44

CT¡ QĘ mČ C yUĂŔ ‘Č ÉHkĎŇ oêmĂ C’ą YĘ : hŇ lĎ pĲĎŇ nĎ lb¡ĆŇ BĎ tŇ m¿Č ox=MGČ MyĳĂoG dŇ o‘¡ wylËĎ ’Ą 45

C’Ŕ rĘytĲĂŇ wĘ ÉMkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ ëŇ rąČyĄ=NpĆŇ C : hoĲĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¡xĞmĲĄ oSĳ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ 46

ÉhnĎèĎ BČ wyrąĎxĞ’ĲČ wĘ hŇ ‘Ďę CmèĘ hČ hŇ năĎèĎ bČŇ ’bÌĎŇ C ZrĆ’ĳĎBĎ tŇ ‘ČmăČ SĘ eĂ hČ hŇ ‘¡ĎCmèĘ BČ
My’ĂŔ BĎ MymăĂ yĎ hŇ eăĄhĂ ÉNkĄŇ lĎ : lSĲĄ mŁ =l‘Č lS¡Ą mŁ C ZrĆ’ĎŔ BĎ smăĎ xĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ CmèĘ hČ 47

Cl¿ jĘ yĂ hĎ yl¡Ć lĎ xĞ=lkĎŇ wĘ SobĳŇ êĄ HY¡Ď rĘ’Č =lkĎŇ wĘ lbĆŔ bĎŇ ylăĄ ysĂ jĘ =l‘Č ÉyêĂ dĘŇ qČÄ pĎŇ C
yJÌĂ MhĳĆ BĎ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ wĘ ZrĆ’ĎŔ wĎ MyĂmăČSĎ É lbĆŇ BĎ =l‘Č CnąeĘ rĂwĘ : HkĲĎŇ otŇ bĘŇ 48

ylăĄ lĘ xĲČ lj¡Ł nĘ lĂ lbĆě BĎ =MGČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Myd¡ĂŇ dĘŇ oèĲ hČ Hl¿Ď =’ř obŇ yĲĎ NopËŇ ~Ď mĂ 49

bŇ rĆxĆŔ mĄ MyTăĂ lĄ jĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ yl¿Ą lĘ xĲČ Cl¡ pĘŇ nĲĎ lb¿ĆŇ bĎŇ lĘ =MGČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 50

hŇ l¿Ć ‘ĞêĲČ MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉqoxrĎmĲĄ CrąkĘŇ zĂ CdŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ Ck¡Ň lĘ hĂ
yJĂ ť CnynĳĄjĎ hŇ U¡Ď lĂ kĘŇ hŇ t¿ĎŇ iĘ JĂ hŇ jĎŔ rĘxĆ Cn‘Ę măČ SĎ =yJĲĂ CnSĘ BŁ ť : MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =l‘Č 51

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą yS¡Ą DĘqĘ mĂ =l‘ĲČ MyrĂŔ zĎ C’BăĎ
=lkĎŇ bĘŇ C hĎ ylĳĆ ysĂ jĘ =l‘Č yê¡Ă dĘŇ qČ pĲĎŇ C hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ=hŇ eĲĄhĂ NkĄÂ lĎ 52

r~¡ĄbČŇ tĘŇ yk¿ĂŇ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ É lbĆŇ bĎŇ hŇ ląĆ ‘ĞtĲČŇ =yJĂ : llĲĎ xĎ qn¿Ł ’ĹyĲĆ HY¡Ď rĘ’Č 53

hŇ q¡Ď‘Ď zĘ loq¿ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Hl¡Ď MydËĂŇ dĘŇ SĲŁ C’bÌŇŁ yĎ yêĂę ’Ă mĲĄ HEĳĎ‘Ě MorămĘ 54

lbĆŔ BĎ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ dŇ dąĄŇ SŁ =yJĲĂ : MyDĲĂWĘ JČ ZrĆ’¿ĆmĄ lod¡Ň GĎ rbĆŇ S¿Ć wĘ lbĳĆŇ BĎ mĂ 55

No’¡ SĘ Nê¿Č nĂ MyBĂŔ rČ MyĂmăČJĘ ÉMhĆ yQĄ gČŇ Cmą hĎ wĘ lodĳŇ GĎ loqă hŇ eĎU¡Ć mĂ dŇ B¿Č ’Ă wĘ
hŇ t¡ĎŇ êĘ xĂ hĎ yrĆŔ oBGĂ ÉCdŇ JĘ lĘ nĂ wĘ dŇ dĄŔ oS É lbĆŇ BĎ =l‘Č hĎ yląĆ‘Ď ’bĎÄ žyJĂ : MlĲĎ oq 56

hĎ yrĆÄ WĎ yêĂ rĘJČ SĘ hĂ wĘţ : MQĲĄ SČ yĘ MQ¿Ą SČ ho¡ĎhyĘ tŇ olË mĚ GĘ l’ÌĄ yJăĂ MtĳĎŇ otŇ èĘ qČ 57

CYyqĳĂyĎ âlă wĘ Ml¡Ď o‘=tŇ nČSĘ Cn¿SĘ yĲĎwĘ hĎ yrĆŔ oBgĂŇ wĘ ÉhĎ ynĆÄgĎŇsĘ C hĎ ytąĆŇ oxjČ hĎ ymĆÁ kĎŇ xĞ wĲČ
hoăĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =M’ĚÄ nĘ 58

Myh¡Ă bŇŁ GĘ hČ hĎ yr¿Ć‘ĎSĘ C r‘ĎŔ rĘ‘ČtĘŇ êĂ r‘ăĄrĘ‘Č ÉhbĎŇ xĎ rĘhĲĎ lbąĆŇ BĎ tŇ omxŁ ţ tŇ o’ę bĎŇ YĘ
: CpŇ ‘ĲĄyĎwĘ S’¡Ą =ydĄŇ BĘ MyU¿Ă ’ĚlĘ C qyrËĂ=ydĄŇ BĘ MyUÌĂ ‘Č C‘Ä gĘŇ yĲĂwĘ Cê~ĳČ yĂ S’ăĄ BĎ

sŘ32 hŇ yăĎrĎWĘ =tŇ ’Ć ’ybĂę eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ ű hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ 59

lbĆŔ BĎ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIąĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć oêÂkĘŇ lĆ BĘ ůhyĎsĄ xĘ mČ =NBĆ ÈhIĎrĂnĄ=NbĆŇ
tnVb

.r"tw s"t ,+rt Nkw yrqw bytk C’obyĎ ’"sb ,g"n qwsp Nyy‘ : C’obyĎ rybs v.48

www.bibleist.ru



51:60—52:11 hymry 775

60 ChyĎęmĘ rĘyĂ bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ : hŇ xĲĎ CnmĘ rW¿Č hŇ y¡ĎrĎWĘ C okĳŇ lĘ mĎ lĘ tŇ y‘¡ĂbĂŇ rĘhĲĎ tŇ n¿ČSĘ BĂ
=lJĎ tŇ ’Ą ť dŇ xĳĎ ’Ć rpĆŇ săĄ =l’Ć lb¡ĆŇ BĎ =l’Ć ’ob¿Ň êĎ =rSĆ ’Ğ hŇ ‘ËĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ÌĄ

61 hŇ yĳĎrĎWĘ =l’Ć Chy¡ĎmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : lbĲĆŇ BĎ =l’Ć Myb¡ĂŇ tĚŇ JĘ hČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ
62 êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą tĎŇ ’Ň rĎŔ qĎ wĲĘ tĎŇ y’ĂŔ rĎwĲĘ lbĆŔ bĎŇ ìăŇ ’ĞbĲŇŁ JĘ

ÉoB=tŇ oyĲhĹ yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ otŔ yrĂkĘŇ hČ lĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =l’Ć êĎrĘBČÁ dĂŇ hŇ êĎÄ ’Č ÉhoĎhyĘ
63 ÉhyĎhĎ wĘ : hŇ yĲĆhĘ êĲĂ Ml¡Ď o‘ tŇ om¿ mĘ SĂ =yJĲĂ hŇ mĳĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ Md¡ĎŇ ’Ď mĲĄ lĘ bŇ SĄŔ oy

oê¡kĘŇ lČ SĘ hĂ wĘ NbĆŇ ’ĆŔ ÉwylĎ ‘Ď rSąŁ qĘ êĂ hŇ EĳĆhČ rpĆŇ iăĄ hČ =tŇ ’Ć ’r¡Ł qĘ lĂ ìŔ tĘŇ ŁQă kČŇ JĘ
64 ynăĄjĘ mĂ ÉMCqtĎŇ =âlĲ wĘ lbąĆŇ BĎ ‘qČÄ SĘ êĂ hŇ kĎŇ JĎ ţ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : tŇ rĲĎjĘ ëŇ oê¿ =l’Ć

: ChyĲĎmĘ rĘyĂ yr¿ĄbĘŇ DĂ hŇ eĎh¡Ą =dŇ ‘Č CpŇ ‘ĳĄyĎwĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď ’yb¿ĂŇ mĄ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ hŇ ‘Ďę rĎhĲĎ
bn tŇ xąČ ’Č wĘ okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ ÉhnĎSĎ tŇ xąČ ’Č wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ

Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ BĲČ lT¿ ymř x oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć
2 : MyqĲĂ yĎohĲ yĘ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ nĲĎbĘŇ QĂ mĂ
3 Mt¡ĎŇ o’ ok¿Ň ylĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č hŇ dĎŔ ChywĲĂ MĂlăČ SĎ CrĲyBĂ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ PŇ ’ăČ =l‘Č ű yJăĂ
4 tŇ y‘ĂÁ SĂ êĘ hČ hŇ nĎÄèĎ bČŇ žyhĂ yĘwČ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć BĘ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ dŇ r¿Ł mĘ IĂwČ wynĳĎjĎ l‘ăČmĄ

r~ČÄ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’BĎ ţ ůSdĆŇ xŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ ÈyrĂyWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ okę lĘ mĎ lĘ
Cn¿bĘŇ IĂwČ hĎ ylĳĆ‘Ď Cn¡xĞ IĲČwČĲ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l‘Č ÉolyxĄ =lkĎŇ wĘ ’Chą lbĆÁ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ

5 hŇ răĄWĘ ‘Ć yêăĄSĘ ‘Č dŇ ‘Č ť roYĳUĎ BČ ry‘¡ĂhĎ ’b¿ŇŁ êĎ wČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ qy¡ĄDĎ hĎ ylËĆ‘Ď
6 qz¿ČxĹIĲĆwČ SdĆŇ xŔŁ lČ hŇ ‘ăĎSĘ tĂŇ BĘ Éy‘Ă ybĂŇ rĘhĲĎ SdĆŇ xąŁ BČ : ChIĲĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ nĎŔ SĎ
7 ry‘Ăę hĎ ‘qăČBĎ êĂ wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ M‘¿ČlĘ MxĆ l¡Ć hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ wĘ ry‘ĳĂBĎ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ

r‘ČSąČ ëŇ rĆDĆÁ hŇ lĎ yĘlČę ry‘ĂÁ hĎ mĲĄ C’Ä YĘ IĲĄwČ žCxrĘbĘŇ yĂ hŇ mĎÃ xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ
bŇ ybĳĂŇ sĎ ry‘¡ĂhĎ =l‘Č MyD¿ĂWĘ kČŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ NGăČ=l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉMyĂtČÄ mŁ xŁ hĲČ =NyBĲĄ

8 CgŇ yv¿Ă IČwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMyDĂWĘ JČ =lyxĄ CpąŇ DĘrĘIĂwČ : hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇ rĆD¿Ć Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ
9 ÉCWjĘ tĘŇ IĂwĲČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ CYp¡ŇŁ nĎ olŔ yxĄ =lkĎŇ wĘ oxĳ rĄyĘ tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć

tŇ mĳĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ tĎŇ l¡Ď bĘŇ rĂ lbËĆŇ BĎ ëŇ lĆ mÌĆ =l’Ć otÁ ’Ł ClÄ‘ĞIĲČwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ’Ć
10 ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ TxÌČ SĘ IĂwČ : MyTĲĂ jĎ SĘ mĂ oê¡’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ
11 yn¿Ąy‘Ą=tŇ ’Ć wĘ : hŇ tĎŇ lĲĎ bĘŇ rĂBĘ Tx¿Č SĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿ĄWĎ =lJĎ =tŇ ’Ć MgËČŇ wĘ wynĳĎy‘ĄlĘ

hŇ lĎ bĆŔ BĎ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ Ch’ąĄ bĂŇ yĘwČ MyĂêČę SĘ xĚ nĘ bĲČŇ ChrăĄsĘ ’Č IĲČwČ rCĳĄ‘Ă ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ
whntyw

.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk lTČ CmxĞ ’"sb ,yrq lTČ CmxĞ ,bytk lTČ ymĂ xĞ v.1 .bn
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SdĆŇ xąŁ bČŇ C : otĲŇ om Moy¿=dŇ ‘Č tŇ D¡Ł qĚjĘ hČ =tybĲ bř Chn¿ĄêĘ IĂwČ 12

ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=‘SĲČ êĘ ÉtnČSĘ ’yhĂę SdĆŇ xŔŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ ÉySĂ ymĂ xĞhĲČ
yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ mËČ ‘Ď MyxĂŔ BĎ TČ =bŇ rČ ÉNdĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ ’BĎę lbĳĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ
ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć PŇ r¿Ł WĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ 13

: S’ĲĄ BĎ PŇ r¿ČWĎ lod¡Ň GĎhČ tŇ yB¿Ą =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ yêÌĄBĎ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ
rS¡Ć ’Ğ MyDĂŔ WĘ JČ lyxăĄ =lJĎ ÉCYtĘŇ nĲĎ bŇ ybĳĂŇ sĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ om¿ xŁ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ 14

MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ ű M‘ăĎhĎ rtĆŇ y¿Ć=tŇ ’Ć wĲĘ M‘ĎÁ hĎ tŇ oQÄDČmĂ C : MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ=tŇ ’Ć 15

Nomĳ ’Ď hĲĎ rtĆŇ yăĆ tŇ ’¡Ą wĘ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć ÉClpĘŇ nĲĎ rSąĆ ’Ğ ÉMylĂ pĘŇ eĲŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ ry‘Ăę BĎ
Nd¡ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ ry’Ăě SĘ hĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ oQă DČmĂ C : MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ Nd¡ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ hŇ lĎěgĘŇhĆ 16

rSăĆ ’Ğ tŇ SĆ xÁŁ eĘ hČ ydĄÄ CU‘Č=tŇ ’Ć wĘ : MybĲĂŇ gĘŇ yĲŁ lĘ C Mym¡Ă rĘkŇŁ lĘ MyxĳĂ BĎ TČ =bŇ rČ 17

ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ SĆ xËŁ eĘ hČ MyÌĎ=tŇ ’Ć wĘ tŇ onÂkŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĲĘ hoĎęhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ
tŇ oriĂ hČ ţ=tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ Mê¡ĎSĘ xĚ nĘ =lJĎ =tŇ ’Ć C’¿ WĘ IĂwČ MyDĳĂWĘ kČŇ CrăBĘ SĂ 18

tŇ ’ĄÄ wĘ tŇ oję JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ qăŁ rĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orÁ UĘ zČmĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ My‘ĂÄ IĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
MyjĂ iĂ hČ ţ=tŇ ’Ć wĘ : CxqĲĎlĎ Mh¡Ć bĎŇ Ct¿Ň rĘSĲĎ yĘ=rSĆ ’Ğ tŇ SĆ xËŁ eĘ hČ ylÌĄJĘ =lJĎ 19

=tŇ ’Ć wĘ tŇ orę nŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orăyiĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ oqÁ rĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ oêÄ xĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ
xq¡ČlĎ PŇ sĆ JĳĎ PŇ sĆ J¡Ć =rSĆ ’Ğ wĲČ bŇ hĎŔ zĎ ÉbhĎ zĎ rSąĆ ’Ğ tŇ oyŔqĂ nČUĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtojJČ hČ
rWąĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ rqĎÂBĎ hČ wĘ ÉdxĎ ’Ć MIąĎhČ MyĂnČęSĘ ű MydăĂŇ CU‘ČhĲĎ : MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ 20

tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ tŇ onŔ kŇŁ UĘ hČ tŇ xČ êăČ =rSĆ ’Ğ ÉtSĆ xÄŁ nĘ
MydĂę CU‘ČhĲĎ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myl¿Ă JĄ hČ =lJĎ Mê¡ĎSĘ xĚ nĘ lĂ lqĎŔ SĘ mĂ hŇ yăĎhĎ =âlĲ hoĳĎhyĘ 21

hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ TCxË wĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ dŇ UăĚ ‘ČhĲĎ hŇ mĎ oq ÉhUĎ ’Č hŇ rąĄWĘ ‘Ć hŇ nĆÄmŁ SĘ
tŇ SĆ xęŁ nĘ wylĎÁ‘Ď tŇ rĆtĆÄ kŇŁ wĘ : bŇ CbĲŇ nĎ tŇ o‘¡BĎ YĘ ’Č ‘B¿Č rĘ’Č oyËbĘŇ ‘Ď wĘ CeBĳĆ sĚ yĘ hŇ U¡Ď ’Č 22

=l‘ĲČ MynÌĂoUrĂwĘ hŇ kĎÄ bĎŇ WĘ C ůtoU’Č SmăĄ xĎ ÈtxČ ’Č hĲĎ tŇ rĆt¿ĆŇ JŁ hČ tŇ mČÄ oqwĘ
: MynĲĂ oUrĂwĘ yn¡ĂèĄ hČ dŇ CU¿ ‘ČlĲČ hŇ QĆ ’ËĄ kĎŇ wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ lJăŁ hČ bŇ yb¡ĂŇ sĎ tŇ rĆtËĆŇ oJhČ
=l‘Č hŇ ’ËĎ mĄ Myn¿ĂoUrĂhĲĎ =lJĎ hŇ xĎ Crĳ hŇ è¡Ď SĂ wĘ My‘¿ĂSĘ êĂ MynĂŔ UŁ rĂhĲĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ 23

S’Ň rŔŁ hĎ NhăĄ JŁ ÉhyĎrĎWĘ =tŇ ’Ć MyxĂę BĎ TČ =bŇ rČ xuăČIĂwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ k¡ĎŇ bĎŇ vĘ hČ 24

ry‘ĂÃ hĎ =NmĂ C : PŇ iĲČ hČ yr¿ĄmĘ SĲŁ tŇ SĆ Łl¡ SĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĳĆSĘ UĂ hČ NhăĄ JŁ hŇ y¡ĎnĘ pČŇ YĘ =tŇ ’Ć wĘ 25

hŇ ‘ĎÄ bĘŇ SĂ wĘ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č =l‘Č ű dŇ yqăĂpĎŇ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ dŇ xĎÁ ’Ć syrĂÄ sĎ žxqČ lĎ
rWăČ ÉrpĄŇ sŁ tŇ ’Ąę wĘ ry‘ĂŔ bĎŇ C’ă YĘ mĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĄpĘŇ y’ąĄrŁ mĄ MySĂÁ nĎ’Ğ
’bYh
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ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăČmĄ ÉSy’Ă Myè¿Ă SĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=tŇ ’Ć ’B¡Ă YĘ UČ hČ ’bĎŔ ~Ď hČ
26 MyxĳĂ BĎ TČ =bŇ rČ Nd¡ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ MtĎŔ o’ xuăČIĂwČ : ry‘ĲĂhĎ ëŇ ot¿Ň BĘ My’¡Ă YĘ mĘ eĂ hĲČ
27 lbÌĆŇ BĎ ëŇ lĆ mĆÄ žMtĎŇ o’ hŇ JăĆ IČwČ : hŇ tĎŇ lĲĎ bĘŇ rĂ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć MtËĎŇ o’ ëŇ lĆ IÌŁ wČ
28 hŇ zăĆ : otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘¿ČmĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ lgĆŇ I¿ĂwČ tŇ mĳĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ l¡Ď bĘŇ rĂBĘ MtËĄŇ mĂ yĘwČ

tŇ SĆ Łl¿ SĘ MydĂě ChyĘ ‘bČŇ SĆě =tŇ nČSĘ BĂ r~ĳČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ l¡Ď gĘŇhĆ rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ
29 r~ĳČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć hŇ n¿ĆomSĘ tŇ nËČSĘ BĂ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ
30 SŁlă SĎ tŇ nČÄSĘ BĂ : MyĂnĲĎSĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ SpĆŇ nĆě MĂlČŔ SĎ CrăymĂ

MydĂě ChyĘ MyxĂŔ BĎ TČ =bŇ rČ ÉNdĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ hŇ lĎę gĘŇhĆ ůr~Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ ÈMyrĂWĘ ‘ĆwĘ
Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č SpĆŇ nĆě=lJĎ hŇ èĳĎ mĂ xĞ wĲČ My‘ăĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ SpĆŇ nĆě

: tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ
31 MyąnĄSĘ BĂ hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ NkăĂŇ yĎohĲ yĘ ÉtClgĎŇlĘ hŇ nĎęSĎ ‘bČŇ SĆÁ wĎ MySĂÄ ŁlSĘ bĂŇ žyhĂ yĘwČ

ëŇ lĆ mĆÄ žëdČŇ rŁ mĘ lywăĂ’Ĺ ’WĎÃ nĎ SdĆŇ xĳŁ lČ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ Myr¿ĂWĘ ‘ĆBĘ SdĆŇ xŔŁ ÉrWĎ ‘Ď
ot¡Ň o’ ’Y¿Ą IŁ wČ hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ NykăĂŇ yĎohĲ yĘ ÉS’Ň rŁ =tŇ ’Ć otę kĚŇ lĘ mČ tŇ năČSĘ BĂ lbĆÁ BĎ

32 ’iÌĄ kĂŇ lĘ l‘ČUČę mĂ o’Ŕ sĘ JĂ =tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ tŇ obĳŇ TŁ oê¡’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ : ’ylĲřkh tŇ yB¿ĄmĂ
33 MxĆ lÌĆ lkČÄ ’Ď wĘ o’ĳ lĘ kĂŇ ydăĄŇ gĘŇBĂ tŇ ’¡Ą hŇ eĎěSĂ wĘ : lbĲĆŇ bĎŇ BĘ oê¡’Ă rS¿Ć ’Ğ MykĂŇ lĎ mĘ
34 tŇ ’ÌĄ mĄ oQÁ=hŇ nĎêĘ nĂ dŇ ymĂÄ êĎ žtxČ rĚ’Ğ otę xĎ rĚ’Ğ wĲČ : wIĲĎxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ dŇ ym¡Ă êĎ wynËĎpĎŇ lĘ

: wyIĲĎxČ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł otĳŇ om Moyă=dŇ ‘Č om¡ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ

G

+y ‘Vwhy[ Myrbg hyVnâŁ =lkw Nmysw ,Vmxw MyVVw tw’m VlVw Pl’ whymry rpsd yqwsp Mwks
x"k hymry[ hynnx rm’yw wyYxw .dsqttt Nmysw h‘br’w MyVVw tw’m VlVw Pl’ ’"n .]+b
MytVw MyVlV wytwtqspw .]T"y g"k rbdmb[ bzkyw l’ V’ ’l Nmysw MyVlVw dx’ wyrdsw .]’"y
Nwm’ Nk whyV’yl hrV‘ VlV Nm rpsh twnV .]b"y ’"n Mylht[ Myhl’ yl=’rb rwhT bl Nmysw

.Mymy trV‘w MyVdx hVVw hnV tx’w My‘br’ NwV’rh tybh brxV d‘ hdwhy Klm

The number of the verses of the book of Jeremiah is 1365. and the sign is, And
all THE MEN THEREOF were mighty [Joshua 10:2]. Other copies (say) 1364,
and the sign is, dsqttt. And its middle point is, And Hananiah spake [Jer 28:11].
And its sedarim are 31, and the sign is, God is NOT a man that He should lie (l
= 30, ’ = 1; Num 23:19). And its peseqot are 32, and the sign is, Create in me a
clean HEART, O God [Ps 51:12]. The years of the book are from the thirteenth

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’lĚJĘ hČ w’ ’ClJĘ hČ ’"sb ,yrq ’ClJĘ hČ ,bytk ’ylĂ JĘ hČ v.31
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778 hymry

year of Josiah son of Amon king of Judah unto the desolation of the first house,
41 years and 6 months and 10 days.
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l’qzxy

’ =ëŇ otĲŇ bĘŇ yn¿Ă’Ğ wĲČ SdĆŇ xŔŁ lČ hŇ èăĎ mĂ xĞBĲČ Éy‘Ă ybĂŇ rĘBĲĎ hŇ nĎęSĎ MySăĂ ŁlSĘ BĂ ű yhăĂ yĘwČ sŘ1

: MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ o’¿ rĘmČ hŇ ’¡Ć rĘ’Ć wĲĎ MyĂmČŔ èĎ hČ ÉCxêĘ pĘŇ nĂ rbĳĎŇ JĘ =rhČ nĘ =l‘ĲČ hŇ l¡Ď oGhČ
2 : NykĲĂŇ yĎoyĲ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ Cl¡ gĎŇlĘ tŇ ySĂŔ ymĂ xĞhĲČ hŇ năĎèĎ hČ ’yhĂ ť SdĆŇ xĳŁ lČ hŇ è¡Ď mĂ xĞBĲČ
3 MyD¡ĂWĘ JČ ZrĆ’¿ĆBĘ NhËĄ JŁ hČ yzÌĂCB=NBĆ l’Ň qĄÄ zĘxĆ yĘ=l’Ć hoĎhyĘţ=rbČŇ dĘŇ hŇ yăĎhĎ hŇ yăŁ hĎ
4 xČ CrÄ žheĄhĂ wĘ ’rĆ’ĄÃ wĎ : hoĲĎhyĘ=dŇ yČ MS¡Ď wylËĎ ‘Ď yh¿Ă êĘ wČ rbĳĎŇ JĘ =rhČ nĘ =l‘ĲČ

bŇ ybĳĂŇ sĎ ol¡ HgĲČŇ n¿Ł wĘ tŇ xČ uČŔ lČ tĘŇ mĲĂ S’ăĄ wĘ É lodŇ GĎ NąĎn‘Ď Nopę ~Ď hČ =NmĂ hŇ ’ăĎ BĎ hŇ rĎÁ ‘ĎsĘ
5 ‘BăČ rĘ’Č tŇ Cm¡ DĘ HkĎŔ oêmĂÄ C : S’ĲĄ hĎ ëŇ oê¿mĂ lm¡Č SĘ xČ hĲČ Ny‘¿ĄJĘ HkĎŔ oêmĂÄ C
6 tŇ xĳĎ ’Ć lĘ Myn¡ĂpĎŇ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č wĘ : hŇ eĎhĲĄ lĎ Md¡ĎŇ ’Ď tŇ Cm¿ DĘ NhĆŔ y’ĲĄ rĘmČ ÉhzĆwĘ tŇ oIĳxČ
7 MhĆę ylĄ gĘŇrČ PŇ kăČŇ wĘ hŇ rĳĎSĎ yĘ lgĆŇrăĆ Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČwĘ : MhĲĆ lĎ tŇ x¿Č ’Č lĘ MyĂp¡ČŇ nĎJĘ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ
8 ÉtxČ êČÄ mĂ MdĎę ’Ď odŇ yĎwĘ : llĲĎ qĎ tŇ SĆ x¿Ł nĘ Ny‘¡ĄJĘ MyYĂŔ YĘ năŁ wĘ lgĆŇ‘ĄŔ lgĆŇrăĆ ÉPkČŇ JĘ

: MêĲĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ Mh¡Ć ypĄŇ nĘ kČŇ wĘ Mh¿Ć ynĄpĘŇ C MhĳĆ y‘ĄbĘŇ rĂ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č l‘¡Č MhĆŔ ypĄŇ nĘ JČ
9 Sy’ËĂ NêĎŔ kĘŇ lĆ bĘŇ CBiăČ yĂ=âlĲ MhĳĆ ypĄŇ nĘ JČ Ht¡ĎŇ ox’Ğ=l’Ć hŇ è¿Ď ’Ă tŇ rËŁ bĘŇ xĲŁ

10 =l’Ć hŇ yąĄrĘ’Č ynĄÄpĘŇ C ůMdĎŇ ’Ď ynăĄjĘ ÈMhĆ ynĄjĘ tŇ Cmă dĘŇ C : CkŇ lĲĄ yĄ wyn¡ĎjĎ rbĆŇ ‘¿Ą=l’Ć
rSĆ n¡Ć=ynĄpĘŇ C NêĳĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ lw’Ň m¡Ł vĘ hČ mĲĄ roS¿ =ynĄpĘŇ C MêĎŔ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ ÉNymĂ IĎhČ

11 ÉMyĂêČÄ SĘ Sy’Ăę lĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ tŇ od¡Ň rĚjĘ Mh¿Ć ypĄŇ nĘ kČŇ wĘ MhĆě ynĄpĘŇ C : NêĲĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ
12 rbĆŇ ‘¿Ą=l’Ć Sy’ËĂ wĘ : hŇ nĎhĲĆ ytĄŇ yŁ wĂGĘ tŇ ’¡Ą tŇ oiŔ kČŇ mĘ MyĂêăČSĘ C Sy’ĂŔ tŇ orăbĘŇ xĲŁ

CBi¡Č yĂ âl¿ CkŇ lĄŔ yĄ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ xČ CrąhĎ hŇ UĎ SĎÄ =hŇ yĆhĘ yĲĂ žrSĆ ’Ğ l’ăĆ CkŇ lĳĄ yĄ wyn¡ĎjĎ
13 hŇ ’ăĄ rĘmČ JĘ Étor‘ĞBĲŁ S’Ąę =ylĄ xĞgĲČŇJĘ MhăĆ y’Ą rĘmČ tŇ oIÁxČ hĲČ tŇ CmÄ dĘŇ C : NêĲĎ kĘŇ lĆ BĘ

’Y¿Ą oy S’¡Ą hĎ =NmĂ C S’ĄŔ lĎ HgČŇ năŁ wĘ tŇ oIĳxČ hĲČ NyBăĄ tŇ kĆŇ Q¡Ć hČ tĘŇ mĂ ’yhĂě MydĂŔ jĂ QČ hČ
14, 15 žheĄhĂ wĘ tŇ oIĳxČ hĲČ ’rĆ’¡ĄwĎ : qzĲĎBĎ hČ hŇ ’¡Ą rĘmČ JĘ bŇ oSĳ wĎ ’oYă rĎ tŇ oI¡xČ hĲČ wĘ : qrĲĎbĎŇ

16 MyeąĂpČŇ o’hĲĎ hŇ ’ĄÄ rĘmČ : wynĲĎjĎ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č lĘ tŇ oI¡xČ hĲČ lYĆ’¿Ą ZrĆ’ËĎBĎ dŇ x¿Ď ’Ć NpČÄ o’
ÉMhĆ y’Ą rĘmČ C NêĳĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ dŇ x¡Ď ’Ć tŇ Cm¿ dĘŇ C SySĂŔ rĘêČ Ny‘ăĄJĘ ÉMhĆ yWĄ ‘ĞmĲČ C

17 tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č =l‘Č : NpĲĎŇ o’hĲĎ ëŇ ot¿Ň BĘ Np¡ČŇ o’hĲĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MhĆŔ yWĄ ‘ĞmăČC
18 Mh¡Ć lĎ HbČŇ g¿ŇŁ wĘ NhĆŔ yBĄ gČÄ wĘ : NêĲĎkĘŇ lĆ BĘ CBi¡Č yĂ âl¿ CkŇ lĳĄ yĄ MêăĎkĘŇ lĆ BĘ Nh¡Ć y‘ĄbĘŇ rĂ
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ÉtkĆŇ lĆÄbĘŇ C : NêĲĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ MyĂnËČy‘Ą tŇ ’¿Ł lĄ mĘ MtĎę BŁ gČŇ wĘ MhĳĆ lĎ hŇ ’ăĎ rĘyĂwĘ 19

ZrĆ’ĎŔ hĎ l‘ăČmĄ ÉtoIxČ hĲČ ’WąĄ eĎhĂ bĘŇ C MlĳĎ YĘ ’Ć Mye¡ĂpČŇ o’hĲĎ Ck¿Ň lĘ yĲĄ tŇ oIŔxČ hĲČ
hŇ UĎ S¿Ď CkŇ lĄŔ yĄ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ xČ CrąhĎ MèĎÄ =hŇ yĆhĘ yĲĂ žrSĆ ’Ğ l‘ăČ : MyeĲĂ pČŇ o’hĲĎ C’¡ WĘ eĲĎ yĂ 20

: MyeĲĂ pČŇ o’BĲĎ hŇ I¡ĎxČ hĲČ xČ Cr¿ yJËĂ MtĎŔ UĎ ‘ĚlĘ ÉC’WĘ eĲĎ yĂ MyeĂę pČŇ o’hĲĎ wĘ tŇ kĆŇ lĳĆlĎ xČ Cr¡hĎ
C’ą WĘ eĲĎ yĂ ZrĆ’Ďę hĎ l‘ăČmĄ M’ĎÂWĘ eĲĎhĂ bĘŇ CĲ CdŇ mĳŁ ‘ĞyĲČ Md¡ĎŇ mĘ ‘ĎbĘŇ C CkŇ lĄŔ yĄ MêăĎkĘŇ lĆ BĘ 21

ySąĄ ’Ň rĎ=l‘Č tŇ CmÂdĘŇ C : MyeĲĂ pČŇ o’BĎ hŇ I¡ĎxČ hĲČ xČ Cr¿ yJËĂ MtĎŔ UĎ ‘ĚlĘ ÉMyeĂ pČŇ o’Ĳ hĎ 22

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ Mh¡Ć ySĄ ’Ň rĲĎ=l‘Č yCT¿ nĎ ’rĳĎoehČ xrČuăĆhČ Ny‘¡ĄJĘ ‘Č yqĂŔ rĎ ÉhIĎxČ hĲČ
MyĂêąČSĘ Sy’Ăę lĘ HtĳĎŇ ox’Ğ=l’Ć hŇ è¡Ď ’Ă tŇ orŔ SĎ yĘ MhăĆ ypĄŇ nĘ JČ ‘Č yqĂŔ rĎhĲĎ ÉtxČ tČÄ wĘ 23

: MhĲĆ ytĄŇ IŁ wĂGĘ tŇ ’¡Ą hŇ eĎhĄŔ lĎ ÉtoikČŇ mĘ MyĂêąČSĘ Sy’Ăę lĘ C hŇ eĎhĄŔ lĎ ÉtoikČŇ mĘ
MêĎŔ kĘŇ lĆ BĘ ÉyDČSČ =loqĲ JĘ MyBąĂ rČ MyĂmČÄ ž loqJĘ MhĆÃ ypĄŇ nĘ JČ loqă =tŇ ’Ć ‘măČ SĘ ’Ć wĲĎ 24

loqě =yhĂ yĘwĲČ : NhĲĆ ypĄŇ nĘ kČŇ hŇ nĎ yj¿ĆrČêĘ Md¡ĎŇ mĘ ‘ĎBĘ hŇ nĳĆxĞmĲČ loqă JĘ hŇ Q¡Ď mĚ hĞ loq¿ 25

l‘ČUČę mĂ C : NhĲĆ ypĄŇ nĘ kČŇ hŇ nĎ yj¿ĆrČêĘ Md¡ĎŇ mĘ ‘ĎBĘ MSĳĎ ’Ň rŁ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ‘Č yq¡ĂrĎlĲĎ l‘Čě mĄ 26

É l‘Č wĘ ’iĳĄ JĂ tŇ Cmă DĘ ryj¡Ă sČ =NbĆŇ ’ĲĆ hŇ ’¿Ą rĘmČ JĘ MSĎŔ ’Ň rŁ =l‘Č rSăĆ ’Ğ É‘Č yqĂÄ rĎlĲĎ
Ny‘ăĄJĘ ű ’rĆ’ăĄwĎ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ wyl¡Ď ‘Ď MdËĎŇ ’Ď hŇ ’¿Ą rĘmČ JĘ tŇ CmÂDĘ ’iĄŔ JĂ hČ tŇ Cmă DĘ 27

hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ C wyn¡ĎtĘŇ mĎ hŇ ’¿Ą rĘUČ mĂ bŇ ybĂŔ sĎ ÉHlĎ =tŇ yBĲĄ S’ąĄ =hŇ ’Ą rĘmČ JĘ lmČę SĘ xČ
: bŇ ybĲĂŇ sĎ ol¡ HgĲČŇ n¿Ł wĘ S’ĄŔ =hŇ ’Ą rĘmČ JĘ ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ hŇ FĎ mČŔ lĘ C ÉwynĎtĘŇ mĎ hŇ ’ąĄ rĘUČ mĂ C
ÉHgČŇ eŁ hČ hŇ ’ąĄ rĘmČ NJăĄ MSĆ GĆęhČ MoyăBĘ NnĎÁ‘ĎbĲĆŇ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žrSĆ ’Ğ tŇ SĆ uĆÃ hČ hŇ ’ăĄ rĘmČ JĘ 28

ynČŔ jĎ =l‘Č ljăŁ ’Ć wĲĎ Éh’Ć rĘ’Ć wĲĎ hoĳĎhyĘ=dŇ obĲŇ JĘ tŇ Cmă DĘ hŇ ’¡Ą rĘmČ ’Chě bŇ ybĂŔ sĎ
dŇ măŁ ‘Ğ ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : rBĲĄ dČŇ mĘ loq¿ ‘m¡Č SĘ ’Ć wĲĎ b

ylČŔ ’Ą rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’ĞJĲČ xČ Crę ybăĂŇ ’bŇŁ êÌĎ wČ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł rB¡Ą dČŇ ’Ğ wĲČ ìŇ ylĆŔ gĘŇrČ=l‘Č 2

: ylĲĎ ’Ą rB¿Ą DČmĂ tŇ ’¡Ą ‘mČě SĘ ’Ć wĲĎ ylĳĎ gĘŇrČ=l‘Č ynĂ d¡ĄŇ mĂ ‘ĞêĲČ wČ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉìtĘŇ o’Ĳ ynąĂ’Ğ xČ lĄÄ oS ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ 3

ybĂŔ C‘SĘ jăĎ ÉMtĎŇ obŇ ’Ğ wĲČ hŇ UĎ hąĄ ybĳĂŇ =CdŇ rĘmĲĎ rSăĆ ’Ğ Myd¡ĂŇ rĘoUĲ hČ My¿ĂoG=l’Ć
xČ l¿Ą oS ynËĂ’Ğ bŇ lĄŔ =yqĄ zĘxĂ wĘ ÉMynĂ pĎŇ ySąĄ qĘ MynĂęBĎ hČ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡Ć=dŇ ‘Č 4

ÉhUĎ hĄÄ wĘ : hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MhĳĆ ylĄ ’Ğ ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ 5

’yb¡ĂŇ nĎ yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ yăĎwĘ hŇ UĎ hĳĄ yr¡ĂmĘ tŇ yB¿Ą yJËĂ ClDĎŔ xĘ yĆ=M’Ă wĘ C‘ămĘ SĘ yĂ=M’Ă
MhĆÁ mĄ ’rĎÄ yêĂ =l’Č MdĎŇ ’Ď ţ=NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : MkĲĎŇ otŇ bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ 6

MyB¡Ă rČqĘ ‘Č=l’Ć wĘ ëŇ tĎŔ o’ ÉMynĂ oQsČ wĘ MybąĂŇ rĎsĎ yJăĂ ’rĎę yêĂ =l’Č MhăĆ yrĄbĘŇ DĂmĂ C
tŇ yB¿Ą yJËĂ tŇ xĎŔ êĄ=l’Č MhăĆ ynĄjĘ mĂ C É’rĎyêĂ =l’Č MhąĆ yrĄbĘŇ DĂmĂ bŇ SĳĄ oy hŇ êăĎ’Č
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7 ClDĳĎxĘ yĆ=M’Ă wĘ C‘¡mĘ SĘ yĂ=M’ĲĂ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ÉyrČbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć êąĎrĘBČ dĂŇ wĘ : hŇ UĎ hĲĄ yr¡ĂmĘ
8 =rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ É‘mČ SĘ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : hŇ UĎ hĲĄ yr¡ĂmĘ yJ¿Ă

lkěŁ ’ĹwĲĆ ìŇ ypĂŔ hŇ YăĄjĘ yrĂUĳĆhČ tŇ ybăĄŇ JĘ yrĂm¡Ć=yhĂ êĘ =l’Č ìŇ ylĆŔ ’Ą rBăĄ dČŇ mĘ ÉynĂ ’Ğ
9 ylĳĎ’Ą hŇ xăĎ ClSĘ dŇ y¡Ď=hŇ eĄhĂ wĘ hŇ ’Ćě rĘ’Ć wĲĎ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Nt¿ĄŇ nŁ yn¡Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą

10 MynăĂjĎ hŇ b¡ĎŇ CtŇ kĘŇ ’yh¿Ă wĘ ynČŔ pĎŇ lĘ ÉHtĎŇ o’ WrąŁ pĘŇ IĂwČ : rpĆŇ sĲĄ =tŇ QČ gĂŇmĘ ob¡Ň =hŇ eĄhĂ wĘ
g ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : yhĲĂ wĎ hŇ gĆŇh¡Ć wĎ Myn¿ĂqĂ hĎ ylĆŔ ’Ą bŇ CtăŇ kĎŇ wĘ roxĳ ’Ď wĘ

ëŇ ¿ĄlwĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ QăĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć É lokŇ ’Ĺ lokĳŇ ’Ĺ ’Y¡Ď mĘ êĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MdĎě ’Ď =NBĆ
2 hŇ Q¿Ď gĂŇUĘ hČ tŇ ’¡Ą ynĂ lĄŔ kĂŇ ’Ğ IăČwČ yjĳĂ =tŇ ’Ć xê¡ČpĘŇ ’Ć wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =l’Ć rB¡Ą DČ
3 tŇ ’Ą ť ’QĄŔ mČ tĘŇ ìŇ y‘ăĆmĄ C É lkĄŇ ’ĞtĲČŇ ìąŇ nĘ TĘ BĂ ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ

Sb¿ČŇ dĘŇ JĂ yp¡ĂŇ BĘ yh¿Ă êĘ wČ hŇ lĎŔ kĘŇ ’ăŁ wĎ ìŇ ylĳĆ’Ą NtăĄŇ nŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ QăĎ gĂŇUĘ hČ
4 tŇ yBăĄ =l’Ć É’BŁ =ëŇ lĆ MdĎę ’Ď =NBĆ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : qotĲŇ mĎ lĘ
5 hŇ pËĎŇ WĎ yq¿ĄmĘ ‘Ă M‘ČÄ =l’Ć žâl yJĂÃ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ yr¡ČbĎŇ dĘŇ bĂŇ ê¿ĎrĘBČ dĂŇ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
6 MyUăĂ ‘Č=l’Ć ű âlă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¡Ą =l’Ć xČ Clĳ SĎ hŇ êăĎ’Č NoS¡ lĎ yd¿ĄŇ bĘŇ kĂŇ wĘ

MhĳĆ yrĄbĘŇ DĂ ‘m¡Č SĘ tĂŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ NoSŔ lĎ ydăĄŇ bĘŇ kĂŇ wĘ ÉhpĎŇ WĎ yqąĄmĘ ‘Ă MyBĂę rČ
7 l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ C : ìŇ ylĲĆ ’Ą C‘¿mĘ SĘ yĂ hŇ UĎ h¡Ą ìŇ yêĂŔ xĘ lČ SĘ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ âlą =M’Ă

tŇ yBăĄ =lJĎ yJĂ ť ylĳĎ’Ą ‘ČmăŁ SĘ lĂ Myb¡ĂŇ ’Ł Mn¿Ď y’Ą =yJĲĂ ìŇ ylĆŔ ’Ą ‘ČmăŁ SĘ lĂ ÉCbŇ ’Ň yŁ âlą
8 Myq¡Ă zĎxĞ ìŇ ynËĆjĎ =tŇ ’Ć yêĂ tÌČŇ nĎ hŇ eĄÄhĂ : hŇ UĎ hĲĄ bŇ l¡Ą =ySĄ qĘ C xYČ m¿Ą =yqĄ zĘxĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
9 r~¡Ł mĂ qz¿ĎxĎ rymËĂ SĎ JĘ : MxĲĎ YĘ mĂ tŇ U¿Č ‘ĚlĘ qz¡ĎxĎ ì¿Ň xĞYĘ mĂ =tŇ ’ĲĆ wĘ MhĳĆ ynĄjĘ tŇ UăČ ‘ĚlĘ

yr¡ĂmĘ =tŇ yBĲĄ yJËĂ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ tŇ xăČ tĄŇ =âlĲ wĘ ÉMtĎŇ o’ ’rąĎytĂŇ =âlĲ ìŇ xĳĆ YĘ mĂ yêĂ tăČŇ nĎ
10 rSăĆ ’Ğ ÉyrČbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć MdĎě ’Ď =NBĆ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ UĎ hĲĄ
11 ÉhlĎ oGhČ =l’Ć ’BąŁ ëŇ lĄÄ wĘ : ‘mĲĎ SĘ ìŇ yn¿ĆzĘ’Ď bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂ xq¿Č ìŇ ylĆŔ ’Ą rBăĄ dČŇ ’Ğ

ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ êąĎrĘBČ dĂŇ wĘ ìŇ UĆŔ ‘Č ynăĄBĘ =l’Ć
12 yrČŔ xĞ’ĲČ ‘măČ SĘ ’Ć wĲĎ xČ CrŔ ynĂ ’ăĄ vĎ êĂ wČ : ClDĲĎxĘ yĆ=M’Ă wĘ C‘¡mĘ SĘ yĂ=M’ĲĂ hŇ oĳĂhyĘ sŘ2

13 ypăĄŇ nĘ JČ ű loqă wĘ : omĲ oqUĘ mĂ ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ JĘ ëŇ Cr¿BĎ lodĳŇ GĎ S‘ČrăČ loq¡
loq¡ wĘ MtĳĎŇ UĎ ‘ĚlĘ Mye¡ĂpČŇ o’hĲĎ loq¿ wĘ HtĎŔ ox’Ğ=l’Ć hŇ èăĎ ’Ă ÉtoqyèĂ mČ tŇ oIęxČ hĲČ

14 yxĂŔ Cr tŇ măČ xĞBĲČ ÉrmČ ëŇ ¿Ąl’Ą wĲĎ ynĂ xĳĄ uĎ êĂ wČ ynĂ tĘŇ ’¡Č WĎ nĘ xČ Cr¿wĘ : lodĲŇ GĎ S‘Čr¿Č
15 MybąĂŇ SĘ IĲŁ hČ bŇ ybĂŇ ’Ď ţ lêăĄ hŇ lĎÁ oGhČ =l’Ć ’obÄ ’Ď wĲĎ : hŇ qĎ zĲĎxĎ yl¡Č ‘Ď ho¿ĎhyĘ=dŇ yČwĘ

rbk=rhn=l’
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tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ MSËĎ bŇ S¿Ą ’Ą wĲĎ MSĳĎ MybăĂŇ SĘ oyĲ hŇ UĎ h¡Ą rř VŔ ’w ÉrbĎŇ JĘ =rhČ nĘ =l’ĲĆ
MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ Y¡ĄqĘ mĂ yhĂě yĘwČ : MkĲĎŇ otŇ BĘ Mym¿Ă SĘ mČ Mym¡Ă yĎ 16

tŇ ybăĄŇ lĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ hŇ p¿ĆŇ YŁ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 17

É‘SĎ rĎlĲĎ yrąĂmĘ ’Ď BĘ : yeĂ UĲĆ mĂ Mt¡ĎŇ o’ ê¿ĎrĘhČ zĘhĂ wĘ rbĎŔ DĎ ÉyjĂ mĂ êąĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 18

oJ¿ rĘDČmĂ ‘SËĎ rĎ ryh¿Ă zĘhČ lĘ êĎrĘBËČ dĂŇ âl¿ wĘ oêę rĘhČ zĘhĂ âlă wĘ tŇ CmŔ êĎ tŇ omă
: SuĲĄbČŇ ’Ğ ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ om¡ dĎŇ wĘ tŇ CmŔ yĎ onă wŁ ‘ĞBĲČ É‘SĎ rĎ ’Chą otĳŇ IŁ xČ lĘ hŇ ‘¡ĎSĎ rĘhĲĎ
’Chť hŇ ‘ĳĎSĎ rĘhĲĎ oJ¡ rĘDČmĂ C o‘Ŕ SĘ rĂmĲĄ ÉbSĎ =âlwĘ ‘SĎŔ rĎ êĎrĘhăČzĘhĂ =yJĲĂ ÉhêĎ’Č wĘ 19

bŇ CSÄ bĘŇ C : êĎlĘ ~ĲČ hĂ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ ê¡Ď’Č wĘ tŇ CmŔ yĎ onă wŁ ‘ĞBĲČ 20

yJăĂ tŇ Cmĳ yĎ ’Chă wyn¡ĎpĎŇ lĘ loSË kĘŇ mĂ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ lwĆ‘ĎŔ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ ÉoqdĘŇ ~Ă mĂ qyDąĂYČ
hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉwtĎŇ qŁ dĘŇ YĂ írĘkČę EĎtĂŇ âlă wĘ tŇ CmŔ yĎ otăŇ ’Ň FĎ xČ BĘ ÉoêrĘhČ zĘhĂ âlą
qyD¡ĂYČ ’TËŁ xĞ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ qyDĂę YČ oêărĘhČ zĘhĂ yJÌĂ hŇ êĎÂ’Č wĘ : SuĲĄbČŇ ’Ğ ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ om¡ dĎŇ wĘ 21

: êĎlĘ ~ĲČ hĂ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ ê¡Ď’Č wĘ rhĎŔ zĘnĂ yJăĂ ÉhyĆxĘ yĲĂ oyąxĎ ’TĳĎ xĎ =âlĲ ’Chă wĘ
É’YĄ MCq¿ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hoĳĎhyĘ=dŇ yČ MS¡Ď ylËČ ‘Ď yh¿Ă êĘ wČ 22

ůh‘ĎqĘ BĂ hČ =l’Ć ’YăĄ’Ą wĲĎ ÈMCq’Ď wĲĎ : ëŇ tĲĎŇ o’ rB¿Ą dČŇ ’Ğ MS¡Ď wĘ hŇ ‘ĎŔ qĘ BĂ hČ =l’Ć 23

rbĳĎŇ JĘ =rhČ nĘ =l‘Č ytĂŇ y’¡Ă rĎ rS¿Ć ’Ğ dŇ obě JĎ JČ dŇ mĄŔ ‘Ł ÉhoĎhyĘ=dŇ obĲŇ JĘ MSąĎ =hŇ eĄhĂ wĘ
rBąĄdČŇ yĘwČ ylĳĎ gĘŇrČ=l‘Č ynĂ d¡ĄŇ mĂ ‘ĞêĲČ wČ xČ CrŔ ybăĂŇ =’bŇŁ êĎ wČ : ynĲĎjĎ =l‘Č lj¡Ł ’Ć wĲĎ 24

hŇ êăĎ’Č wĘ : ìŇ tĲĆŇ yBĄ ëŇ ot¿Ň BĘ rg¡ĄŇiĎ hĂ ’B¿Ł ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉytĂŇ ’Ł 25

’Y¡ĄtĄŇ âl¿ wĘ MhĳĆ BĎ ìŇ Cr¡sĎ ’Ğ wĲČ MytĂŔ obŇ ‘Ğ ÉìylĆÄ‘Ď CnątĘŇ nĲĎ hŇ eĄÄhĂ MdĎę ’Ď =NbĆŇ
Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ êĎmĘ lČŔ ’ĹnĲĆ wĘ ìŇ JĆŔ xĂ =l’Ć qyBăĂ dĘŇ ’Č ÉìnĘ oSĲ lĘ C : MkĲĎŇ otŇ BĘ 26

ìŇ yjĂŔ =tŇ ’Ć xêăČpĘŇ ’Ć ÉìtĘŇ o’Ĳ yrąĂBĘ dČŇ bĘŇ CĲ : hŇ UĎ hĲĄ yr¡ĂmĘ tŇ yB¿Ą yJËĂ xČ ykĳĂŇ om Sy’ăĂ lĘ 27

ű ldăĄŇ xĎ hĲĆ wĘ É‘mĎ SĘ yĂ ű ‘ČmąĄ èŁ hČ hŇ oĳĂhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
: hŇ UĎ hĲĄ yr¡ĂmĘ tŇ yB¿Ą yJËĂ lDĎŔ xĘ yĆ

hĎ ylËĆ‘Ď t¿ĎŇ ouxČ wĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ Ht¡ĎŇ o’ hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ hŇ nĎŔ bĄŇ lĘ ìăŇ lĘ =xqČ ÉMdĎŇ ’Ď =NbĆŇ hŇ êąĎ’Č wĘ d

ê¿ĎkĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ qyĄŔDĎ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď tĎŇ ynąĂbĎŇ C roYę mĎ hĎ ylĆÁ‘Ď hŇ êĎÄ tČŇ nĲĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ry‘¡Ă 2

: bŇ ybĲĂŇ sĎ Myr¡ĂJĎ hĎ yl¿Ć ‘Ď=MyWĲĂ wĘ tŇ onËxĞmĲČ hĎ ylÌĆ‘Ď hŇ êĎÄ tČŇ nĲĎ wĘ hŇ lĳĎ lĘ sĲŁ hĎ yl¡Ć ‘Ď
NybăĄŇ C ì¡Ň nĘ yBĲĄ lzĆŔrĘBČ ryqăĂ ÉHtĎŇ o’ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ lzĆŔrĘBČ tŇ băČŇ xĞmĲČ ÉìlĘ =xqČ hŇ êąĎ’Č wĘ 3

hĎ ylĆŔ ‘Ď êăĎrĘYČ wĘ ÉroYUĎ bČŇ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ hĎ ylĆÁ’Ą ìŇ ynĆÄjĎ =tŇ ’Ć žhtĎŇ nŁ ykĲĂŇ hĞ wĲČ ry‘ĳĂhĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yb¿ĄŇ lĘ ’yh¡Ă tŇ o’¿

ht’w
.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk bSĄ ’ĄwĎ ’"sb ,yrq bSĄ ’ĄwĎ ,bytk rSĆ ’ĞwČ v.15 .gwww.bibleist.ru



4:4—5:1 l’qzxy 783

4 l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ Nw¿Ł ‘Ğ=tŇ ’Ć êËĎmĘ WČ wĘ ylĂŔ ’Ň mĎ vĘ hČ ìăŇ DĘYĂ =l‘Č ÉbkČŇ SĘ hŇ êąĎ’Č wĘ
5 ynĂę ’Ğ wĲČ : MnĲĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’v¡Ď êĂ wylĎŔ ‘Ď bŇ JăČ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ IĎhČ rjąČsĘ mĂ wylĳĎ ‘Ď

Moyĳ My‘¡ĂSĘ tĂŇ wĘ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ MymĂŔ yĎ rjăČ sĘ mĂ lĘ MnĎŔ wŁ ‘Ğ ynăĄSĘ =tŇ ’Ć ÉìlĘ yêĂ tąČŇ nĎ
6 ìąŇ DĘYĂ =l‘Č êĎÁ bĘŇ kČŇ SĎÄ wĘ hŇ QĆ ’Ąę =tŇ ’Ć tăĎŇ yQĂ kĂŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ Nw¿Ł ‘Ğ tĎŇ ’Ň W¡Ď nĎ wĘ

MoyÌ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č hŇ dĳĎŇ ChyĘ=tŇ yBĲĄ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć tĎŇ ’Ň W¡Ď nĎ wĘ tŇ ynĂŔ SĄ Éynymř yh
7 ìŇ ynĆŔ jĎ NykăĂŇ êĎ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ roYą mĘ =l’Ć wĘ : ëŇ lĲĎ wyê¿Ă tČŇ nĘ hŇ n¡ĎèĎ lČ Moy¿ hŇ nËĎèĎ lČ
8 =âlĲ wĘ MytĳĂŇ obŇ ‘Ğ ìŇ yl¡Ć ‘Ď yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ eËĄhĂ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď t¡ĎŇ ’Ň BĄ nĂ wĘ hŇ pĳĎŇ CWxĞ ì¡Ň ‘ĞrŁ zĘCĲ
9 ìÃ lĘ =xqČ hŇ êăĎ’Č wĘ : ìŇ rĲĆCYmĘ ym¿Ą yĘ ì¡Ň tĘŇ oQĲ JČ =dŇ ‘Č ìŇ DĆŔ YĂ =l’Ć ÉìDĘ~Ă mĲĂ ëŇ pąĄŇ hĎ tĄŇ

ylăĂ kĘŇ BĂ ÉMtĎŇ o’ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ MymĂę iĘ kĚŇ wĘ NxČ dăŇŁ wĘ MySĂÁ dĎŇ ‘ĞwĲČ lopÄ C MyrĂ‘Ł WĘ Cţ NyFĂÃ xĂ
bŇ kăĄŇ oS ű hŇ êăĎ’Č =rSĆ ’Ğ MymĂÁ IĎhČ rjČÄ sĘ mĂ MxĆ lĳĎlĘ ì¡Ň lĘ MtËĎŇ o’ tĎŇ yWÌĂ ‘Ď wĘ dŇ xĎŔ ’Ć

10 rSăĆ ’Ğ ÉìlĘ kĲĎŇ ’ĞmĲČ C : CelĲĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ Moy¡ My‘ËĂSĘ tĂŇ wĘ tŇ o’Ì mĄ =SŁlĲ SĘ ìę DĘYĂ =l‘ĲČ
: CelĲĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ tŇ ‘¡Ą=dŇ ‘Č tŇ ‘¿ĄmĄ MoIĳlČ lqĆS¡Ć Myr¿ĂWĘ ‘Ć loqě SĘ mĂ BĘ CelĆŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ

11, 12 tŇ g¿ČŇ‘ĚwĘ : hŇ êĲĆSĘ êĂ tŇ ‘¡Ą=dŇ ‘Č tŇ ‘¿ĄmĄ NyhĳĂ hČ tŇ yèăĂ SĂ hŇ ê¡ĆSĘ tĂŇ hŇ r¿ĎCWmĘ BĂ MyĂmËČC
: MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ hŇ nĎg¡ĆŇ ‘ĚêĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ ’ăČ YĄ ÉylĄ lĘ gĲĆŇBĘ ’yhĂę wĘ hŇ eĎlĳĆkĞŇ ’Ň êĲŁ Myr¡Ă‘Ł WĘ

13 MyĂěoGBČ ’mĳĄ TĎ Mm¡Ď xĘ lČ =tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÌ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ kĎŇ JăĎ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
14 âlă yS¡Ă pĘŇ nČ hŇ e¿ĄhĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉHhĎ ’Ğ rmČę ’Ł wĲĎ : MSĲĎ Mx¡Ą yDĂ’Č rS¿Ć ’Ğ

’b¿ĎŇ =âlwĘ hŇ êĎ‘ČŔ =dŇ ‘Č wĘ yrăČC‘eĘ mĂ ÉyêĂ lĘ kČÄ ’Ď =âlĲ hŇ pąĎŇ rĄTĘ C hŇ lĎÄbĄŇ nĘ C hŇ ’ĳĎ UĎ TĚ mĘ
: lCGĲ jĂ rW¿Č BĘ yp¡ĂŇ BĘ

15 MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ ylăĄ lĘ GĆ tŇ xČ ê¡Č rqĎŔ BĎ hČ y‘ĄCpŇ YĘ =tŇ ’Ć ÉìlĘ yêĂ tąČŇ nĎ hŇ ’Ąę rĘ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ
: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ì¡Ň mĘ xĘ lČ =tŇ ’ĲĆ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ

16 =ClkĘŇ ’ĲĎ wĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉMxĆ lĆÄ=hŇ FĄ mČ rbąĄŇ SŁ ynĂÄ nĘ hĂ ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ
17 N‘Čm¿Č lĘ : CêĲ SĘ yĂ Nom¡ UĎ SĂ bĘŇ C hŇ r¿ĎCWmĘ BĂ MyĂmČě C hŇ gĳĎŇ’Ď dĘŇ bĂŇ C lq¡ĎSĘ mĂ BĘ MxĆ l¿Ć

: MnĲĎ wŁ ‘ĞBĲČ Cum¡Č nĎ wĘ wyxĂŔ ’Ď wĘ Sy’ăĂ ÉCUSČÄ nĎ wĘ MyĂmĳĎwĎ MxĆ lăĆ Cr¡sĘ xĘ yČ

h hŇ eĎxăĆ uĎ êĂ ÉMybĂŇ QĎ GČhČ r‘ČêąČ hŇ DĎę xČ bŇ rĆxăĆ ű ìăŇ lĘ =xqČ MdĎÁ ’Ď =NbĆŇ hŇ êĎÄ ’Č wĘ
lq¡ĎSĘ mĂ yn¿ĄzĘ’Ň mŁ ìËŇ lĘ ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ ìŇ ĳĆnqĎ zĘ=l‘Č wĘ ì¡Ň SĘ ’Ň rĲŁ =l‘Č ê¿ĎrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ ëŇ QĎŔ
Mtqlxw
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tŇ âŇ l¡ mĘ JĂ ry‘ĂŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ Éry‘Ă bĘŇ êČ rC’ą BĎ tŇ ySĂę lĂ SĘ : MêĲĎqĘ QČ xĂ wĘ 2

hĎ ytĆŔ obŇ ybăĂŇ sĘ ÉbrĆxĆÄ bČŇ hŇ JąĆ êČ tŇ ySĂę lĂ èĘ hČ =tŇ ’Ć êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ roYĳUĎ hČ ymăĄ yĘ
Mè¡Ď mĂ ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ qyr¿Ă’Ď bŇ rĆx¡ĆwĘ xČ CrŔ lĎ hŇ răĆzĘêĂ ÉtySĂ lĂ èĘ hČ wĘ 3

êąĎkĘŇ lČ SĘ hĂ wĘ xuĎŔ êĂ dŇ o‘ă ÉMhĆ mĄ C : ìŇ ypĲĆŇ nĎkĘŇ BĂ Mt¡ĎŇ o’ ê¿ĎrĘYČ wĘ rjĳĎsĘ mĂ BĘ T‘ăČmĘ 4

S’¡Ą =’YĄtĄŇ CeU¿Ć mĂ S’ĳĄ BĎ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎpĘŇ rČWĲĎ wĘ S’ĄŔ hĎ ëŇ oêă =l’Ć ÉMtĎŇ o’
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lJĎ =l’Ć

hĎ yêĳĂ mĘ WČ My¡ĂoGhČ ëŇ ot¿Ň BĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ tŇ ’Ň zŁ ť hŇ oĂŔhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 5

MyĂŔoGhČ =NmĂ Éh‘ĎSĘ rĂlĘ yTąČ jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć rmĆ êĆÄ wČ : tŇ oYĲ rĎ’Ğ hĎ yt¡ĆŇ obŇ ybĂŇ sĘ C 6

Cs’ĎŔ mĎ ÉyTČ jĎ SĘ mĂ bĘŇ yJąĂ hĎ ytĳĆŇ obŇ ybĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ tŇ oY¡ rĎ’ĞhĲĎ =NmĂ ytČŔ ouxĚ=tŇ ’ĆÄ wĘ
ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : MhĲĆ bĎŇ Ck¿Ň lĘ hĲĎ =âl yt¡ČŇ ouxĚ wĘ 7

âlă ÉytČŇ ouxĚBĘ MkĆŔ ytĄŇ obĲŇ ybĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ =NmĂ ÉMkĆŇ nĘ mĎ hĞ N‘Č yąČ hoĂęhyĹ
rS¿Ć ’Ğ MyËĂoGhČ yTÌĄjĘ SĘ mĂ kĘŇ CĲ MtĳĆŇ yWĂ ‘Ğ âlă yT¡Č jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ MêĆŔ kĘŇ lČ hĞ
ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MtĲĆŇ yWĂ ‘Ğ âl¿ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ybĂŇ sĘř 8

: MyĲĂoGhČ yn¿Ąy‘ĄlĘ MyT¡Ă jĎ SĘ mĂ ëŇ kËĄŇ otŇ bĘŇ ytĂŇ yWÌĂ ‘Ď wĘ ynĂ ’ĳĎ =MGČ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď yn¿ĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ
Chm¡Ł kĎŇ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ=âl=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ wĘ ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď=âlĲ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ą ť ëŇ bĎę ytĂŇ yWăĂ ‘Ď wĘ 9

: ëŇ yĂtĲĎŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ N‘Č y¡Č dŇ o‘ĳ
ytĂŇ yWąĂ ‘Ď wĘ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ Clă kĘŇ ’Ň yĲŁ Myn¡ĂbĎŇ C ëŇ kĄŔ otŇ BĘ ÉMynĂ bĎŇ Clą kĘŇ ’Ň yĲŁ tŇ obÂ ’Ď NkĄę lĎ 10

: xČ CrĲ=lkĎŇ lĘ ëŇ t¡ĄŇ yrĂ’Ą SĘ =lJĎ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ yrĂzĄwĘ MyTĂŔ pĎŇ SĘ ÉëbĎŇ
tŇ ’Ň UĄŔ TĂ ySăĂ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć N‘Č yČ ť âlę =M’Ă ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ NkăĄŇ lĎ 11

ynĂŔ y‘Ą soxă tĎŇ =âlĲ wĘ É‘rČgĘŇ’Ć ynąĂ’Ğ=MgČŇ wĘ ëŇ yĂtĳĎŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lkĎŇ bĘŇ C ëŇ yĂY¡ČCuSĂ =lkĎŇ BĘ
Clă kĘŇ yĂ Éb‘ĎrĎbĲĎŇ C CtŇ Cmę yĎ rbĆŇ DăĆBČ ëŇ ytĄÂSĂ lĂ SĘ : lomĲ xĘ ’Ć âl¿ yn¡Ă’Ğ=MgČŇ wĘ 12

=lkĎŇ lĘ ÉtySĂ ylĂ èĘ hČ wĘ ëŇ yĂtĳĎŇ obŇ ybĂŇ sĘ Clă jĘ yĂ bŇ rĆx¡ĆBČ tŇ ySĂŔ lĂ èĘ hČÄ wĘ ëŇ kĄŔ otŇ bĘŇ
ytËĂŇ mĎ xĞ ytÌĂŇ oxnĂ hĞ wĲČ yjĂę ’Č hŇ lăĎ kĎŇ wĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ qyr¿Ă’Ď bŇ rĆx¡ĆwĘ hŇ rĆŔ zĎ’Ĺ xČ Cră 13

yt¿ĂŇ oQkČŇ BĘ ytĂŔ ’Ď nĘ qĂ BĘ ÉyêĂ rĘBČÄ DĂ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĲĘ yêĂ mĘ xĳĎ eĆhĂ wĘ MB¡Ď
ëŇ yĂtĳĎŇ obŇ ybĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ My¡ĂoGBČ hŇ jĎŔ rĘxĆ lĘ C hŇ BăĎ rĘxĎ lĘ ÉënĄêĘ ’Ć wĘ : MBĲĎ yt¡ĂŇ mĎ xĞ 14

My¡ĂoGlČ hŇ UĎŔ SČ mĘ C rsăĎ Cm ÉhpĎŇ CdŇ gĘŇ C hŇ jąĎ rĘxĆ hŇ tĎÁ yĘhĎÄ wĲĘ : rbĲĄŇ o‘=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ 15

tŇ oxă kĘŇ tŇŁ bĘŇ C ÉhmĎ xĄ bĘŇ C PŇ ’ąČ BĘ MyTĂÁ pĎŇ SĘ ëŇ bĎÄ žytĂŇ oW‘ĞBĲČ ëŇ yĂtĳĎŇ obŇ ybĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ
ÉMhĆ BĎ My‘ąĂrĎhĲĎ bŇ ‘ĎÄ rĎhĲĎ žy~ĄxĂ =tŇ ’Ć yxĂÃ QĘ SČ BĲĘ : yêĂ rĘBĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ hŇ mĎŔ xĄ 16

rV’
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PŇ ăĄs’Ł Éb‘ĎrĎwĘ MkĳĆŇ tĘŇ xĆ SĲČ lĘ Mt¡ĎŇ o’ xQ¿Č SČ ’Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ yxĂŔ SĘ mČ lĘ CyăhĎ rSăĆ ’Ğ
17 hŇ IąĎxČ wĘ bŇ ‘ĎÂrĎ MkĆŇ ylĄ ‘Ğţ yêăĂ xĘ QČ SĂ wĘ : MxĆ lĲĎ =hŇ FĄ mČ Mk¡ĆŇ lĎ yê¿Ă rĘbČŇ SĲĎ wĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ’ybăĂŇ ’Ď ÉbrĆxĆÄ wĘ ëŇ BĳĎ =rbĎŇ ‘ĞyĲČ Md¡ĎŇ wĎ rbĆŇ d¿ĆŇ wĘ ëŇ lĚŔ JĘ SĂ wĘ Éh‘ĎrĎ
: yêĂ rĘBĲČ DĂ

w, 2 yrăĄhĎ =l’Ć ìŇ yn¡ĆjĎ MyW¿Ă MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ sŘ3

3 ynăĎdŇŁ ’Ğ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉyrĄhĎ êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
tŇ w’ř yęglw MyqăĂ ypĂŇ ’ĞlĲĎ tŇ o‘Á bĎŇ GĘ lČ wĘ MyrĂÄ hĎ lĆ hŇ oĂhyĹţ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ hoĳĂhyĹ

4 ÉCUSČÄ nĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ omĲ BĎ yê¡Ă dĘŇ BČ ’Ă wĘ bŇ rĆxĆŔ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ’ybąĂŇ mĄ ynĂÁ’Ğ ynĂÄ nĘ hĂ
: MkĲĆŇ ylĄ CQĲ GĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ MkĆŔ ylĄ lĘ xČ ÉyêĂ lĘ jČÄ hĂ wĘ MkĳĆŇ ynĄUĲĎ xČ Cr¡BĘ SĘ nĂ wĘ MkĆŔ ytĄŇ oxă BĘ zĘmĂ

5 =tŇ ’Ć ÉytĂŇ yrĂzĲĄwĘ MhĳĆ ylĄ CQĲ GĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉyrĄgĘŇjĂ =tŇ ’Ć yêĂę tČŇ nĲĎ wĘ
6 MyrăĂ‘ĎhĲĆ MkĆŔ ytĄŇ obăŇ SĘ omĲ É lkŇŁ BĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ oxBĘ zĘmĂ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ MkĆŔ ytĄŇ omă YĘ ‘Č

MkĆę ytĄŇ oxĲ BĘ zĘmĂ CmÁ SĘ ’Ę yĆwĘ CbÄ rĘxĆ yĆ žN‘ČmČ lĘ hŇ nĎmĘ SĳĎ yêĂ tŇ om¡ BĎ hČ wĘ hŇ nĎbĘŇ rČŔ xĹêĲĆ
: MkĲĆŇ yWĄ ‘ĞmĲČ Cx¡ mĘ nĂ wĘ MkĆŔ ynĄUăĎ xČ ÉC‘DĘgĘŇ nĂ wĘ MkĆŔ ylĄ CQă GĂ ÉCtŇ BĘ SĘ nĂ wĘ CrąBĘ SĘ nĂ wĘ

7, 8 tŇ oy¿hĘ BĲĂ yêĂę rĘtČŇ ohwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ MkĳĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ ll¡Ď xĎ lp¿ČŇ nĎ wĘ
9 MkĆÁ yTĄ ylĲĂ pĘŇ CrÄ kĘŇ zĲĎwĘ : tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ Mk¡ĆŇ ytĄŇ orĲEĎhĂ BĘ MyĳĂoGBČ bŇ rĆx¡Ć yTĄ yl¿Ă jĘ MkËĆŇ lĎ

hŇ nĆę oEhČ MBăĎ lĂ =tŇ ’Ć yêĂ rĘBČÁ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ůMSĎ =CBSĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÈMyĂoGBČ ytĂę o’
ÉCFqÄŁ nĎ wĘ MhĳĆ ylĄ CQĲ GĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇ oně EŁ hČ MhĆŔ ynĄy‘ĲĄ Ét’Ą wĘ ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉrsĎ =rSĆ ’Ğ

10 =yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ : MhĲĆ ytĄŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ lk¡ŇŁ lĘ CWŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Éto‘rĎhĲĎ =l’Ć MhĆŔ ynĄpĘŇ BĂ
: tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ Mh¡Ć lĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ yêĂ rĘBČŔ DĂ ÉMeĎxĂ =l’Ć âlą hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ

11 l’ËĆ x’ĎŔ =rmĎ ’ĹwĲĆ ÉìlĘ gĘŇrČBĘ ‘qąČrĘC ìÁ jĘ kČŇ bĘŇ hŇ JĄÄ hČ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ
rbĆŇ D¡ĆbČŇ C bŇ ‘¿ĎrĎBĲĎ bŇ rĆxËĆBČ rSĆę ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ tŇ o‘¡rĎ tŇ ob¿Ň ‘ĞoêĲ =lJĎ

12 Ér’Ď SĘ eĂ hČ wĘ lojŔ yĂ bŇ rĆxăĆBČ ÉboruĎ hČ wĘ tŇ Cmę yĎ rbĆŇ DăĆBČ qoxÂrĎhĲĎ : CljĲŁ yĂ
13 ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MBĲĎ yt¡ĂŇ mĎ xĞ yt¿ĂŇ yQĄ kĂŇ wĘ tŇ Cmĳ yĎ bŇ ‘¡ĎrĎBĲĎ rCYŔ eĎhČ wĘ

MhĳĆ ytĄŇ oxĲ BĘ zĘmĂ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ MhĆŔ ylĄ CQă GĂ ÉëotŇ BĘ MhĆę ylĄ lĘ xČ tŇ oyăhĘ BĲĂ hoĎŔhyĘ
ÉNnĎ‘ĞrĲČ Z‘ąĄ=lJĎ tŇ xČ tČÄ wĘ MyrĂę hĎ hĲĆ ySăĄ ’Ň rĎ ű lkăŇŁ BĘ hŇ mĎÁ rĎ hŇ ‘ĎÄ bĘŇ GĂ =lJĎ ž l’Ć
lk¡ŇŁ lĘ xČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄ ÉMSĎ =CntĘŇ nĲĎ rSąĆ ’Ğ Moqę mĘ hŇ êĎŔ bĚŇ ‘Ğ hŇ lăĎ ’Ą =lJĎ ÉtxČ tČÄ wĘ
Mhylwlg
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hŇ mąĎ mĎ SĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉydĂŇ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ yTąĂ nĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ CQĲ GĂ 14

yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ SĘ omĲ lk¡ŇŁ BĘ hŇ tĎŇ lĎŔ bĘŇ DĂ rBăČ dĘŇ UĂ mĂ ÉhUĎ SČ mĘ C
: hoĲĎhyĘ

ynÌĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ z, 2

: ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ op¿Ň nĘ JČ tŇ ‘ČBČ rĘ’Č =l‘Č ZuĄŔ hČ ’BăĎ ZqĳĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č lĘ hoËĂhyĹ
yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ ëŇ yĂkĳĎŇ rĎdĘŇ JĂ ëŇ yê¡Ă TĘ pČŇ SĘ C ëŇ BĎŔ ÉyjĂ ’Č yêąĂ xĘ QČ SĂ wĘ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ZuăĄhČ ÉhêĎ‘Č 3

lomĳ xĘ ’Ć âlă wĘ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď ynËĂy‘Ą sox¿ tĎŇ =âlĲ wĘ : ëŇ yĂtĲĎŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ yĂlČŔ ‘Ď 4

yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ íyyĆŔhĘ êĲĂ ëŇ kăĄŇ otŇ BĘ ÉëyĂtČÄ obŇ ‘ĞotĲŇ wĘ NêĄę ’Ć ëŇ yĂlăČ ‘Ď ëŇ yĂkČÁ rĎdĘŇ yJăĂ
hŇ e¿ĄhĂ hŇ ‘¡ĎrĎ tŇ x¿Č ’Č hŇ ‘ËĎrĎ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł : hoĲĎhyĘ 5

hŇ rËĎypĂŇ ~Ę hČ hŇ ’Ď BÌĎ : hŇ ’ĲĎ BĎ hŇ e¡ĄhĂ ëŇ yĂlĳĎ’Ą ZyqăĂhĄ Zu¡ĄhČ ’B¿Ď ’BĎŔ ZqăĄ : hŇ ’ĲĎ bĎŇ 6, 7

dŇ h¿Ą =âlwĘ hŇ m¡Ď ChmĘ MoI¿hČ bŇ orËqĎ tŇ ‘Ąę hĎ ’BăĎ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ SăĄ oy ìŇ yl¡Ć ’Ą
ëŇ BĎŔ ÉyjĂ ’Č ytąĂŇ yQĄ kĂŇ wĘ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ÉytĂŇ mĎ xĞ ëŇ oją SĘ ’Ć bŇ orę uĎ mĂ hŇ êăĎ ‘Č : MyrĲĂhĎ 8

sox¿ tĎŇ =âlĲ wĘ : ëŇ yĂtĲĎŇ obŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ yĂlČŔ ‘Ď yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ ëŇ yĂkĳĎŇ rĎdĘŇ JĂ ëŇ yê¡Ă TĘ pČŇ SĘ C 9

íyyĆŔhĘ êĲĂ ëŇ kăĄŇ otŇ BĘ ÉëyĂtČÄ obŇ ‘ĞotĲŇ wĘ NêĄę ’Ć ëŇ yĂlăČ ‘Ď ëŇ yĂkČÁ rĎdĘŇ JĂ lomĳ xĘ ’Ć âlă wĘ yn¡Ăy‘Ą
Éh’Ď YĘ yĲĎ hŇ ’ĳĎ bĎŇ hŇ eăĄhĂ MoI¡hČ hŇ e¿ĄhĂ : hŇ JĲĆ mČ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ 10

‘SČ rĳĆ=hŇ FĄ mČ lĘ Mq¡Ď ű sm¿Ď xĎ hĲĆ : NodĲŇ EĎhČ xr¡ČjĎ hŇ FĆŔ UČ hČ ZYĎ ť hŇ rĎŔ pĂŇ ~Ę hČ 11

Ét‘ĄhĎ ’BąĎ : MhĲĆ BĎ HČ n¿Ł =âlwĘ Mh¡Ć mĄ hĹmĆ âl¿ wĘ MnËĎ omhĞmĲĄ âlÌ wĘ MhĆÂmĄ =âlĲ 12

Nor¡xĎ yJ¿Ă lBĳĎ ’Č tĘŇ yĂ=l’Č rk¡ĄŇ oUhČ wĘ xmĎŔ WĘ yĂ=l’Č ÉhnĆouhČ MoIŔhČ ‘Č yGăĂhĂ
MyI¡ĂxČ BĲČ dŇ o‘¿ wĘ bŇ CSŔ yĎ âlă ÉrJĎ mĘ UĂ hČ =l’Ć rkĄę oUhČ yJăĂ : HnĲĎ omhĞ=lJĎ =l’Ć 13

âl¿ ot¡Ň IĎxČ onË wŁ ‘ĞBĲČ Sy’ÌĂ wĘ bŇ CSŔ yĎ âlă ÉHnĎ omhĞ=lJĎ =l’Ć NoząxĎ =yJĲĂ MtĳĎŇ IĎxČ
yJ¿Ă hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ ëŇ ¡ĄlhŁ Ny’¿ĄwĘ lJŔŁ hČ NykăĂŇ hĎ wĘ É‘Č oqÄ êĎbČŇ C‘ąqĘ êĲĎ : CqEĲĎxČ tĘŇ yĂ 14

tŇ yĂBĳĎmĂ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ wĘ rbĆŇ D¿ĆhČ wĘ ZCxŔ BČ bŇ rĆxăĆhČ : HnĲĎ omhĞ=lJĎ =l’Ć yn¡ĂorxĞ 15

: CelĲĆ kĘŇ ’Ň yĲŁ rbĆŇ d¡ĆŇ wĎ bŇ ‘¿ĎrĎ ry‘ĂŔ BĎ rSăĆ ’Ğ wĲČ tŇ CmŔ yĎ bŇ rĆxăĆBČ ÉhdĆŇ vĎ BČ rSąĆ ’Ğ
tŇ omĳ hŁ MQ¡Ď JĚ tŇ oyË’Ď GĄhČ ynÌĄoyJĘ MyrĂę hĎ hĲĆ =l’Ć CyăhĎ wĘ MhĆŔ yTĄ ylăĂ jĘ ÉCTlĘ pĲĎŇ C 16

: MyĂUĲĎ hŇ nĎkĘŇ ¿ČlêĄ MyĂJ¡ČrĘBĂ =lkĎŇ wĘ hŇ nĎ yjĳĆrĘêĂ MyĂd¡ČŇ IĎhČ =lJĎ : onĲ wŁ ‘ĞBĲČ Sy’¡Ă 17

hŇ SĎŔ CB ÉMynĂ jĎ =lJĎ l’ąĆ wĘ tŇ CYĳQĎ jČ Mt¡ĎŇ o’ hŇ t¿ĎŇ iĘ kĂŇ wĘ MyuĂŔ WČ CrăgĘŇxĲĎ wĘ 18

hŇ DăĎnĂ lĘ ÈMbĎŇ hĎ zĘC CkŇ ylĂęSĘ yČ tŇ oYă CxBĲČ MjĎÂsĘ JČ : hŇ xĲĎ rĘqĎ Mh¡Ć ySĄ ’Ň rĲĎ=lkĎŇ bĘŇ C 19

ÉMSĎ pĘŇ nČ hoĎŔhyĘ tŇ răČbĘŇ ‘Ć ÉMoyBĘ MlĎę y~Ă hČ lĘ lkăČŇ Cy=âlĲ MbĎÁ hĎ zĘC MjĎÄ sĘ JČ ůhyĆhĘ yĲĂ
ybąĂŇ YĘ C : hŇ yĲĎhĎ Mn¡Ď wŁ ‘Ğ loS¿ kĘŇ mĂ =yJĲĂ C’QĳĄ mČ yĘ âlă Mh¡Ć y‘ĄmĲĄ C C‘BĄŔ WČ yĘ âlă 20

wyd‘www.bibleist.ru



7:21—8:9 l’qzxy 787

NJËĄ =l‘Č obĳŇ CW‘ăĎ Mh¡Ć yYĄ CuSĂ MtËĎŇ bŇŁ ‘ĞotĲŇ ymÌĄlĘ YČ wĘ ChmĎŔ WĎ No’ă gĎŇlĘ ÉoydĘŇ ‘Ć
21 ZrĆ’¡ĎhĎ y‘¿ĄSĘ rĂlĘ C zbČŔ lĎ ÉMyrĂEĎhČ =dŇ yĲČBĘ wyêąĂ tČŇ nĘ C : hŇ DĲĎnĂ lĘ Mh¡Ć lĎ wyê¿Ă tČŇ nĘ
22 Hb¿ĎŇ =C’bĎŇ C ynĳĂCpŇ YĘ =tŇ ’Ć Cl¡ QĘ xĂ wĘ MhĆŔ mĄ ÉynČpĎŇ ytąĂŇ oBsĂ hĞ wĲČ : hĎ ClĲ QĘ xĂ wĘ llĳĎ SĎ lĘ

: hĎ ClĲ QĘ xĂ wĘ MyY¡Ă yrĂjĎ
23 hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ ry‘¡ĂhĎ wĘ MymĂŔ DĎ TjăČ SĘ mĂ Éh’Ď lĘ mĲĎ ZrĆ’Ďę hĎ yJăĂ qoêĳrČhĲĎ hŇ W¡Ą ‘Ğ
24 No’ă GĘ ÉyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ MhĳĆ yêĄBĲĎ =tŇ ’Ć CS¡ rĘyĲĎwĘ MyĂŔogŇ y‘ăĄrĎ ÉytĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : smĲĎ xĎ

25, 26 hŇ oąĎh : NyĂ’ĲĎ wĎ Mol¡ SĎ CS¿ qĘ bĂŇ C ’bĳĎŇ =hŇ dĎŇ p¡ĎŇ qĘ : MhĲĆ ySĄ dĘŇ qĲČmĘ Cl¡ xĞ nĂ wĘ MyEĂŔ‘Č
’ybĂŔ eĎmĂ ÉNozxĎ CSą qĘ bĂŇ C hŇ yĳĆhĘ êĲĂ hŇ ‘¡ĎCmSĘ =l’Ć hŇ ‘¿ĎmĚ SĘ C ’obŔ êĎ ÉhoĎh=l‘Č

27 É’yWĂ nĎ wĘ lBĎę ’Č tĘŇ yĂ ëŇ lĆ UăĆ hČ : MynĲĂ qĄ EĘmĂ hŇ Y¡Ď ‘ĄwĘ NhĄŔ JŁ mĂ dŇ băČŇ ’Ň êŁ ÉhrĎotŇ wĘ
ÉMtĎŇ o’ hŇ WąĆ ‘Ĺ’ĲĆ MJĎÂ rĘDČmĂ hŇ nĎlĘ hĳČ BĎ êĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =M‘Č yd¿ĄŇ ywĂ hŇ mĎŔ mĎ SĘ SBăČ lĘ yĂ

: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MTĄŔ jĘ SĘ ’Ć MhăĆ yTĄ jĘ SĘ mĂ bĘŇ C
x ytĂŔ ybĄŇ BĘ bŇ SăĄ oy ÉynĂ ’Ğ SdĆŇ xŔŁ lČ hŇ èăĎ mĂ xĞBĲČ ÉyèĂ èĂ BČ tŇ yèĂę èĂ hČ hŇ năĎèĎ BČ ű yhăĂ yĘwČ sŘ4

: hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ dŇ y¡Č MSĎŔ ÉylČ ‘Ď ljąŁ êĂ wČ ynĳĎpĎŇ lĘ MybăĂŇ SĘ oyĲ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄqĘ zĂwĘ
2 S’ĳĄ hŇ FĎ m¡Č lĘ C wynËĎtĘŇ mĎ hŇ ’¿Ą rĘUČ mĂ S’ĄŔ =hŇ ’Ą rĘmČ JĘ ÉtCmdĘŇ hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ ’Ćę rĘ’Ć wĲĎ
3 tŇ ynăĂbĘŇ êČ ÉxlČ SĘ IĂwČ : hŇ lĎ mĲČ SĘ xČ hĲČ Ny‘¿ĄJĘ rhČ z¡Ł =hŇ ’Ą rĘmČ JĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ C wynăĎtĘŇ UĎ mĂ C

NybăĄŇ C ZrĆ’ăĎhĎ =NyBĲĄ ű xČ Cră ytăĂŇ ’Ł ’văĎ êĂ wČ ySĳĂ ’Ň rŁ tŇ YăĂ yYĂ BĘ ynĂ x¡Ą uĎ IĂwČ dŇ yĎŔ
xtČŇ jĆÁ =l’Ć MyhĂę Łl’Ĺ tŇ o’ă rĘmČ BĘ hŇ mĎř ĘlČÁSĎ CrĲyĘ ytĂÄ ’Ł ž’bĄŇ êĎ wČ MyĂmČÃ èĎ hČ
hŇ ’¿Ď nĘ uĂ hČ lmĆ s¡Ą bŇ SČŔ om MSăĎ =rSĆ ’Ğ hŇ nĎ opŔ YĎ hŇ năĆojhČ ÉtymĂ ynĂ jĘ hČ r‘ČSąČ

4 ytĂŇ y’¡Ă rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ’Ćě rĘUČ JČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ dŇ ob¡Ň JĘ MSĎŔ =hŇ eĄhĂÄ wĘ : hŇ nĲĆqĘ UČ hČ
5 ’vąĎ ’Ć wĲĎ hŇ nĎ opĳŇ YĎ ëŇ rĆDăĆ ìŇ yn¡Ćy‘Ą ’n¿Ď=’WĎ MdĎě ’Ď =NBĆ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ ‘ĲĎqĘ BĂ BČ

hŇ ’¿Ď nĘ uĂ hČ lmĆ sËĄ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ r‘ČSăČ lĘ ÉNopŇ ~Ď mĂ hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ nĎ opŔ YĎ ëŇ rĆDăĆ ÉynČ y‘Ą
6 MyWĳĂ ‘Ł Mhăř mă hŇ ê¡Ď’Č hŇ ’¿Ć rŁ hĞ MdĎě ’Ď =NBĆ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ ’ĲĎ BĂ BČ hŇ E¡ĆhČ

l‘ăČmĄ ÉhqĎ xĽrĲĎlĘ hŇ jęŁ MyWăĂ ‘Ł ű l’ăĄ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ rS¿Ć ’Ğ tŇ olÁdŇŁ GĘ tŇ obÄ ‘ĄoêĲ
: tŇ olĲ dŇŁ GĘ tŇ ob¡Ň ‘ĄoêĲ hŇ ’ĆŔ rĘêĂ bŇ CSă êĎ Édo‘wĘ ySĂŔ DĎqĘ mĂ

7 : ryuĲĂ BČ dŇ x¡Ď ’Ć =rxŁ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ ’Ćě rĘ’Ć wĲĎ rYĳĄxĎ hĲĆ xtČŇ jăĆ =l’Ć yt¡ĂŇ ’Ł ’b¿ĄŇ IĎwČ
8 xtČŇ j¿Ć hŇ e¡ĄhĂ wĘ ryuĂŔ BČ rêăŁ xĘ ’Ć wĲĎ ryuĳĂbČŇ ’năĎ=rtĎŇ xĞ Md¡ĎŇ ’Ď =NBĆ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ
9 rSËĆ ’Ğ tŇ o‘Ŕ rĎhĲĎ tŇ obăŇ ‘ĄoêĲ hČ =tŇ ’Ć Éh’Ą rĘC ’BąŁ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : dŇ xĲĎ ’Ć

Mh
MhĆmĄ v.6 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hmĎyĘlČ SĎ CryĘ ’"sb ,yrq hmĎyĘlČ SĎ CryĘ bytk hmĎĘlČ SĎ CryĘ ylbbb v.3 .x

.yrq MhĄ hmĎ ,bytk MhĄmĎ w’
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WmĆ rąĆ tŇ ynĂÁbĘŇ êČ =lkĎŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ ůh’Ć rĘ’Ć wĲĎ È’obŇ ’Ď wĲĎ : hŇ jĲŁ MyW¡Ă ‘Ł Mh¿Ą 10

ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ ryu¡ĂhČ =l‘Č hŇ u¿ĆxĚmĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ yl¡Ą CQGĂ =lkĎŇ wĘ ZqĆSĆŔ ÉhmĎ hĄ bĘŇ C
NpĎÁ SĎ =NbĆŇ ChyĎÄnĘ zČ’Ğ yĲČwĘ l’Ą rĎWĘ yĂţ=tŇ ybĲĄŇ ynăĄqĘ EĂmĂ Sy’ăĂ My‘ăĂbĘŇ SĂ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ 11

rt¿ČŇ ‘ĞwĲČ odĳŇ yĎBĘ oê¡rĘTČ qĘ mĂ Sy’¿Ă wĘ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ MydăĂŇ mĘ ‘ĲŁ ÉMkĎŇ otŇ BĘ dŇ mąĄ ‘Ł
ůMdĎŇ ’Ď =NbĆŇ tĎŇ y’ăĂ rĎhĞ ÈylČ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ lĲĆ ‘Ł tŇ rĆT¡Ł uĘ hČ =NnĲČ‘Ğ 12

yJăĂ otĳŇ yJĂ WĘ mČ yrăĄdĘŇ xČ BĘ Sy’¡Ă ëŇ SĆ xŔŁ BČ MyWăĂ ‘Ł É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ ynąĄqĘ zĂ rSĆÄ ’Ğ
ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ bŇ z¿Č‘Ď CntĎŔ ’Ł hŇ ’ăĆ rŁ ÉhoĎhyĘ Ny’ąĄ MyrĂę mĘ ’ĲŁ 13

ytĂę ’Ł ’băĄŇ IĎwČ : MyWĲĂ ‘Ł hŇ UĎ h¿Ą =rSĆ ’Ğ tŇ ol¡ dŇŁ GĘ tŇ ob¿Ň ‘ĄoêĲ hŇ ’ËĆ rĘêĂ bŇ CS¿ êĎ dŇ o‘ă 14

MySăĂ eĎhČ ÉMSĎ =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ nĎ opĳŇ ~Ď hČ =l’Ć rS¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČSăČ ÉxtČŇ jĆÄ =l’Ć
dŇ o‘ă MdĳĎŇ ’Ď =NbĆŇ tĎŇ y’ăĂ rĎhĞ yl¡Č ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : zCUĲ êČhČ =tŇ ’Ć tŇ oJ¡ bČŇ mĘ tŇ obŔ SĘ yĲŁ 15

rYăČ xĞ=l’Ć ytĂę ’Ł ’băĄŇ IĎwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ mĄ tŇ ol¡ dŇŁ GĘ tŇ ob¿Ň ‘ĄoêĲ hŇ ’ËĆ rĘêĂ bŇ CS¿ êĎ 16

ÉMlĎ C’hĲĎ NyBąĄ hoĎęhyĘ lkăČŇ yhĄ xtČŇ pĆÁ =hŇ eĄhĂ wĘ ůtymĂ ynĂ jĘ hČ ÈhoĎhyĘ=tŇ yBĲĄ
ÉhoĎhyĘ lkąČŇ yhĄ =l’Ć MhĆÁ yrĄxÄŁ ’Ğ Sy’ĳĂ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ Myr¿ĂWĘ ‘ĆJĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ NybăĄŇ C
ÈylČ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : SmĆ èĲĎ lČ hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą Mt¿ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ mĂ hŇ UĎ hËĄ wĘ hŇ mĎ dĘŇ qĄŔ MhăĆ ynĄpĘŇ C 17

tŇ ob¡Ň ‘ĄoêĲ hČ =tŇ ’Ć tŇ oWě ‘ĞmĲĄ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ É lqĄ nĎhĞ ůMdĎŇ ’Ď =NbĆŇ tĎŇ y’ăĂ rĎhĞ
ynĂ sĄŔ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ smĎę xĎ ZrĆ’ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć C’Ä lĘ mĲĎ =yJĂ hŇ pĳŇŁ =CW‘ĲĎ rSăĆ ’Ğ
hŇ mĎŔ xĄ bĘŇ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ=MgČŇ wĘ : MjĲĎř ’Č =l’Ć hŇ r¡ĎomEĘhČ =tŇ ’Ć Myx¿Ă lĘ SĲŁ MeËĎhĂ wĘ 18

‘m¡Č SĘ ’Ć âl¿ wĘ lodŔ GĎ loqă ÉynČ zĘ’Ď bĘŇ C’ą rĘqĲĎ wĘ lmĳŁ xĘ ’Ć âlă wĘ yn¡Ăy‘Ą sox¿ tĎŇ =âlĲ
Sy’ËĂ wĘ ry‘ĳĂhĎ tŇ oDăqĚjĘ Cb¡Ň rĘqĲĎ rmŔŁ ’Ň lĄ É lodŇ GĎ loqą ynČę zĘ’Ď bĘŇ ’răĎqĘ IĂwČ : MtĲĎŇ o’ T
r‘ČSČÄ =ëŇ rĆDĆmĂ ű My’ăĂ BĎ MySĂÃ nĎ’Ğ hŇ èăĎ SĂ hŇ eăĄhĂ wĘ : odĲŇ yĎBĘ ot¡Ň xĄ SĘ mČ yl¿Ă JĘ 2

dŇ xąĎ ’Ć Sy’ĂÄ wĘ odŔ yĎBĘ ÉoYjĎ mČ yląĂ JĘ Sy’ĂÄ wĘ hŇ nĎ opę YĎ hŇ năĆpĘŇ mĎ ű rSăĆ ’Ğ NoyÁlĘ ‘ĆhĲĎ
lYĆ’¡Ą CdŔ mĘ ‘Č IăČwČ ÉC’bÄŁ IĎwČ wynĳĎtĘŇ mĎ BĘ rp¡ĄŇ iŁ hČ tŇ sĆ q¿ĆwĘ MyDĂŔ BČ SbăĚŇ lĎ ÉMkĎŇ otŇ BĘ
ÉbCrJĘ hČ l‘ąČmĄ ÉhlĎ ‘ĞnĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ű dŇ obăŇ kĘŇ C : tŇ SĆ xĲŁ eĘ hČ xB¿Č zĘmĂ 3

SbăĚŇ QĎ hČ ÉSy’Ă hĎ =l’Ć ’rĎę qĘ IĂwČ tŇ yĂBĳĎhČ NêăČpĘŇ mĂ l’¡Ć wylĎŔ ‘Ď hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ
: wynĲĎtĘŇ mĎ BĘ rp¡ĄŇ iŁ hČ tŇ sĆ q¿Ć rSËĆ ’Ğ MyDĂŔ BČ hČ

tĎŇ ywĂÄtĘŇ hĂ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ëŇ ot¡Ň BĘ ry‘ĂŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ ÉrbŇŁ ‘Ğ wřlŔ ’ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 4

tŇ obŔ ‘ĄoêăhČ =lJĎ l‘Č ť MyqĂŔ nĎ’ĹeăĆhČ wĘ ÉMyxĂ nĎ’ĹeĲĆhČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ tŇ oxă YĘ mĂ =l‘Č wêĎÁ
twV‘nh
bytk wylĎ ’Ą ’"sb ,yrq wylĎ ’Ą ,bytk ol’Ą v.4 .T .bwtkh hnykV ’l’ yjĂ ’Č yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.17

.w"dw b"d Nkw yrqw
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5 CJĳ hČ wĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ ry‘ËĂbĎŇ Cr¿bĘŇ ‘Ă ynČŔ zĘ’Ď BĘ rmăČ ’Ď ÉhQĆ ’ĄÄ lĘ C : HkĲĎŇ otŇ BĘ tŇ oW¡ ‘ĞeĲČhĲČ
6 MySĂÁ nĎ wĘ PŇ TČÄ wĘ žhlĎ CtŇ bĘŇ C rCxă BĎ NqĄÃ zĎ : ClmĲŁ xĘ êČ =l’Č wĘ Mk¿ř yny‘ sox¡ř êĎ =l‘Čř

CSGČŔ êĂ =l’Č ÉwêĎř hČ wyląĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ Sy’ĂÄ =lJĎ =l‘Č wĘ tŇ yxĂę SĘ mČ lĘ CgăŇrĘhČ êČ
: tŇ yĂBĲĎ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ MynĂŔ qĄ EĘhČ MySăĂ nĎ’ĞBĲĎ ÉCQxĄÄ IĎwČ CQxĳĄ êĎ yS¡Ă DĎqĘ UĂ mĂ C

7 Myl¡Ă lĎ xĞ tŇ orËYĄxĞhĲČ =tŇ ’Ć C’Ì lĘ mČ C tŇ yĂBČę hČ =tŇ ’Ć C’ă UĘ TČ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
8 hŇ lĎÄjĘ ’Ć wĲĎ ynĂ ’ĳĎ r’¡Č SĞ ’Ň nĲĄ wĘ MtĎŔ oJhČ JĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : ry‘ĲĂbĎŇ CJ¿ hĂ wĘ C’¡ YĘ yĲĎwĘ C’YĳĄ

tŇ ’Ą ť hŇ êĎę ’Č tŇ yxăĂ SĘ mČ hĞ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉHhĎ ’Ğ ÉrmČ ’Ł wĲĎ q‘Čę zĘ’Ć wĲĎ ynČÁjĎ =l‘Č
9 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č ì¡Ň tĘŇ mĲĎ xĞ=tŇ ’Ć ì¿Ň JĘ pĘŇ SĎ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yrăĂ’Ą SĘ =lJĎ

ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ’ląĄ UĎ êĂ wČ dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ BĂ É lodŇ GĎ ÉhdĎŇ ChywĲĂ l’ąĄ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ NwÄŁ ‘Ğ ylČę ’Ą
Ny’¿ĄwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ bŇ ząČ‘Ď Crę mĘ ’ĲĎ yJăĂ hŇ FĳĆ mĚ hŇ ’ăĎ lĘ mĲĎ ry‘¡ĂhĎ wĘ MymĂŔ DĎ

10 MS¿Ď ’Ň rŁ BĘ MJ¡Ď rĘDČ lmĳŁ xĘ ’Ć âlă wĘ yn¡Ăy‘Ą sox¿ tĎŇ =âlĲ ynĂŔ ’Ğ=MgČÄ wĘ : hŇ ’ĲĆ rŁ ho¡ĎhyĘ
11 wynĎŔ tĘŇ mĎ BĘ ÉtsĆ uĆÄ hČ rSąĆ ’Ğ MyDĂę BČ hČ SbăĚŇ lĘ ű Sy’ăĂ hĎ hŇ eĄÂhĂ wĘ : yêĂ tĲĎŇ nĎ

: ynĂ tĲĎŇ yCĂYĂ rSĆ ’ĞkĲČŇ ytĂŇ yWĂě ‘Ď rmĳŁ ’Ň lĄ rb¡ĎŇ DĎ bŇ yS¿Ă mĄ
y NbĆŇ ’ăĆ JĘ MybĂŔ rĚJĘ hČ S’Ň răŁ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ É‘Č yqĂÄ rĎhĲĎ =l’Ć hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ ’Ćę rĘ’Ć wĲĎ
2 ű Sy’ăĂ hĎ =l’Ć rmĆ ’Ň ŁIÁwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ hŇ ’¡Ď rĘnĂ ’iĳĄ JĂ tŇ Cmă DĘ hŇ ’¡Ą rĘmČ JĘ ryjĂŔ sČ

bŇ Crę JĘ lČ tŇ xČ êăČ =l’Ć lGČÁlĘ GČlČ tŇ onÄ yBĄ =l’Ć ž’BŁ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ MyDĂę BČ hČ SbăĚŇ lĘ
’b¡ŇŁ IĎwČ ry‘ĳĂhĎ =l‘Č qr¡Ł zĘC MybĂŔ rĚJĘ lČ tŇ onă yBĄ mĂ ÉS’Ą =ylĄ xĞgĲČŇ ìŇ ynąĆpĘŇ xĎ ’QĄÄmČ C

3 ’lĄŔ mĎ NăĎn‘ĎhĲĆ wĘ Sy’ĳĂ hĎ o’ă bŇŁ BĘ tŇ yĂB¡Č lČ Nym¿Ă ymĂ MydËĂŇ mĘ ‘ĲŁ MybĂę rĚJĘ hČ wĘ : ynĲĎ y‘ĄlĘ
4 NêăČpĘŇ mĂ l‘¡Č bŇ CrŔ JĘ hČ l‘ăČmĄ ÉhoĎhyĘ=dŇ obĲŇ JĘ MrĎIąĎwČ : tŇ ymĲĂ ynĂ jĘ hČ rY¡ĄxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć

dŇ ob¿Ň JĘ HgČŇ n¡Ł =tŇ ’Ć hŇ ’ĎŔ lĘ mĲĎ ÉrYĄxĎ hĲĆ wĘ NnĎŔ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć ÉtyĂBČÄ hČ ’ląĄ UĎ IĂwČ tŇ yĂBĳĎhČ
5 loq¿ JĘ hŇ nĳĎYŁ yxĲĂ hČ rY¡ĄxĎ hĲĆ =dŇ ‘Č ‘mČě SĘ nĂ MybĂŔ CrJĘ hČ ypăĄŇ nĘ JČ É loqwĘ : hoĲĎhyĘ
6 rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyDĂBČ hČ =SbĲĚŇ lĘ Sy’ąĂ hĎ =tŇ ’Ć ÉotŇ CŁ YČ BĘ yhĂę yĘwČ : orĲBĘ dČŇ BĘ yD¡ČSČ =l’Ą

lYĆ’¡Ą dŇ mŔŁ ‘ĞIĲČwĲČ É’bŇŁ IĎwČ MybĳĂŇ CrJĘ lČ tŇ on¡ yBĄ mĂ lGČŔ lĘ GČlČ tŇ onă yBĄ mĂ ÉS’Ą xq¿Č
7 ÉS’Ą hĎ =l’Ć MybĂę CrJĘ lČ tŇ onă yBĄ mĂ odÁ yĎ=tŇ ’Ć bŇ CrÄ JĘ hČ žxlČ SĘ IĂwČ : NpĲĎŇ o’hĲĎ

xu¡ČIĂwČ MyDĳĂBČ hČ SbăĚŇ lĘ yn¡ĄpĘŇ xĎ =l’Ć NêĄŔ IĂwČ É’vĎ IĂwČ MybĂŔ rĚJĘ hČ tŇ onă yBĄ ÉrSĆ ’Ğ
8, 9 hŇ ’Ćę rĘ’Ć wĲĎ : MhĲĆ ypĄŇ nĘ JČ tŇ xČ ê¡Č MdĎŔ ’Ď =dŇ yČ ÉtynĂ bĘŇ êČ MybĳĂŇ rĚJĘ lČ ’r¡ĎIĄwČ : ’YĲĄ IĄwČ sŘ5

hnhw
’"s v.5 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk =l’Č ’"sb ,yrq =l’Č ,bytk =l‘Č v.5

,yrq wyêĎhČ ,bytk wêĎhČ v.6 .b"d Nkw yrqw bytk MkĆnĘ y‘Ą ’"sb ,yrq MkĆnĘ y‘Ą ,bytk MkĆynĄy‘Ą v.5 .rsx sxŁ êĎ
.yrqw bytk wyêĎhČ ’"sb
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bŇ CrăJĘ hČ lYĆ’Ą ť dŇ xĎę ’Ć NpăČŇ o’ ůMybĂŇ CrJĘ hČ lYĆ’ăĄ ÈMyeĂ pČŇ o’ hŇ ‘ăĎBĎ rĘ’Č hŇ eĄÄhĂ wĘ
Ny‘¡ĄJĘ MyeĂŔ pČŇ o’ă hĎ Éh’Ą rĘmČ C dŇ xĳĎ ’Ć bŇ CrăJĘ hČ lYĆ’¡Ą dŇ xĎŔ ’Ć NpăČŇ o’wĘ dŇ xĎŔ ’Ć
hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MêĳĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ dŇ x¡Ď ’Ć tŇ Cm¿ DĘ MhĆŔ y’Ą rĘmČÄ C : SySĲĂ rĘêČ NbĆŇ ’¿Ć 10

âl¿ CkŇ lĄŔ yĄ ÉMhĆ y‘ĄbĘŇ rĂ tŇ ‘ČBąČ rĘ’Č =l’Ć MêĎę kĘŇ lĆ BĘ : NpĲĎŇ o’hĲĎ ëŇ ot¿Ň BĘ Np¡ČŇ o’hĲĎ 11

âl¿ CkŇ lĄŔ yĄ wyrăĎxĞ’ĲČ ÉS’Ň rŁ hĎ hŇ nąĆpĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ MoqÂUĎ hČ yJăĂ MêĳĎkĘŇ lĆ BĘ CBi¡Č yĂ
MyeĂę pČŇ o’Ĳ hĎ wĘ MhĳĆ ypĄŇ nĘ kČŇ wĘ Mh¡Ć ydĄŇ ywĲĂ MhĆŔ BĄ gČŇ wĘ ÉMrĎWĎ BĘ =lkĎŇ wĘ : MêĲĎkĘŇ lĆ BĘ CBi¡Č yĂ 12

MhËĆ lĎ MyeĳĂpČŇ o’¡ lĎ : MhĲĆ yeĄpČŇ o’ Mê¡Ď‘Ę BČ rĘ’Č lĘ bŇ ybĂŔ sĎ ÉMyĂnČÄ y‘Ą My’ąĂ lĄ mĘ 13

ynăĄjĘ dŇ xĎÁ ’Ć hĲĎ ynĄÄjĘ dŇ xĳĎ ’Ć lĘ Myn¡ĂpĎŇ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č wĘ : ynĲĎ zĘ’Ď BĘ lG¡ČlĘ GČhČ ’r¿Ďoq 14

=ynĄjĘ y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ wĘ hŇ yĄŔrĘ’Č ynăĄjĘ ÉySĂ ylĂ èĘ hČ wĘ MdĎŔ ’Ď ynăĄjĘ ÉynĂ èĄ hČ ynąĄpĘŇ C bŇ Crę JĘ hČ
: rbĲĎŇ JĘ =rhČ nĘ BĲĂ ytĂŇ y’¡Ă rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ IĎŔxČ hĲČ ’yhăĂ MybĳĂŇ CrJĘ hČ CUr¡Ł IĄwČ : rSĆ nĲĎ 15

=tŇ ’Ć MybĂÁ CrJĘ hČ tŇ ’ĄÄ WĘ bĂŇ C MlĳĎ YĘ ’Ć Mye¡ĂpČŇ o’hĲĎ Ck¿Ň lĘ yĲĄ MybĂŔ CrJĘ hČ ÉtkĆŇ lĆÄbĘŇ C 16

: MlĲĎ YĘ ’Ć mĄ Mh¡Ą =MGČ MyeËĂpČŇ o’hĲĎ CBiÌČ yĂ=âlĲ ZrĆ’ĎŔ hĎ l‘ăČmĄ ÉMCrlĎ MhĆę ypĄŇ nĘ JČ
: MhĲĆ BĎ hŇ I¡ĎxČ hĲČ xČ Cr¿ yJËĂ MtĳĎŇ o’ CUorăyĄ Mm¡Ď orbĘŇ C CdŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ MdăĎŇ mĘ ‘ĎBĘ 17

: MybĲĂŇ CrJĘ hČ =l‘Č dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ tŇ yĂBĳĎhČ NêăČpĘŇ mĂ l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ dŇ obăŇ JĘ É’YĄ IĄwČ 18

MtĎŔ ’Ň YĄBĘ ÉynČ y‘ĄlĘ ZrĆ’ąĎhĎ =NmĂ CUorÄ IĄwČ MhĆ ypĄŇ nĘ JČ ţ=tŇ ’Ć MybăĂŇ CrJĘ hČ C’ă WĘ IĂwČ 19

dŇ obÌŇ kĘŇ C ynĂŔ omdĘŇ uČ hČ ÉhoĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČSąČ xtČŇ jăĆ dŇ męŁ ‘ĞIĲČwĲČ MtĳĎŇ UĎ ‘ĚlĘ Mye¡ĂpČŇ o’Ĳ hĎ wĘ
tŇ xČ ê¿Č ytĂŇ y’ËĂ rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ IĎęxČ hĲČ ’yhăĂ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ 20

hŇ ‘ĎÄ BĎ rĘ’Č : hŇ UĎ hĲĄ Myb¡ĂŇ CrkĘŇ yJ¿Ă ‘dČě ’Ą wĲĎ rbĳĎŇ JĘ =rhČ nĘ BĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ 21

MdĎŔ ’Ď ydăĄŇ yĘ ÉtCmdĘŇ C dŇ xĳĎ ’Ć lĘ MyĂp¡ČŇ nĎJĘ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ dŇ xĎŔ ’Ć lĘ ÉMynĂ pĎŇ hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č
=l‘Č ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ rSąĆ ’Ğ MynĂę jĎ hČ hŇ UĎ hăĄ MhĆŔ ynĄjĘ tŇ Cmă dĘŇ C : MhĲĆ ypĄŇ nĘ JČ tŇ xČ ê¡Č 22

’vĎÄ êĂ wČ : CkŇ lĲĄ yĄ wyn¡ĎjĎ rbĆŇ ‘¿Ą=l’Ć Sy’ËĂ MtĳĎŇ o’wĘ Mh¡Ć y’Ą rĘmČ rbĎŔ JĘ =rhČ nĘ ’y

hŇ năĆojhČ ÉynĂ omdĘŇ uČ hČ hoąĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČSČÄ =l’Ć ytĂŇ ’Ł ţ ’băĄŇ êĎ wČ xČ Crę ytĂÁ ’Ł
hŇ ’ĆÄ rĘ’Ć wĲĎ Sy’ĳĂ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ Myr¿ĂWĘ ‘Ć r‘ČèČŔ hČ xtČŇ păĆŇ BĘ ÉheĄhĂ wĘ hŇ mĎ ydĂŔ qĎ
: M‘ĲĎhĎ yr¡ĄWĎ Chy¡ĎnĎBĘ =NbĆŇ Chy¿ĎTĘ lČ jĘ =tŇ ’Ć wĘ rEËĚ‘Č=NbĆŇ hŇ yÌĎnĘ zČ’Ğ yĲČ=tŇ ’Ć MkĎÁ otŇ bĘŇ

=tŇ YČ ‘Ğ MyY¿Ă ‘ĞIĲŁ hČ wĘ NwĆ’ËĎ Myb¿ĂŇ SĘ xĲŁ hČ MySĂÂ nĎ’ĞhĲĎ hŇ QĆ ’ăĄ MdĎě ’Ď =NBĆ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ 2

ryiĂŔ hČ ’yhăĂ MyêĳĂ BĎ tŇ onăBĘ bŇ or¡qĎ bĘŇ âl¿ MyrĂŔ mĘ ’ăŁ hĎ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ry‘¿ĂBĎ ‘r¡Ď 3

=NBĆ ’b¡ĄŇ eĎhĂ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ’băĄŇ eĎhĂ Nk¡ĄŇ lĎ : rWĲĎ BĎ hČ CnxĘ n¡Č’Ğ wĲČ 4

Md’
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5 hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉrmŁ ’Ĺ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůhoĎhyĘ xČ Cră ÈylČ ‘Ď ljăŁ êĂ wČ : MdĲĎŇ ’Ď
6 Mt¿ĆŇ yBĄ rĘhĂ : hĎ yêĲĂ ‘Ę dČŇ yĘ yn¿Ă’Ğ Mk¡ĆŇ xĞ CrĲ tŇ ol¿ ‘ĞmĲČ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ NJ¿Ą

: llĲĎ xĎ hĎ yt¡ĆŇ YŁ Cx Mt¿ĆŇ ’Ň QĄ mĂ C tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂBĎ Mk¡ĆŇ ylĄ lĘ xČ
7 HkĎŔ otŇ BĘ MêăĆmĘ WČ rSăĆ ’Ğ ÉMkĆŇ ylĄ lĘ xČ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ
8 MtĳĆŇ ’Ň rĄyĘ bŇ rĆx¡Ć : HkĲĎŇ oêmĂ ’yY¿Ă oh Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć wĘ ryiĳĂ hČ ’yhăĂ wĘ rW¡Ď BĎ hČ hŇ UĎ h¿Ą
9 HkĎŔ oêmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytąĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ’ybăĂŇ ’Ď ÉbrĆxĆÄ wĘ

10 CljŔŁ êĂ bŇ rĆxăĆBČ : MyTĲĂ pĎŇ SĘ Mk¡ĆŇ bĎŇ ytĂŇ yWËĂ ‘Ď wĘ MyrĳĂzĎ=dŇ yČBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ
11 ’yhĂę : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć Tojă SĘ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ lCb¿Ň GĘ =l‘Č

lCb¿Ň GĘ =l’Ć rWĳĎ bĎŇ lĘ Hk¡ĎŇ otŇ bĘŇ Cy¿hĘ êĲĂ MêËĆ’Č wĘ rysĂŔ lĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ yąĆhĘ tĲĂŇ =âl
12 ÉyuČ xĚBĘ rSąĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć Tj¿Ł SĘ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ

rS¿Ć ’Ğ MyËĂoGhČ yTÌĄjĘ SĘ mĂ kĘŇ CĲ MtĳĆŇ yWĂ ‘Ğ âlă yT¡Č jĎ SĘ mĂ C MêĆŔ kĘŇ lČ hĞ âlă
13 tŇ mĳĄ hŇ y¡ĎnĎBĘ =NbĆŇ Chy¿ĎTĘ lČ pĘŇ C y’ĂŔ bĘŇ eăĎhĂ JĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : MtĲĆŇ yWĂ ‘Ğ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ybĂŇ sĘ

ÉhlĎ JĎ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉHhĎ ’Ğ ÉrmČ ’Ł wĲĎ lodę GĎ=loqĲ q‘ăČzĘ’Ć wĲĎ ynČÁjĎ =l‘Č ljÄŁ ’Ć wĲĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ tŇ ’¡Ą hŇ WĆŔ ‘Ł hŇ êăĎ’Č

14, 15 ìŇ tĆŔ QĎ ’ĚgĘŇ ySăĄ nĘ ’Č ÉìyxĆÄ ’Č ìŇ yxąĆ’Č MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
ÉCqxĞrĲČ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ MhĆÁ lĎ CrÄ mĘ ’ĲĎ žrSĆ ’Ğ hŇŁQĳ JĚ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lkĎŇ wĘ

16 NkăĄŇ lĎ : hŇ SĲĎ rĎomĲ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ n¿ĎêĘ nĂ ’yhËĂ Cnl¿Ď hoĎŔhyĘ l‘ăČmĄ
Myt¡ĂŇ oYypĲĂŇ hĞ yk¿ĂŇ wĘ MyĂŔoGBČ ÉMyêĂ qĘ xČ rĘhĂ yJąĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmęŁ ’Ĺ
: MSĲĎ C’B¿Ď =rSĆ ’Ğ tŇ oY¡ rĎ’ĞBĲĎ T‘ČŔ mĘ SDăĎqĘ mĂ lĘ ÉMhĆ lĎ yhąĂ ’ĹwĲĎ tŇ oYĳrĎ’ĞBĲĎ

17 ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêąĂ YĘ BČ qĂ wĘ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmęŁ ’Ĺ NkăĄŇ lĎ
MhĳĆ BĎ Mt¡ĆŇ oYpŇŁ nĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =NmĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć yêăĂ pĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =NmĂ

18 =lJĎ =tŇ ’Ć CrysĂÁ hĄ wĘ hŇ UĎ SĳĎ =C’b¡ĎŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ
19 dŇ xĎŔ ’Ć bŇ lăĄ ÉMhĆ lĎ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : hŇ eĎUĲĆ mĂ hĎ yt¡ĆŇ obŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hĎ yYËĆCuSĂ

yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ MrĎŔ WĎ BĘ mĂ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ bŇ ląĄ ytĂÁ rŁ sĂÄ hĞ wĲČ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ NêăĄ’Ć hŇ S¡Ď dĎŇ xĞ xČ Cr¿wĘ
20 Cr¡mĘ SĘ yĂ yT¿Č jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĄŔ yĄ ytăČŇ uŁ xĚBĘ ÉN‘ČmČÄ lĘ : rWĲĎ BĎ bŇ l¿Ą Mh¡Ć lĎ sŘ6

21 bŇ lÌĄ =l’Ć wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ynĂě’Ğ wĲČ M‘ĎŔ lĘ ylăĂ =CyhĲĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ł CWă ‘Ď wĘ
M’¡Ě nĘ yêĂ tČŔ nĎ MSăĎ ’Ň rŁ BĘ ÉMJĎ rĘDČ ëŇ ĳĄlhŁ MBăĎ lĂ Mh¡Ć ytĄŇ obĲŇ ‘ĞotĲŇ wĘ MhËĆ yYĄ CuSĂ

22 MtĳĎŇ UĎ ‘ĚlĘ Mye¡ĂpČŇ o’Ĳ hĎ wĘ MhĆŔ ypĄŇ nĘ JČ =tŇ ’Ć ÉMybĂŇ CrJĘ hČ C’ą WĘ IĂwČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ
dwbkw
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l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ dŇ obăŇ JĘ É l‘Č IČÄwČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ dŇ obÌŇ kĘŇ C 23

ynĂ tĘŇ ’Čę WĎ nĘ xČ CrăwĘ : ry‘ĲĂlĎ MdĆŇ u¿ĆmĂ rS¡Ć ’Ğ rhĎŔ hĎ =l‘Č ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ ry‘ĳĂhĎ ëŇ oêă 24

É l‘Č IČÄwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ xČ CrăBĘ hŇ ’¡Ć rĘUČ BČ hŇ lĎŔ oGhČ =l’Ć ÉhmĎ yDĂÄ WĘ kČŇ ynĂ ’ąĄ ybĂŇ êĘ wČ
yr¿ĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’ËĄ hŇ lĳĎ oGhČ =l’Ć rB¡Ą dČŇ ’Ğ wĲĎ : ytĂŇ y’ĲĂ rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ’¡Ć rĘUČ hČ ylČŔ ‘ĎmĲĄ 25

: rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : ynĂ ’ĲĎ rĘhĆ rS¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ by
tŇ o’Á rĘlĂ MhĆÄ lĎ žMyĂnČ y‘Ą rSăĆ ’Ğ bŇ SĳĄ yŁ hŇ êăĎ’Č yrĂU¡ĆhČ =tŇ yBĲĄ ëŇ ot¿Ň BĘ MdĎě ’Ď =NBĆ 2

: MhĲĄ yr¡ĂmĘ tŇ yB¿Ą yJËĂ C‘mĄŔ SĎ âlă wĘ É‘ČmÄŁ SĘ lĂ MhąĆ lĎ MyĂnČÄ zĘ’Ď C’ę rĎ âlă wĘ
Mm¡Ď oy hŇ l¿Ą gĘŇ C hŇ lĎŔ ogŇ ylăĄ JĘ ÉìlĘ hŇ WąĄ ‘Ğ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ 3

C’Ŕ rĘyĂ ylăČ C’ MhĆŔ ynĄy‘ăĄlĘ ÉrxĄ ’Č MoqąmĎ =l’Ć ìÁ mĘ oqĲ UĘ mĂ tĎŇ ylĂÄgĎŇ wĘ MhĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ
MhĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ Mm¡Ď oy hŇ lËĎ ogŇ yl¿Ą kĘŇ JĂ ìŇ ylĆÁkĄŇ ÉtĎ’Ň YĄ ohĲ wĘ : hŇ UĎ hĲĄ yr¡ĂmĘ tŇ yB¿Ą yJËĂ 4

ìăŇ lĘ =rtĎŇ xĞ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ : hŇ lĲĎ oG y’¡ĄYĎ omJĘ MhĆŔ ynĄy‘ăĄlĘ ÉbrĆ‘ĆÄ bĎŇ ’YąĄêĄ hŇ êĎę ’Č wĘ 5

’yYĂŔ otŇ hŇ TăĎ lĎ ‘ĞBĲĎ É’vĎ êĂ PŇ tąĄŇ JĎ =l‘Č MhĆÁ ynĄy‘ĄÄ lĘ : oBĲ t¡ĎŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ ryuĳĂbČŇ 6

tŇ yb¿ĄŇ lĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ tŇ p¿ĄŇ om=yJĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć hŇ ’¡Ć rĘtĂŇ âl¿ wĘ hŇ iĆŔ kČŇ tĘŇ ìŇ ynăĆjĎ
ÉhlĎ ogŇ yląĄkĘŇ JĂ ytĂŇ ’Ň YĄÁ oh ylČ JĄ ţ ůytĂŇ yCĄYĚ rSăĆ ’ĞJĲČ ÈNJĄ W‘Č’ăČ wĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 7

PŇ t¿ĄŇ JĎ =l‘Č ytĂŇ ’Ň YËĄ oh hŇ T¿Ď lĎ ‘ĞBĲĎ dŇ yĳĎBĘ ryu¡ĂbČŇ yl¿Ă =yêĂ rĘtĲČŇ xĎ bŇ rĆ‘ËĆbĎŇ C MmĎŔ oy
: MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ ytĂŇ ’Ň W¡Ď nĎ

Cr¿mĘ ’ĲĎ âlÄhĞ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ rqĆB¿Ł BČ yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhÌĂ yĘwČ 8, 9

MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmăŁ ’Ĺ : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ ê¿Ď’Č hŇ m¡Ď yrĂUĳĆhČ tŇ yBăĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą ìŇ ylËĆ’Ą 10

tŇ yB¿Ą =lkĎŇ wĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉhEĆhČ ’vąĎ UČ hČ ’yWĂÂ eĎhČ hŇ oĳĂhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł
ytĂŇ yWĂę ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ MkĳĆŇ tĘŇ pĆŇ omĲ ynăĂ’Ğ rm¡Ł ’Ĺ : MkĲĎŇ otŇ bĘŇ hŇ UĎ h¿Ą =rSĆ ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 11

MkĎÁ otŇ BĘ =rSĆ ’Ğ ’yWĂÄ eĎhČ wĘ : CkŇ lĲĄ yĄ yb¡ĂŇ èĘ bČŇ hŇ l¿Ď oGBČ MhĆŔ lĎ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ NJĄ ť 12

wynăĎjĎ obĳŇ ’yYĂ ohă lĘ Cr¡êĘ xĘ yČ ryu¿ĂBČ ’YĄŔ yĄwĘ hŇ TăĎ lĎ ‘ĞBĲĎ É’vĎ yĂ PŇ tąĄŇ JĎ =l’Ć
yêąĂ WĘ rČpĲĎŇ C : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć ’Ch¡ NyĂ‘ăČlČ hŇ ’¿Ć rĘyĂ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ N‘Č yČę hŇ iĆŔ kČŇ yĘ 13

ZrĆ’ăĆ ÉhlĎ bĆÄ bĎŇ otąŇ ’Ł ytĂÄ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ ytĳĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ BĂ Wj¡Č tĘŇ nĂ wĘ wylĎŔ ‘Ď ÉyêĂ SĘ rĂ=tŇ ’Ć
wyt¿ĎŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ wĘ : tŇ CmĲ yĎ MS¿Ď wĘ hŇ ’¡Ć rĘyĂ=âlĲ Ht¿ĎŇ o’wĘ MyDĂŔ WĘ JČ 14

C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ qyr¿Ă’Ď bŇ rĆx¡ĆwĘ xČ Crĳ=lkĎŇ lĘ hŇ răĆzĎ’Ĺ wyj¡ĎgČŇ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ rËŁ zĘř‘Ć 15

: tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ Mt¡ĎŇ o’ yt¿ĂŇ yrĂzĲĄwĘ MyĂŔoGBČ ÉMtĎŇ o’ yYąĂ ypĂŇ hĞBĲČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ
CrÁ jĘ sČ yĘ N‘ČmČÄ lĘ rbĆŇ DĳĎmĂ C bŇ ‘ăĎrĎmĲĄ bŇ rĆx¡ĆmĄ rjĎŔ sĘ mĂ ySăĄ nĘ ’Č ÉMhĆ mĄ yêąĂ rĘtČŇ ohwĘ 16

Mhytwb‘wt=lk=t’
.yrq orzĘ‘Ć v.14 .bywww.bibleist.ru



12:17—13:7 l’qzxy 793

: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MSĎŔ C’BăĎ =rSĆ ’Ğ ÉMyĂoGBČ MhĆę ytĄŇ obĲŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ =tŇ ’Ć
17, 18 ì¡Ň mĘ xĘ lČ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ

19 =l’Ć êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ êĲĆSĘ êĂ hŇ g¡ĎŇ’Ď dĘŇ bĂŇ C hŇ z¿ĎgĘŇrĎBĘ ìŇ ymĆě ymĄ C lkĳĄŇ ’Ň êŁ S‘ČrăČBĘ
tŇ măČ dĘŇ ’Č =l’Ć ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ ybąĄŇ SĘ oyĲlĘ hoĂÁhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ğ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ ZrĆ’ĎÃ hĎ M‘ăČ
N‘ČmČÁ lĘ CêĳSĘ yĂ Nomă UĎ SĂ BĘ Mh¡Ć ymĄ ymĲĄ C ClkĄŔ ’Ň yŁ hŇ găĎŇ’Ď dĘŇ BĂ ÉMmĎ xĘ lČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

20 MyrąĂ‘ĎhĲĆ wĘ : HBĲĎ Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ =lJĲĎ sm¡Č xĞmĲĄ HâĎŔ lUĘ mĂ ÉHYĎ rĘ’Č MSąČ êĄ
yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ yĳĆhĘ tĲĂŇ hŇ măĎ mĎ SĘ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ hŇ nĎbĘŇ rČŔ xĹêĲĆ ÉtobŇ SĎ oeĲ hČ

: hoĲĎhyĘ
21, 22 MkĆŔ lĎ ÉhEĆhČ lSąĎ UĎ hČ =hŇ mĲĎ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ

23 NkĄÂ lĎ : NozĲxĎ =lJĎ dŇ b¡ČŇ ’Ď wĘ MymĂŔ IĎhČ ÉCkŇ rĘ’Č yĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l‘Č
hŇ EĆŔhČ lSăĎ UĎ hČ =tŇ ’Ć ÉyêĂ BČÄ SĘ hĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆę ylĄ ’Ğ rmăŁ ’Ĺ
ÉCbŇ rĘqĲĎ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rBăĄ DČ=M’Ă yJĂ ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ dŇ o‘¡ otËŇ ’Ł Cl¿ SĘ mĘ yĂ=âlĲ wĘ

24 MsăČ qĘ mĂ C ’wĘS¡Ď Noz¿xĞ=lJĎ dŇ o‘Ë hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ âlă yJĂ ţ : NozĲxĎ =lJĎ rb¡ČŇ dĘŇ C MymĂŔ IĎhČ
25 rBąĄdČŇ ’Ğ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉrBĄ dČŇ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ű yJăĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą ëŇ ot¡Ň BĘ qlĳĎ xĎ

ÉrbĎŇ DĎ rBąĄdČŇ ’Ğ yrĂUĆę hČ tŇ yBăĄ MkĆÂ ymĄ ybĲĂŇ yJăĂ dŇ o‘ĳ ëŇ S¡Ą UĎ tĂŇ âl¿ hŇ WĆŔ ‘Ď yăĄwĘ ÉrbĎŇ DĎ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ wytĂŔ yWĂ ‘ĞwĲČ

26, 27 É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ hŇ eąĄhĂ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
tŇ oq¡ oxrĘ Myê¿Ă ‘Ă lĘ C MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎlĘ hŇ z¡ĆxŁ ’Ch¿ =rSĆ ’Ğ NozËxĎ hĲĆ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ

28 ëŇ S¿Ą UĎ tĂŇ =âlĲ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ MhĆę ylĄ ’Ğ rmăŁ ’Ĺ NkĄÂ lĎ : ’BĲĎ nĂ ’Ch¿
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ WĆŔ ‘Ď yăĄwĘ ÉrbĎŇ DĎ rBąĄdČŇ ’Ğ rSĆÄ ’Ğ yrĳĎbĎŇ DĘ=lJĎ dŇ o‘¡

gy, 2 l’¡Ą rĎWĘ yĂ y’¿ĄybĂŇ nĘ =l’Ć ’bËĄŇ eĎhĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
3 ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ MBĎŔ QĂ mĂ y’ăĄybĂŇ nĘ lĂ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ My’ĳĂ BĎ eĂ hČ

rx¿Č ’Č MykËĂŇ lĘ hĲŁ rS¿Ć ’Ğ MylĳĂ bĎŇ eĘ hČ My’ăĂ ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č yoh¡ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ
4 : CyĲhĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ìŇ y’¿ĆybĂŇ nĘ tŇ obĳŇ rĎxĽBĲĎ Myl¡Ă ‘ĎSĲĚ JĘ : C’Ĳ rĎ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ C Mx¡Ď Cr
5 dŇ m¿Ł ‘ĞlĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l‘Č rd¡ĄŇ gĎŇ Cr¿DĘgĘŇêĂ wČ tŇ oYŔ rĎjĘ BČ ÉMtĆŇ ylĂ ‘Ğ âlą
6 hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ hĎ bŇ zĎŔJĎ MsĆ qăĆwĘ É’wĘSĎ CzxąĎ : hoĲĎhyĘ Moy¿BĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ BČ
7 MtĆŔ yzĂxĞ É’wĘSĎ =hŇ zĄxĞmĲČ ’olą hĞ : rbĲĎŇ DĎ MI¿ĄqČ lĘ Cl¡ xĞ yĲĂwĘ MxĳĎ lĎ SĘ âlă ho¡ĎhywĲČ

: yêĂ rĘBĲČ dĂŇ âl¿ yn¡Ă’Ğ wĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ wĘ MêĳĆrĘmČ ’Ğ bŇ z¡ĎJĎ Ms¿Č qĘ mĂ C
Nklwww.bibleist.ru
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ÉNkĄŇ lĎ bŇ zĳĎJĎ Mt¡ĆŇ yzĂxĞ wĲČ ’wĘSĎŔ MkăĆŇ rĘBĆ DČ N‘Č yČ ť hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 8

MyzăĂxŁ hČ My’ĂÂ ybĂŇ eĘ hČ =l’ĲĆ ydĂę yĎ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MkĆŔ ylĄ ’Ğ ynăĂnĘ hĂ 9

É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ bŇ tąĎŇ kĘŇ bĂŇ C CyęhĘ yĲĂ=âl yUăĂ ‘Č dŇ osÌ BĘ ůbzĎJĎ MymăĂ sĘ uĲŁ hČ wĘ È’wĘSĎ
yn¿ĎdŇŁ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ¿Ă MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ C’bĳŇŁ yĎ âlă l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l’Ć wĘ CbŇ tĄŔ JĎ yĂ âlă
É’ChwĘ Molĳ SĎ Ny’ăĄwĘ Mol¡ SĎ rm¿Ł ’Ň lĄ yUËĂ ‘Č=tŇ ’Ć C‘ÌTĘ hĂ N‘Č yČÁbĘŇ C N‘Č yăČ : hoĲĂhyĹ 10

ljĳŁ yĂwĘ lp¡ĄŇ tĎŇ yx¿Ą TĎ =l’Ć rmËŁ ’Ĺ : lpĲĄŇ êĎ ot¡Ň ’Ł Myx¿Ă TĎ MeËĎhĂ wĘ ZyĂxČŔ hŇ nĆBăŁ 11

tŇ or¡‘ĎsĘ xČ Cr¿wĘ hŇ nĎlĘ jŔŁ êĂ ÉSybĂŇ GĎlĘ ’Ć ynąĄbĘŇ ’Č hŇ nĎêĄÁ ’Č wĘ PŇ TĄę oS MSĆ GăĆ ű hŇ yăĎhĎ
rS¿Ć ’Ğ xČ yF¡Ă hČ hŇ I¿Ą’Č MkĆŔ ylĄ ’Ğ rmăĄ ’Ď yĲĄ É’olhĞ ryuĳĂhČ lpăČŇ nĎ hŇ e¡ĄhĂ wĘ : ‘ČuĲĄbČŇ êĘ 12

: MêĲĆxĘ TČ
MSĆ gąĆŇ wĘ ytĳĂŇ mĎ xĞBĲČ tŇ or¡‘ĎsĘ =xČ CrĲ yê¿Ă ‘Ę uČ bĂŇ C hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 13

yêĂÁ sĘ rČhĎÄ wĘ : hŇ lĲĎ kĎŇ lĘ hŇ m¿Ď xĄ BĘ Syb¡ĂŇ GĎlĘ ’Ć yn¿ĄbĘŇ ’Č wĘ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ yjăĂ ’Č BĘ ÉPTĄ SŁ 14

odĳŇ sŁ yĘ hŇ lăĎ gĘŇ nĂ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć Chyê¿Ă ‘Ę GČhĂ wĘ lpËĄŇ êĎ Mê¿ĆxĘ TČ =rSĆ ’Ğ ryuĂÄ hČ =tŇ ’Ć
=tŇ ’Ć ytąĂŇ yQĄ kĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ HkĎŔ otŇ BĘ MtăĆŇ ylĂ kĘŇ C ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ wĘ 15

Ny’¡ĄwĘ ryuĂŔ hČ Ny’ăĄ ÉMkĆŇ lĎ rmąČ ’Ł wĘ lpĳĄŇ êĎ ot¡Ň ’Ł Myx¿Ă FĎ bČŇ C ryuĂŔ BČ ÉytĂŇ mĎ xĞ
Myz¿ĂxŁ hČ wĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l’Ć ÉMy’Ă BĘ nĂ hĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ y’ăĄybĂŇ nĘ : otĲŇ ’Ł Myx¿Ă FĎ hČ 16

: hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MŁlŔ SĎ Ny’ăĄwĘ MŁlĳ SĎ NozăxĞ Hl¡Ď

NhĳĆ BĘ QĂ mĲĂ tŇ o’¡ BĘ nČtĘŇ UĲĂ hČ ìŔ UĘ ‘Č tŇ onăBĘ =l’Ć ÉìynĆÄjĎ MyWąĂ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ 17

tŇ orÄ jĘ tČŇ mĘ lĲĂ žyoh hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ : NhĲĆ ylĄ ‘Ğ ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ 18

=lJĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č tŇ oxË jĎ sĘ UĂ hČ tŇ oWÌ ‘Ł wĘ ydČę yĎ ylăĄ y~Ă ’Č =lJĎ ű l‘ăČ tŇ otÁ sĎ JĘ
hŇ nĎk¿ĆŇ lĎ tŇ oS¡ pĎŇ nĘ C yUĂŔ ‘ČlĘ hŇ nĎdĘŇ dăĄŇ oYêĘ ÉtoSpĎŇ eĘ hČ tŇ oSĳ pĎŇ nĘ dŇ dăĄŇ oYlĘ hŇ m¡Ď oq
ytĄŇ otăŇ pĘŇ bĂŇ C ÈMyrĂ‘Ł WĘ ylăĄ ‘ĞSĲČ BĘ yUĂę ‘Č=l’Ć ytĂÁ ’Ł hŇ nĎlĘ QĆÄxČ êĘ wČ : hŇ nĎ yIĲĆxČ tĘŇ 19

tŇ oS¡ pĎŇ nĘ tŇ oI¿xČ lĘ C hŇ nĎtĆŔ CmtĘŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉtoSpĎŇ nĘ tŇ ymąĂ hĎ lĘ ůMxĆ lĆ
: bŇ zĲĎkĎŇ y‘¿ĄmĘ SĲŁ yU¡Ă ‘ČlĘ MkĆŔ bĘŇ EĆkČÄ BĘ hŇ nĎ yyĳĆxĘ tĲĂŇ =âl rSăĆ ’Ğ

rSăĆ ’Ğ ÉhnĎkĆÄ ytĄŇ otĲŇ iĘ JĂ =l’Ć ynąĂnĘ hĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ 20

l‘¡ČmĄ MtĎŔ ’Ł yêăĂ ‘Ę rČqĲĎ wĘ tŇ oxŔ rĘpăŇŁ lĘ ÉtoSpĎŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć MSąĎ tŇ odÄ dĘŇ YĲŁ mĘ hŇ nĎêĄ’Č ţ
=tŇ ’Ć tŇ od¿Ň dĘŇ YĲŁ mĘ MêËĆ’Č rS¿Ć ’Ğ tŇ oSŔ pĎŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć ÉyêĂ xĘ QČ SĂ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ ‘ĲŁ orzĘ
ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć yêąĂ lĘ ~Č hĂ wĘ MkĆę ytĄŇ xĲŁ jĘ sĘ mĂ =tŇ ’Ć yêĂÂ ‘Ę rČqĲĎ wĘ : tŇ xĲŁ rĘpŇŁ lĘ MyS¡Ă pĎŇ nĘ 21
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22 N‘Č yăČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Nê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ dĳĎŇ CYmĘ lĂ Nk¡ĆŇ dĘŇ yĆBĘ dŇ o‘Ë Cy¿hĘ yĲĂ=âlwĘ NkĆŔ dĘŇ IĆmĂ
‘SĎŔ rĎ ydăĄŇ yĘ ÉqEĄxČ lĘ C wyêĳĂ bĘŇ ’Č kĘŇ hĂ âlă yn¡Ă’Ğ wĲČ rqĆSĆŔ ÉqyDĂYČ =bŇ lĲĄ tŇ o’ą kĘŇ hČ

23 hŇ nĎ yzĆŔxĹtĲĆŇ âlă ’wĘSĎ ť NkĄę lĎ : otĲŇ yŁ xĞhĲČ lĘ ‘r¡ĎhĎ oJ¿ rĘDČmĂ bŇ CSË =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ
=yJĲĂ Nê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ NkĆŔ dĘŇ IĆmĂ ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć yêąĂ lĘ ~Č hĂ wĘ dŇ o‘ĳ hŇ nĎmĘ săČ qĘ tĂŇ =âl MsĆ q¡ĆwĘ

dy : ynĲĎpĎŇ lĘ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄqĘ EĂmĂ MySĂŔ nĎ’Ğ ÉylČ ’Ą ’obąŇ IĎwČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ

2, 3 Clą ‘ĹhĲĆ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ sŘ7

Sr¿Ł DĎ’Ă hČ MhĳĆ ynĄjĘ xkČŇ năŁ Cn¡tĘŇ nĲĎ MnĎŔ wŁ ‘Ğ loSă kĘŇ mĂ C MBĎŔ lĂ =l‘Č ÉMhĆ ylĄ CQĲ gĂŇ
4 ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ ylĄ ’Ğ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MtĎŇ o’ţ=rBĄ DČ NkăĄŇ lĎ : MhĲĆ lĎ Sr¡ĄDĎ’Ă

oBę lĂ =l’Ć wylĎÁ CQGĂ =tŇ ’Ć hŇ lĆÄ‘ĞyĲČ žrSĆ ’Ğ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄmĂ Sy’ăĂ Sy’ăĂ hoĂęhyĹ
ytĂŇ ynÌĄ‘ĞnĲČ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ’ybĳĂŇ eĎhČ =l’Ć ’b¡ĎŇ C wynĎŔ jĎ xkČŇ năŁ ÉMyWĂ yĎ ÉonwŁ ‘Ğ loSą kĘŇ mĂ C

5 rSąĆ ’Ğ MBĳĎ lĂ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć Wp¿ŇŁ êĘ N‘ČmËČ lĘ : wylĲĎ CQGĂ bŇ r¿Ł BĘ HbĎŇ ol£
: MQĲĎ JĚ Mh¡Ć ylĄ CQĲ gĂŇBĘ ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉCrŁzÄnĎ

6 CbŇ ySĂŔ hĎ wĘ CbŇ CSă hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l’Ć ű rmăŁ ’Ĺ NkĄÂ lĎ
7 Sy’ĂÄ žyJĂ : MkĲĆŇ ynĄpĘŇ CbŇ yS¿Ă hĎ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ l‘¿ČmĄ C MkĳĆŇ ylĄ CQĲ GĂ l‘¡ČmĄ

yrČę xĞ’ĲČ mĄ rzăĄeĎ yĂwĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂBĘ rCgăŇ yĎ=rSĆ ’Ğ ÈrGĄhČ mĲĄ C l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄmĂ Sy’ĂÁ
=l’Ć ’bąĎŇ C wynĳĎjĎ xkČŇ năŁ MyW¡Ă yĎ onŔ wŁ ‘Ğ loSă kĘŇ mĂ C oBŔ lĂ =l’Ć ÉwylĎ CQGĂ l‘Č yąČwĘ

8 Sy’ăĂ BĎ ynČÁpĎŇ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : yBĲĂ oQ¡ =hŇ nĆ‘ĞnĲČ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ ybĂŔ olă =SrĎdĘŇ lĂ É’ybĂŇ eĎhČ
Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ yUĳĂ ‘Č ëŇ oêămĂ wyê¡Ă rČkĘŇ hĂ wĘ MylĂŔ SĎ mĘ lĂ wĘ tŇ o’ă lĘ ÉChytĂÄ mŁ WĲĂ hĞ wĲČ ’Chę hČ

9 ynąĂ’Ğ rbĎŔ DĎ rBăĆ dĂŇ wĘ ÉhêĆpĚŇ yĘ=ykĲĂŇ ’ybąĂŇ eĎhČ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ
wyêĂŔ dĘŇ mČ SĘ hĂÄ wĘ wylĎŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ yTąĂ nĎ wĘ ’Chĳ hČ ’ybăĂŇ eĎhČ tŇ ’¡Ą ytĂŇ yêĄŔ jĂ ÉhoĎhyĘ

10 ’yb¡ĂŇ eĎhČ Nw¿Ł ‘ĞJĲČ SrĄŔ DŁ hČ ÉNwŁ ‘ĞJĲČ MnĳĎ wŁ ‘Ğ C’¡ WĘ nĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č ëŇ oê¡mĂ
11 C’¿ UĘ FČ yĂ=âlĲ wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ mĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ dŇ o‘ą C‘Ä tĘŇ yĂ=âlĲ N‘ČmČ lĘ ţ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ

M’¡Ě nĘ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉMhĆ lĎ hŇ yąĆhĘ ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ wĲČ M‘Ďę lĘ ylăĂ Cyh¿Ď wĘ MhĳĆ y‘ĄSĘ jĂ =lkĎŇ BĘ dŇ o‘¡
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ

12, 13 =’TĎ xĹtĲĆŇ yJąĂ ZrĆ’Ć ť MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
MxĆ lĳĎ =hŇ FĄ mČ Hl¡Ď yêĂ rĘb¿ČŇ SĲĎ wĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ yTąĂ nĎ wĘ l‘ČmČŔ =l‘ĎmĘ lĂ ÉylĂ

14 tŇ SĆ ŁlÄSĘ CyhĎ wĘţ : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď hŇ eĎU¡Ć mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ bŇ ‘ĎŔ rĎ HbăĎŇ =yêĂ xĘ lČ SĘ hĂ wĘ
MyVn’h

www.bibleist.ru



796 l’qzxy 14:15—15:6

ÉMtĎŇ qĎ dĘŇ YĂ bĘŇ hŇ UĎ hąĄ bŇ oIĳ’Ă wĘ l’ăř nd xČ n¡Ł HkĎŔ otŇ BĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ
ZrĆ’¡ĎBĎ ryb¿ĂŇ ‘Ğ’ĲČ hŇ ‘ËĎrĎ hŇ I¿ĎxČ =ClĲ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MSĎŔ pĘŇ nČ Clă ~Ę nČ yĘ 15

tŇ SĆ ŁlÄSĘ : hŇ IĲĎxČ hĲČ yn¡ĄjĘ mĂ rbĄŔ o‘ ylăĂ BĘ mĂ ÉhmĎ mĎ SĘ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ êĎlĳĎJĘ SĂ wĘ 16

Myn¿ĂBĎ =M’Ă hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ ůHkĎŇ otŇ BĘ ÈhQĆ ’Ą hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ
: hŇ mĲĎ mĎ SĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ ClYĄŔ eĎ yĂ ÉMDĎbČŇ lĘ hŇ UĎ hąĄ Cly~ĳĂyČ tŇ on¡BĎ =M’Ă wĘ
ZrĆ’ĎŔ BĎ rbăŇŁ ‘ĞêĲČ bŇ rĆxĆ ť yêĂę rĘmČ ’ĲĎ wĘ ’yhĳĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č ’yb¡ĂŇ ’Ď bŇ rĆx¿Ć o’Ë 17

ůHkĎŇ otŇ BĘ ÈhQĆ ’Ą hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ ŁlÄSĘ C : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď hŇ eĎU¡Ć mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ 18

MD¡ĎbČŇ lĘ Mh¿Ą yJËĂ tŇ onĳbĎŇ C MynăĂBĎ Cly~¡Ă yČ âl¿ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ
ytąĂŇ mĎ xĞ yêĂÄ kĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ ’yhĳĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć xQ¡Č SČ ’Ğ rbĆŇ D¿Ć o’Ë : ClYĲĄ eĎ yĂ 19

ÈboI’Ă wĘ l’ăř nd xČ ŁnÄ wĘ : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď hŇ eĎU¡Ć mĂ tŇ yr¿ĂkĘŇ hČ lĘ MdĎŔ BĘ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď 20

hŇ UĎ h¿Ą Cly~ĳĂyČ tŇ B¡Č =M’Ă NB¿Ą =M’Ă hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ ůHkĎŇ otŇ BĘ
hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ : MSĲĎ pĘŇ nČ Cly~¿Ă yČ Mt¡ĎŇ qĎ dĘŇ YĂ bĘŇ 21

rbĆŇ dĆŔ wĎ Éh‘ĎrĎ hŇ IąĎxČ wĘ bŇ ‘ĎÂrĎwĘ bŇ rĆxĆ ţ My‘ĂÃ rĎhĲĎ ű yTăČ pĎŇ SĘ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č =yJĲĂ PŇ ’ăČ
hŇ eĄÄhĂ wĘ : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď hŇ eĎU¡Ć mĂ tŇ yr¿ĂkĘŇ hČ lĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l’Ć yêĂ xĘ Q¡Č SĂ 22

MkĆŔ ylĄ ’Ğ My’ăĂ YĘ oyĲ ÉMeĎhĂ ůtonbĎŇ C MynăĂBĎ ÈMy’Ă YĎ CUĲ hČ hŇ TĎę lĄ jĘ HBĎÁ =hŇ rĎtĘŇ onĲ
rSąĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ =l‘Č MêĆę mĘ xČ nĲĂ wĘ MtĳĎŇ olylĲĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MJ¡Ď rĘDČ=tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ y’Ă rĘC
MkĆŔ tĘŇ ’Ć Cmă xĞ nĂ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď ytĂŇ ’Ň b¡ĄŇ hĄ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l‘Čř ÉytĂŇ ’Ň bĄÄ hĄ 23

ÉytĂŇ yWĂÄ ‘Ď MeąĎxĂ âlÄ žyJĂ MêĆę ‘Ę dČŇ ywĲĂ MtĳĎŇ olylĲĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MJ¡Ď rĘDČ=tŇ ’Ć C’¿ rĘtĂŇ =yJĲĂ
: hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ HbĎŔ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ

NpĆŇ G¡ĆhČ =Z‘Ą hŇ y¿ĆhĘ IĲĂ=hŇ mČ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ wT, 2

Z‘ĄŔ ÉCeUĆÄ mĂ xuąČyĚhĞ : r‘Č IĲĎhČ yY¿Ą‘ĞBĲČ hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ rĎě omEĘhČ Z‘ĳĄ=lJĎ mĂ 3

: ylĂ JĲĆ =lJĎ wyl¡Ď ‘Ď tŇ ol¿ tĘŇ lĂ dŇ tĄŔ yĎ ÉCeUĆÄ mĂ Cxą qĘ yĂ=M’Ă hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ mĘ lĂ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ
rxĎŔ nĎ okăŇ otŇ wĘ ÉS’Ą hĎ hŇ ląĎ kĘŇ ’ĲĎ wytĎÁ oYqĘ ynĄÄSĘ žt’Ą hŇ lĳĎ kĘŇ ’Ď lĘ NêăČ nĂ S’¡Ą lĎ hŇ e¿ĄhĂ 4

PŇ ’ăČ hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ mĘ lĂ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ âl¿ MymĂŔ tĎŇ otăŇ oyhĘ BĲĂ ÉheĄhĂ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ lĂ xl¡Č YĘ yĂhĞ 5

: hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ lĂ dŇ o‘¡ hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČwĘ rxĎŔ IĄwČ ÉChtĘŇ lČÄkĎŇ ’Ğ S’ąĄ =yJĂ

=rSĆ ’Ğ r‘Č IČŔhČ Z‘ăĄBĘ ÉNpĆŇ GĆÄhČ =Z‘Ą rSąĆ ’ĞJĲČ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 6

wyttn
.=l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22 .yrq l’IĄnĂDĎ ,bytk l’ĄnĂDĎ v.20 .yrq l’IĄnĂDĎ ,bytk l’ĄnĂDĎ v.14 .dy

www.bibleist.ru



15:7—16:17 l’qzxy 797

7 yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć yêĂ tČŔ nĎ NJăĄ hŇ lĳĎ kĘŇ ’Ď lĘ S’¡Ą lĎ wyê¿Ă tČŇ nĘ
hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ MlĳĄ kĘŇ ’Ň êĲŁ S’¡Ą hĎ wĘ C’YĎŔ yĎ S’ăĄ hĎ mĲĄ MhĆŔ BĎ ÉynČjĎ =tŇ ’Ć

8 l‘ČmČŔ Cl‘ĞmăĎ N‘Č yČ ť hŇ mĳĎ mĎ SĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : MhĲĆ BĎ yn¡ČjĎ =tŇ ’Ć ym¿Ă CWBĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ

zT, 2 =tŇ ’Ć MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ‘d¿ČŇ oh MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
3 ÉëyĂtČÄ rŁ kŇŁ mĘ MĂlČŔ SĎ CrăylĂ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ : hĎ ytĲĆŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ
4 ëŇ yĂtČę odŇ lĘ omĲ C : tŇ yêĲĂ xĂ ëŇ U¿Ą ’Ă wĘ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ ëŇ yb¿ĂŇ ’Ď ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ZrĆ’¡ĆmĄ ëŇ yĂtČŔ dŇŁ lĘ măŁ C

y‘ĳĂSĘ mĂ lĘ êĘ YĘ x¡Č rĚ=âlĲ MyĂm¿ČbĘŇ C ëŇ ïĄŔ SĎ tŇ ïăČkĎŇ =âlĲ ÉëtĎŇ ’Ł tŇ dĆŇ QąĆ Ch MoyÄBĘ
5 ëŇ yĂlČÁ‘Ď hŇ sĎ xĎÄ =âl : êĘ lĘ êĲĎxĚ âl¿ lê¡ĄxĘ hĎ wĘ êĘ xČ lČŔ mĘ hĚ âlă ÉxČ lĄÄmĘ hĎ wĘ

ynąĄjĘ =l’Ć ykĂÂ lĘ SĘ êĚwĲČ ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď hŇ lăĎ mĘ xĚlĘ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ tŇ x¿Č ’Č ëŇ ËĎl tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ NyĂ‘Čę
6 ëŇ ’ĄŔ rĘ’Ć wĲĎ ÉëyĂlČÄ‘Ď rbąŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ wĎ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł tŇ dĆŇ Q¿Ć hĚ Moy¡BĘ ëŇ SĄŔ pĘŇ nČ l‘ČgăŇŁ BĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ

ëŇ yĂm¿ČdĎŇ BĘ ëŇ ¡Ďl rmČ ’¿Ł wĎ yyĂŔxĞ ëŇ yĂmăČdĎŇ BĘ ÉëlĎ rmČ ’ąŁ wĎ ëŇ yĂmĳĎdĎŇ BĘ tŇ sĆ s¡Ć oBtĘŇ mĂ
7 ydăĂŇ ‘ĞBĲČ y’Ă b¡ŇŁ êĎ wČ ylĂŔ DĘgĘŇêĂ wĲČ ÉyBĂ rĘêĂ wČ ëŇ yêĂŔ tČŇ nĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ xmČ YąĆJĘ hŇ bĎę bĎŇ rĘ : yyĲĂxĞ
8 rbÄŁ ‘Ĺ’ĲĆ wĎ : hŇ yĲĎrĘ‘ĆwĘ Mr¿Ł ‘Ą êĘ ’¡Č wĘ xČ UĄŔ YĂ ëŇ răĄ‘ĎWĘ C ÉCnkÄŁ nĎ MyĂdąČŇ SĎ MyyĳĂdĎŇ ‘Ğ

hŇ i¡Ć kČŇ ’Ğ wĲĎ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ÉypĂŇ nĎJĘ WrąŁ pĘŇ ’Ć wĲĎ MydĂŔ DŁ tŇ ‘ăĄ ÉëêĄ‘Ă hŇ eąĄhĂ wĘ ëŇ ’Ąę rĘ’Ć wĲĎ ëŇ yĂlČÁ‘Ď
yyĂhĘ ê¿Ă wČ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’ËĚ nĘ ëŇ tĎę ’Ł tŇ yrĂÁ bĘŇ bĂŇ ’obÄ ’Ď wĲĎ ëŇ lĎ ţ ‘bĲČŇ èăĎ ’Ć wĲĎ ëŇ êĳĄ wĎrĘ‘Ć

9 : NmĆ èĲĎ BČ ëŇ k¡ĄŇ sĚ’Ğ wĲĎ ëŇ yĂlĳĎ ‘ĎmĲĄ ëŇ yĂm¡ČDĎ PŇ T¿Ł SĘ ’Ć wĲĎ MyĂUČŔ BČ ëŇ YăĄxĎ rĘ’Ć wĲĎ : ylĲĂ
10 : ySĂ mĲĆ ëŇ i¡Ą kČŇ ’Ğ wĲČ SèĄŔ BČ ëŇ SăĄ BĘ xĘ ’Ć wĲĎ SxČ êĳĎ ëŇ ¡Ąl‘ĞnĘ ’Ć wĲĎ hŇ mĎŔ qĘ rĂ ëŇ SăĄ yBĂ lĘ ’Č wĲĎ

11, 12 Nê¿Ą’Ć wĲĎ : ëŇ nĲĄ orGĘ =l‘Č dŇ yb¡ĂŇ rĎwĘ ëŇ yĂdČŔ yĎ=l‘Č ÉMydĂŇ ymĂ YĘ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĲĎ ydĂŇ ‘ĳĆ ëŇ D¡Ą‘Ę ’Ć wĲĎ
: ëŇ SĲĄ ’Ň rŁ BĘ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ tŇ rĆT¿Ć‘ĞwĲČ ëŇ yĂnĳĎzĘ’Ď =l‘Č Myl¡Ă ygĂŇ‘ĞwĲČ ëŇ jĄŔ ’Č =l‘Č ÉMzĆnĆÄ

13 SbËČŇ dĘŇ C tŇ lĆ sÌŁ hŇ mĎŔ qĘ rĂwĘ ÉySĂ mĆÄ wĎ yVVąř ÉëSĄ CBlĘ mČ C PŇ sĆ kĆę wĎ bŇ hăĎ zĎ yDĂÂ‘Ę êČ wČ
14 ëŇ ¿Ďl ’YĄ IĄÄwČ : hŇ kĲĎŇ ClmĘ lĂ yx¡Ă lĘ YĘ êĂ wĲČ dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ BĂ ÉypĂŇ yêĂ wČ yêĂ lĘ kĎŇ ’Ď NmĆ S¡Ć wĎ sŘ8

ëŇ yĂlČŔ ‘Ď yêĂ mĘ WăČ =rSĆ ’Ğ ÉyrĂdĎŇ hĞBĲČ ’Chę lylăĂ JĎ ű yJăĂ ëŇ ĳĄypĘŇ yĎBĘ My¡ĂoGBČ MSËĄ
15 ykÌĂŇ jĘ SĘ êĂ wČ ëŇ mĳĄ SĘ =l‘Č yn¡ĂzĘêĂ wČ ëŇ yĄŔpĘŇ yĎbĘŇ yxăĂ TĘ bĘŇ êĂ wČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ
16 ÉëlĎ =yWĂ ‘ĞêĲČ wČ ëŇ yĂdČę gĎŇBĘ mĂ yxăĂ qĘ êĂ wČ : yhĂ yĲĆ=ol rb¡ĄŇ o‘=lJĎ =l‘Č ëŇ yĂtËČŇ CnzĘêČ =tŇ ’Ć
17 ylăĄ JĘ yxĂÂqĘ êĂ wČ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ âl¿ wĘ tŇ o’¡ bĎŇ âl¿ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ yn¡ĂzĘêĂ wČ tŇ o’Ŕ lĚ TĘ tŇ omă BĎ

rkĳĎŇ zĎ ymăĄ lĘ YČ ëŇ ¡Ďl=yWĂ ‘ĞêĲČ wČ ëŇ lĎŔ yêĂ tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉyjĂ sĘ JČ mĂ C ybąĂŇ hĎ EĘmĂ ëŇ êĄę rĘ’Č pĘŇ tĂŇ
Mb=ynztw

.w"dw g"d ,b"d Nkw yrqw bytk SSĄ ’"sbw y’xndml ,yrq SSĄ ,bytk ySĂ SĆ y’br‘ml v.13 .zT
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yêĂŔ rĘTĎ qĘ C ÉynĂ mĘ SČ wĘ MyiĳĂ kČŇ êĘ wČ ëŇ t¡ĄŇ mĎ qĘ rĂ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć yxËĂ qĘ êĂ wČ : MbĲĎŇ =ynĂ zĘêĂ wČ 18

ÉSbČŇ dĘŇ C NmĆ SąĆ wĎ tŇ lĆ săŁ ëŇ lĎÁ yêĂ tČÄ nĎ=rSĆ ’Ğ žymĂ xĘ lČ wĘ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ yêĂ tČŇ nĎ 19

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yhĂ IĳĆwČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿ĄlĘ MhËĆ ynĄpĘŇ lĂ ChyêÌĂ tČŇ nĘ C ëŇ yêĂŔ lĘ kČŇ ’ĹhĲĆ
Mh¡Ć lĎ Myx¿Ă BĎ zĘêĂ wČ ylĂŔ êĘ dĘŇ lăČ yĎ rSăĆ ’Ğ ÉëyĂtČÄ onBĘ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ yĂnąČBĎ =tŇ ’Ć yxĂÂqĘ êĂ wČ 20

ryb¿ĂŇ ‘ĞhĲČ BĘ MynĂŔ êĘ êĂ wĲČ ynĳĎBĎ =tŇ ’Ć yT¡Ă xĞSĘ êĂ wĲČ : KtĲ wnzřtm T‘¡ČmĘ hČ lokĳŇ ’ĹlĲĆ 21

ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć yêĂ rĘkČŇ zĎ âl¿ ëŇ yĂtČŔ nĚzĘtČŇ wĘ ÉëyĂtČÄ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ : MhĲĆ lĎ Mt¡ĎŇ o’ 22

yhĂě yĘwČ : tŇ yyĲĂhĎ ëŇ m¡Ą dĎŇ BĘ tŇ sĆ s¿Ć oBtĘŇ mĂ hŇ yĎŔrĘ‘ĆwĘ MrăŁ ‘Ą ÉëtĄŇ oyhĘ BĲĂ ëŇ yĂrĳĎC‘nĘ 23

ëŇ ¡Ďl=ynĂ bĘŇ êĂ wČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ëŇ lĎŔ yo’ă yo’ă ëŇ tĳĄŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ 24

ÉtynĂ BĎ ëŇ rĆDĆę S’Ň răŁ =lJĎ =l’Ć : bŇ oxĲ rĘ=lkĎŇ BĘ hŇ m¡Ď rĎ ëŇ ¿Ďl=yWĂ ‘ĞêĲČ wČ bŇ GĳĆ 25

rbĳĄŇ o‘=lkĎŇ lĘ ëŇ yĂl¡Č gĘŇrČ=tŇ ’Ć yq¿ĂvĘ pČŇ êĘ wČ ëŇ yĄŔpĘŇ yĎ=tŇ ’Ć ÉybĂŇ ‘ĞtĲČŇ êĘ wČ ëŇ tĄŔ mĎ rĲĎ
rWĳĎ bĎŇ ylăĄ dĘŇ GĂ ëŇ yĂn¡ČkĄŇ SĘ MyĂrËČYĘ mĂ =ynĲĄBĘ =l’Ć ynÌĂzĘêĂ wČ : ëŇ tĄŇ nĚzĘêČ =tŇ ’Ć yB¡Ă rĘêČ wČ 26

‘r¡ČgĘŇ’Ć wĲĎ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ yTąĂ nĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ : ynĂ sĲĄ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ëŇ t¡ĄŇ nĚzĘêČ =tŇ ’Ć yB¿Ă rĘêČ wČ 27

ëŇ J¿Ą rĘDČmĂ tŇ om¡ lĎ kĘŇ eĂ hČ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ tŇ onăBĘ ÉëyĂtČÄ o’nĘŁWĲ SpĆŇ nąĆBĘ ëŇ nĄÂêĘ ’Ć wĲĎ ëŇ uĳĄxĚ
âl¿ Mg¡ČŇ wĘ MynĂě zĘêĂ wČ ëŇ tĳĄŇ ‘ĎbĘŇ WĎ yê¡Ă lĘ BĂ mĂ rCèŔ ’Č ynăĄBĘ =l’Ć ÉynĂ zĘêĂ wČ : hŇ UĲĎ zĂ 28

tŇ ’Ň z¡Ł BĘ =MgČŇ wĘ hŇ mĎ yDĳĂWĘ JČ N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć ëŇ tËĄŇ CnzĘêČ =tŇ ’Ć yBÌĂ rĘêČ wČ : êĘ ‘ČbĲĎŇ WĎ 29

ÉëtĄŇ oW‘ĞBĲČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ëŇ tĄŔ BĎ lĂ ÉhlĎ mĚ ’Ğ hŇ mąĎ : êĘ ‘ČbĲĎŇ WĎ âl¿ 30

S’Ň răŁ BĘ ÉëBĄ GČ ëŇ yĂtąČŇ onbĘŇ BĂ : tŇ TĆ QĲĎ SČ hŇ n¡Ď oz=hŇ èĲĎ ’Ă hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ hŇ QĆ ’ĄŔ =lJĎ =tŇ ’Ć 31

sQ¿Ą qČ lĘ hŇ n¡Ď oEJČ yřtyy¿h=âlĲ wĘ bŇ oxĳ rĘ=lkĎŇ BĘ ytř yV¡ ‘ ëŇ t¿ĄŇ mĎ rĎwĘ ëŇ rĆDĆŔ =lJĎ
tŇ on¡ zŁ =lkĎŇ lĘ : MyrĲĂzĎ=tŇ ’Ć xu¡ČêĂ HSĎŔ y’Ă tŇ xČ êăČ tŇ pĆŇ ’ĳĎ nĎUĘ hČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ : NnĲĎtĘŇ ’Ć 32, 33

MtĎę o’ ydăĂŇ xĽSĘ êĂ wČ ëŇ yĂbČŔ hĞ’ĲČ mĘ =lkĎŇ lĘ ÉëyĂnČÄdĎŇ nĘ =tŇ ’Ć êĘ tąČŇ nĎ êĘ ’ČÄ wĘ hŇ dĆŇ nĳĄ=CnêĘ yĂ
ÉMySĂ eĎhČ =NmĂ ëŇ pĆŇ hąĄ ëŇ bĎÄ =yhĂ yĘwĲČ : ëŇ yĂtĲĎŇ CnzĘtČŇ BĘ bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ ëŇ yĂlËČ ’Ą ’ob¿Ň lĎ 34

ëŇ ¡Ďl=NêČ nĂ âl¿ NËČntĘŇ ’Ć wĘ NnĎętĘŇ ’Ć ëŇ êăĄtĂŇ bĘŇ C hŇ eĳĎ Cz âlă ëŇ yĂr¡ČxĞ’ĲČ wĘ ëŇ yĂtČŔ CnzĘtČŇ BĘ
: hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ y‘¡ĂmĘ SĂ hŇ nĎŔ oz NkăĄŇ lĎ : ëŇ pĆŇ hĲĆ lĘ yh¿Ă êĘ wČ 35

ëŇ tĄŔ wĎrĘ‘Ć hŇ lăĆ GĎêĂ wČ ÉëêĄSĘ xĚ nĘ ëŇ pąĄŇ èĎ hĂ N‘Č yăČ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 36

ëŇ yĂnČŔ bĎŇ ymăĄ dĘŇ kĂŇ wĘ ëŇ yĂtČŔ obŇ ‘ĞotĲŇ ylăĄ CQGĂ =lJĎ É l‘Č wĘ ëŇ yĂbĳĎŇ hĞ’ĲČ mĘ =l‘ĲČ ëŇ yĂt¡ČŇ CnzĘtČŇ BĘ
rSăĆ ’Ğ ÉëyĂbČÄ hĞ’ĲČ mĘ =lJĎ =tŇ ’Ć ZBąĄ qČ mĘ ynĂÄ nĘ hĂ NkĄŇ lĎ ţ : MhĲĆ lĎ êĘ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ 37

tbr‘
.’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ëyĂtĲĎ CnzĘêČmĂ ’"sb ,yrq ëyĂtĲĎ CnzĘêČmĂ ,bytk ëtĄCnzĘêČmĂ v.20

.yrq tyyĂhĎ ,bytk tĂ yyĂhĎ v.31 .yrq tyWĂ ‘Ď ,bytk ytĂ yWĂ ‘Ď v.31

www.bibleist.ru



16:38—52 l’qzxy 799

tŇ ’Ň nĳĄWĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ l‘¡Č êĘ bĘŇ hČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ=lJĎ Ét’Ą wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ êĘ bĘŇ răČ‘Ď
=tŇ ’Ć C’¡ rĎwĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ ÉëtĄŇ wĎrĘ‘Ć ytąĂŇ yQĄ gĂŇ wĘ bŇ ybĂę iĎ mĂ ëŇ yĂlČÁ‘Ď MtĎÄ ’Ł žyêĂ YĘ BČ qĂ wĘ

38 ëŇ yêĂě tČŇ nĘ C MDĳĎ tŇ k¡ŇŁ pĘŇ SĲŁ wĘ tŇ opŔ ’ĞnŁ yTăĄ jĘ SĘ mĂ ÉëyêĂ TĘ pČŇ SĘ C : ëŇ tĲĄŇ wĎrĘ‘Ć=lJĎ
39 CYă êĘ nĂ wĘ ÉëBĄ gČŇ Csą rĘhĲĎ wĘ MdĎę yĎBĘ ëŇ tĎÁ o’ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : hŇ ’ĲĎ nĘ qĂ wĘ hŇ m¡Ď xĄ MD¿Č

ëŇ Cx¡ yeĂ hĂ wĘ ëŇ êĳĄrĘ’Č pĘŇ tĂŇ ylăĄ JĘ Cx¡ qĘ lĲĎ wĘ ëŇ yĂdČŔ gĎŇBĘ ÉëtĎŇ o’ CTySąĂ pĘŇ hĂ wĘ ëŇ yĂtČŔ mŁ rĎ
40 ëŇ Cq¡ êĘ bĂŇ C NbĆŇ ’ĳĎ BĎ ëŇ t¡ĎŇ o’ Cm¿ gĘŇrĲĎwĘ lhĎŔ qĎ ÉëyĂlČÄ‘Ď Clą ‘ĹhĲĆ wĘ : hŇ yĲĎrĘ‘ĆwĘ Mr¿Ł y‘Ą
41 MySăĂ nĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ MyTĂŔ pĎŇ SĘ ëŇ băĎŇ =CW‘ĲĎwĘ S’ĄŔ BĎ ÉëyĂêČÄ bĎŇ CpąŇ rĘWĲĎ wĘ : MtĲĎŇ obŇ rĘxČ BĘ
42 ytąĂŇ xŁ nĲĂ hĞ wĲČ : dŇ o‘Ĳ =ynĂ êĘ tĂŇ âl¿ N¡ČntĘŇ ’Ć =MgČŇ wĘ hŇ nĎŔ oEmĂ ÉëyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ tŇ oBĳ rČ
43 N‘Č yČę : dŇ o‘Ĳ s‘¡ČkĘŇ ’Ć âl¿ wĘ yêĂŔ TĘ qČ SăĎ wĘ ëŇ UĳĄ mĂ yt¡ĂŇ ’Ď nĘ qĂ hŇ rĎs¿ĎwĘ ëŇ BĎŔ ÉytĂŇ mĎ xĞ

ynĂÄ’Ğ=MgČŇ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =lkĎŇ BĘ yl¡Ă =yzĂGĘ rĘêĂ wČ ëŇ yĂrČŔ C‘nĘ ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć yêĂ rĘkČŇ zĎ=âlĲ rSąĆ ’Ğ
hŇ UĎŔ EĂhČ =tŇ ’Ć yřtÄ yV‘ âlą wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ yêĂ tČę nĎ S’Ň răŁ BĘ ű ëŇ JăĄ rĘDČ ’hĄÁ

44 hŇ U¡Ď ’Ă JĘ rmĳŁ ’Ň lĄ lS¡Ł mĘ yĂ ëŇ yĂl¿Č ‘Ď lSĄŔ UŁ hČ =lJĎ ÉheĄhĂ : ëŇ yĂtĲĎŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ l‘¡Č
45 ëŇ tĄÁ ox’Ğ tŇ oxÄ ’Ğ wĲČ hĎ ynĳĆbĎŇ C HS¡Ď y’Ă tŇ lĆ ‘¿ĆGŁ êĘ ’ČŔ ëŇ UăĄ ’Ă =tŇ BČ : HêĲĎBĂ

: yrĲĂmŁ ’Ĺ Nk¡ĆŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ tŇ yêĂŔ xĂ NkăĆŇ UĘ ’Ă NhĆŔ ynĄbĘŇ C NhăĆ ySĄ nĘ ’Č ÉCl‘ĞGĲĎ rSąĆ ’Ğ êĘ ’Čę
46 ëŇ ĳĄlw’Ň mŁ WĘ =l‘Č tŇ bĆŇ S¡Ć oIhČ hĎ ytĆŔ onbĘŇ C ’yhăĂ ÉNormĘ SĲŁ hŇ ląĎ odŇ GĘ hČ ëŇ tĄÄ ox’Ğ wĲČ
47 âlą wĘ : hĎ ytĲĆŇ onbĘŇ C Md¡ŇŁ sĘ ëŇ nĄŔ ymĂ ymĲĂ ÉtbĆŇ SĆÄ oIhČ ëŇ UĄę mĂ hŇ eăĎTČ uĘ hČ ëŇ tĄÂ ox’Ğ wĲČ

Nh¡Ćř mĄ ytĂŇ x¿Ăř SĘ êČ wČ TqĎŔ T‘ăČmĘ JĂ ytř yVĳ ‘ Nh¡Ć ytĄŇ obĲŇ ‘ĞotĲŇ kĘŇ Cř êĘř kĘŇ lČŔ hĎ ÉNhĆ ykĄŇ rĘdČŇ bĘŇ
48 ëŇ tĄŔ ox’Ğ MdăŇŁ sĘ ÉhtĎŇ WĘ ‘ĲĎ=M’Ă hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ : ëŇ yĂkĲĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ
49 MdăŇŁ sĘ Nw¡Ł ‘Ğ hŇ yĎŔhĎ hŇ zăĆ=hŇ eĄhĂ : ëŇ yĂtĲĎŇ onbĘŇ C êĘ ’¡Č tŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ hĎ ytĳĆŇ onbĘŇ C ’yh¡Ă

hĎ ytĆŔ onbĘŇ lĂ wĘ ÉHlĎ hŇ yĎhąĎ TqĄę SĘ hČ tŇ wăČlĘ SČ wĘ MxĆ lĆÁ=tŇ ‘ČbĘŇ WĂ No’Ä GĎ ëŇ tĳĄŇ ox’Ğ
50 hŇ b¡ĎŇ ‘ĄotĲŇ hŇ nĎ yW¿Ć ‘ĞêĲČ wČ hŇ nĎ yhĆŔ BĘ gĘŇêĂ wĲČ : hŇ qĎ yzĲĂxĹhĲĆ âl¿ Noy¡bĘŇ ’Ć wĘ yn¿Ă‘Ď=dŇ yČwĘ
51 yY¿Ă xĞJĲČ NorŔ mĘ SăŁ wĘ : ytĂŇ y’ĲĂ rĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć rys¿Ă ’Ď wĲĎ ynĳĎpĎŇ lĘ

ÉyqĂ DĘYČ êĘ wČ hŇ eĎhĄŔ mĄ ÉëyĂtČÄ obŇ ‘ĞoêĲ =tŇ ’Ć yBąĂ rĘêČ wČ hŇ ’Ď TĳĎ xĎ âlă ëŇ yĂt¡ČŇ ’Ň FŁ xČ
52 y’ăĂ WĘ ű êĘ ’ăČ =MGČ : ytř yVĲ ‘ rS¿Ć ’Ğ ëŇ yĂt¡ČŇ obŇ ‘ĞoêĲ =lkĎŇ BĘ KtŔ wxř ’=tŇ ’Ć

Nh¡Ćř mĄ êĘ bĘŇ ‘¿ČtĘŇ hĂ =rSĆ ’Ğ ëŇ yĂtËČŇ ’Ň FŁ xČ BĘ ëŇ tĄŔ ox’ĞlĲČ ÉêĘ lĘ QČÄjĂ rSąĆ ’Ğ ëŇ tĄę UĎ lĂ kĘŇ
hnqdYt
.Nh¡ĆytĄob‘ĞotbĘ C l"sb v.47 .yrq êĘ kĘ lČ hĎ ,bytk yêĂ kĘ lČ hĎ ’"sb v.47 .yrq tyWĂ ‘Ď ,bytk ytĂ yWĂ ‘Ď v.43

Nkw ’lm ytĂ yxĂ SĘ êČwČ ’"s v.47 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tyWĂ ‘Ď ’"sb ,yrq tyWĂ ‘Ď ,bytk ytĂ yWĂ ‘Ď v.47

,yrq ëyĂtČox’Ğ ,bytk ëtĄox’Ğ v.51 .yrYb NhĄmĄ yllhb v.47 .b"ydw ’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d
.yrYb NhĄmĄ yllhb v.52 .yrq tyWĂ ‘Ď ,bytk ytĂ yWĂ ‘Ď v.51 .’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ëyĂtČox’Ğ ’"sb
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: ëŇ tĲĄŇ oyxĘ ’Č ëŇ ê¡ĄqĘ DĆYČ BĘ ëŇ tĄŔ UĎ lĂ kĘŇ y’ăĂ WĘ C ÉySĂ oBÄ êĘ ’¿Č =MgČŇ wĘ ëŇ UĳĄ mĂ hŇ nĎqĘ DăČYĘ êĂ
tŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆŔ onbĘŇ C ÉMdŇŁ sĘ tŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć NhĆŔ tĘŇ ybăĂŇ SĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ SČÄ wĘ 53

y’ăĂ WĘ êĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ : hŇ nĎhĘ kĲĎŇ otŇ BĘ ëŇ yĂt¡ČŇ ybĂŇ SĘ tŇ ybĂŇ SĘ C hĎ ytĳĆŇ onbĘŇ C Nor¡mĘ SĲŁ 54

MdąŇŁ sĘ ëŇ yĂtČę ox’Ğ wĲČ : NtĲĎŇ ’Ł ëŇ m¡Ą xĞ nĲČBĘ tŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ lJ¡Ł mĂ êĘ mĘ lČěkĘŇ nĂ wĘ ëŇ tĄŔ UĎ lĂ kĘŇ 55

NtĳĎŇ mĎ dĘŇ qČ lĘ íbĘŇ S¡Ł êĎ hĎ ytĆŔ onbĘŇ C ÉNormĘ SĲŁ wĘ NtĎŔ mĎ dĘŇ qČ lĘ íbĘŇ SăŁ êĎ ÉhĎ ytĆÄ onbĘŇ C
ëŇ tĄŔ ox’Ğ MdăŇŁ sĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ ’olą wĘ : NkĲĆŇ tĘŇ mČ dĘŇ qČ lĘ hŇ nĎ yb¡ĆŇ SĚ êĘ ëŇ yĂtČŔ onbĘŇ C ÉêĘ ’Č wĘ 56

tŇ ‘Ąť omę JĘ ůëtĄŇ ‘ĎrĲĎ hŇ lăĆ GĎêĂ ÈMrĆTĆ BĘ : ëŇ yĂnĲĎo’GĘ Moy¡BĘ ëŇ ypĳĂŇ BĘ hŇ ‘¡ĎCmSĘ lĂ 57

tŇ oT¿ ’Ň èĎ hČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ tŇ onăBĘ hĎ yt¡ĆŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ =lkĎŇ wĘ MrĎŔ ’Ğ=tŇ onĲ BĘ tŇ jăČ rĘxĆ
M’¡Ě nĘ MytĳĂŇ ’Ň WĎ nĘ êĘ ’ăČ ëŇ yĂt¡ČŇ obŇ ‘ĞoêĲ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ t¿ĄŇ UĎ zĂ=tŇ ’Ć : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ ëŇ t¡ĎŇ o’ 58

sŘ9 ëŇ t¡ĎŇ o’ tŇ yWĂ ‘Ď wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ : hoĲĎhyĘ 59

ynÌĂ’Ğ yêĂÄ rĘkČŇ zĲĎwĘ : tŇ yrĲĂBĘ rp¿ĄŇ hĎ lĘ hŇ l¡Ď ’Ď tŇ yz¿ĂBĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ 60

: MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂBĘ ëŇ ¡Ďl yt¿ĂŇ omqĲĂ hĞ wĲČ ëŇ yĂrĳĎC‘nĘ ymăĄ yBĂ ëŇ t¡ĎŇ o’ ytËĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć
tŇ olă dŇŁ GĘ hČ ÉëyĂtČÄ ox’Ğ=tŇ ’Ć ëŇ êĄę xĘ qČ BĘ ůêĘ mĘ lČ kĘŇ nĂ wĘ ÈëyĂkČŇ rĎDĘ=tŇ ’Ć êĘ rĘkăČŇ zĎwĘ 61

: ëŇ tĲĄŇ yrĂBĘ mĂ âl¿ wĘ tŇ on¡bĎŇ lĘ ëŇ ËĎl Nh¿Ć tĘŇ ’Ć yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ ëŇ UĳĄ mĂ tŇ oe¡TČ uĘ hČ =l’Ć ëŇ UĄŔ mĂ
N‘ČmąČ lĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ êĘ ‘Čd¡ČŇ yĎwĘ ëŇ êĳĎ’Ă yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ynËĂ’Ğ yt¿ĂŇ omyqĂ hĞ wĲČ 62, 63

ëŇ tĳĄŇ UĎ lĂ JĘ yn¡ĄjĘ mĂ hŇ jĆŔ Noxă tĘŇ jĂ Édo‘ ëŇ Q¿Ď =hŇ yĆhĘ yĲĂ âlÄ wĘ êĘ SĘ bŔŁ wĎ ÉyrĂJĘ zĘêĂ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ tŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ lĘ ÉëlĎ =yrĂjĘ kČŇ BĘ

lSăŁ mĘ C hŇ d¡ĎŇ yxĂ dŇ Cx¿ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ zy, 2

rSĆ eąĆhČ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¡Ą =l’Ć lSĳĎ mĎ 3

ol¡ =rSĆ ’Ğ hŇ YĎŔ oehČ É’lĄ mĎ rbĆŇ ’ĄŔ hĎ ëŇ rĆ’ăĆ ÉMyĂpČÄ nĎJĘ hČ lodąŇ GĘ É lodŇ GĎhČ
S’Ň r¿Ł tŇ ’ËĄ : zrĆ’ĲĎ hĎ tŇ rĆU¿ĆYČ =tŇ ’Ć xu¡ČIĂwČ NonŔ bĎŇ QĘ hČ =l’Ć ’BĎ ť hŇ mĳĎ qĘ rĂhĲĎ 4

ÉxuČ IĂwČ : omĲ WĎ Myl¡Ă kĘŇ rĲŁ ry‘¿ĂBĘ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉCh’ĄÄ ybĂŇ yĘwČ PŇ TĳĎ qĎ wyt¡ĎŇ oqynĲĂ yĘ 5

hŇ p¡ĎŇ YĎ pĘŇ YČ MyBĂŔ rČ MyĂmăČ=l‘Č xqĎ ť ‘rČ zĳĎ=hŇ dĄŇ WĘ BĂ Chn¡ĄêĘ IĂwĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ ‘rČEăĆmĂ
ÉwytĎŇ oIlĂ DĎ tŇ onąpĘŇ lĂ hŇ mĎę oq tŇ lăČ pĘŇ SĂ tŇ xČ rČÁ sŁ NpĆŇ gĆÄlĘ žyhĂ yĘwČ xmČÃ YĘ IĂwČ : omĲ WĎ 6

xQ¡Č SČ êĘ wČ MyDĂŔ BČ W‘ČêăČ wČ NpĆŇ gĆŔ lĘ yhăĂ êĘ wČ CyĳhĘ yĲĂ wyêăĎxĘ êČ wyS¡Ď rĎSĎ wĘ wylĎŔ ’Ą
žheĄhĂ wĘ hŇ YĳĎ on=bŇ rČwĘ MyĂp¡ČŇ nĎJĘ lod¿Ň GĘ lodŔ GĎ ÉdxĎ ’Ć =rSĆ nĲĆ yhąĂ yĘwČ : tŇ orĲ’Ň jŁ 7

tŇ oqă SĘ hČ lĘ oQŔ =hŇ xĎ lĘ SĂ ÉwytĎŇ oIlĂ dĲĎŇ wĘ wylĎę ‘Ď hĎ ySăĆ rĽSĎ hŇ nÌĎpĘŇ JĲĎ tŇ ’Ň ŁEÁhČ NpĆŇ GĆÄhČ
’yhăĂ MyB¡Ă rČ MyĂm¿Č=l’Ć bŇ oFË hŇ dĆŇ W¿Ď =l’Ć : H‘ĲĎFĎ mČ tŇ og¡ŇrĚ‘ĞmĲĄ HtĎŔ o’ 8

rmęŁ ’Ĺ : tŇ rĆDĲĎ’Č NpĆŇ g¿ĆŇlĘ tŇ oy¡hĘ lĲĂ yrĂjĆŔ tŇ ’Ň WăĄ lĎ wĘ ÉPnĎ‘Ď tŇ oWą ‘ĞlĲČ hŇ lĳĎ CtŇ SĘ 9
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=tŇ ’Ć wĘ qêĄÁ nČ yĘ hĎ ySĆÄ rĎSĎ =tŇ ’Ć ž’olhĞ xlĳĎ YĘ êĂ hŇ o¡ĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł
ÉhlĎ odŇ GĘ ‘ČrąŁ zĘbĂŇ =âlĲ wĘ SbĎŔ yêĂ ÉHxĎ mĘ YĂ yjąĄrĘTČ =lJĎ SbĄę yĎwĘ ssăĄ oqyĘ ű HyăĎrĘjĂ

10 xlĳĎ YĘ tĂŇ hĞ hŇ l¡Ď CtŇ SĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ : hĎ ySĲĆ rĎèĎ mĂ Ht¡ĎŇ o’ tŇ o’¿ WĘ mČ lĘ bŇ rĎŔ =M‘ČbĘŇ C
Hx¡Ď mĘ YĂ tŇ g¿ŇŁ rĚ‘Ğ=l‘Č SbŔŁ yĎ SbăČŇ yêĂ ÉMydĂŇ uĎ hČ xČ Crą HBĎÁ tŇ ‘ČgČÄkĘŇ ž’olhĞ

11, 12 É’nĎ=rmĎ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : SbĲĎŇ yêĂ
lbąĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ’bĎÄ =hŇ eĄhĂ rmęŁ ’Ĺ hŇ QĆ ’ĳĄ =hŇ mĎ Mê¡Ć‘Ę dČŇ yĘ âl¿ hĞ yrĂUĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ lĘ
: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ wyl¡Ď ’Ą MtËĎŇ o’ ’b¿ĄŇ IĎwČ hĎ yrĆŔ WĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉHJĎ lĘ mČ =tŇ ’Ć xuąČIĂwČ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ

13 hŇ lĎŔ ’Ď BĘ ÉotŇ ’Ł ’bąĄŇ IĎwČ tŇ yrĳĂBĘ oê¡’Ă tŇ r¿Ł kĘŇ IĂwČ hŇ kĎŔ ClUĘ hČ ‘rČEăĆmĂ ÉxuČ IĂwČ
14 ’vĳĄ nČtĘŇ hĂ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ hŇ lĎŔ pĎŇ SĘ hŇ kăĎŇ lĎ mĘ mČ ÉtoyhĘ lĲĂ : xqĲĎlĎ ZrĆ’¡ĎhĎ yl¿Ą y’Ą =tŇ ’Ć wĘ
15 MyĂrČŔ YĘ mĂ ÉwykĎŇ ’Ď lĘ mČ xČŁlą SĘ lĂ oBę =dŇ rĎmĘ IĂwČ : HdĲĎŇ mĘ ‘ĎlĘ ot¡Ň yrĂBĘ =tŇ ’Ć rm¿Ł SĘ lĂ

rp¿ĄŇ hĄ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hŇ WăĄ ‘Ł hĲĎ ÉTlĄ UĎ yĂhĞ xląĎ YĘ yĂhĞ bŇ rĳĎ=M‘Č wĘ Mys¡Ă Cs ol¿ =tŇ tĆŇ lĲĎ
16 ÉëlĆ UĆÄ hČ ÉMoqmĘ BĂ âlę =M’Ă ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ : TlĲĎ mĘ nĂ wĘ tŇ yr¡ĂBĘ

oê¿’Ă otĳŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć rp¡ĄŇ hĄ rS¿Ć ’Ğ wĲČ otŔ lĎ ’ăĎ =tŇ ’Ć ÉhzĎBĎ rSąĆ ’Ğ otŔ ’Ł ëŇ ylăĂ mĘ UČ hČ
17 otąŇ o’ hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ bŇ rĎę lhăĎ qĎ bĘŇ C lodÁ GĎ lyĂxČÄ bĘŇ žâlwĘ : tŇ CmĲ yĎ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ otĲŇ bĘŇ

tŇ oS¿ pĎŇ nĘ tŇ yr¡ĂkĘŇ hČ lĘ qyĳĄDĎ tŇ onăbĘŇ bĂŇ C hŇ l¡Ď lĘ sĲŁ ëŇ j¿Ł SĘ BĂ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ Éh‘Ł rĘpČŇ
18 hŇ W¡Ď ‘Ď hŇ QĆ ’¿Ą =lkĎŇ wĘ odËŇ yĎ Nt¿ČŇ nĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ tŇ yrĳĂBĘ rpăĄŇ hĎ lĘ hŇ l¡Ď ’Ď hŇ z¿ĎbĎŇ C : tŇ oBĲ rČ
19 ůynĂ ’Ď =yxČ ÈhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : TlĲĄ UĎ yĂ âl¿

: oSĲ ’Ň rŁ BĘ wyê¡Ă tČŇ nĘ C rypĳĂŇ hĄ rSăĆ ’Ğ yt¡ĂŇ yrĂbĘŇ C hŇ zĎŔBĎ rSăĆ ’Ğ ÉytĂŇ lĎ ’ĲĎ âlę =M’Ă
20 hŇ lĎ bĆę bĎŇ ChytăĂŇ o’ybĂŇ hĞ wĲČ ytĳĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ BĂ Wj¡Č tĘŇ nĂ wĘ yêĂŔ SĘ rĂ ÉwylĎ ‘Ď yêąĂ WĘ rČpĲĎŇ C
21 oxrĎbĘŇ mĂ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ : yBĲĂ =l‘ČmĲĎ rS¿Ć ’Ğ ol¡ ‘ĞmĲČ MSĎŔ Éoê’Ă yêąĂ TĘ jČ SĘ nĂ wĘ

MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ CWrĳĄjĎ yĂ xČ Cră=lkĎŇ lĘ Myr¡Ă’Ď SĘ eĂ hČ wĘ CljŔŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ ÉwyjĎ gČŇ’Ğ=lkĎŇ BĘ
: yêĂ rĘBĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ

22 yêĂ tĳĎŇ nĲĎ wĘ hŇ m¡Ď rĎhĲĎ zrĆ’ËĆhĎ tŇ rĆUÌĆ~Č mĂ ynĂ ’Ďę yêĂ xĘ qăČlĲĎ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
: lClĲ tĎŇ wĘ hČ b¡ŇŁ GĎ=rhČ l‘¿Č ynĂ ’ĎŔ yêĂ lĘ tăČŇ SĲĎ wĘ PŇ TŔŁ qĘ ’Ć ëŇ răČ ÉwytĎŇ oqnĘ yĲŁ S’Ň rąŁ mĄ

23 zrĆ’ăĆlĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ yrĂpĆŔ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ ÉPnĎ‘Ď ’WąĎ nĎ wĘ CelĆŔ êĽSĘ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ MorąmĘ rhČÄ BĘ
: hŇ eĎJĲŁ SĘ êĂ wyt¡ĎŇ oIlĂ DĎ lY¿ĄBĘ PŇ nĎŔ JĎ =lJĎ rojă YĂ lJŁ ť wyêĎę xĘ tČŇ CnăkĘŇ SĲĎ wĘ ryDĳĂ’Č

24 ÉyêĂ hĘ BČÄ gĘŇhĂ hČ bęŁ GĎ Z‘ăĄ ű yêĂ lĘ jăČ SĘ hĂ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ hŇ dĆę vĎ hČ yYăĄ‘Ğ=lJĎ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĘ
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ SbĳĄŇ yĎ Z‘ăĄ yêĂ xĘ r¡ČpĘŇ hĂ wĘ xlĎŔ Z‘ăĄ ÉyêĂ SĘ bČÄ oh lpĎŔ SĎ Z‘ăĄ

xy : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď wĘ yêĂ rĘB¿Č DĂ
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l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l‘Č hŇ EĆŔhČ lSăĎ UĎ hČ =tŇ ’Ć ÉMylĂ SĘ mĲŁ ÉMêĆ’Č MkĆę QĎ =hŇ mČ 2

M’¡Ě nĘ ynĂ ’Ďě =yxČ : hŇ nĎ yhĲĆ qĘ tĂŇ Myn¡ĂBĎ hČ ye¿ĄSĂ wĘ rsĆ bŔŁ ClkĘŇ ’Ň yăŁ ÉtobŇ ’Ď rmĳŁ ’Ň lĄ 3

NhąĄ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ E¡ĆhČ lS¿Ď UĎ hČ lSËŁ mĘ dŇ o‘ę MkĆÁ lĎ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=M’Ă hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ 4

SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ eĎhĳĄ =ylĂ NB¡Ą hČ SpĆŇ n¿ĆkĘŇ C bŇ ’ËĎ hĎ SpĆŇ nÌĆJĘ hŇ eĎhĄŔ ylăĂ ÉtoSpĎŇ eĘ hČ =lJĎ
hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ qyDĳĂYČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=yJĂ Sy’¡Ă wĘ : tŇ CmĲ tĎŇ ’yh¿Ă tŇ ’Ň T¡Ą xŁ hĲČ 5

yl¡Ą CQGĂ =l’Ć ’WĎŔ nĎ âlă ÉwynĎ y‘ĄwĘ lkĎŔ ’Ď âlă ÉMyrĂhĎ hĲĆ =l’Ć : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ 6

âl¿ hŇ D¡ĎnĂ hŇ è¿Ď ’Ă =l’Ć wĘ ’UĄŔ TĂ âlă ÉCh‘ĄÄ rĄ tŇ SĆ ’ąĄ =tŇ ’Ć wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ
lzĳŁ gĘŇ yĂ âlă hŇ l¡Ď zĄGĘ bŇ ySĂŔ yĎ Ébox ot¿Ň lĎ bŇŁ xĞ hŇ nĆŔ oy âlă ÉSy’Ă wĘ : bŇ rĲĎqĘ yĂ 7

ÉtyBĂ rĘtČŇ wĘ NêĄę yĂ=âlĲ ëŇ SĆ eăĆBČ : dŇ gĆŇBĲĎ =hŇ iĆ kČŇ yĘ Mr¡Ł y‘ĄwĘ NêĄŔ yĂ bŇ ‘ăĄrĎlĘ ÉomxĘ lČ 8

: Sy’ĲĂ lĘ Sy’¡Ă NyB¿Ą hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ ÉtmĆ ’Ĺ TjąČ SĘ mĂ odĳŇ yĎ bŇ ySăĂ yĎ lwĆ‘¡ĎmĄ xuĎŔ yĂ âlă
sŘ10 hŇ yăŁ xĎ É’Ch qyD¿ĂYČ tŇ mĳĆ ’Ĺ tŇ oWă ‘ĞlĲČ rm¡Č SĎ yT¿Č jĎ SĘ mĂ C ëŇ QËĄ hČ yĘ ytÌČŇ ouxĚBĘ 9

x’ĎŔ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ MDĳĎ ëŇ păĄŇ SŁ Zyr¡ĂjĎ =NBĲĄ dŇ yl¿Ă ohwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ yĆŔxĘ yĲĂ 10

ÉMyrĂhĎ hĲĆ =l’Ć MgąČŇ yJăĂ hŇ WĳĎ ‘Ď âlă hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ =tŇ ’Ć ’Chě wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ mĄ dŇ x¡Č ’Č mĲĄ 11

lb¡ŇŁ xĞ lzĎŔGĎ tŇ olă zĄGĘ hŇ nĎŔ oh ÉNoybĘŇ ’Ć wĘ ynąĂ‘Ď : ’UĲĄ TĂ Ch‘¡ĄrĄ tŇ SĆ ’¿Ą =tŇ ’Ć wĘ lkČŔ ’Ď 12

NtËČŇ nĎ ëŇ SĆ eÌĆBČ : hŇ WĲĎ ‘Ď hŇ b¡ĎŇ ‘ĄoêĲ wynĎŔ y‘Ą ’WăĎ nĎ ÉMylĂ CQGĂ hČ =l’Ć wĘ bŇ ySĳĂ yĎ âlă 13

hŇ WĎŔ ‘Ď ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ tŇ obąŇ ‘ĄoêĲ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ hŇ yĆęxĘ yĲĂ âlă yxĳĎwĎ xq¡ČlĎ tŇ yB¿Ă rĘtČŇ wĘ
tŇ ’Ň F¿Ł xČ =lJĎ =tŇ ’Ć ’rĘIČěwČ NBĄŔ dŇ ylăĂ oh ÉheĄhĂ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ oB¿ wym¡Ď DĎ tŇ mĎŔ Cy tŇ omă 14

âlă ÉMyrĂhĎ hĲĆ =l‘Č : NhĲĄ JĎ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ âl¿ wĘ hŇ ’Ćě rĘIĂwČ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ wyb¡ĂŇ ’Ď 15

Ch‘¡ĄrĄ tŇ SĆ ’¿Ą =tŇ ’Ć l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ yl¡Ą CQGĂ =l’Ć ’WĎŔ nĎ âlă ÉwynĎ y‘ĄwĘ lkĎŔ ’Ď
lzĳĎgĎŇ âlă hŇ l¡Ď zĄgĘŇ C lbĎŔ xĎ âlă É lbŇŁ xĞ hŇ nĎŔ oh âlă ÉSy’Ă wĘ : ’UĲĄ TĂ âl¿ 16

ëŇ SĆ nąĆ odę yĎ bŇ ySăĂ hĄ ynĂÂ‘ĎmĲĄ : dŇ gĆŇbĲĎŇ =hŇ iĎ JĂ Mor¡‘ĄwĘ NtĎŔ nĎ bŇ ‘ăĄrĎlĘ ÉomxĘ lČ 17

tŇ CmË yĎ âl¿ ’Chę ëŇ ĳĎlhĎ yt¡ČŇ ouxĚBĘ hŇ WĎŔ ‘Ď yTăČ jĎ SĘ mĂ xqĎŔ lĎ âlă ÉtyBĂ rĘtČŇ wĘ
x’ĎŔ lzĆGăĄ É lzČGĎ qSĆ ‘ęŁ qSČ ‘ăĎ=yJĂ wybĂÂ ’Ď : hŇ yĲĆxĘ yĲĂ hŇ y¿Ł xĎ wyb¡ĂŇ ’Ď Nw¿Ł ‘ĞBĲČ 18

MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ : onĲ wŁ ‘ĞBĲČ tŇ m¡Ą =hŇ eĄhĂ wĘ wyUĳĎ‘Č ëŇ otăŇ BĘ hŇ W¡Ď ‘Ď bŇ oTË =âl rS¿Ć ’Ğ wĲČ 19

tŇ ’ăĄ hŇ WĎę ‘Ď hŇ qăĎdĎŇ YĘ C TjÌĎ SĘ mĂ NBĄÂ hČ wĘ bŇ ’ĳĎ hĎ NwăŁ ‘ĞBĲČ NB¡Ą hČ ’W¿Ď nĎ=âlĲ ‘ČDËĚmČ
’yhăĂ tŇ ’Ň T¡Ą xŁ hĲČ SpĆŇ e¿ĆhČ : hŇ yĲĆxĘ yĲĂ hŇ y¿Ł xĎ Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞIĲČwČ rmËČ SĎ yt¿ČŇ ouxĚ=lJĎ 20

tŇ qąČdĘŇ YĂ NBĄŔ hČ NwăŁ ‘ĞBĲČ É’vĎ yĂ âlą Éb’Ď wĘ bŇ ’Ďę hĎ NwăŁ ‘ĞBĲČ ű ’văĎ yĂ=âlĲ NBĄÂ tŇ Cmĳ tĎŇ
qydYh
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: hŇ yĲĆhĘ êĲĂ wyl¿Ď ‘Ď ‘V¡ rř tŇ ‘¿ČSĘ rĂwĘ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ wylăĎ ‘Ď ÉqyDĂ~Č hČ

21 =lJĎ =tŇ ’Ć ÉrmČ SĎ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ otŇ ’Ň FĎ xČ =lJĎ mĂ ÉbCSyĎ yJąĂ ‘SĎę rĎhĲĎ wĘ
22 Éwy‘ĎSĎ jĘ =lJĎ : tŇ CmĲ yĎ âl¿ hŇ y¡ĆxĘ yĲĂ hŇ y¿Ł xĎ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ ytČŔ oqxĚ
23 ZpąŇŁ xĎ hĲĆ : hŇ yĲĆxĘ yĲĂ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ ot¿Ň qĎ dĘŇ YĂ BĘ olĳ Cr¡kĘŇ EĲĎyĂ âl¿ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ

: hŇ yĲĎxĎ wĘ wyk¡ĎŇ rĎDĘmĂ ob¿Ň CSBĘ ’olË hĞ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ‘SĎŔ rĎ tŇ omă ÉZjŁ xĘ ’Ć

24 hŇ WÌĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ obÁ ‘ĄoêĲ hČ lkÄŁ JĘ lwĆ‘ĎŔ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ ÉotŇ qĎ dĘŇ ~Ă mĂ qyDąĂYČ bŇ CSÄ bĘŇ C
olÌ ‘ĞmĲČ BĘ hŇ nĎrĘkČŔ EĎtĂŇ âlă ÉhWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ otŇ qĎ dĘŇ YĂ =lJĎ yxĳĎwĎ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ ‘SËĎ rĎhĲĎ

25 âl¿ MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ : tŇ CmĲ yĎ MB¿Ď ’T¡Ď xĎ =rSĆ ’Ğ ot¿Ň ’Ň FĎ xČ bĘŇ C l‘ËČmĎ =rSĆ ’Ğ
âl¿ hĞ NkĄŔ êĎ yĂ âlă ÉyJĂ rĘdČŇ hĞ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ É’nĎ=C‘mĘ SĂ ynĳĎdŇŁ ’Ğ ëŇ rĆDăĆ Nk¡ĄŇ êĎ yĂ

26 tŇ măĄ C lwĆ‘¡Ď hŇ WĎ ‘¿ĎwĘ otËŇ qĎ dĘŇ ~Ă mĂ qyDÌĂYČ bŇ CSÄ BĘ : CnkĲĄŇ êĎ yĂ âl¿ Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ
: tŇ CmĲ yĎ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ ol¿ wĘ‘ČBĘ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ

27 ’Ch¡ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ W‘Č I¿ČwČ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉotŇ ‘ĎSĘ rĂmĲĄ ‘SĎę rĎ bŇ CSă bĘŇ C
28 oy¿xĎ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ wy‘¡ĎSĎ jĘ =lJĎ mĂ bŇ oSIĎwČ hŇ ’ăĆ rĘIĂwČ : hŇ IĲĆxČ yĘ oS¿ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć
29 ynĳĎdŇŁ ’Ğ ëŇ rĆDăĆ Nk¡ĄŇ êĎ yĂ âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ : tŇ CmĲ yĎ âl¿ hŇ y¡ĆxĘ yĲĂ
30 žNkĄŇ lĎ : NkĲĄŇ êĎ yĂ âl¿ Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ âl¿ hĞ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉCekĘŇ êĲĎ yĂ âlą ykČÂ rĎDĘhČ

CbŇ CSą hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć TjąŁ SĘ ’Ć wykĎÁ rĎdĘŇ JĂ Sy’ĂÄ
31 CkŇ ylăĂ SĘ hČ : NwĲŁ ‘Ď loS¡ kĘŇ mĂ lĘ MkËĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ MkĆŔ y‘ĄSĘ jĂ =lJĎ mĂ ÉCbŇ ySĂÄ hĎ wĘ

bŇ l¿Ą MkËĆŇ lĎ CW¿ ‘ĞwĲČ MBĎŔ MêăĆ‘Ę SČ jĘ rSăĆ ’Ğ ÉMkĆŇ y‘ĄSĘ jĂ =lJĎ =tŇ ’Ć MkĆę ylĄ ‘ĞmĲĄ
32 ÉZjŁ xĘ ’Ć âlą yJăĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą CtŇ m¡Ě tĎŇ hŇ UĎ l¿Ď wĘ hŇ SĳĎ dĎŇ xĞ xČ CrăwĘ Sd¡ĎŇ xĎ

: CyĲxĘ wĲĂ CbŇ yS¡Ă hĎ wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ tŇ UĄŔ hČ tŇ omă BĘ

Ty, 2 ’IĎŔbĂŇ lĘ ÉìUĘ ’Ă hŇ mąĎ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ y’¡ĄyWĂ nĘ =l’Ć hŇ nĎŔ yqĂ ’WăĎ ÉhêĎ’Č wĘ
3 dŇ x¿Ď ’Ć l‘ČêËČ wČ : hĎ yrĲĆCgŇ hŇ t¿ĎŇ BĘ rĂ Myr¡ĂpĂŇ JĘ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ YĎ bĳĎŇ rĎ tŇ oy¡rĎ’Ğ NyB¿Ą
4 C‘¿mĘ SĘ IĂwČ : lkĲĎŇ ’Ď Md¿ĎŇ ’Ď PŇ rĆT¡Ć=PŇ rĎTĘ lĂ dŇ m¿Č lĘ IĂwČ hŇ yĳĎhĎ rypăĂŇ JĘ hĎ yr¡ĆGĚmĂ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=l’Ć Myx¡Ă xČ bĲČŇ Ch’¿ĚbĂŇ yĘwČ WjĳĎ tĘŇ nĂ MêăĎxĘ SČ BĘ My¡ĂoG wylËĎ ’Ą
5 ryp¿ĂŇ JĘ hĎ yr¡ĆGĚmĂ dŇ x¿Ď ’Ć xuËČêĂ wČ HtĳĎŇ wĎqĘ êĂ hŇ d¡ĎŇ bĘŇ ’ĲĎ hŇ lĎŔ xĞ onĲ yJăĂ É’rĆêĄÄ wČ

whtmV
Nkw yrqw bytk ‘SĎ rĎhĎ ’"sbw ,w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘SĎ rĎ ’"sb ,yrq ‘SĎ rĎhĎ ,bytk ‘SĎ rĎ v.20 .xy
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PŇ rĆT¡Ć=PŇ rĎTĘ lĂ dŇ m¿Č lĘ IĂwČ hŇ yĳĎhĎ rypăĂŇ JĘ tŇ oy¡rĎ’Ğ=ëŇ otĲŇ BĘ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ IĂwČ : ChtĘŇ mĲĎ WĎ 6

ÉZrĆ’ĆÄ MSČ êąĄ wČ bŇ yrĳĂxĹhĲĆ Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎwĘ wytĎŔ onmĘ lĘ ’Č É‘dČŇ IĄwČ : lkĲĎŇ ’Ď Md¿ĎŇ ’Ď 7

CW¿ rĘpĘŇ IĂwĲČ tŇ onĳydĂŇ UĘ mĂ bŇ yb¡ĂŇ sĎ MyËĂoG wyl¿Ď ‘Ď CnÄêĘ IĂwČ : otĲŇ gĎŇ’ĞSĲČ lou¡ mĂ HâĎŔ lmĘ C 8

Ch’¡ĚbĂŇ yĘwČ MyxĂŔ xČ BĲČ ÉrgČŇ CibČŇ ChnąĚêĘ IĂwĲČ : WjĲĎ tĘŇ nĂ Mê¿ĎxĘ SČ BĘ Mê¡ĎSĘ rĂ wylËĎ ‘Ď 9

dŇ o‘¡ olË oq ‘m¿Č èĎ yĂ=âlĲ N‘ČmČę lĘ tŇ odŔ YŁ UĘ BČ ÉCh’ĚÄ bĂŇ yĘ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿ĄhĎ =l’Ć

MyĂU¿ČmĂ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ hŇ pĎŔ nĄ‘ĞwĲČ ÉhIĎrĂjĲŁ hŇ lĳĎ CtŇ SĘ MyĂmăČ=l‘Č ì¡Ň mĘ dĎŇ BĘ NpĆŇ GËĆkČŇ ì¿Ň UĘ ’Ă 10

ot¡Ň mĎ oqĲ HB¿Č gĘŇêĂ wČ MylĂŔ SĘ mĲŁ ÉyTĄ bĘŇ SĂ =l’Ć z‘ęŁ tŇ oFă mČ HlĎÂ=CyhĘ IĲĂwČ : MyBĲĂ rČ 11

ÉhmĎ xĄ BĘ SêąČêĚwČ : wytĲĎŇ IŁ lĂ DĎ bŇ r¡Ł BĘ ohŔ bĘŇ gĎŇbĘŇ ’răĎIĄwČ MytĳĂŇ bŇŁ ‘Ğ NyBăĄ =l‘Č 12

CSbËĄŇ yĎwĘ CqÌrĘjĲĎ tĘŇ hĂ HyĳĎrĘjĂ SybăĂŇ oh Myd¡ĂŇ uĎ hČ xČ Cr¿wĘ hŇ kĎŇ lĎŔ SĘ hĚ ZrĆ’ăĎlĎ
hŇ I¿ĎYĂ ZrĆ’¡ĆBĘ rBĳĎdĘŇ UĂ bČŇ hŇ lăĎ CtŇ SĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : ChtĘŇ lĲĎ kĎŇ ’Ğ S’¿Ą HE¡Ď‘Ě hŇ F¿Ą mČ 13

HbËĎŇ hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ hŇ lĎ kĎŔ ’Ď HyăĎrĘjĂ ÉhĎ yDĆÄ bČŇ hŇ FąĄ UČ mĂ S’ĄÁ ’YĄÄ êĄ wČ : ’mĲĎ YĎ wĘ 14

: hŇ nĲĎ yqĂ lĘ yh¿Ă êĘ wČ ’yh¡Ă hŇ nĎ yq¿Ă loSĳ mĘ lĂ TbĆŇ SăĄ z‘¡Ł =hŇ FĄ mČ

sŘ11 MySËĂ nĎ’Ğ C’BÌĎ SdĆŇ xŔŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ ÉySĂ mĂ xĞBĲČ tŇ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ hŇ năĎèĎ BČ ű yhăĂ yĘwČ k
: ynĲĎpĎŇ lĘ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć SrăŁ dĘŇ lĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ EĂmĂ

É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄqĘ zĂ=tŇ ’Ć rBĄÂ DČ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 2, 3

My’ĳĂ BĎ MêăĆ’Č yt¡ĂŇ ’Ł Sr¿Ł dĘŇ lĂ hĞ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ MhĆŔ lĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
MtĎŔ ’Ł TjăŁ SĘ tĂŇ hĞ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MkĆŔ lĎ SrăĄDĎ’Ă =M’Ă ÉynĂ ’ĎÄ =yxČ 4

MhĆę ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : M‘ĲĄydĂŇ ohĲ Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ tŇ b¿ŇŁ ‘ĞoêĲ =tŇ ’Ć MdĳĎŇ ’Ď =NBĆ Toj¡ SĘ tĂŇ hĞ 5

É‘rČzĆÄlĘ ydĂę yĎ ’văĎ ’Ć wĲĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂbĘŇ yrăĂxĽBĲĎ ÉMoyBĘ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ lĎ ydąĂŇ yĎ ’vĎÄ ’Ć wĲĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ Mh¡Ć lĎ ‘d¿ČŇ CĎ’Ă wĎ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ
M’¡Ď yYĂ ohĲ lĘ MhĆŔ lĎ ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ ’Ň WąĎ nĎ ’Chę hČ MoIăBČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ 6

yb¿ĂŇ YĘ SbČŔ dĘŇ C ÉblĎ xĎ tŇ bąČŇ zĎ MhĆę lĎ yêĂ rĘêăČ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĆÁ =l’Ć MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
CkŇ ylĂŔ SĘ hČ ÉwynĎ y‘Ą yYąĄCuSĂ Sy’ăĂ MhĆę lĄ ’Ğ rmăČ ’Ł wĲĎ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ lĘ ’yh¡Ă 7

ybĂę =CrmĘ IČwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ C’UĳĎ FČ êĂ =l’Č MyĂr¡ČYĘ mĂ yl¿Ą CQgĂŇbĘŇ C 8

CkŇ ylĂŔ SĘ hĂ âlă ÉMhĆ ynĄy‘ĲĄ yYąĄCuSĂ =tŇ ’Ć Sy’ăĂ ylČŔ ’Ą ‘ČmăŁ SĘ QĂ ÉCbŇ ’Ď âlą wĘ
tŇ oQą kČŇ lĘ MhĆę ylĄ ‘Ğ ytăĂŇ mĎ xĞ ëŇ jÌŁ SĘ lĂ rmČÂ’Ł wĲĎ CbŇ zĳĎ‘Ď âlă MyĂr¡ČYĘ mĂ yl¿Ą CQGĂ =tŇ ’Ć wĘ
yp’www.bibleist.ru
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9 yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ ymĂŔ SĘ N‘ČmăČ lĘ ÉW‘Č’ČÄ wĎ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć ëŇ ot¡Ň BĘ MhĆŔ BĎ ÉyjĂ ’Č
ÉMhĆ ylĄ ’Ğ yêĂ ‘Ę dąČŇ on rSĆÄ ’Ğ MkĳĎŇ otŇ bĘŇ hŇ UĎ hăĄ =rSĆ ’Ğ My¡ĂoGhČ yn¿Ąy‘ĄlĘ lxËĄ hĄ

10 MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ M’¡Ą yYĂ o’Ĳ wĎ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ M’¡Ď yYĂ ohĲ lĘ MhĆŔ ynĄy‘ăĄlĘ
11 yT¡Č jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ytČŔ ouxĚ=tŇ ’Ć ÉMhĆ lĎ NêąĄ’Ć wĲĎ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ =l’Ć M’¡Ą bĂŇ ’Ğ wĲĎ
12 MgąČŇ wĘ : MhĲĆ BĎ yx¿Č wĎ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ MtËĎŇ o’ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ MtĳĎŇ o’ yêĂ ‘Ę dăČŇ oh

yJËĂ tŇ ‘ČdČě lĎ MhĳĆ ynĄybĲĄŇ C yn¡ĂyBĄ tŇ o’Ŕ lĘ tŇ oyăhĘ lĲĂ MhĆŔ lĎ yêĂ tăČŇ nĎ ÉytČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć
13 ytČÄ ouxĚBĘ rBĎę dĘŇ UĂ BČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ ybĂÄ =CrmĘ IČwČ : MSĲĎ DĘqČ mĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ

yxăČ wĎ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ MtąĎŇ ’Ł hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ žrSĆ ’Ğ Cs’Ďę mĎ yTăČ jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĎÁhĎ =âlĲ
MhËĆ ylĄ ‘Ğ ytÌĂŇ mĎ xĞ ëŇ jÄŁ SĘ lĂ rmČÂ’Ł wĲĎ dŇ ’ĳŁ mĘ Clă QĘ xĂ yt¡ČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ MhĆŔ BĎ

14 ynăĄy‘ĄlĘ É lxĄ hĄ yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ ymĳĂ SĘ N‘ČmăČ lĘ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ wĎ : MtĲĎŇ oQkČŇ lĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ
15 Mh¡Ć lĎ ydËĂŇ yĎ ytĂŇ ’Ň WÌĎ nĎ ynĂę ’Ğ=MgČŇ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ Myt¡ĂŇ ’Ň YĄ ohĲ rS¿Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ

ÉblĎ xĎ tŇ bąČŇ zĎ yêĂ tČę nĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć MtĎÁ o’ ’ybĂÄ hĎ žyêĂ lĘ bĂŇ lĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ
16 =tŇ ’Ć wĘ Cs’Ďę mĎ yTăČ jĎ SĘ mĂ BĘ N‘Č yČÁ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ lĘ ’yh¡Ă yb¿ĂŇ YĘ SbČŔ dĘŇ C

Mh¡Ć ylĄ CQgĂŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ yJËĂ ClQĳĄ xĂ yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ MhĆŔ bĎŇ CkăŇ lĘ hĲĎ =âl ÉytČŇ ouxĚ
17 hŇ l¡Ď JĎ MtËĎŇ o’ ytĂŇ yWÌĂ ‘Ď=âlĲ wĘ MtĳĎŇ xĞèĲČ mĲĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ynËĂy‘Ą sxĎ êÌĎ wČ : ëŇ lĲĄ hŁ MB¿Ď lĂ
18 =l’Č ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yuąĄCxBĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉMhĆ ynĄBĘ =l’Ć rmąČ ’Ł wĲĎ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ

: C’UĲĎ FČ êĂ =l’Č Mh¡Ć ylĄ CQgĂŇbĘŇ C CrmĳŁ SĘ êĂ =l’Č Mh¡Ć yTĄ jĘ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĄŔ êĄ
19 CW¿ ‘ĞwĲČ Cr¡mĘ SĂ yT¿Č jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĳĄ yt¡ČŇ ouxĚBĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ ’Ğ
20 yJËĂ tŇ ‘ČdČě lĎ MkĆŔ ynĄybĲĄŇ C ynăĂyBĄ Éto’lĘ CyąhĎ wĘ CSDĳĄqČ yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ : MtĲĎŇ o’
21 =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĎ hĎ ţ=âlĲ ytăČŇ ouxĚBĘ MynĂęBĎ hČ ybăĂŇ =CrmĘ IČwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ

yxăČ wĎ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ MtąĎŇ o’ hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ žrSĆ ’Ğ MtĎę o’ tŇ oWă ‘ĞlĲČ CrÁ mĘ SĲĎ =âl yTČÄ jĎ SĘ mĂ
tŇ oQ¿ kČŇ lĘ MhĆę ylĄ ‘Ğ ytăĂŇ mĎ xĞ ëŇ jÌŁ SĘ lĂ rmČÂ’Ł wĲĎ ClQĳĄ xĂ yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć MhĆŔ BĎ

22 yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ ymĳĂ SĘ N‘ČmăČ lĘ W‘Č’¡Č wĎ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ MB¡Ď yjËĂ ’Č
23 ynĂę ’Ğ=MGČ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ Mt¡ĎŇ o’ ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ ynăĄy‘ĄlĘ É lxĄ hĄ

Mt¡ĎŇ o’ tŇ or¿zĎlĘ C MyĂŔoGBČ ÉMtĎŇ ’Ł ZypąĂŇ hĎ lĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ Mh¡Ć lĎ ydËĂŇ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň WÌĎ nĎ
24 yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ Cs’ĎŔ mĎ ytăČŇ ouxĚ wĘ ÉCW‘Ď=âlĲ yTąČ jĎ SĘ mĂ N‘Č yČÁ : tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ
25 MhĆŔ lĎ yêĂ tăČŇ nĎ ÉynĂ ’Ğ=MgČŇ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄ Cy¡hĎ MtĎŔ obŇ ’Ğ ylăĄ CQGĂ ÉyrĄxĞ’ĲČ wĘ ClQĳĄ xĂ
26 ÉMtĎŇ o’ ’UąĄ TČ ’Ğ wĲĎ : MhĲĆ BĎ Cy¡xĘ yĲĂ âl¿ MyTĂŔ jĎ SĘ mĂÄ C MybĳĂŇ oT âlă Myu¡ĂxĚ

rSăĆ ’Ğ ÉN‘ČmČÄ lĘ MUĄŔ SĂ ’Ğ N‘ČmăČ lĘ MxČ rĳĎ rTĆ jăĆ =lJĎ ryb¡ĂŇ ‘ĞhĲČ BĘ MtĎŔ onêĘ mČ BĘ
w‘dywww.bibleist.ru
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: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ rS¡Ć ’Ğ C‘Ŕ dĘŇ yĲĄ
hŇ J¿Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MdĎŔ ’Ď =NBĆ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ yBąĄ=l’Ć rBĄÄ DČ NkĄÂ lĎ 27

yB¡Ă Ml¿Ď ‘ĞmĲČ BĘ MkĆŔ ytĄŇ obăŇ ’Ğ ÉytĂŇ o’ CpąŇ DĘGĂ tŇ ’Ň zŁ ť dŇ o‘ę hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď
Ht¡ĎŇ o’ tŇ t¿ĄŇ lĎ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉM’Ą ybĂŇ ’Ğ wĲĎ : l‘ČmĲĎ 28

=tŇ ’Ć MSąĎ =CxBĘ zĘIĂwČ tŇ bęŁ ‘Ď Z‘ăĄ=lkĎŇ wĘ hŇ mĎÁ rĎ hŇ ‘ĎÄ bĘŇ GĂ =lkĎŇ žC’rĘIĂwČ MhĳĆ lĎ
MhĆŔ yxĄ oxă ynĂ xČ yrĄť MSĎę CmyWăĂ IĎwČ MnĎŔ BĎ rĘqĎ s‘ČJăČ ÉMSĎ =CnêĘ IĂwČ ÉMhĆ yxĄ bĘŇ zĂ
Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ BĎ hČ hŇ măĎ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmăČ ’Ł wĲĎ : MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ =tŇ ’Ć MS¡Ď CkŇ yi¿Ă IČwČ 29

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hŇ mĎŔ BĎ ÉHmĎ SĘ ’rąĄuĎ IĂwČ MSĳĎ My’¡Ă BĎ hČ
ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ hČ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l’Ć ű rmăŁ ’Ĺ NkĄÂ lĎ 30

tŇ ’ăĄ WĘ bĂŇ C : MynĲĂ zŁ Mê¿Ć’Č Mh¡Ć yYĄ CuSĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ wĘ My’ĳĂ mĘ TĘ nĂ MêăĆ’Č Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ 31

ÉMkĆŇ ylĄ CQĲ GĂ =lkĎŇ lĘ My’ąĂÄ mĘ TĘ nĂ žMêĆ’Č S’ĄÁ BĎ MkĆÄ ynĄBĘ žrybĂŇ ‘ĞhĲČ BĲĘ MkĆÃ ytĄŇ nĲŁ êĘ mČ
hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ Mk¡ĆŇ lĎ Sr¿ĄDĎ’Ă ynËĂ’Ğ wĲČ MoIŔhČ =dŇ ‘Č
ű rSăĆ ’Ğ hŇ yĳĆhĘ tĲĂŇ âlă oy¡hĎ MkĆŔ xĞ Cră=l‘Č ÉhlĎ ‘Ł hĲĎ wĘ : MkĲĆŇ lĎ Sr¡ĄDĎ’Ă =M’Ă 32

Z‘¿Ą tŇ r¡ĄSĎ lĘ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ tŇ oxă jĘ SĘ mĂ JĘ ÉMyĂoGkČŇ hŇ yąĆhĘ nĲĂ MyrĂę mĘ ’ĲŁ MêăĆ’Č
hŇ yËĎCTnĘ ‘Č orÌzĘbĂŇ C hŇ qĎÁ zĎxĞ dŇ yĎÄBĘ âlţ=M’Ă hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ynĂ ’Ďě =yxČ : NbĆŇ ’ĲĎ wĎ 33

MyUĂŔ ‘ČhăĎ =NmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytąĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ ëŇ ol¿ mĘ ’Ć hŇ k¡ĎŇ CpŇ SĘ hŇ m¿Ď xĄ bĘŇ C 34

ÉhqĎ zĎxĞ dŇ yąĎBĘ MBĳĎ Mt¡ĆŇ YŁ opŇ nĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =NmĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć yêăĂ YĘ BČ qĂ wĘ
rB¡Č dĘŇ mĂ =l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć ytăĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : hŇ kĲĎŇ CpŇ SĘ hŇ m¡Ď xĄ bĘŇ C hŇ yĎŔCTnĘ ‘Č orăzĘbĂŇ C 35

ÉyêĂ TĘ jČÄ SĘ nĂ rSąĆ ’ĞJĲČ : MynĲĂ jĎ =l’Ć Myn¡ĂjĎ MSĎŔ ÉMkĆŇ êĘ ’Ă yêąĂ TĘ jČ SĘ nĂ wĘ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ 36

M’¡Ě nĘ MkĆŔ êĘ ’Ă TpăĄŇ èĎ ’Ă NJĄ ť MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ rB¡Č dĘŇ mĂ BĘ MkĆŔ ytĄŇ obăŇ ’Ğ=tŇ ’Ć
Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ TbĆŇ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă rĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ 37

ZrĆ’ąĆmĄ yBĂŔ ÉMy‘Ă SĘ ojĲ hČ wĘ MydąĂŇ rĘUĲŁ hČ MJĆę mĂ ytăĂŇ orbĎŇ C : tŇ yrĲĂBĘ hČ tŇ rĆs¿Ł mĎ BĘ 38

Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ ’obĳŇ yĎ âlă l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l’Ć wĘ MtĎŔ o’ ’yYăĂ o’ ÉMhĆ yrĄCgĲŇmĘ
Sy’ąĂ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ MêĆÄ ’Č wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ 39

ÉySĂ dĘŇ qĎ MSąĄ =tŇ ’Ć wĘ ylĳĎ’Ą My‘ăĂmĘ SĲŁ Mk¡ĆŇ nĘ y’ĲĄ =M’Ă rxČě ’Č wĘ CdŇ bŔŁ ‘Ğ CkăŇ lĘ ÉwylĎ CQGĂ
ySĂÂ dĘŇ qĎ =rhČ bĘŇ yJăĂ : MkĲĆŇ ylĄ CQgĂŇbĘŇ C Mk¡ĆŇ ytĄŇ onĲ êĘ mČ BĘ dŇ o‘Ŕ =ClQĘ xČ tĘŇ âlă 40

tŇ yBÌĄ=lJĎ ynĂ dĚÁ bĘŇ ‘Č yĲČ MSăĎ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ MorămĘ ű rhăČ BĘ
MkĆę ytĄŇ mĲŁ CrêĘ =tŇ ’Ć SorădĘŇ ’Ć MSĎÂ wĘ MYĄŔ rĘ’Ć MSăĎ ZrĆ’ĳĎBĎ hŇŁQ¡ JĚ l’ËĄ rĎWĘ yĂ

sŘ12 hŇ YăĆrĘ’Ć ÈxČ xŁ ynĂ xČ yrăĄBĘ : MkĲĆŇ ySĄ dĘŇ qĎ =lkĎŇ BĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ o’Ĳ WĘ mČ tŇ ySËĂ ’Ň rĄ=tŇ ’Ć wĘ 41
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tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =NmĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć yêăĂ YĘ BČ qĂ wĘ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =NmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć y’ąĂ yYĂ ohĲ BĘ ůMkĆŇ tĘŇ ’Ć
42 ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MyĲĂoGhČ yn¿Ąy‘ĄlĘ Mk¡ĆŇ bĎŇ yê¿Ă SĘ DČqĘ nĂ wĘ MBĳĎ Mt¡ĆŇ YŁ pŇŁ nĘ rS¿Ć ’Ğ

ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ măČ dĘŇ ’Č =l’Ć Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć y’¿Ă ybĂŇ hĞBĲČ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ
43 MSĎę =MêĆrĘkČŇ zĘC : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ Ht¡ĎŇ o’ tŇ t¿ĄŇ lĎ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’Ğ

ÉMtĆŇ TŁ qĲŁ nĘ C MBĳĎ Mt¡ĆŇ ’Ň mĄ TĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ ytĄŇ olă ylĂ ‘Ğ=lJĎ Ét’Ą wĘ ÉMkĆŇ ykĄŇ rĘDČ=tŇ ’Ć
44 hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MtĲĆŇ yWĂ ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ Mk¡ĆŇ ytĄŇ o‘Ĳř rĎ=lkĎŇ BĘ MkĆŔ ynĄpĘŇ BĂ

MkąĆŇ ytĄŇ olĲ ylĲĂ ‘ĞkĲČŇ wĘ My‘ĂÁ rĎhĲĎ MkĆÄ ykĄŇ rĘdČŇ kĘŇ žâl ymĳĂ SĘ N‘ČmăČ lĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă yt¿ĂŇ oW‘ĞBĲČ
’k yh¿Ă yĘwČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉtotŇ xĎ SĘ eĂ hČ

2 hŇ nĎmĎŔ yêĄ ëŇ rĆDăĆ ÉìynĆÄjĎ MyWąĂ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ
3 r‘ČyăČlĘ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : bŇ gĆŇ nĲĆ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ r‘Č y¿Č=l’Ć ’bËĄŇ eĎhĂ wĘ MorĳDĎ=l’Ć PŇ F¡Ą hČ wĘ

ű ìăŇ BĘ =tŇ y~Ă mĲČ ynăĂnĘ hĂ hoĂÃhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ ‘m¡Č SĘ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ
tŇ bĆŇ hăĆ lČ ÉhBĆ kĘŇ tĂŇ =âlĲ SbąĄŇ yĎ Z‘ĄÄ =lkĎŇ wĘ žxlČ =Z‘ĲĄ=lkĎŇ ìăŇ bĘŇ hŇ lăĎ kĘŇ ’ĲĎ wĘ S’ĄÃ

4 rWĎŔ BĎ =lJĎ ÉC’rĎwĘ : hŇ nĎ opĲŇ YĎ bŇ gĆŇ e¿ĆmĂ Myn¡ĂjĎ =lJĎ Hb¿ĎŇ =CbŇ rĘYĘ nĂ wĘ tŇ bĆŇ hĆŔ lĘ SČ
5 hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ Hh¡Ď ’Ğ rmČě ’Ł wĲĎ : hŇ BĲĆ kĘŇ êĂ âl¡ hĎ yêĳĂ rĘ‘ČBĲĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ

: ’ChĲ Myl¡Ă SĎ mĘ lè¿Ą mČ mĘ âlË hĞ ylĂŔ MyrăĂmĘ ’ĲŁ hŇ UĎ hĄ ť

6, 7 MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l’Ć ÉìynĆÄjĎ MyWąĂ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
8 êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l’Ć ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ MySĳĂ DĎqĘ mĂ =l’Ć PŇ F¡Ą hČ wĘ

yB¡Ă rĘxČ yt¿ĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ ëŇ yĂlČŔ ’Ą ynăĂnĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ măČ dĘŇ ’Č lĘ
9 ëŇ U¡Ą mĂ yêĂ r¿ČkĘŇ hĂ =rSĆ ’Ğ N‘Č yËČ : ‘SĲĎ rĎwĘ qyD¿ĂYČ ëŇ U¡Ą mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ HrĳĎ‘Ę êČmĂ

bŇ gĆŇ e¿ĆmĂ rW¡Ď BĎ =lJĎ =l’Ć HrËĎ‘Ę êČmĂ yBÌĂ rĘxČ ’YĄÄ êĄ NkĄŇ lĎ ţ ‘SĳĎ rĎwĘ qyDăĂYČ
10 âl¿ HrĳĎ‘Ę êČmĂ yB¡Ă rĘxČ ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂ ť rWĎŔ BĎ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ : NopĲŇ YĎ

: dŇ o‘Ĳ bŇ CS¡ tĎŇ
11 xn¡Č’Ď êĲĄ tŇ CrŔ yrĂmĘ bĂŇ C ÉMyĂnČÄtĘŇ mĎ NorąbĘŇ SĂ BĘ xnĳČ’Ď hĲĄ Md¡ĎŇ ’Ď =NbĆŇ hŇ ê¿Ď’Č wĘ
12 êĎÃ rĘmČ ’ĲĎ wĘ xnĳĎ’ĹnĲĆ hŇ êăĎ’Č hŇ m¡Ď =l‘Č ìŇ ylĆŔ ’Ą CrămĘ ’Ň yĲŁ =yJĂ ÉhyĎhĎ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ

hŇ tăĎŇ hĞkĂŇ wĘ MyĂdČÁ yĎ=lkĎŇ CpÄ rĎwĘ žblĄ =lJĎ smăĄ nĎ wĘ hŇ ’ĎÃ bĎŇ =ykĲĂŇ hŇ ‘ăĎCmSĘ =l’Ć
yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ tĎŇ yĎŔhĘ nĲĂ wĘ Éh’Ď bĎÄ hŇ eąĄhĂ MyĂUČŔ hŇ nĎkĘŇ ăČlêĄ ÉMyĂJČÄ rĘBĂ =lkĎŇ wĘ xČ Crę =lkĎŇ

: hoĲĂhyĹ
yhyw
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rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ É’bĄŇ eĎhĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 13, 14

ÉxbČŇ TĆÄ xČ bąŇŁ TĘ N‘ČmČÄ lĘ : hŇ TĲĎ CrmĘ =MgČŇ wĘ hŇ DĎx¡ČCh bŇ rĆxËĆ bŇ rĆx¿Ć rměŁ ’Ĺ ynĳĎdŇŁ ’Ğ 15

tŇ sĆ ’¿Ć mŁ yn¡ĂBĘ TbĆŇ S¿Ą WyWĂŔ nĎ o’ă hŇ FĎ rĳĎmŁ qrĎB¡Ď Hl¿Ď =hŇ yĄhĹ=N‘ČmČ lĘ hŇ DĎxČŔ Ch
ÉbrĆxĆÄ hŇ DĎxąČCh=’yhĲĂ PŇ JĳĎ BČ WjăŁ tĘŇ lĂ hŇ T¡Ď rĘmĎ lĘ HtËĎŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ : Z‘ĲĄ=lJĎ 16

MdĎŔ ’Ď =NBĆ É llĄ yhĄ wĘ q‘ąČzĘ : gŇrĲĄoh=dŇ yČBĘ Ht¡ĎŇ o’ tŇ t¿ĄŇ lĎ hŇ FĎ rĎŔ mŁ ’yhăĂ wĘ 17

ÉbrĆxĆÄ =l’Ć yrąĄCgŇmĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ =lkĎŇ BĘ ’yh¡Ă yUĂŔ ‘ČbĘŇ hŇ tăĎŇ yhĎ É’yhĂ =yJĂ
TbĆŇ S¿Ą =MGČ=M’Ă hŇ mĎě C NxČ bŔŁ yJăĂ : ëŇ rĲĄyĎ=l’Ć qp¿ŇŁ sĘ Nk¡ĄŇ lĎ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć CyăhĎ 18

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ âlă tŇ sĆ ’¡Ć mŁ
ÉhtĎŇ SĂ ylĂ SĘ bŇ rĆxąĆ lpĄÂJĎ tĂŇ wĘ PŇ JĳĎ =l’Ć PŇ JăČ ëŇ h¡Č wĘ ’bĄě eĎhĂ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ 19

ű N‘ČmăČ lĘ : MhĲĆ lĎ tŇ rĆd¡ĆŇ xŁ hĲČ lodŔ GĎhČ llăĎ xĎ bŇ rĆxĆ ť ’yhĂę MylĂŔ lĎ xĞ bŇ rĆxăĆ 20

=tŇ xČ bĘŇ ’Ă yêĂ t¡ČŇ nĎ MhĆŔ yrĄ‘ĞSăČ =lJĎ l‘Č ť MylĂŔ SŁ kĘŇ UĂ hČ ÉhBĄ rĘhČ wĘ bŇ lĄę gŇ Cmă lĎ
ymĂ yWăĂ hĎ ynĂ m¡Ă yhĄ yd¿ĂŇ xĞ’ĲČ tĘŇ hĂ : xbČŇ TĲĎ lĘ hŇ F¿Ď ‘ĚmĘ qr¡ĎbĎŇ lĘ hŇ y¿ĎCW‘Ğ x’ËĎ bŇ rĆxĳĎ 21

yjĂŔ JČ =l’Ć ÉyjĂ kČŇ hŇ JąĆ ’Č ynĂę ’Ğ=MgČŇ wĘ : tŇ odĲŇ ‘ĎmĚ ëŇ yĂn¿ČjĎ hŇ nĎ’¡Ď ylĂ ymĳĂ WĘ hČ 22

=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : yêĂ rĘBĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ytĳĂŇ mĎ xĞ yt¡ĂŇ xŁ nĲĂ hĞ wĲČ 23

É’obŇ lĎ MykĂę rĎDĘ MyĂnăČSĘ ű ìăŇ lĘ =MyWĲĂ MdĎÁ ’Ď =NbĆŇ hŇ êĎÄ ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ 24

S’Ň r¿Ł BĘ ’rĄŔ BĎ dŇ yăĎwĘ MhĳĆ ynĄSĘ C’ă YĘ yĲĄ dŇ x¡Ď ’Ć ZrĆ’¿ĆmĄ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ rĆxăĆ
NoUĳ ‘Č=ynĲĄBĘ tŇ BăČ rČ tŇ ’¡Ą bŇ rĆxĆŔ ’obăŇ lĎ MyWĂŔ êĎ ëŇ rĆDăĆ : ’rĲĄBĎ ry‘¡Ă=ëŇ rĆDĲĆ 25

M’ăĄ =l’Ć lbĆÁ BĎ =ëŇ lĆ mĆ dŇ mČÄ ‘Ď=yJĲĂ : hŇ rĲĎCYBĘ MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ hŇ d¿ĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć wĘ 26

l’ăČ SĎ ÉMy~Ă xĂ BĲČ lqąČlĘ qĂ MsĆ qĳĎ=MsĎ qĘ lĂ Myk¡ĂŇ rĎDĘhČ yn¿ĄSĘ S’Ň rËŁ BĘ ëŇ rĆDĆę hČ
MCWą lĎ MĂlČęSĎ CrĲyĘ MsĆ uăĆhČ ű hŇ yăĎhĎ onÂymĂ yBĲĂ : dŇ bĲĄŇ JĎ BČ hŇ ’¡Ď rĎ MypĂŔ rĎêĘ BČ 27

ÉMyrĂJĎ MCWą lĎ hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ BĂ loq¡ Myr¿ĂhĎ lĘ xYČ rĆŔ BĘ ÉhjĆ xČ êąŁ pĘŇ lĂ ÉMyrĂJĎ
=Mwsř qk MhąĆ lĎ hŇ yĎÄhĎ wĘ : qyĲĄDĎ tŇ on¿bĘŇ lĂ hŇ l¡Ď lĘ sĲŁ ëŇ j¿Ł SĘ lĂ MyrĂŔ ‘ĎSĘ =l‘Č 28

: WpĲĄŇ êĎhĂ lĘ Nw¡Ł ‘Ď ryJ¿Ă zĘmČ =’ChĲ wĘ MhĳĆ lĎ tŇ o‘¡bĚŇ SĘř y‘¿ĄbĚŇ SĘ MhĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ É’wĘSĎ
MkĆŔ nĘ wăŁ ‘Ğ ÉMkĆŇ rĘJČ zĘhČ N‘Č yČę ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 29

N‘Č yČ ť MkĳĆŇ ytĄŇ olĲ ylĂ ‘Ğ lk¡ŇŁ BĘ MkĆŔ ytĄŇ w’Ň FăŁ xČ Éto’rĎhĲĄ lĘ MkĆę y‘ĄSĘ jĂ tŇ olă GĎhĂ BĘ
: CWpĲĄŇ êĎêĂ PŇ J¡Č BČ MkĆŔ rĘkĆŇ EăĎhĂ

: ZqĲĄ Nw¿Ł ‘Ğ tŇ ‘¡ĄBĘ omŔ oy ’BăĎ =rSĆ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’yW¡Ă nĘ ‘SĎŔ rĎ llăĎ xĎ ÉhêĎ’Č wĘ 30
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31 Myr¡ĂhĎ wĘ tŇ pĆŇ nĆŔ YĘ UĂ hČ ÉrysĂ hĎ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
32 hŇ C¿Ď‘Č : lyjĲĂ SĘ hČ hČ b¡ŇŁ GĎhČ wĘ hČ BĄŔ gĘŇhČ hŇ lĎ păĎŇ èĎ hČ tŇ ’Ň ŁzŔ=âl tŇ ’Ň zăŁ hŇ rĳĎTĎ ‘ĞhĲĎ

Tj¡Ď SĘ UĂ hČ ol¿ =rSĆ ’Ğ ’BËŁ =dŇ ‘Č hŇ yĎŔhĎ âlă Ét’Ň zŁ =MGČ hŇ eĎmĳĆ yWĂ ’Ğ hŇ CăĎ‘Č hŇ C¡Ď‘Č
: wyêĲĂ tČŇ nĘ C

33 yn¿ĄBĘ =l’Ć hŇ oĂŔhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ’bąĄŇ eĎhĂ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ
hŇ TĎŔ CrmĘ xbČŇ TăĆ lĘ ÉhxĎ CtŇ jĘ bŇ rĆxąĆ bŇ rĆxăĆ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ MtĳĎŇ jĎ rĘxĆ =l’Ć wĘ NoU¡ ‘Č

34 tŇ tăĄŇ lĎ bŇ zĳĎJĎ ëŇ ¡Ďl=MsĎ qĘ BĂ ’wĘSĎŔ ÉëlĎ tŇ oz¿xĞBĲČ : qrĲĎBĎ N‘Čm¿Č lĘ lyk¡ĂŇ hĎ lĘ
Nw¿Ł ‘Ğ tŇ ‘¡ĄBĘ MmĎŔ oy ’BăĎ =rSĆ ’Ğ My‘ĂŔ SĎ rĘ ylăĄ lĘ xĲČ ÉyrĄ’Ň CĘYČ =l’ĲĆ ëŇ tĎę o’

35 ëŇ yĂt¡ČŇ orkĚŇ mĘ ZrĆ’¿ĆBĘ tŇ ’Ň rËĄbĘŇ nĂ =rSĆ ’Ğ MoqÌmĘ BĂ HrĳĎ‘Ę êČ =l’Ć bŇ S¡Č hĎ : ZqĲĄ
36 ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď xČ ypăĂŇ ’Ď yt¡ĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć S’¿Ą BĘ ymĂŔ ‘Ę zČ ÉëyĂlČÄ‘Ď yêąĂ kĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł Tj¿Ł SĘ ’Ć
37 ÉhyĆhĘ êĲĂ S’ąĄ lĎ : tŇ yxĲĂ SĘ mČ yS¡Ą rĎxĎ MyrĂŔ ‘ĞBĲŁ MySăĂ nĎ’Ğ ÉdyČBĘ ëŇ yêĂę tČŇ nĘ C

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ yrĂkĄŔ EĎtĂŇ âlă ZrĆ’ĳĎhĎ ëŇ otăŇ BĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ ëŇ m¿Ą DĎ hŇ lĎŔ kĘŇ ’Ď lĘ
: yêĂ rĘBĲČ DĂ

bk, 2 Tj¡Ł SĘ tĂŇ hĞ Tj¿Ł SĘ tĂŇ hĞ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
3 hŇ JąŁ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : hĎ ytĲĆŇ obŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ tŇ ’¡Ą HêĎŔ ‘Ę dČŇ ohă wĘ MymĳĂ DĎhČ ry‘ăĂ=tŇ ’Ć

hŇ tÌĎŇ WĘ ‘ĲĎwĘ HêĳĎ ‘Ă ’obăŇ lĎ Hk¡ĎŇ otŇ BĘ MDËĎ tŇ kĆŇ p¿ĆŇ SŁ ry‘ăĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď
4 ëŇ yĂląČ CQgĂŇbĘŇ C êĘ mĘ SČę ’Ď êĘ kĘŇ pČÁ SĎ =rSĆ ’Ğ ëŇ mĄÄ dĎŇ BĘ : hŇ ’ĲĎ mĘ TĎ lĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď MylËĂ CQgĂŇ

=l‘Č ëŇ yĂtĳĎŇ onSĘ =dŇ ‘Č ’ob¡Ň êĎ wČ ëŇ yĂmČŔ yĎ ybĂŇ yrăĂqĘ êČ wČ tŇ ’Ň mĄŔ TĎ ÉtyWĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ
5 tŇ obËŇ rŁ uĘ hČ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ lĘ hŇ s¡Ď QĎ qČ wĘ MyĂŔoGlČ ÉhjĎ rĘxĆ ëŇ yêąĂ tČŇ nĘ NJĄę
6 ÉheĄhĂ : hŇ mĲĎ ChUĘ hČ tŇ B¡Č rČ MèĄŔ hČ tŇ ’ăČ mĄ TĘ ëŇ bĳĎŇ =CsQĘ qČ tĘŇ yĂ ëŇ U¡Ą mĂ tŇ oq¿ xŁ rĘhĲĎ wĘ
7 ÉM’Ą wĎ bŇ ’ąĎ : MDĲĎ=ëŇ pĎŇ SĘ N‘Čm¡Č lĘ ëŇ bĳĎŇ CyhăĎ o‘¡rŁ zĘlĂ Sy’¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ

: ëŇ bĲĎŇ Cnoh¿ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č wĘ Mot¿Ň yĎ ëŇ kĳĄŇ otŇ BĘ qSĆ ‘¡Ł bČŇ CW¿ ‘Ď rGËĄlČ ëŇ bĎŔ CQqăČhĄ
8, 9 N‘ČmăČ lĘ ëŇ b¡ĎŇ Cyh¿Ď lykËĂŇ rĎ yS¿Ą nĘ ’Č : êĘ lĘ QĲĎ xĂ yt¡ČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ yzĳĂBĎ yS¡Č dĎŇ qĲĎ

10 bŇ ’¡Ď =tŇ wČrĘ‘Ć : ëŇ kĲĄŇ otŇ bĘŇ CW¿ ‘Ď hŇ U¡Ď zĂ ëŇ bĎŔ ClkĘŇ ’ăĎ ÉMyrĂhĎ hĲĆ =l’Ć wĘ MDĳĎ=ëŇ pĎŇ SĘ
11 ÉhWĎ ‘Ď Ch‘Ąę rĄ tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć ű Sy’ăĂ wĘ : ëŇ bĲĎŇ =Ce‘Ă hŇ D¡ĎeĂ hČ tŇ ’¿Č mĄ TĘ ëŇ bĳĎŇ =hŇ QĎ GĂ

wyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ bČŇ ot¿Ň xŁ ’Ğ=tŇ ’Ć Sy’ËĂ wĘ hŇ UĳĎ zĂbĘŇ ’UăĄ TĂ ot¡Ň QĎ JČ =tŇ ’Ć Sy’¿Ă wĘ hŇ bĎŔ ‘ĄoêĲ
12 êĘ xČ qČę lĎ tŇ yBăĂ rĘtČŇ wĘ ëŇ SĆ nÌĆ MDĳĎ=ëŇ pĎŇ SĘ N‘ČmăČ lĘ ëŇ b¡ĎŇ =CxqĘ lĲĎ dŇ xČ S¿Ł : ëŇ bĲĎŇ =hŇ eĎ‘Ă
13 ÉheĄhĂ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ êĘ xČ kČŔ SĎ ytăĂŇ ’Ł wĘ qSĆ ‘ŔŁ BČ ÉëyĂ‘ČÄ rĄ y‘ąĂ~Ę bČŇ êĘ wČ
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: ëŇ kĲĄŇ otŇ BĘ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ mĄŔ DĎ=l‘ČÄ wĘ tŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ëŇ ‘¡ĄYĘ BĂ =l’Ć yjĂŔ kČŇ ytĂŇ yJăĄhĂ
yn¿Ă’Ğ ëŇ tĳĎŇ o’ hŇ WăĆ ‘Ł yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ MymĂě IĎlČ ëŇ yĂdČŔ yĎ hŇ nĎqĘ zăČxĹêĲĆ=M’Ă ÉëBĄ lĂ dŇ mąŁ ‘ĞyĲČhĞ 14

tŇ oYĳrĎ’ĞBĲĎ ëŇ yt¡ĂŇ yrĂzĄwĘ MyĂŔoGBČ ÉëtĎŇ o’ ytąĂŇ oYypĂŇ hĞ wĲČ : ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď wĘ yêĂ rĘB¿Č DĂ ho¡ĎhyĘ 15

sŘ13 yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ êĘ ‘Čd¡ČŇ yĎwĘ MyĳĂogŇ ynăĄy‘ĄlĘ ëŇ B¡Ď êĘ lĘ x¿Č nĂ wĘ : ëŇ UĲĄ mĂ ëŇ t¡ĄŇ ’Ď mĘ TĚ yt¿ĂŇ UŁ tĂŇ hĞ wĲČ 16

MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : hoĲĎhyĘ 17, 18

ÉtrĆpĆÄ o‘wĘ lząĆrĘbČŇ C lydĂÄ bĘŇ C tŇ SĆ xŁ nĘ ţ MQĎÃJĚ gŇ CslĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ yl¿Ă =CyhĎ
ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : CyĲhĎ PŇ sĆ J¡Ć Myg¿ĂŇsĂ rCJŔ ëŇ otăŇ BĘ 19

ëŇ oê¡ =l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć ZbăĄŇ qŁ ynăĂnĘ hĂ ÉNkĄŇ lĎ MygĳĂŇsĂ lĘ Mk¡ĆŇ QĘ JĚ tŇ oy¿hĹ N‘Č yËČ hoĂŔhyĹ
ëŇ oêă =l’Ć É lydĂŇ bĘŇ C tŇ rĆpąĆŇ o‘wĘ lzĆÄrĘbČŇ C tŇ SĆ xŁ nĘ Cţ PŇ sĆ JĆÃ tŇ YČ băĚŇ qĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 20

yê¿Ă xĘ eČhĂ wĘ ytĂŔ mĎ xĞbĲČŇ C yjăĂ ’Č BĘ ÉZBŁ qĘ ’Ć NJąĄ ëŇ yêĳĂ nĘ hČ lĘ S’¡Ą wyl¿Ď ‘Ď=tŇ xČ pĲČŇ lĎ rCJŔ
ytĳĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć S’ăĄ BĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ yê¿Ă xĘ pČŇ nĲĎ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć yêăĂ sĘ eČkĂŇ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yê¡Ă kĘŇ êČhĂ wĘ 21

HkĳĎŇ otŇ bĘŇ CkăŇ êĘ êĚ NJ¡Ą rCJŔ ëŇ otăŇ BĘ ÉPsĆ JĆÄ ëŇ Cê¿hĂ JĘ : HkĲĎŇ otŇ BĘ Mê¡ĆkĘŇ êČ nĂ wĘ 22

: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ yt¡ĂŇ mĎ xĞ yêĂ kĘŇ p¿ČŇ SĎ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ

âl¿ ZrĆ’ĆŔ êĘ ’ăČ HlĎě=rmĎ ’Ĺ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 23, 24

HkĎŔ otŇ BĘ ÉhĎ y’ĆÄ ybĂŇ nĘ rSĆ qąĆ : M‘Č zĲĎ Moy¿BĘ Hm¡Ď SĘ gĚŇ âl¿ ’yhĳĂ hŇ r¡ĎhĎ TŁ mĘ 25

hĎ yt¡ĆŇ onmĘ lĘ ’Č CxuĎŔ yĂ ÉrqĎ ywĂ NsĆ xąŁ ClkĎę ’Ď SpĆŇ năĆ PŇ rĆTĳĎ PŇ rĲĄTăŁ gŇ’¡Ą oS yr¿Ă’ĞJĲČ
SdĆŇ qąŁ =NyBĲĄ ůySČ dĎŇ qĲĎ Clă QĘ xČ yĘwČ ÈytĂŇ rĎotĲŇ Csă mĘ xĲĎ hĎ ynĆÁhĞJĲŁ : HkĲĎŇ otŇ bĘŇ CB¿ rĘhĂ 26

ÉytČŇ otŇ BĘ SČ mĂ C C‘ydĳĂŇ oh âlă roh¡ TĎ lĘ ’m¿Ą FĎ hČ =NybĄŇ C ClyDĂŔ bĘŇ hĂ âlă É lxŁ lĘ
ypĄŇ rĘTăŁ Myb¡ĂŇ ’Ą zĘJĂ HBĎŔ rĘqĂ bĘŇ hĎ yrăĆWĎ : MkĲĎŇ otŇ BĘ lx¡Č ’Ą wĲĎ MhĆŔ ynĄy‘ĲĄ CmylăĂ ‘Ę hĆ 27

Cxą TĎ hĎ y’Ćę ybĂŇ nĘ C : ‘YČ BĲĎ ‘ČY¿Ł BĘ N‘Čm¡Č lĘ tŇ oSŔ pĎŇ nĘ dŇ BăĄ ’Č lĘ ÉMDĎ=ëŇ jĎ SĘ lĂ PŇ rĆTĳĎ 28

ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ MyrĂę mĘ ’ĲŁ bŇ zĳĎJĎ Mh¡Ć lĎ Mym¿Ă sĘ qĲŁ wĘ ’wĘSĎŔ MyzăĂxŁ lpĄŔ êĎ ÉMhĆ lĎ
ynąĂ‘Ď wĘ lzĳĄGĎ Cl¡ zĘgĲĎŇ wĘ qSĆ ‘ŔŁ CqSĘ ‘ăĎ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ M‘ąČ : rBĲĄ dĂŇ âl¿ ho¡ĎhywĲČ hoĂŔhyĹ 29

Sy’ăĂ MhĆÃ mĄ SuăĄbČŇ ’Ğ wĲĎ : TjĲĎ SĘ mĂ âl¿ BĘ Cq¡ SĘ ‘ĲĎ rG¿ĄhČ =tŇ ’Ć wĘ CnŔ oh ÉNoybĘŇ ’Ć wĘ 30

âl¡ wĘ HtĳĎŇ xĞSĲČ yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ dŇ ‘¿ČBĘ ynËČpĎŇ lĘ ZrĆjÌĆBČ dŇ mĄÄ ‘Ł wĘ žrdĄŇ GĎ=rdĄŇ GĲŁ
ÉMJĎ rĘDČ MytĳĂŇ yQĂ JĂ yt¡ĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć S’¿Ą BĘ ymĂŔ ‘Ę zČ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ jąŁ SĘ ’Ć wĲĎ : ytĂŇ ’Ň YĲĎ mĎ 31

ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ tČŔ nĎ MSăĎ ’Ň rŁ BĘ gk
hŇ nĎ ynăĆzĘêĂ wČ : CyĲhĎ tŇ x¡Č ’Č =M’Ą tŇ on¿BĘ MySĂŔ nĎ MyĂêăČSĘ MdĳĎŇ ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą 2, 3

yD¡ĄDČ CvŔ ‘Ă MSăĎ wĘ NhĆŔ ydĄŇ SĘ CkăŇ ‘ĞmĲŁ hŇ UĎ SĎ ť CnĳzĎ Nh¡Ć yrĄC‘Ĳ nĘ BĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ bĘŇ
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4 hŇ nĎ yyăĆhĘ êĲĂ wČ HtĎŔ ox’Ğ hŇ băĎŇ ylĂ hĽ’ĲĎ wĘ ÉhlĎ odŇ GĘ hČ hŇ ląĎ hĽ’ĲĎ NtĎę omSĘ C : NhĲĆ ylĄ CtĲŇ BĘ
MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ hŇ lĎŔ hĽ’ĲĎ NorămĘ SĲŁ NtĎě omSĘ C tŇ onĳbĎŇ C MynăĂBĎ hŇ nĎdĘŇ l¡Č êĄ wČ ylĂŔ

5 rCè¡ ’Č =l’Ć hĎ ybĆŔ hĞ’ĲČ mĘ =l‘ĲČ ÉbGČ‘Ę êČ wČ yêĳĎxĘ êČ hŇ l¡Ď hĽ’ĲĎ NzĆê¿Ă wČ : hŇ bĲĎŇ ylĂ hĽ’ĲĎ
6 MQĳĎ JĚ dŇ mĆ x¡Ć yrĄCx¿ BČ MynĂŔ gĎŇsĘ C tŇ oxă jČ ÉtlĆ kĄÄ tĘŇ ySąĄ bĚŇ lĘ : MybĲĂŇ orqĘ
7 rCè¡ ’Č =ynĲĄBĘ rx¿Č bĘŇ mĂ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉhĎ ytĆÄ CnzĘêČ NêąĄêĂ wČ : MysĲĂ Cs yb¡ĄŇ kĘŇ rĲŁ MySĂě rĎjĲĎ
8 hĎ ytąĆŇ CnzĘêČ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ ’Ď mĲĎ TĘ nĂ Mh¡Ć ylĄ CQĲ GĂ =lkĎŇ BĘ hŇ bËĎŇ gĘŇ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ lkÌŇŁ bĘŇ C MQĳĎ JĚ

yDăĄDČ Cv¡ ‘Ă hŇ UĎ h¿Ą wĘ hĎ yrĆŔ C‘nĘ bĂŇ CbăŇ kĘŇ SĲĎ ÉHtĎŇ o’ yJąĂ hŇ bĎŇ zĎŔ‘Ď âlă ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ
9 hĎ ybĳĆŇ hĞ’ĲČ mĘ =dŇ yČBĘ hĎ yê¡Ă tČŇ nĘ Nk¿ĄŇ lĎ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Mt¡ĎŇ CnzĘtČŇ Ck¿Ň jĘ SĘ IĂwČ hĎ ylĳĆ CtŇ bĘŇ

10 ůHtĎŇ wĎrĘ‘Ć CQă GĂ ÈhUĎ hĄ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ hŇ b¡ĎŇ gĘŇ‘ĲĎ rS¿Ć ’Ğ rCèŔ ’Č ynăĄBĘ ÉdyČBĘ
MySĂŔ eĎlČ ÉMSĄ =yhĂ êĘ wČ CgŇrĳĎhĎ bŇ rĆxăĆBČ Ht¡ĎŇ o’wĘ CxqĎŔ lĎ ÉhĎ ytĆÄ onbĘŇ C hĎ ynąĆBĎ

11 hŇ bĎŔ ylĂ hĽ’ĲĎ HtăĎŇ ox’Ğ É’rĆêĄÄ wČ : HbĲĎŇ CW‘¿Ď MyT¡Ă CpŇ SĘ C
12 žynĄBĘ =l’Ć : HtĲĎŇ ox’Ğ yn¡ĄCnEĘmĂ hĎ ytĆŔ CnzĘêČÄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ eĎUĳĆ mĂ Ht¡ĎŇ bĎŇ gĘŇ‘Č tŇ x¿Ą SĘ êČ wČ

MyS¡Ă rĎjĲĎ lolŔ kĘŇ mĂ ySăĄ bĚŇ lĘ ÉMybĂŇ rŁ qĘ MynąĂgĎŇsĘ C tŇ oxÄ jČ hŇ bĎŇ gĎÁ‘Ď rCèÄ ’Č
13 dŇ x¡Ď ’Ć ëŇ rĆD¿Ć hŇ ’Ď mĳĎ TĘ nĂ yJăĂ ’rĆ’¡ĄwĎ : MQĲĎ JĚ dŇ mĆ x¡Ć yrĄCx¿ BČ MysĳĂ Cs ybăĄŇ kĘŇ rĲŁ
14 ryuĂŔ hČ =l‘Č hŇ uăĆxĚmĘ ÉySĄ nĘ ’Č ’rĆêĄę wČ hĎ ytĳĆŇ CnzĘêČ =l’Ć PŇ sĆ oê¡ wČ : NhĲĆ yêĄSĘ lĂ
15 yxąĄCrsĘ MhĆę ynĄtĘŇ mĎ BĘ rozÁ’Ą yrĄÄ ogŇxĞ : rSĲČ èĎ BČ Myq¡ĂqĚxĞ MyIĂDĂWĘ kČŇ ymăĄ lĘ YČ

É lbĆŇ bĎŇ =ynĲĄBĘ tŇ Cmą DĘ MQĳĎ JĚ MyS¡Ă yřlĂ SĲĎ hŇ ’¿Ą rĘmČ MhĆŔ ySĄ ’Ň răĎBĘ ÉMylĂ CbŇ TĘ
16 xlÌČ SĘ êĂ wČ hĎ ynĳĆy‘Ą hŇ ’ăĄ rĘmČ lĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ bŇ GČ‘Ę êČ wČ : MêĲĎ dĘŇ lČ omĲ ZrĆ’¡Ć MyDĂŔ WĘ JČ
17 bŇ JăČ SĘ mĂ lĘ É lbĆŇ bĎŇ =ynĲĄbĘŇ hĎ yląĆ’Ą C’bÄŁ IĎwČ : hŇ mĎ yDĲĂWĘ JČ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ MykËĂŇ ’Ď lĘ mČ

: MhĲĆ mĄ HS¡Ď pĘŇ nČ ‘qČ ê¿Ą wČ MbĎŔ =’mĎ TĘ êĂÄ wČ MtĳĎŇ CnzĘtČŇ BĘ Ht¡ĎŇ o’ C’¿ UĘ TČ yĘwČ MydĂŔ DŁ
18 rSËĆ ’ĞJĲČ hĎ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉySĂ pĘŇ nČ ‘qČ êąĄ wČ HtĳĎŇ wĎrĘ‘Ć=tŇ ’Ć lg¡ČŇêĘ wČ hĎ ytĆŔ CnzĘêČ É lgČŇêĘ wČ
19 ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć ÉrJŁ zĘlĂ hĎ ytĳĆŇ CnzĘêČ =tŇ ’Ć hŇ B¡Ć rĘêČ wČ : HtĲĎŇ ox’Ğ l‘¿ČmĄ yS¡Ă pĘŇ nČ hŇ ‘¿ĎqĘ nĲĎ
20 MhĳĆ ySĄ gĘŇlČ jĲĂ l‘¡Č hŇ bĎŔ GĘ ‘Ę êČ wĲČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ t¡ĎŇ nĘ zĎ rS¿Ć ’Ğ hĎ yrĆŔ C‘nĘ
21 ydĂŔ qĘ pĘŇ êĂ wĲČ : MtĲĎŇ mĎ rĘzĂ Mys¡Ă Cs tŇ m¿Č rĘzĂwĘ MrĎŔ WĎ BĘ ÉMyrĂomxĞ=rWČ BĘ rSąĆ ’Ğ

: ëŇ yĂrĲĎC‘nĘ yd¿ĄŇ SĘ N‘Čm¡Č lĘ ëŇ yĂDČŔ DČ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ tŇ oWą ‘Ę BČ ëŇ yĂrĳĎC‘nĘ tŇ UăČ zĂ tŇ ’¡Ą
22 ry‘ąĂmĄ ynĂÄ nĘ hĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ bĎę ylĂ hĽ’ĲĎ NkăĄŇ lĎ

Myt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ MhĳĆ mĄ ëŇ S¡Ą pĘŇ nČ hŇ ‘¿ĎqĘ nĲĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ÉëyĂbČÄ hĞ’ĲČ mĘ =tŇ ’Ć
23 yn¿ĄBĘ =lJĎ ‘Č oqŔ wĘ É‘Č oSÄ wĘ dŇ oqąjĘ MyDĂę WĘ JČ =lkĎŇ wĘ lbăĆŇ bĎŇ ynÌĄBĘ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď

rwV’
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My’ĂŔ CrqĘ C ÉMySĂ lĂ SĲĎ MQĎŔ JĚ ÉMynĂ gĎŇsĘ C tŇ oxą jČ dŇ mĆ xĆÁ yrĄCxÄ BČ MtĳĎŇ o’ rCè¡ ’Č
lhăČ qĘ bĂŇ C É lGČlĘ gČŇ wĘ bŇ kĆŇ rąĆ NYĆhŁ ţ ëŇ yĂlČÃ ‘Ď C’băĎŇ C : MQĲĎ JĚ Mys¡Ă Cs yb¿ĄŇ kĘŇ rĲŁ 24

ÉMhĆ ynĄpĘŇ lĂ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď CmyW¿Ă yĎ ‘bČŔ oqwĘ ÉNgĄŇmĎ C hŇ eąĎYĂ MyUĂŔ ‘Č
ÉëtĎŇ o’ CWą ‘Ď wĘ ëŇ BĎę ytĂÁ ’Ď nĘ qĂ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : MhĲĆ yTĄ jĘ SĘ mĂ BĘ ëŇ CT¡ pĎŇ SĘ C TjĎŔ SĘ mĂ 25

ëŇ yĂnąČBĎ hŇ UĎ hĄę lojĳ êĂ bŇ rĆxăĆBČ ëŇ t¡ĄŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ CrysĂŔ yĎ ÉëyĂnČÄ zĘ’Ď wĘ ëŇ jąĄ ’Č hŇ mĎŔ xĄ BĘ
ëŇ yĂdĳĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ëŇ CT¡ ySĂ pĘŇ hĂ wĘ : S’ĲĄ BĎ lk¿ĄŇ ’Ď êĲĄ ëŇ t¡ĄŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ CxuĎŔ yĂ ÉëyĂtČÄ onbĘŇ C 26

sŘ14 ZrĆ’ăĆmĄ ëŇ t¡ĄŇ CnzĘ=tŇ ’Ć wĘ ëŇ UĄŔ mĂ ÉëtĄŇ UĎ zĂ yêąĂ BČ SĘ hĂ wĘ : ëŇ êĲĄrĘ’Č pĘŇ tĂŇ yl¿Ą JĘ Cx¡ qĘ lĲĎ wĘ 27

: dŇ o‘Ĳ =yrĂJĘ zĘtĂŇ âl¿ MyĂr¡ČYĘ mĂ C MhĆŔ ylĄ ’Ğ ÉëyĂnČÄ y‘Ą y’ąĂ WĘ tĂŇ =âlĲ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ

=rSĆ ’Ğ dŇ yËČBĘ tŇ ’Ň nĳĄWĎ rSăĆ ’Ğ dŇ y¡ČBĘ ëŇ nĎŔ tĘŇ nĲŁ ÉynĂ nĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ 28

ëŇ ‘ĄŔ ygĂŇ yĘ=lJĎ ÉCxqĘ lĲĎ wĘ hŇ ’Ďę nĘ WĂ BĘ ëŇ tĎÁ o’ CWÄ ‘Ď wĘ : MhĲĆ mĄ ëŇ S¡Ą pĘŇ nČ hŇ ‘¿ĎqĘ nĲĎ 29

hŇŁW¿ ‘Ď : ëŇ yĂtĲĎŇ CnzĘtČŇ wĘ ëŇ t¡ĄŇ UĎ zĂwĘ ëŇ yĂnČŔ CnzĘ tŇ wăČrĘ‘Ć ÉhlĎ gĘŇ nĂ wĘ hŇ yĳĎrĘ‘ĆwĘ MrăŁ y‘Ą ëŇ Cb¡Ň zĎ‘ĞwĲČ 30

: MhĲĆ ylĄ CQgĂŇBĘ tŇ ’Ň m¡Ą TĘ nĂ =rSĆ ’Ğ l‘¿Č MyĂŔogŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉëtĄŇ onzĘBĂ ëŇ ĳĎl hŇ QĆ ’¡Ą
hŇ JąŁ : ëŇ dĲĄŇ yĎBĘ Hs¡Ď okŇ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ êĘ kĘŇ ĳĎlhĎ ëŇ t¡ĄŇ ox’Ğ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ 31, 32

hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ bĳĎŇ xĎ rĘhĲĎ wĘ hŇ u¡ĎmĚ ‘ĞhĲĎ yêĂŔ SĘ êĂ ÉëtĄŇ ox’Ğ soJą hŇ oĂŔhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď
hŇ UăĎ SČ soJť y’Ă lĳĄ UĎ êĂ Nog¡Ň yĎwĘ Nor¿JĎ SĂ : lykĲĂŇ hĎ lĘ hŇ B¿Ď rĘmĂ gŇ‘Čl¡Č lĘ C qxËŁ YĘ lĂ 33

hĎ yWËĆ rĎxĞ=tŇ ’Ć wĘ tŇ yYĂę mĎ C HtĎÁ o’ tŇ ytĂÄ SĎ wĘ : NorĲmĘ SĲŁ ëŇ t¿ĄŇ ox’Ğ soJ¡ hŇ mĎŔ mĎ SĘ C 34

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘBČŔ dĂŇ ynăĂ’Ğ yJĂ ť yqĂ êĳĄ nČêĘ ëŇ yĂdăČŇ SĎ wĘ ymĂ r¡ĄgĎŇêĘ

yt¡ĂŇ o’ ykĂŇ yl¿Ă SĘ êČ wČ ytĂŔ o’ êĘ xČ kăČŇ SĎ N‘Č yČ ť hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 35

: ëŇ yĂtĲĎŇ CnzĘêČ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ t¡ĄŇ UĎ zĂ y’¿Ă WĘ êĘ ’ËČ =MgČŇ wĘ ëŇ CĳĄgČŇ yrăĄxĞ’ĲČ

hŇ bĳĎŇ ylĂ hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď hĽ’ĲĎ =tŇ ’ĲĆ Toj¿ SĘ tĂŇ hĞ MdĎě ’Ď =NBĆ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 36

Nh¡Ć ylĄ CQĲ GĂ =tŇ ’Ć wĘ NhĆŔ ydĄŇ yBĲĂ ÉMdĎŇ wĘ CpŇ ’Ąę nĂ yJăĂ : NhĲĆ ytĄŇ obŇ ‘ĞotĲŇ tŇ ’¡Ą NhĆŔ lĎ dŇ GăĄhČ wĘ 37

: hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Mh¡Ć lĎ Cryb¿ĂŇ ‘ĹhĲĆ ylĂŔ =CdŇ lĘ yĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉNhĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć MgąČŇ wĘ CpŇ ’ĳĄ nĂ
yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉySĂ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć C’ą UĘ TĂ ylĳĂ CW‘ăĎ tŇ ’Ň z¡Ł dŇ o‘¿ 38

ySËĂ DĎqĘ mĂ =l’Ć C’bÌŇŁ IĎwČ MhĆŔ ylĄ CQă gĂŇlĘ ÉMhĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć MTąĎ xĞSĲČ bĘŇ CĲ : ClQĲĄ xĂ 39

yJąĂ PŇ ’Čę wĘ : ytĲĂŇ yBĄ ëŇ ot¿Ň BĘ CW¡ ‘Ď hŇ k¿ŇŁ =hŇ eĄhĂ wĘ olĳ QĘ xČ lĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ 40

ÉMhĆ ylĄ ’Ğ xČ Clą SĎ ëŇ ’ĎÁ lĘ mČ rSĆÄ ’Ğ qxĳĎ rĘUĆ mĂ My’¡Ă BĎ MySĂŔ nĎ’ĞlĲČ ÉhnĎxĘ lČÄSĘ tĂŇ
w’b=hnhwwww.bibleist.ru
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41 ÉêĘ bĘŇ SČÄ yĲĎwĘ : ydĂŇ ‘ĲĆ tŇ ydĂŇ ‘¿ĎwĘ ëŇ yĂn¡Čy‘Ą êĘ lĘ x¿Č JĎ êĘ YĘ xËČ rĎ rS¿Ć ’ĞlĲČ C’bĎŔ =hŇ eĄhĂ wĘ
êĘ mĘ W¿Č yn¡ĂmĘ SČ wĘ yê¿Ă rĘTĎ qĘ C hĎ ynĳĆpĎŇ lĘ ëŇ Cr¡‘Ď Nx¿Ď lĘ SĚ wĘ hŇ DĎŔ CbŇ kĘŇ hŇ FăĎ mĂ =l‘Č

42 My’¿Ă bĎŇ Cm MdĎŔ ’Ď bŇ răŁ mĄ ÉMySĂ nĎ’Ğ=l’Ć wĘ ůHbĎŇ wlăĄ SĎ ÈNomhĎ loqă wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď
tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ tŇ rĆT¿Ć‘ĞwĲČ NhĆŔ ydĄŇ yĘ=l’Ć ÉMydĂŇ ymĂ YĘ CnąêĘ IĂwĲČ rBĳĎdĘŇ UĂ mĂ My’Ă bĎŇ os

43 : ’yhĲĂ wĎ hĎ t¡ĆŇ CnzĘtČŇ hn¿Ěř zy tËř ‘ MypĳĂŇ C’nĲĂ hŇ l¡Ď BĎ lČ rmČě ’Ł wĲĎ : NhĲĆ ySĄ ’Ň rĲĎ=l‘Č
44 =l’Ć wĘ ÉhlĎ hĽ’ĲĎ =l’ĲĆ C’BĎę NJăĄ hŇ nĳĎ oz hŇ èăĎ ’Ă =l’Ć ’ob¡Ň JĘ hĎ ylĆŔ ’Ą ’obăŇ IĎwČ
45 MhĆŔ tĘŇ o’Ĳ CTă jĘ SĘ yĂ hŇ UĎ hĄ ť MqĂę yDĂYČ MySăĂ nĎ’Ğ wĲČ : hŇ UĲĎ EĂhČ tŇ è¡Ł ’Ă hŇ bĎŔ ylĂ hĽ’ăĎ

: NhĲĆ ydĄŇ yBĲĂ Md¡ĎŇ wĘ hŇ eĎhĄŔ ÉtpŇŁ ’ĞnĲŁ yJąĂ MDĳĎ tŇ okăŇ pĘŇ SĲŁ Tj¡Č SĘ mĂ C tŇ opŔ ’ĞnĲŁ ÉTjČ SĘ mĂ

46 Nh¡Ć tĘŇ ’Ć Nt¿ŇŁ nĎ wĘ lhĎŔ qĎ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ hŇ ląĄ ‘ĞhĲČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł yJËĂ
47 MtĳĎŇ obŇ rĘxČ BĘ Nh¡Ć tĘŇ o’Ĳ ’r¿ĄbĎŇ C lhĎŔ qĎ ÉNbĆŇ ’ĆÄ Nh¿Ć ylĄ ‘Ğ CmÄ gĘŇrĲĎwĘ : zbĲČŇ lĎ wĘ hŇ w¿Ď‘ĞzĲČlĘ
48 hŇ U¡Ď zĂ yê¿Ă BČ SĘ hĂ wĘ : CpŇ rĲŁ WĘ yĂ S’¿Ą BĎ Nh¡Ć yêĄbĲĎŇ C CgŇrŔŁ hĞ yĲČ ÉMhĆ ytĄŇ onĲ bĘŇ C MhąĆ ynĄBĘ
49 CnątĘŇ nĲĎ wĘ : hŇ nĎkĲĆŇ tĘŇ UČ zĂJĘ hŇ nĎ yW¡Ć ‘ĞtĲČŇ âl¿ wĘ MySĂŔ eĎhČ =lJĎ ÉCriĘ CČnĲĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ

yn¿ĎdŇŁ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ¿Ă MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ nĎ y’Ň vĳĆ êĂ Nk¡ĆŇ ylĄ CQgĂŇ y’¿ĄTĎ xĞ wĲČ NkĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉhnĎkĆŇ tĘŇ UČ zĂ
: hoĲĂhyĹ

dk roW¿ ‘ĎBĲĆ yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ Éty‘Ă ySĂ êĘ hČ hŇ nąĎèĎ BČ ylČÁ’Ą hoĎÄhyĘ=rbČŇ dĘŇ žyhĂ yĘwČ
2 MYĆ‘¡Ć=tŇ ’Ć MoIŔhČ MSăĄ =tŇ ’Ć ÉìlĘ =bwtř k MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ SdĆŇ x¡Ł lČ

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡ĆBĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l’Ć É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ëŇ mąČ sĎ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ
3 ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ lSĎŔ mĎ ÉyrĂUĆ hČ =tŇ yBĲĄ =l’Ć lSąŁ mĘ C
4 hĎ ylĆŔ ’Ą ÉhĎ yxĆÄ tĎŇ nĘ PŇ sąŁ ’Ĺ : MyĂmĲĎ oB¡ qY¿Ł yĘ=MgČŇ wĘ tŇ pŔŁ SĘ ÉryiĂ hČ tŇ pąŇŁ SĘ hoĳĂhyĹ
5 ÉN’Ň ~Ł hČ rxąČ bĘŇ mĂ : ’QĲĄ mČ Mym¡Ă YĎ ‘Ğ rx¿Č bĘŇ mĂ PŇ tĳĄŇ kĎŇ wĘ ëŇ răĄyĎ bŇ oT¡ xtČŇ n¿Ą=lJĎ

hĎ ym¡Ć YĎ ‘Ğ Cl¿ SĘ BĲĎ =MGČ hĎ yxĆŔ tĎŇ rĘ xêăČrČ hĎ yêĳĆxĘ êČ Mym¡Ă YĎ ‘ĞhĲĎ rCD¿ MgËČŇ wĘ xČ oqŔ lĎ
: HkĲĎŇ otŇ BĘ

6 hŇ tăĎŇ ’Ď lĘ xĆ rSăĆ ’Ğ rysĂ ť ůMymĂ DĎhČ ry‘ăĂ Èyo’ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ
=âlĲ H’ĎŔ yYĂ ohĲ ÉhĎ yxĆÄ tĎŇ nĘ lĂ hĎ yxąĆtĎŇ nĘ lĂ hŇ eĎUĳĆ mĂ hŇ ’¡Ď YĘ yĲĎ âl¿ HtĎŔ ’Ď lĘ xĆÄ wĘ HbĎŔ

7 ChtĘŇ mĳĎ WĎ ‘lČ s¡Ć xČ yx¿Ă YĘ =l‘Č hŇ yĎŔhĎ HkăĎŇ otŇ BĘ ÉHmĎ dĎŇ yJąĂ : lrĲĎoG hĎ yl¡Ć ‘Ď lp¿ČŇ nĎ
8 ÉhmĎ xĄ tŇ olą ‘ĞhĲČ lĘ : rpĲĎŇ ‘Ď wyl¡Ď ‘Ď tŇ oi¿ kČŇ lĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉChtĘŇ kČÄ pĎŇ SĘ âlą

Mqnl
.yrq CnzĘyĂ ,bytk hnĆzĘyĂ v.43 .’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk hêĎ‘Č ’"sb ,yrq hêĎ‘Č ,bytk t‘Ą v.43

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk =btĎJĘ ’"sb ,yrq =btĎJĘ ,bytk botJĘ v.2 .dk
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: tŇ osĲ JĎ hĂ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ‘lČ sĳĎ xČ yxăĂ YĘ =l‘Č Hm¡Ď DĎ=tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ MqĎŔ nĎ MqăŁ nĘ lĂ

lyD¿ĂgĘŇ’Č yn¡Ă’Ğ=MGČ MymĳĂ DĎhČ ry‘ăĂ yo’¡ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 9

ÉxqČ rĘhČ wĘ rWĳĎ BĎ hČ Mt¡ĄŇ hĎ S’ĄŔ hĎ qlăĄ dĘŇ hČ ÉMyYĂ ‘ĄhĲĎ hŇ BąĄ rĘhČ : hŇ rĲĎCdŇ UĘ hČ 10

N‘ČmČÄ lĘ hŇ qĳĎrĄ hĎ yl¡Ć xĎ GĲĆ=l‘Č hĎ d¿ĆŇ ymĂ ‘ĞhĲČ wĘ : CrxĲĎ yĄ tŇ om¡ YĎ ‘ĞhĲĎ wĘ hŇ xĎŔ qĎ rĘUĆ hČ 11

: HtĲĎŇ ’Ď lĘ xĆ Mê¡ĚêĂ HtĎŔ ’Ď mĘ TĚ ÉHkĎŇ otŇ bĘŇ hŇ kąĎŇ êĘ nĂ wĘ HêĎę SĘ xĚ nĘ hŇ rĎxăĎwĘ MxČÁ êĄ
: HtĲĎŇ ’Ď lĘ xĆ S’¡Ą BĘ HtĎŔ ’Ď lĘ xĆ tŇ BăČ rČ ÉheĎUĆÄ mĂ ’YąĄtĄŇ =âlĲ wĘ tŇ ’ĳĎ lĘ hĆ Myn¡Ă’ĚêĘ 12

=yrĂhĞTĘ tĂŇ âlă ÉëtĄŇ ’Ď mĘ FĚ mĂ êĘ rĘhČŔ TĎ âlă wĘ ÉëyêĂ rĘhČ TĲĂ N‘Č yąČ hŇ UĳĎ zĂ ëŇ t¡ĄŇ ’Ď mĘ TĚ BĘ 13

ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď wĘ hŇ ’ăĎ BĎ ÉyêĂ rĘBČÄ DĂ hoąĎhyĘ ynĂÄ’Ğ : ëŇ BĲĎ yt¡ĂŇ mĎ xĞ=tŇ ’Ć yx¿Ă ynĂ hĞ =dŇ ‘Č dŇ o‘Ŕ 14

ëŇ CTŔ pĎŇ SĘ ÉëyĂtČÄ olylĲĂ ‘ĞkĲČŇ wĘ ëŇ yĂkąČŇ rĎdĘŇ JĂ MxĳĄ eĎ’Ć âlă wĘ sCx¡ ’Ď =âlĲ wĘ ‘r¿ČpĘŇ ’Ć =âlĲ
: hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ

=tŇ ’Ć ìËŇ UĘ mĂ xČ qÌĄŁl ynĂÄ nĘ hĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 15, 16

’ob¡Ň tĎŇ ’ol¿ wĘ hŇ JĆŔ bĘŇ tĂŇ âlă wĘ ÉdjŁ sĘ tĂŇ âlą wĘ hŇ pĳĎŇ GĄmČ BĘ ìŇ yn¡Ćy‘Ą dŇ m¿Č xĘ mČ
SobăŇ xĞ ÉìrĘ’ĲĄ pĘŇ hŇ WĆŔ ‘ĞtĲČŇ =âl lbĆŇ ’ăĄ ÉMytĂŇ mĄ MDęŁ ű qnăĄ’Ď hĲĄ : ìŇ tĲĆŇ ‘ĎmĘ DĂ 17

MyS¡Ă nĎ’Ğ MxĆ l¿Ć wĘ MpĎŔ WĎ =l‘Č ÉhTĆ ‘Ę tČŇ âlą wĘ ìŇ ylĳĆgĘŇrČBĘ MyWăĂ êĎ ìŇ yl¡Ć ‘ĎnĘ C ìŇ ylĆŔ ‘Ď
bŇ rĆ‘ĳĎBĎ yê¡Ă SĘ ’Ă tŇ mĎ ê¿Ď wČ rqĆBŔŁ BČ ÉM‘ĎhĎ =l’Ć rBąĄdČŇ ’Ğ wĲĎ : lkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ 18

ÉCnlĎÄ dŇ yG¿ĂtČŇ =âlĲ hĞ M‘ĳĎhĎ yl¡Č ’Ą Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : ytĂŇ yCĲĄYĚ rS¿Ć ’ĞJĲČ rqĆB¡Ł BČ W‘Č’¿Č wĎ 19

yl¡Č ’Ą hŇ y¿ĎhĎ hoĎŔhyĘ=rbČÄ DĘ MhĳĆ ylĄ ’Ğ rm¡Č ’Ł wĲĎ : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă CnQĎŔ hŇ QĆ ’ăĄ =hŇ mĎ 20

lQąĄ xČ mĘ ynĂÄ nĘ hĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ ű rmăŁ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ 21

MkÌĆŇ ynĄbĘŇ C MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČ lmăČ xĘ mČ C Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄ dŇ m¿Č xĘ mČ MkĆŔ EĘ‘Ě No’ă GĘ ÉySĂ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć
ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ : CljĲŁ yĂ bŇ rĆx¿ĆBČ Mê¡ĆbĘŇ zČ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ MkËĆŇ ytĄŇ onĲ bĘŇ C 22

=l‘Č MkăĆŇ rĄ’Ą pĘŇ C : ClkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ MyS¡Ă nĎ’Ğ MxĆ l¿Ć wĘ CTŔ ‘Ę tČŇ âlă ÉMpĎŇ WĎ =l‘Č 23

ÉMtĆŇ uŁ mČ nĘ C CJĳ bĘŇ tĂŇ âlă wĘ Cd¡Ň jĘ sĘ tĂŇ âl¿ MkĆŔ ylĄ gĘŇrČBĘ ÉMkĆŇ ylĄ ‘ĞnĲČwĘ MkĆę ySĄ ’Ň rĲĎ
sŘ15 tŇ pĄŔ omlĘ ÉMkĆŇ lĎ l’Ň qąĄzĘxĆ yĘ hŇ yĎÄhĎ wĘ : wyxĲĂ ’Ď =l’Ć Sy’¿Ă Mê¡ĆmĘ hČ nĘ C MkĆŔ ytĄŇ năŁ wŁ ‘ĞBĲČ 24

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ¿Ă MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ H’Ďě bŇŁ BĘ CWĳ ‘ĞêĲČ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ

WoW¡ mĘ MEĎŔC‘măĎ =tŇ ’Ć ÉMhĆ mĄ yêąĂ xĘ qČ MoyÄBĘ ’olęhĞ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ 25

Mh¡Ć ynĄBĘ MSĎŔ pĘŇ nČ ’văĎ mČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMhĆ ynĄy‘ĲĄ dŇ mąČ xĘ mČ =tŇ ’Ć MêĳĎrĘ’Č pĘŇ êĂ
tŇ C‘¡mĎ SĘ hČ lĘ ìŇ ylĳĆ’Ą Tyl¡Ă jĎ hČ ’ob¿Ň yĎ ’ChŔ hČ MoIăBČ : MhĲĆ ytĄŇ onbĘŇ C 26
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27 Ml¡Ą ’Ď tĲĄŇ âl¿ wĘ rBĄě dČŇ tĘŇ C TylĂŔ jĎ hČ =tŇ ’Ć ÉìyjĂÄ xtČŇ jąĎ yĂ ’Chę hČ MoIăBČ : MyĂnĲĎzĘ’Ď
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ tŇ pĄŔ omlĘ ÉMhĆ lĎ tĎŇ yyąĂhĎ wĘ dŇ o‘ĳ

hk, 2 ynăĄBĘ =l’Ć ìŇ yn¡ĆjĎ MyW¿Ă MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
3 ynăĎdŇŁ ’Ğ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ NoUŔ ‘Č ynăĄbĘŇ lĂ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ NoUĳ ‘Č

lxĎę nĂ =ykĲĂŇ ySăĂ DĎqĘ mĂ =l’Ć x’ĎÁ hĆ ëŇ rĄÄ mĘ ’Ď žN‘Č yČ hoĂÃhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ hoĳĂhyĹ
Ck¡Ň lĘ hĲĎ yJ¿Ă hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yBăĄ =l’Ć wĘ hŇ UĎ SČŔ nĎ yJăĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ mąČ dĘŇ ’Č =l’Ć wĘ

4 ÉMhĆ ytĄŇ orĲyTĂ CbąŇ èĘ yĂwĘ hŇ SĎę rĎomĲ lĘ MdĆŇ qĆÁ =ynĄbĘŇ lĂ ëŇ nĎÄtĘŇ nĲŁ žynĂ nĘ hĂ NkĄÃ lĎ : hŇ lĲĎ oGBČ
: ëŇ bĲĄŇ lĎ xĞ Cê¿SĘ yĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ ëŇ yĄŔrĘpĂŇ Clă kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ UĎ hĄ ť MhĳĆ ynĄJĘ SĘ mĂ ëŇ b¡ĎŇ CntĘŇ n¿Ď wĘ ëŇ BĎŔ

5 N’Ň YĳŁ =ZBČ rĘmĂ lĘ NoU¡ ‘Č yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ MyQĂŔ mČ gĘŇ hŇ wăĄnĘ lĂ ÉhBĎ rČ=tŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ
6 hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ

=l’Ć SpĆŇ nĆŔ BĘ ÉìTĘ ’Ň SĲĎ =lkĎŇ BĘ xmąČ WĘ êĂ wČ lgĆŇrĳĎBĘ ì¡Ň ‘ĞqĘ rČwĘ dŇ yĎŔ ìăŇ ’ĞxĘ mČ N‘Č yČ ť
7 gŇbČŇ lĘ =ìŇ yêąĂ tČŇ nĘ C ìŇ ylĆę ‘Ď ydĂÁ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ yTĂÄ nĎ žynĂ nĘ hĂ NkĄÃ lĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¡Č dĘŇ ’Č

ìŔ dĘŇ ymăĂ SĘ ’Č tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ =NmĂ ìŇ yê¡Ă dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =NmĂ ÉìyêĂÄ rČkĘŇ hĂ wĘ MyĂŔoGlČ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ ê¡Ď ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ

8 =lkĎŇ JĘ hŇ e¿ĄhĂ ry‘ĂŔ WĄ wĘ Éb’Ď om rmąŁ ’Ğ N‘Č yČę hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł
9 MyrĂŔ ‘ĎhăĆ mĄ Éb’Ď om PŇ tĆŇ JąĆ=tŇ ’Ć xČ tĄÁ pŇŁ ynĂÄ nĘ hĂ žNkĄŇ lĎ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą My¡ĂoGhČ

: hŇ mĎ tĘŇ yĎrĘqĂ wĘ No‘¡mĘ l‘ČB¿Č tŇ mŔŁ ySĂ yĘhČ tŇ yBăĄ ZrĆ’Ć ť ybĂę YĘ ChYĳĄuĎ mĂ wyr¡Ď‘ĎmĲĄ
10 rk¿ĄŇ EĎtĂŇ =âlĲ N‘ČmËČ lĘ hŇ SĳĎ rĎomĲ lĘ hĎ yê¡Ă tČŇ nĘ C NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ =l‘Č ÉMdĆŇ qĆÄ =ynĄbĘŇ lĂ
11 : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MyTĳĂ pĎŇ SĘ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ bŇ ’¡Ď ombĘŇ C : MyĲĂoGBČ NoU¡ ‘Č=ynĲĄBĘ
12 Mq¿Ł nĘ BĂ ModËŇ ’Ĺ tŇ oW¿ ‘Ğ N‘Č yăČ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
13 ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MhĲĆ bĎŇ Cm¿ uĘ nĂ wĘ MoS¡ ’Ď Cm¿ SĘ ’Ę IĆwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ Mq¡ĎnĎ

hŇ mĳĎ hĄ bĘŇ C MdăĎŇ ’Ď hŇ eĎU¡Ć mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ ModŔ ’Ĺ=l‘Č ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ TąĂ nĎ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ
14 ytĂÁ mĎ qĘ nĂ =tŇ ’Ć yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : CljĲŁ yĂ bŇ rĆx¿ĆBČ hŇ nĆd¡ĎŇ dĘŇ C NmĎŔ yêĄmĂ ÉhBĎ rĘxĎ hĎ yêąĂ tČŇ nĘ C

ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ ytĳĂŇ mĎ xĞkĲČŇ wĘ yj¡Ă ’Č JĘ ModŔ ’ĹbĲĆŇ CWă ‘Ď wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č ÉdyČBĘ Modę ’ĹBĲĆ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ytĂŔ mĎ qĘ nĂ =tŇ ’Ć

15 ÉMqĎ nĎ Cmą qĘ eĲĎ IĂwČ hŇ mĳĎ qĎ nĘ BĂ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ tŇ oW¿ ‘Ğ N‘Č yËČ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
16 hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MlĲĎ o‘ tŇ b¿ČŇ y’Ą tŇ yx¡Ă SĘ mČ lĘ SpĆŇ nĆŔ BĘ T’ăĎ SĘ BĂ

yêĂŔ dĘŇ bČŇ ’ĞhăČ wĘ MytĳĂŇ rĄJĘ =tŇ ’Ć yê¡Ă rČkĘŇ hĂ wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =l‘Č ÉydĂŇ yĎ hŇ TąĆ on ynĂÄ nĘ hĂ
17 tŇ ox¡ kĘŇ otŇ BĘ tŇ olŔ dŇŁ GĘ tŇ omă qĎ nĘ ÉMbĎŇ ytĂŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : MIĲĎhČ PŇ ox¿ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ =tŇ ’Ć
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: MBĲĎ yt¡ĂŇ mĎ qĘ nĂ =tŇ ’Ć yê¿Ă tĂŇ BĘ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ hŇ mĳĎ xĄ

yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ hŇ n¡ĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=yêĲĄSĘ ‘ČBĘ yhËĂ yĘwČ wk

x’ĎŔ hĆ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ=l‘Č r~ąŁ hŇ rĎÄ mĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ N‘Č yČţ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ 2

hŇ JąŁ NkĄę lĎ : hŇ bĎŇ rĲĎxĽhĲĎ hŇ ’¡Ď lĘ UĲĎ ’Ă ylĳĎ’Ą hŇ BĎ săĄ nĎ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ tŇ ot¿Ň lĘ DČ hŇ rËĎBĘ SĘ nĂ 3

MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉëyĂlČÄ‘Ď ytąĂŇ ylĄ ‘ĞhĲČ wĘ rYĳŁ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď yn¿ĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď
yt¿ĂŇ yxĄ sĲĂ wĘ hĎ ylĆŔ DĎgĘŇmĂ ÉCsrĘhĲĎ wĘ rYęŁ tŇ omă xŁ CtÂxĞSĲĂ wĘ : wyQĲĎ gČŇlĘ MI¡ĎhČ tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ JĘ 4

ÉhyĆhĘ êĲĂ MymąĂ rĎxĞ xTČÄ SĘ mĂ : ‘lČ sĲĎ xČ yx¿Ă YĘ lĂ Ht¡ĎŇ o’ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ hŇ eĎUĳĆ mĂ Hr¡ĎpĎŇ ‘Ğ 5

: MyĲĂoGlČ zb¡ČŇ lĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘBČŔ dĂŇ ynăĂ’Ğ yJĂ ť MIĎŔhČ ëŇ otăŇ BĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ hŇ nĎgĘŇrĳČhĎ êĄ bŇ rĆx¡ĆBČ hŇ dĆŔ vĎ BČ rSăĆ ’Ğ ÉhĎ ytĆÄ onbĘŇ C 6

r~ÌČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ rYęŁ =l’Ć ’ybăĂŇ mĄ ynÌĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ 7

lh¿Ď qĎ wĘ MyS¡Ă rĎpĲĎŇ bĘŇ C bŇ kĆŇ r¿ĆbĘŇ C sCsË BĘ MykĳĂŇ lĎ mĘ ëŇ lĆ măĆ Nop¡Ň ~Ď mĂ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
ëŇ pąČŇ SĎ wĘ qyĄęDĎ ëŇ yĂlČÁ‘Ď NtČÄ nĎ wĘ gŇrĳŁ hĞ yĲČ bŇ rĆxăĆBČ hŇ d¡ĆŇ vĎ BČ ëŇ yĂt¿ČŇ onBĘ : bŇ rĲĎ=M‘Č wĘ 8

ëŇ yĂtĳĎŇ omxĲŁ BĘ Nê¡Ą yĂ oQŔ bĎŇ qĲĎ yxăĂ mĘ C : hŇ eĲĎYĂ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď Myq¿ĂhĄ wĘ hŇ lĎŔ lĘ sĲŁ ÉëyĂlČÄ‘Ď 9

MqĳĎbĎŇ ’Ğ ëŇ iăĄ kČŇ yĘ wys¡Ď Cs tŇ ‘¿ČpĘŇ èĂ mĂ : wytĲĎŇ obŇ rĘxČ BĘ Zê¡Ł yĂ ëŇ yĂtČŔ ŁlDĘgĘŇmĂÄ C 10

ëŇ yĂrČŔ ‘ĎSĘ BĂ Éo’bŇŁ BĘ ëŇ yĂtČŔ omoxĲ ÉhnĎSĘ ‘ČrĘêĂ bŇ kĆŇ rĆę wĎ lGČÁlĘ gČŇ wĘ SrČÄ jĎ ž loumĂ
ëŇ yĂtĳĎŇ oYCxĲ =lJĎ =tŇ ’Ć sm¡Ł rĘyĂ wysĎŔ Cs tŇ osă rĘpČŇ BĘ : hŇ ‘ĲĎuĎ bĚŇ mĘ ry‘¿Ă y’¡ĄobŇ mĘ JĂ 11

ëŇ lĄę yxĄ Clă lĘ SĲĎ wĘ : dŇ rĲĄêĄ ZrĆ’¿ĎlĎ ëŇ E¡Ą‘Ě tŇ ob¿Ň ~Ę mČ C gŇrŔŁ hĞ yĲČ bŇ rĆxăĆBČ ÉëUĄ ‘Č 12

ëŇ yĂnąČbĎŇ ’Ğ wĲČ CYêĳŁ yĂ ëŇ t¡ĄŇ DĎmĘ xĆ yê¿ĄbĎŇ C ëŇ yĂtČŔ omox ÉCsrĘhĲĎ wĘ ëŇ tĄŔ QĎ kĚŇ rĘ ÉCzzĘbĲĎŇ C
loqă wĘ ëŇ yĂrĳĎySĂ Nomă hĞ yê¡Ă BČ SĘ hĂ wĘ : CmyWĲĂ yĎ MyĂm¡Č ëŇ ot¿Ň BĘ ëŇ rĄŔ pĎŇ ‘ĞwĲČ ÉëyĂYČÄ ‘ĄwĘ 13

ÉMymĂ rĎxĞ xTąČ SĘ mĂ ‘lČ sĆę xČ yxăĂ YĘ lĂ ëŇ yêĂÂtČŇ nĘ C : dŇ o‘Ĳ ‘m¡Č èĎ yĂ âl¿ ëŇ yĂrČŔ oeJĂ 14

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘBČŔ DĂ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ dŇ o‘ĳ hŇ n¡ĆBĎ tĂŇ âl¿ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ

llĎÁxĎ qŁnÄ’ĹBĲĆ ëŇ êĄę lĘ jČ mČ louă mĂ ű âlă hĞ roYĳlĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł 15

lJŁ ť MtĎę o’sĘ JĂ l‘ăČmĄ CdÂrĘyĲĎwĘ : MyIĲĂ’Ă hĲĎ CS¡ ‘ĞrĘyĂ ëŇ kĄŔ otŇ BĘ ÉgrĆhĆÄ gŇrĲĄhąĎBĄ 16

CTSĳŁ pĘŇ yĂ Mt¡ĎŇ mĎ qĘ rĂ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć wĘ MhĆŔ ylĄ y‘ăĂmĘ =tŇ ’Ć ÉCrysĂÄ hĄ wĘ MIĎŔhČ y’ăĄyWĂ nĘ
Cm¡ mĘ SĲĎ wĘ My‘ĂŔ gĎŇrĘlĂ ÉCdŇ rĘxĲĎ wĘ CbŇ SĄŔ yĄ ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č ÉCSBĎ lĘ yĂ ű tŇ odąŇ rĎxĞ
Kyl‘
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17 tŇ bĆŇ S¡Ć on êĘ dĘŇ bČŔ ’Ď ëŇ y’ăĄ ëŇ lĎŔ CrmĘ ’ăĎ wĘ ÉhnĎ yqĂ ëŇ yĂląČ ‘Ď C’Ä WĘ nĲĎ wĘ : ëŇ yĂlĲĎ ‘Ď
hĎ ybĆŔ SĘ yĲŁ wĘ ’yhăĂ ÉMIĎbČŇ hŇ qąĎzĎxĞ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ žrSĆ ’Ğ hŇ lĎ QĎęhĚ hĲČ ry‘ăĂhĎ MyUĳĂ IČmĂ

18 Moy¡ NIĂŔ’Ă hĲĎ CdăŇ rĘxĘ yĆ ÉhêĎ‘Č : hĎ ybĲĆŇ SĘ oyĲ=lkĎŇ lĘ Mt¡ĎŇ yêĂ xĂ Cn¿tĘŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ
19 yJăĂ : ëŇ tĲĄŇ ’Ň ~ĄmĂ MI¡ĎBČ =rSĆ ’Ğ MyI¿Ă’Ă hĲĎ ClË hĞbĘŇ nĂ wĘ ëŇ êĳĄlĘ jČ mČ

rSăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘ĎJĲĆ tŇ bĆŇ rĆŔ xĹnĲĆ ry‘ăĂ ÉëtĎŇ ’Ł yêąĂ tĂŇ BĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ
: MyBĲĂ rČhĲĎ MyĂU¿ČhČ ëŇ Ci¡ kĂŇ wĘ MohŔ êĘ =tŇ ’Ć ÉëyĂlČÄ‘Ď tŇ olą ‘ĞhĲČ BĘ CbŇ SĳĎ on=âlĲ

20 ZrĆ’ĆÄ BĘ ëŇ yêĂ bĘŇ SČ ohwĘţ MlĎę o‘ M‘ăČ=l’Ć robÁ ydĄŇ rĘoyÄ=tŇ ’Ć žëyêĂ dĘŇ rČohĲ wĘ sŘ16

ybĂŇ SĳĄ tĄŇ âlă N‘Čm¡Č lĘ robŔ ydĄŇ rĘoyă=tŇ ’Ć ÉMlĎ o‘mĲĄ tŇ obąŇ rĎxĽJĲĎ tŇ oIÁêĂ xĘ êČ
21 ySĂę qĘ bĚŇ tĘŇ CĲ ëŇ ĳĄny’Ą wĘ ëŇ n¡ĄêĘ ’Ć tŇ oh¿ QĎ BČ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ yb¡ĂŇ YĘ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ

: hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MlĎŔ o‘lĘ Édo‘ y’¿Ă YĘ UĎ tĂŇ =âlĲ wĘ
zk, 2 rY¡Ł =l‘Č ’W¿Ď MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ

3 MyUĂŔ ‘ČhĲĎ ÉtlĆ kĆÄ rŁ MyĎŔ tŇ ’ăŁ obŇ mĘ =l‘Č ytÄ bř VÄ yh roYę lĘ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ nĲĎ yqĂ
êĘ ’ăČ roYě hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ MyBĳĂ rČ MyI¡Ă’Ă =l’Ć

4 Cl¡ lĘ JĲĎ ëŇ yĂnČěBŁ ëŇ yĂlĳĎ CbŇ GĘ MyU¡Ă yČ bŇ l¿Ą BĘ : ypĂŇ yĲŁ tŇ lČ yl¿Ă JĘ yn¡Ă’Ğ êĘ rĘmČŔ ’Ď
5 ÉNonbĎŇ QĘ mĂ zrĆ’ąĆ MyĂtĳĎŇ xŁ lĲĚ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ lĎŔ CnBăĎ ÉrynĂ vĘ mĂ MySąĂ orBĘ : ëŇ yĲĄpĘŇ yĎ
6 ëŇ SąĄ rĘqČ ëŇ yĂTĳĎoèmĂ CW¡ ‘Ď NSĎ BĎŔ mĂ ÉMynĂ oQ’Č : ëŇ yĂlĲĎ ‘Ď NrĆê¡Ł tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ CxqĎŔ lĎ
7 hŇ yăĎhĎ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ hŇ mąĎ qĘ rĂBĘ SSăĄ : MIĲĂřêĂ JĂ yI¡Ą’Ă mĲĄ MyrĂŔ SĚ ’Ğ=tŇ BČ ÉNSĄ =CW‘ĲĎ

hŇ y¿ĎhĎ hŇ S¡Ď ylĂ ’Ĺ yI¿Ą’Ă mĄ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ snĳĄlĘ ëŇ ¡Ďl tŇ oy¿hĘ lĲĂ ëŇ WĄŔ rĎpĘŇ mĂ
8 CyhăĎ ÉroY ëŇ yĂmąČkĎŇ xĞ ëŇ ĳĎl MyT¡Ă SĎ Cy¿hĎ dŇ wČŔrĘ’Č wĘ ÉNodŇ yYĂ ybąĄŇ SĘ yĲŁ : ëŇ iĲĄ kČŇ mĘ
9 ëŇ qĳĄdĘŇ BĂ yq¡ĄyzĂxĞmĲČ ëŇ bĎŔ CyhăĎ ÉhĎ ymĆÄ kĎŇ xĞ wĲČ lbąČŇ gĘŇ ynĄÄqĘ zĂ : ëŇ yĂlĲĎ bĘŇ xĲŁ hŇ UĎ h¡Ą ëŇ bĎŔ

10 dŇ Clą wĘ srČÄ jĎ : ëŇ bĲĄŇ rĎ‘ĞmĲČ bŇ r¡Ł ‘ĞlĲČ ëŇ bĎŔ CyhăĎ ÉMhĆ yxĄ QĲĎ mČ C MIąĎhČ tŇ oIÄnĂ ’Ľ=lJĎ
hŇ UĎ h¡Ą ëŇ bĎŔ =CQêĂ É‘bČŇ okŇ wĘ NgąĄŇmĎ ëŇ êĳĄmĘ xČ lĘ mĂ yS¡Ą nĘ ’Č ëŇ lĄŔ yxĄ bĘŇ CyăhĎ ÉTCpŇ C

11 MydĂŔ UĎ gČÄ wĘ bŇ ybĂŔ sĎ ÉëyĂtČÄ omox=l‘Č ëŇ lĄę yxĄ wĘ dŇ wăČrĘ’Č ynÌĄBĘ : ëŇ rĲĄdĎŇ hĞ Cn¿tĘŇ nĲĎ
Cl¿ lĘ JĲĎ hŇ UĎ h¡Ą bŇ ybĂŔ sĎ ÉëyĂtČÄ omox=l‘Č CQą êĂ MhĆÂ yTĄ lĘ SĂ CyĳhĎ ëŇ yĂt¡ČŇ olDĘgĘŇmĂ BĘ

12 lydăĂŇ BĘ É lzĆrĘBČ PŇ sĆ kąĆŇ BĘ Nohĳ =lJĎ bŇ răŁ mĄ ëŇ ê¡ĄrĘxČ sŁ SyS¿Ă rĘêČ : ëŇ yĲĄpĘŇ yĎ
13 SpĆŇ nąĆBĘ ëŇ yĂlĳĎkĘŇ rĲŁ hŇ UĎ h¡Ą ëŇ SĆ mĆŔ wĎ É lbČŇ êĚ NwąĎyĎ : ëŇ yĂnĲĎobŇ zĘ‘Ă Cn¡tĘŇ nĲĎ tŇ rĆpĆŔ o‘wĘ
14 ÉMySĂ rĎpĲĎŇ C MysąĂ Cs hŇ mĳĎ rĘgČŇ oê tŇ yB¡ĄmĂ : ëŇ bĲĄŇ rĎ‘ĞmĲČ Cn¡tĘŇ nĲĎ tŇ SĆ xŔŁ nĘ ylăĄ kĘŇ C ÉMdĎŇ ’Ď
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tŇ răČxŁ sĘ MyB¡Ă rČ MyI¿Ă’Ă ëŇ yĂlČŔ kĘŇ rĲŁ ÉNdĎŇ dĘŇ ynąĄBĘ : ëŇ yĂnĲĎobŇ zĘ‘Ă Cn¡tĘŇ nĲĎ MydĂŔ rĎpĘŇ C 15

ëŇ ê¡ĄrĘxČ sŁ Mr¿Ď’Ğ : ëŇ rĲĄJĎ SĘ ’Ć CbŇ yS¡Ă hĄ MynĂ bĘŇ ohwĘ ÉNSĄ tŇ on¿rĘqČ ëŇ dĳĄŇ yĎ 16

Cn¡tĘŇ nĲĎ dŇ JŔŁ dĘŇ kČŇ wĘ tŇ măŁ ’Ň rĎwĘ ÉZCbŇ C hŇ mąĎ qĘ rĂwĘ NmĎÄ GĎrĘ’Č ëŇ pĆŇ nŁ BĘ ţ ëŇ yĂWĳĎ ‘ĞmĲČ bŇ răŁ mĄ
tŇ yeĂ mĂ ţ yFăĄ xĂ BĘ ëŇ yĂlĳĎkĘŇ rĲŁ hŇ UĎ h¡Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆwĘ ÉhdĎŇ ChyĘ : ëŇ yĂnĲĎobŇ zĘ‘Ă BĘ 17

bŇ r¿Ł BĘ ëŇ êËĄrĘxČ sŁ qWĆ UÌĆ DČ : ëŇ bĲĄŇ rĎ‘ĞmĲČ Cn¡tĘŇ nĲĎ yrĂYŔŁ wĎ ÉNmĆ SĆÄ wĎ SbąČŇ dĘŇ C gŇ eČÄpČŇ C 18

lEĎŔC’mĘ ÉNwĎyĎwĘ NdąĎŇ wĘ : rxČ YĲĎ rmĆ Y¿Ć wĘ NoB¡ lĘ xĆ Nyy¿ĄBĘ Nohĳ =lJĎ bŇ răŁ mĄ ëŇ yĂW¡Č ‘ĞmĲČ 19

ÉNdĎŇ DĘ : hŇ yĲĎhĎ ëŇ b¡ĄŇ rĎ‘ĞmĲČ BĘ hŇ nĆŔ qĎ wĘ hŇ DăĎqĂ ÉtoS‘Ď lząĆrĘBČ CetĳĎŇ nĎ ëŇ yĂn¡ČobŇ zĘ‘Ă BĘ 20

hŇ UĎ h¡Ą rdĎŔ qĄ y’ăĄyWĂ nĘ =lkĎŇ wĘ ÉbrČ‘Ğ : hŇ BĲĎ kĘŇ rĂlĘ SpĆŇ x¡Ł =ydĄŇ gĘŇbĂŇ bĘŇ ëŇ êĄŔ lĘ kČŇ rĲŁ 21

É’bĎŇ SĘ yląĄkĘŇ rĲŁ : ëŇ yĂrĲĎxĞsĲŁ MB¡Ď MydĂŔ Cê‘Č wĘ ÉMylĂ y’Ą wĘ MyrąĂkĎŇ BĘ ëŇ dĳĄŇ yĎ yrăĄxĞsĲŁ 22

bŇ hĎŔ zĎwĘ ÉhrĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ąĆ =lkĎŇ bĘŇ C MWĆ BÁŁ =lJĎ S’Ň rÄŁ BĘ ëŇ yĂlĳĎkĘŇ rĲŁ hŇ UĎ h¡Ą hŇ mĎŔ ‘Ę rČwĘ
dŇ m¿Č lĘ JĂ rCè¡ ’Č ’bĳĎŇ SĘ yl¡Ą kĘŇ rĲŁ NdĆŇ ‘ĆŔ wĎ ÉheĄkČŇ wĘ NrąĎxĎ : ëŇ yĂnĲĎobŇ zĘ‘Ă Cn¡tĘŇ nĲĎ 23

hŇ mĎŔ qĘ rĂwĘ tŇ lĆ kăĄŇ êĘ ÉymĄ olgĘŇBĂ MylĂŔ lĚ kĘŇ mČ bĘŇ ÉëyĂlČÄkĘŇ rĲŁ hŇ UĎ hąĄ : ëŇ êĲĄlĘ kČŇ rŁ 24

tŇ oIănĂ ’Ľ : ëŇ êĲĄlĘ kĚŇ rĘmČ BĘ Myz¡ĂrĚ’Ğ wĲČ MySËĂ bĚŇ xĞ MylÌĂ bĎŇ xĞBĲČ MymĳĂ rŁ BĘ yz¡ĄnĘ gĂŇbĘŇ C 25

: MyUĲĂ yČ bŇ l¿Ą BĘ dŇ ’¡Ł mĘ ydËĂŇ BĘ kĘŇ êĂ wĲČ y’ÌĂ lĘ UĎ êĂ wČ ëŇ bĳĄŇ rĎ‘ĞmĲČ ëŇ yĂt¡ČŇ orSĎ SySĂŔ rĘêČ
bŇ l¿Ą BĘ ëŇ r¡ĄbĎŇ SĘ MydĂŔ uĎ hČ xČ Crť ëŇ tĳĎŇ ’Ł MyT¡Ă èĎ hČ ëŇ C’Ŕ ybĂŇ hĹ ÉMyBĂ rČ MyĂmąČBĘ 26

ëŇ qăĄdĘŇ bĂŇ yqăĄyzĂxĞmĲČ ëŇ yĂlĳĎbĘŇ xĲŁ wĘ ëŇ yĂx¡ČQĎ mČ ëŇ bĄě rĎ‘ĞmĲČ ëŇ yĂnČŔ obŇ zĘ‘Ă wĘ ÉënĄoh : MyUĲĂ yČ 27

ÉëlĄ hĎ qĘ =lkĎŇ bĘŇ C ëŇ BĎę =rSĆ ’Ğ ëŇ êĄÁ mĘ xČ lĘ mĂ ySĄÄ nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ ëŇ bĄŇ rĎ‘ĞmĲČ ţ ybăĄŇ rĘ‘ĲŁ wĘ
tŇ qăČ‘ĞzĲČ loq¡ lĘ : ëŇ êĲĄlĘ jČ mČ Moy¡BĘ MyUĂŔ yČ bŇ lăĄ BĘ ÉCljĘ yĂ ëŇ kĄŔ otŇ BĘ rSăĆ ’Ğ 28

ToSŔ mĎ yWăĄ pĘŇ êĲŁ lJŁ ť MhĆę ytĄŇ oIĲnĂ ’ĽmĲĄ CdÂrĘyĲĎwĲĘ : tŇ oSĲ rřŁ gĘŇmĂ CS¡ ‘ĞrĘyĂ ëŇ yĂlĳĎbĘŇ xĲŁ 29

ÉëyĂlČÄ‘Ď C‘ymąĂ SĘ hĂ wĘ : CdŇ mĲŁ ‘ĞyĲČ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć MIĳĎhČ ylăĄ bĘŇ xĲŁ lJ¡Ł MyxĂě QĎ mČ 30

: CSQĲĎ jČ tĘŇ yĂ rpĆŇ ’¡Ą BĎ MhĆŔ ySĄ ’Ň răĎ=l‘Č ÉrpĎŇ ‘Ď Clą ‘ĞyĲČwĘ hŇ rĳĎmĎ Cq¡ ‘ĞzĘyĂwĘ MlĎŔ oqBĘ
SpĆŇ n¡Ć=rmČ BĘ ëŇ yĂlËČ ’Ą Ck¿Ň bĎŇ C MyuĳĂWČ Cr¡gĘŇxĲĎ wĘ hŇ xĎŔ rĘqĎ ÉëyĂlČÄ’Ą CxyrąĂqĘ hĂ wĘ 31

roYŔ kĘŇ ymăĂ ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď Cn¡ nĘ oqĲ wĘ hŇ nĎŔ yqĂ ÉMhĆ ynĂ BĘ ëŇ yĂląČ ’Ą C’Ä WĘ nĲĎ wĘ : rmĲĎ dŇ j¿Ą sĘ mĂ 32

MyUăĂ ‘Č êĘ ‘ČB¡Č WĘ hĂ MyUĂŔ IČmĂ ÉëyĂnČÄ obŇ zĘ‘Ă tŇ ’Ň YąĄBĘ : MIĲĎhČ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ m¡Ď dĚŇ JĘ 33

tŇ rĆB¿ĆSĘ nĂ tŇ ‘ËĄ : ZrĆ’ĲĎ =ykĄŇ lĘ mČ êĘ rĘS¡Č ‘ĹhĲĆ ëŇ yĂbČŔ rĎ‘ĞmăČC ÉëyĂnČÄ oh bŇ rąŁ BĘ MyBĳĂ rČ 34

lJŁ ť : ClpĲĎŇ nĎ ëŇ k¿ĄŇ otŇ BĘ ëŇ ¡ĄlhĎ qĘ =lkĎŇ wĘ ëŇ b¿ĄŇ rĎ‘ĞmĲČ MyĂmĳĎ=yuĄmČ ‘ĞmĲČ BĘ MyU¡Ă IČmĂ 35

: MynĲĂ jĎ Cm¡ ‘ĞrĲĎ r‘ČWČŔ Cr‘ĞWăĎ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ C ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď Cm¡ mĘ SĲĎ MyIĂŔ’Ă hĲĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ëŇ n¡Ą y’Ą wĘ tŇ yyĂŔhĎ tŇ ohă QĎ BČ ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď Cq¡ rĘSĲĎ MyUĂŔ ‘ČBăĎ ÉMyrĂxĞsĲŁ 36

yhyw
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xk, 2 žrmŁ ’Ĺ MdĎÃ ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
l’ăĄ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ ÉìBĘ lĂ HbąČŇ GĎ N‘Č yăČ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ rYÁŁ dŇ ygĂÄ nĘ lĂ
l’ĄŔ =âlwĲĘ ÉMdĎŇ ’Ď hŇ êąĎ’Č wĘ MyUĳĂ yČ bŇ lăĄ BĘ yêĂ bĘŇ S¡Č yĎ MyhËĂ Łl’Ĺ bŇ SÌČ om ynĂ ’ĎŔ

3 âl¿ MCt¡Ň sĎ =lJĎ l’ĳř ndm hŇ ê¡Ď’Č MkËĎŇ xĎ hŇ e¿ĄhĂ : MyhĲĂ Łl’Ĺ bŇ l¿Ą JĘ ì¡Ň BĘ lĂ Nê¿ĄêĂ wČ
4 PŇ sĆ k¡ĆŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ W‘ČêËČ wČ lyĂxĳĎ ì¡Ň QĘ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď ìŔ tĘŇ năĎ CbŇ tĘŇ bĂŇ C ÉìtĘŇ mĲĎ kĘŇ xĎ BĘ : ìŇ CmĲ mĎ ‘Ğ
5 HB¿Č gĘŇ IĂwČ ìŇ ĳĆlyxĄ tĎŇ yBăĂ rĘhĂ ì¡Ň tĘŇ QĲĎ kĚŇ rĘBĂ ìËŇ tĘŇ mĎ kĘŇ xĎ bŇ rÌŁ BĘ : ìŇ ytĲĆŇ orYĘ o’BĘ

: ìŇ lĲĆ yxĄ BĘ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ
6 : MyhĲĂ Łl’Ĺ bŇ l¿Ą JĘ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ì¿Ň êĘ êĂ N‘Č yËČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł NkĄě lĎ
7 ypăĂŇ yĘ=l‘Č ÉMtĎŇ obŇ rĘxČ CqyrąĂhĄ wĘ MyĳĂoG yY¡ĄyrĂ‘ĲĎ MyrĂŔ zĎ ÉìylĆÄ‘Ď ’ybąĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ NkĄę lĎ
8 ll¡Ď xĎ yt¿ĄŇ ommĘ hŇ êĎmËČ wĎ ìŇ CdĳŇ rĂoyĲ tŇ xČ è¡Č lČ : ìŇ tĲĆŇ ‘ĎpĘŇ yĂ Cl¡ QĘ xĂ wĘ ìŇ tĆŔ mĎ kĘŇ xĎ
9 MdËĎŇ ’Ď hŇ ê¿Ď’Č wĘ ìŇ gĳĆŇrĘhĲŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ ynĂ ’ĎŔ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉrmČ ’Ň êŁ rmąŁ ’Ď hĲĆ : MyUĲĂ yČ bŇ l¿Ą BĘ

10 ynăĂ’Ğ yJĂ ť MyrĳĂzĎ=dŇ yČBĘ tŇ Cm¡ êĎ MylËĂ rĄ‘Ğ ytÌĄŇ om : ìŇ ylĲĆ lĘ xČ mĘ dŇ y¿ČBĘ l’¡Ą =âlwĘ
11 yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘBČŔ dĂŇ
12 ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ oQę êĎrĘmăČ’Ď wĘ roYĳ ëŇ lĆ măĆ =l‘Č hŇ n¡Ď yqĂ ’W¿Ď MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ
13 NdĆŇ ‘ĄÄ BĘ : ypĂŇ yĲŁ lyl¿Ă kĘŇ C hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ ’l¿Ą mĎ tŇ ynĂŔ kĘŇ êĎ MtăĄŇ ox ÉhêĎ’Č hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ sŘ17

MŁlęhĞ yĲČwĘ hŇ dĎÂTĘ jĂ MdĆŇ ’ăŁ ÉìtĆÄ kĎŇ sĚmĘ hŇ rąĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ĆÄ =lJĎ tĎŇ yyĂęhĎ MyhĂÁ Łl’Ĺ=NGČ
ìŇ yjąĆêĚ tŇ kĆŇ ’Ň lĆÄmĘ bŇ hĳĎ zĎwĘ tŇ q¡ČrĘbĎŇ C ëŇ pĆŇ nŔŁ ryjăĂ sČ hŇ pĄŔ SĘ yăĎwĘ ÉMhČ SÄŁ SyS¿Ă rĘêČ

14 ëŇ kĳĄŇ oihČ xS¡Č mĘ mĂ bŇ CrŔ JĘ =êĘ ’ČÄ : CnnĲĎ oJ ì¡Ň ’ĞrĲČBĎ hĂ Moy¿BĘ ëŇ BĎŔ ÉìybĆÄ qĎ nĘ C
: êĎkĘŇ QĲĎ hČ tĘŇ hĂ S’¡Ą =ynĄbĘŇ ’Č ëŇ ot¿Ň BĘ tĎŇ yyĂŔhĎ ÉMyhĂ Łl’Ĺ SdĆŇ qąŁ rhČÄ BĘ ìŇ yêĂę tČŇ nĘ C

15, 16 bŇ răŁ BĘ : ëŇ BĲĎ hŇ tĎŇ l¡Ď wĘ‘Č ’Y¿Ď mĘ nĂ =dŇ ‘Č ëŇ ’ĳĎ rĘBĲĎ hĂ MoI¡mĂ ìŇ ykĆŔ rĎdĘŇ BĂ ÉhêĎ’Č MymąĂ êĎ
ÉìdĘŇ BĆ ’Č wĲĎ MyhąĂ Łl’Ĺ rhČÄ mĄ žìlĘ QĆ xČ ’Ć wĲĎ ’TĳĎ xĹêĲĆ wĲČ sm¡Ď xĎ ìËŇ kĘŇ otŇ ClÌ mĎ ìę tĘŇ QĲĎ kĚŇ rĘ

17 ì¡Ň tĘŇ mĎ kĘŇ xĎ êĎx¿Č SĂ ìŇ yĆŔpĘŇ yĎBĘ ÉìBĘ lĂ HbąČŇ GĎ : S’ĲĄ =ynĄbĘŇ ’Č ëŇ oê¡mĂ ëŇ kĄŔ iŁ hČ bŇ CrăJĘ
hŇ wĎ’Ğr¿ČlĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ MykËĂŇ lĎ mĘ ynÌĄpĘŇ lĂ ìŇ yêĂę kĘŇ lČ SĘ hĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č ìŇ tĳĆŇ ‘ĎpĘŇ yĂ=l‘Č

18 S’ąĄ =’YĂ o’wĲĎ ìŇ ySĳĆ DĎqĘ mĂ êĎlĘ Q¡Č xĂ ìŔ tĘŇ QăĎ kĚŇ rĘ É lwĆ‘ĆÄ BĘ ìŇ ynĆę wŁ ‘Ğ bŇ răŁ mĄ : ëŇ bĲĎŇ
: ìŇ y’ĲĆ rŁ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉrpĆŇ ’ĄÄ lĘ ìąŇ nĘ êĆ’Ć wĲĎ ìŇ tĘŇ lČŔ kĎŇ ’Ğ ’yhăĂ ÉìkĘŇ oêĲ mĂ

19 : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ì¡Ň nĘ y’ĲĄ wĘ tĎŇ yyĂŔhĎ tŇ ohă QĎ BČ ìŇ ylĳĆ‘Ď Cm¡ mĘ SĲĎ MyUĂŔ ‘ČBĲĎ Éìy‘ĆÄ dĘŇ oy=lJĎ

20, 21 NodĳŇ yYĂ =l’Ć ìŇ yn¡ĆjĎ MyW¿Ă MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
’bnhw
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NodŔ yYĂ ÉëyĂlČÄ‘Ď ynąĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ 22

MyT¡Ă pĎŇ SĘ HbËĎŇ ytĂŇ oW¿ ‘ĞBĲČ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĲĘ ëŇ kĳĄŇ otŇ BĘ yê¡Ă dĘŇ BČ kĘŇ nĂ wĘ
É llĎ xĎ lląČ pĘŇ nĂ wĘ hĎ ytĆŔ oYCxă BĘ ÉMdĎŇ wĎ rbĆŇ DąĆ HbĎÂ =yêĂ xĘ QČ SĂ wĘ : HbĲĎŇ yêĂ SĘ D¿ČqĘ nĂ wĘ 23

hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âlwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď bŇ rĆx¿ĆBĘ HkĎŔ otŇ BĘ 24

MtĎŔ bŇŁ ybăĂŇ sĘ É lJŁ mĂ bŇ ’ĂŔ kĘŇ mČ Zoqă wĘ Éry’Ă mĘ mČ NoQą sĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ dŇ o‘Á
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ yăĎwĘ MtĳĎŇ o’ MyT¡Ă ’Ň èĎ hČ

ÉMyUĂ ‘ČhĲĎ =NmĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ű yYăĂ BĘ qČ BĘ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ 25

MtĎŔ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č ÉCbŇ SĘ yĲĎwĘ MyĳĂoGhČ ynăĄy‘ĄlĘ Mb¡ĎŇ yêĂ SĘ D¿ČqĘ nĂ wĘ MbĎŔ CYpăŇŁ nĎ rSăĆ ’Ğ
ÉMyêĂ bĎŇ CnąbĎŇ C ůxTČ bĆŇ lĎ ÈhĎ ylĆ ‘Ď CbăŇ SĘ yĲĎwĘ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ yD¿ĂbĘŇ ‘ČlĘ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ 26

MyTąĂ ’Ň èĎ hČ lkÄŁ BĘ MyTĂę pĎŇ SĘ ytăĂŇ oW‘ĞBĲČ xTČ bĳĆŇ lĎ Cb¡Ň SĘ yĲĎwĘ MymĂŔ rĎkĘŇ C‘ăTĘ nĲĎ wĘ
: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ C‘Ŕ dĘŇ yăĎwĘ MtĎŔ obŇ ybăĂŇ iĘ mĂ ÉMtĎŇ ’Ł

ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ BĂ yrĂě WĂ ‘ĞBĲĎ tŇ yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ ÉhnĎèĎ BČ Tk
MyĂrĳĎYĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =l‘Č ìŇ ynĆŔ jĎ MyWăĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą 2

ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ êĎÁ rĘmČ ’ĲĎ wĘ rBĄÄ DČ : HQĲĎ JĚ MyĂr¡ČYĘ mĂ =l‘Č wĘ wylĎŔ ‘Ď ’băĄŇ eĎhĂ wĘ 3

Zb¡ĄŇ rŁ hĲĎ lodŔ GĎhČ ÉMyeĂ êČhČ MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ ÉìylĆÄ‘Ď ynąĂnĘ hĂ hoĂęhyĹ
MyIĂxĂ xČ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : ynĂ tĲĂŇ yWĂ ‘Ğ yn¿Ă’Ğ wĲČ yr¡Ă’Ł yĘ yl¿Ă rmËČ ’Ď rS¿Ć ’Ğ wyrĳĎ’Ł yĘ ëŇ otăŇ BĘ 4

ëŇ oêămĂ ÉìytĂÄ ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ ìŇ ytĳĆŇ ŁWqĘ WĘ qČ BĘ ìŇ yr¡Ć’Ł yĘ=tŇ gČŇdĘŇ yê¿Ă qĘ BČ dĘŇ hĂ wĘ ìŇ yyĆŔxĎ lĘ BĂ
ìŇ yêăĂ SĘ TČ nĘ C : qBĲĎ dĘŇ êĂ ìŇ yt¡ĆŇ ŁWqĘ WĘ qČ BĘ ìŇ yrĆŔ ’Ł yĘ tŇ găČŇDĘ=lJĎ Ét’Ą wĘ ìŇ yrĆŔ ’Ł yĘ 5

âl¿ lojŔ êĂ ÉhdĆŇ vĎ hČ ynąĄjĘ =l‘Č ìŇ yrĆŔ ’Ł yĘ tŇ găČŇDĘ=lJĎ Ét’Ą wĘ ÉìtĘŇ o’Ĳ hŇ rĎBĎę dĘŇ UĂ hČ
: hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ ìŇ yê¿Ă tČŇ nĘ MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ C ZrĆ’ËĎhĎ tŇ I¿ČxČ lĘ ZbĳĄŇ uĎ tĂŇ âlă wĘ PŇ ¡Ąs’Ď tĲĄŇ
tŇ nĆ‘¿ĆSĘ mĂ MtËĎŇ oyhĹ N‘Č yÌČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ yJ¡Ă MyĂrČŔ YĘ mĂ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ 6

Mh¡Ć lĎ ê¿Ď ‘Ę qČ bĲĎŇ C ZorŔ êĄ KŇ pJČ bČŇ ìąŇ BĘ MWĎÄ pĘŇ tĎŇ BĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yb¿ĄŇ lĘ hŇ n¡ĆqĎ 7

: MyĂnĲĎtĘŇ mĎ =lJĎ Mh¡Ć lĎ ê¿Ď dĘŇ mČ ‘ĞhĲČ wĘ rbĄŔ èĎ êĂ ÉìylĆÄ‘Ď MnąĎ‘ĞèĲĎ hĲĂ bĘŇ C PŇ tĳĄŇ JĎ =lJĎ
ëŇ yĂl¡Č ‘Ď ’yb¿ĂŇ mĄ ynËĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 8

hŇ măĎ mĎ SĘ lĂ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď ëŇ U¡Ą mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ bŇ rĆxĳĎ 9

: ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ wĲČ yl¡Ă r’¿Ł yĘ rmËČ ’Ď N‘Č yÌČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ hŇ BĎŔ rĘxĎ wĘ
ÉtobŇ rĘxĎ lĘ MyĂrČę YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć yêĂÂtČŇ nĲĎ wĘ ìŇ yrĳĆ’Ł yĘ=l’Ć wĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą yn¿ĂnĘ hĂ NkËĄŇ lĎ 10

ÉHBĎ =rbĎŇ ‘ĞtĲČŇ âlą : SCJĲ lCb¿Ň GĘ =dŇ ‘Č wĘ hŇ n¡Ą wĄsĘ lD¿Ł gĘŇUĂ mĂ hŇ mĎŔ mĎ SĘ bŇ rĆxăŁ 11
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My‘¿ĂBĎ rĘ’Č bŇ S¡Ą tĄŇ âl¿ wĘ HBĳĎ =rbĎŇ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ m¡Ď hĄ BĘ lgĆŇr¿ĆwĘ MdĎŔ ’Ď lgĆŇrăĆ
12 tŇ oUę SČ nĘ tŇ oYă rĎ’Ğ ű ëŇ otăŇ BĘ hŇ mĎÁ mĎ SĘ MyĂrČÄ YĘ mĂ žZrĆ’Ć =tŇ ’Ć yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ : hŇ nĲĎSĎ

hŇ nĳĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č hŇ mĎŔ mĎ SĘ íyyăĆhĘ êĲĂ ÉtobŇ rĎxĽmĲĎ MyrąĂ‘Ď ëŇ otÄ BĘ ÉhĎ yrĆÄ ‘Ď wĘ
: tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ Myt¡ĂŇ yrĂzĄwĲĘ MyĂŔoGBČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ytąĂŇ YŁ pĂŇ hĞ wĲČ

13 =tŇ ’Ć ZBăĄ qČ ’Ğ ÉhnĎSĎ My‘ąĂBĎ rĘ’Č ZuĄÂmĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł yJËĂ
14 tŇ CbăŇ SĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ SČÄ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ CYp¿ŇŁ nĎ=rSĆ ’Ğ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =NmĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ

MS¡Ď Cyh¿Ď wĘ MtĳĎŇ rĎCkĲŇ mĘ ZrĆ’¡Ć=l‘Č sorŔ tĘŇ jČ ZrĆ’ăĆ ÉMtĎŇ ’Ł ytąĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ MyĂrČŔ YĘ mĂ
15 dŇ o‘¡ ’v¿Ą nČtĘŇ tĂŇ =âlĲ wĘ hŇ lĎŔ pĎŇ SĘ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉtokŇ lĎ mĘ UČ hČ =NmĂ : hŇ lĲĎ pĎŇ SĘ hŇ k¿ĎŇ lĎ mĘ mČ
16 ždo‘=hŇ yĆhĘ yĲĂ âlă wĘ : MyĲĂoGBČ tŇ od¿Ň rĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ MyêĂŔ TĘ ‘ČmĘ hĂÄ wĘ MyĳĂoGhČ =l‘Č

yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ yăĎwĘ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ Mt¡ĎŇ onpĘŇ BĂ NwŔŁ ‘Ď ryJăĂ zĘmČ ÉxTĎ bĘŇ mĂ lĘ l’ąĄ rĎWĘ yĂ tŇ ybĄÄ lĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ yn¡Ă’Ğ

17 =rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ NoS¡ ’Ň rĂBĲĎ hŇ nĎŔ SĎ É‘bČŇ SĆÄ wĎ MyrąĂWĘ ‘ĆBĘ yhĂę yĘwČ
18 dŇ ybĂÄ ‘ĹhĲĆ lbĆŇ BĎ ţ=ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ

PŇ t¡ĄŇ JĎ =lkĎŇ wĘ xrĎŔ qĘ mĚ S’Ň răŁ =lJĎ rYŔŁ =l’Ć ÉhlĎ dŇŁ gĘŇ hŇ dąĎŇ bŇŁ ‘Ğ olÁ yxĄ =tŇ ’Ć
=rSĆ ’Ğ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =l‘Č r~ŔŁ mĂ ÉolyxĄ lĘ C olą hŇ yĎhĎÄ =âl rkĎŇ WĎ wĘţ hŇ TĳĎ CrmĘ

: hĎ ylĲĆ ‘Ď dŇ b¿ČŇ ‘Ď
19 lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ NtËĄŇ nŁ yn¿ĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ

hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ HEĎŔBĂ zzăČbĎŇ C ÉHlĎ lĎ SĘ lląČ SĎ wĘ HnĎÁmŁ hĞ ’WĎÄ nĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć
20 MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć ol¡ yêĂ t¿ČŇ nĎ HBĎŔ dŇ bČŇ ‘ăĎ=rSĆ ’Ğ ÉotŇ QĎ ‘ĚjĘ : olĲ yxĄ lĘ rk¡ĎŇ WĎ
21 ’Chę hČ MoIăBČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ylĂŔ CW‘ăĎ ÉrSĆ ’Ğ sŘ18

C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MkĳĎŇ otŇ BĘ hŇ j¡Ć =NoxĲ tĘŇ jĂ Nê¿Ą’Ć ìËŇ lĘ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉNrĆqĆÄ xČ ymąĂ YĘ ’Č
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ

l, 2 hŇ J¿Ł êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ É’bĄŇ eĎhĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
3 Moy¡ bŇ or¿qĎ wĘ MoyŔ bŇ orăqĎ =yJĲĂ : MoIĲlČ Hh¿Ď Clyl¡Ă yhĄ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď
4 hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉbrĆxĆÄ hŇ ’¿Ď bĎŇ C : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ My¡ĂoG tŇ ‘¿Ą NnĎŔ ‘Ď Moyă hoĳĎhylĲČ

Cs¡ rĘhĆ nĲĆ wĘ HnĎŔ omhĞ Cxă qĘ lĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ ll¡Ď xĎ lp¿ŇŁ nĘ BĂ SCkŔ BĘ ÉhlĎ xĎ lĘ xČ
5 tŇ yrĳĂBĘ hČ ZrĆ’ăĆ yn¡ĄbĘŇ C bŇ CkŔ wĘ bŇ rĆ‘ăĆhĎ =lkĎŇ wĘ ÉdClwĘ TCpąŇ C SCJă : hĎ ytĲĆŇ dŇŁ osyĘ
6 ykăĄŇ mĘ sĲŁ ÉClpĘŇ nĲĎ wĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : CljĲŁ yĂ bŇ rĆx¿ĆBČ Mê¡Ď’Ă
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M’¡Ě nĘ HbĎŔ =CljĘ yĂ ÉbrĆxĆÄ BČ hŇ nĄę wĄsĘ lDăŁ gĘŇUĂ mĂ HEĳĎ‘Ě No’ă GĘ dŇ r¡ČyĎwĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ
Myr¿Ă‘Ď=ëŇ otĲŇ BĘ wyrĎě ‘Ď wĘ tŇ oUĳ SČ nĘ tŇ oYă rĎ’Ğ ëŇ ot¡Ň BĘ CUSČě nĎ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ 7

MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ S’ăĄ =yêĂ tĂŇ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ : hŇ nĎ yyĲĆhĘ êĲĂ tŇ ob¡Ň rĎxĞ nĲČ 8

My~ĂŔ BČ ÉynČpĎŇ QĘ mĂ MykąĂŇ ’Ď lĘ mČ C’Ä YĘ yĲĄ ’Chę hČ MoIăBČ : hĎ yrĲĆzĘ‘Ł =lJĎ Cr¡BĘ SĘ nĂ wĘ 9

yJ¿Ă MyĂrČŔ YĘ mĂ MoyăBĘ ÉMhĆ bĎŇ hŇ ląĎ xĎ lĘ xČ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ xTČ BĳĆ SCJă =tŇ ’Ć dŇ yr¡ĂxĞhĲČ lĘ
: hŇ ’ĲĎ BĎ hŇ e¡ĄhĂ

dŇ y¡ČBĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ Nomă hĞ =tŇ ’Ć ÉyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł 10

My’¡Ă bĎŇ CmĲ MyĂŔogŇ yYăĄyrĂ‘ĲĎ Éoê’Ă oUą ‘Č wĘ ’Chţ : lbĲĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ 11

ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć C’¿ lĘ mĲĎ C MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č ÉMtĎŇ obŇ rĘxČ CqyrąĂhĄ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ xăĄ SČ lĘ
My‘ĳĂrĎ=dŇ yČBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć yê¿Ă rĘkČŇ mĎ C hŇ bĎŔ rĎxĲĎ ÉMyrĂ’Ł yĘ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : llĲĎ xĎ 12

: yêĂ rĘBĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ MyrĂŔ zĎ=dŇ yČBĘ ÉHâĎ lmĘ C ZrĆ’ąĆ ytĂÂUŁ SĂ hĞ wĲČ
ÉMylĂ ylĂ ’Ĺ yêąĂ BČ SĘ hĂ wĘ MylĂÁ CQgĂŇ yêĂÄ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 13

ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ ’¡Ď rĘyĂ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ dŇ o‘ĳ=hŇ yĆhĘ yĲĂ âlă MyĂr¡ČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ mĄ ’yW¿Ă nĎ wĘ PŇ eŔŁ mĂ
MyT¡Ă pĎŇ SĘ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ N‘ČYĳŁ BĘ S’¡Ą yêĂ t¿ČŇ nĲĎ wĘ sorŔ tĘŇ jČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ UŁ SĂ hĞ wĲČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 14

Nom¿ hĞ=tŇ ’Ć yê¡Ă rČkĘŇ hĂ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ zo‘ămĎ Nys¡Ă =l‘Č ytĂŔ mĎ xĞ yêăĂ kĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ : ’nĲŁ BĘ 15

‘ČqĳĄBĎ hĂ lĘ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ’n¡Ł wĘ NysĂŔ lyxĂ êĎ lCxą MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉS’Ą yêĂ tąČŇ nĲĎ wĘ : ’nĲŁ 16

hŇ eĎh¡Ą wĘ CljĳŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ tŇ sĆ b¡ĆŇ =ypĂŇ C NwĆ’ËĎ yrĄCx¿ BČ : MmĲĎ oy yr¿ĄYĎ PŇ n¡Ł wĘ 17

=tŇ ’Ć ÉMSĎ =yrĂbĘŇ SĂ BĘ MoIŔhČ ëŇ WăČ xĎ ÉsxĄ nĘ pĘŇ xČ tĘŇ bĲĂŇ C : hŇ nĎkĘŇ lĲČ tĄŇ yb¿ĂŇ èĘ BČ 18

hĎ yt¡ĆŇ onbĘŇ C hŇ eĎiĆŔ kČŇ yĘ NăĎn‘Ď ’yhĂ ť HEĳĎ‘Ě No’ă GĘ HB¡Ď =tŇ BČ SĘ nĂ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ tŇ oTă mŁ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ MyT¡Ă pĎŇ SĘ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : hŇ nĎkĘŇ lĲČ tĄŇ yb¿ĂŇ èĘ BČ 19

=rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ BĘ NoS¡ ’Ň rĂBĲĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć tŇ xąČ ’Č BĘ yhĂę yĘwČ 20

MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘¿Ł rĘjČ ‘Č orËzĘ=tŇ ’Ć MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ 21

HS¿Ď bĘŇ xĎ lĘ lCêËxĂ MCW¿ lĎ tŇ o’Á pĚŇ rĘ tŇ tĄÄ lĎ hŇ SĎ BĘ xĚ ţ=âlĲ hŇ eăĄhĂ wĘ yêĂ rĘbĳĎŇ SĎ
: bŇ rĆxĲĎ BĆ Wj¿Ł tĘŇ lĂ Hq¡ĎzĘxĎ lĘ

MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ =l’Ć ÉynĂ nĘ hĂ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ 22

=tŇ ’Ć yê¿Ă lĘ jČ hĂ wĘ tŇ rĆBĳĎSĘ eĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ q¡ĎzĎxĞhĲČ =tŇ ’Ć wytĎŔ ‘Ł răŁ zĘ=tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘbČŇ SĲĎ wĘ
: tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ Mt¡ĂŇ yrĂzĄwĘ MyĳĂoGBČ MyĂr¡ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ oYpĂŇ hĞ wĲČ : odĲŇ IĎmĂ bŇ rĆx¡ĆhČ 23

ÉyêĂ rĘbČŇ SĲĎ wĘ odĳŇ yĎBĘ yB¡Ă rĘxČ =tŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Éto‘rŁ zĘ=tŇ ’Ć yêĂę qĘ EČxĂ wĘ 24
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25 =tŇ ’Ć yêĂę qĘ zČxĞhĲČ wĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ ll¡Ď xĎ tŇ oq¿ ’ĞnĲČ q’ËČ nĎ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ tŇ o‘ărŁ zĘ=tŇ ’Ć
hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĲĘ hŇ nĎlĘ jĳŁ êĂ hŇ ‘¡Ł rĘjČ tŇ o‘¿rŁ zĘC lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Éto‘rŁ zĘ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=l’Ć Ht¡ĎŇ o’ hŇ T¿Ď nĎ wĘ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yăČBĘ ÉyBĂ rĘxČ yêąĂ tĂŇ BĘ

26 yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ tŇ oYĳrĎ’ĞBĲĎ Mt¡ĎŇ o’ yt¿ĂŇ yrĂzĄwĘ MyĂŔoGBČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ytąĂŇ oYpĂŇ hĞ wĲČ
: hoĲĎhyĘ

’l =rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ yS¡Ă ylĂ èĘ BČ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć tŇ xąČ ’Č BĘ yhĂę yĘwČ
2 MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘¿Ł rĘjČ =l’Ć rmËŁ ’Ĺ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ
3 NonębĎŇ QĘ BČ zrĆ’ăĆ rCèÁ ’Č hŇ eĄÄhĂ : ìŇ lĲĆ dĘŇ gĎŇbĘŇ tĎŇ ym¿Ă DĎ ym¡Ă =l’Ć onĳomhĞ=l’Ć wĘ

: oêĲ rĘUČ YČ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ MytĂŔ bŇŁ ‘Ğ NybăĄŇ C hŇ mĳĎ oq HbăČŇ gĘŇ C lY¡Č mĄ SrĆx¿Ł wĘ PŇ nËĎ‘Ď hŇ p¿ĄŇ yĘ
4 H‘ĎŔ FĎ mČ tŇ obăŇ ybĂŇ sĘ ÉëlĄ hŁ hĎ ytĆę rŁ hĞ nĲČ=tŇ ’Ć ChtĘŇ mĳĎ mĘ rĲŁ Moh¡ êĘ ChClŔ DĘGĂ MyĂmăČ
5 ’hăĎ bĘŇ GĎ ÉNJĄ =l‘Č : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ yY¿Ą‘Ğ=lJĎ l’¡Ć hŇ xĎŔ lĘ SĂ hĎ ytăĆŇ Łl‘ĎêĘ =tŇ ’Ć wĘ

otŇ rŁ ’Ň pŇŁ hŇ nĎkĘŇ rÌČ’ĹêĲĆ wČ wytĎÁ jŁ ‘ČrĘsĲČ hŇ nĎ yBĆÄ rĘêĂ wČ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ yYăĄ‘Ğ lJ¡Ł mĂ otŔ mĎ qĲŁ
6 tŇ xČ tąČŇ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ă=lJĎ ÉCnnĘ qĲĂ wytąĎŇ jŁ ‘ČsĘ BĂ : oxĲ QĘ SČ BĘ MyB¡Ă rČ MyĂU¿ČmĂ

: MyBĲĂ rČ My¿ĂoG lJ¡Ł CbŔ SĘ yĲĄ ÉoQYĂ bĘŇ C hŇ dĳĆŇ vĎ hČ tŇ IăČxČ lJ¡Ł CdŔ lĘ yĲĎ ÉwytĎŇ rŁ ’Ň jĲŁ
7 : MyBĲĂ rČ MyĂm¿Č=l’Ć oS¡ rĘSĎ hŇ y¿ĎhĎ =yJĲĂ wytĳĎŇ oIlĂ DĲĎ ëŇ rĆ’¡Ł BĘ olŔ dĘŇ gĎŇBĘ PŇ yăĂIĘwČ
8 wytĎŔ jŁ ‘ČsĘ =l’Ć ÉCmdĎŇ âlą MySĂę orBĘ ůMyhĂ Łl’Ĺ=NgČŇBĘ ÈChmĚ mĎ ‘Ğ=âlĲ MyzăĂrĎ’Ğ

wyl¡Ď ’Ą hŇ m¿Ď dĎŇ =âl MyhĂŔ Łl’Ĺ=NgČŇBĘ ÉZ‘Ą=lJĎ wytĳĎŇ rŁ ’Ň pĲŇŁ JĘ Cy¡hĎ =âlĲ Myn¿ĂmŁ rĘ‘Č wĘ
9 NdĆŇ ‘ĄŔ =yYĄ ‘Ğ=lJĎ ÉCh’ĚÄ nĘ qČ yĘwČ wytĳĎŇ oIlĂ DĲĎ bŇ r¡Ł BĘ wytĂŔ yWĂ ‘Ğ hŇ păĆŇ yĎ : oyĲpĘŇ yĎBĘ

10 hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Ng¿ČŇBĘ rS¡Ć ’Ğ
Mr¿ĎwĘ MytĂŔ obŇ ‘Ğ NyBăĄ =l’Ć ÉoêrĘUČ YČ NêąĄ IĂwČ hŇ mĳĎ oqBĘ êĎhĘ b¡ČŇ GĎ rS¿Ć ’Ğ N‘Č yČě

11 o‘¡SĘ rĂJĘ olŔ ÉhWĆ ‘ĞyĲČ oWą ‘Ď MyĳĂoG ly’ăĄ dŇ y¡ČBĘ ChnĄŔ êĘ ’ĆÄ wĘ : ohĲ bĘŇ gĎŇBĘ ob¡Ň bĎŇ lĘ
12 MyrĂhĎ hĲĆ ţ=l’Ć ChSĳĚ FĘ IĂwĲČ My¡ĂogŇ yY¿ĄyrĂ‘ĲĎ MyrËĂzĎ ChtÌĚŇ rĘkĘŇ IĂwČ : ChêĲĂ SĘ rČGĲĄ

yqăĄypĂŇ ’Ğ É lkŇŁ BĘ ÉwytĎŇ rŁ ’Ň pĲŇŁ hŇ nĎrĘbąČŇ èĎ êĂ wČ wytĎę oIlĂ dĲĎŇ Clă pĘŇ nĲĎ tŇ oyÁ’Ď GĄÄ=lkĎŇ bĘŇ C
13 Cn¡JĘ SĘ yĂ oê¿lĘ jČ mČ =l‘Č : ChSĲĚ FĘ IĂwĲČ ZrĆ’¡ĎhĎ yU¿Ą ‘Č=lJĎ oQË ~Ă mĂ CdÌŇ rĘIĲĄwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ
14 žrSĆ ’Ğ N‘ČmČÃ lĘ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ lJ¡Ł CyŔhĎ wytăĎŇ rŁ ’Ň jĲŁ =l’Ć wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ă=lJĎ

=l’Ć ÉMêĎrĘUČ YČ =tŇ ’Ć CnąêĘ yĂ=âlĲ wĘ MyĂmČę =yYĄ‘Ğ=lJĎ MtĎÁ mĎ oqĲ bĘŇ ChÄ BĘ gĘŇ yĂ=âlĲ
žMQĎ kĚŇ =yJĲĂ MyĂmĳĎ ytĄŇ SăŁ =lJĎ Mh¡Ď bĘŇ gĎŇBĘ MhËĆ ylĄ ’ĲĄ CdÌŇ mĘ ‘Č yĲČ=âlwĘ MytĂŔ bŇŁ ‘Ğ NyBăĄ
: robĲŇ ydĄŇ rĘoy¿=l’Ć Md¡ĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ ëŇ otËŇ BĘ tŇ yêĂę xĘ êČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć tŇ wĆUĎÁ lČ CnÄêĘ nĂ
rm’=hk
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ytĂŇ iąĄ JĂ yêĂ lĘ bČÁ ’ĹhĲĆ ÉhlĎ ’ÄŁ SĘ oêądĘŇ rĂ MoyÄBĘ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 15

rDąĂqĘ ’Č wĲĎ MyBĳĂ rČ MyĂmăČ C’¡ lĘ JĲĎ IĂwČ hĎ ytĆŔ orhĞ nĲČ É‘nČmĘ ’Ć wĲĎ MohŔ êĘ =tŇ ’Ć ÉwylĎ ‘Ď
ÉoêlĘ jČ mČ louąmĂ : hŇ jĲĆ lĘ ‘Ě wyl¿Ď ‘Ď hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yY¿Ą‘Ğ=lkĎŇ wĘ NonŔ bĎŇ lĘ ÉwylĎ ‘Ď 16

CmÁ xĞ eĎÄ IĂwČ robĳŇ ydĄŇ rĘoyă=tŇ ’Ć hŇ lĎ o’¡ SĘ otËŇ ’Ł yd¿ĂŇ rĂohĲ BĘ MyĂŔogŇ yêĂ SĘ ‘ăČrĘhĂ
: MyĂmĲĎ ytĄŇ S¿Ł =lJĎ Non¡bĎŇ lĘ =bŇ oTĲ wĘ rx¿Č bĘŇ mĂ NdĆŇ ‘ĄŔ =yYĄ‘Ğ=lJĎ ÉtyêĂ xĘ êČ ZrĆ’ąĆBĘ
oQ¡ YĂ bĘŇ Cb¿Ň SĘ yĲĎ o‘ËrŁ zĘC bŇ rĆxĳĎ=ylĄ lĘ xČ =l’Ć hŇ lĎ o’¡ SĘ Cd¿Ň rĘyĲĎ oêË’Ă MhĄę =MGČ 17

NdĆŇ ‘ĳĄ=yYĄ‘ĞBĲČ ldĆŇ g¡ŇŁ bĘŇ C dŇ ob¿Ň kĎŇ BĘ hŇ kĎŇ JËĎ tĎŇ ym¿Ă dĎŇ ymĂÄ =l’Ć : MyĲĂoG ëŇ ot¿Ň BĘ 18

ÉbJČ SĘ êĂ MyląĂ rĄ‘Ğ ëŇ otÄ BĘ tŇ yêĂę xĘ êČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć NdĆŇ ‘ĄÁ =yYĄ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉêĎdĘŇ rČChwĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ nŔŁ omhĞ=lkĎŇ wĘ Éh‘Ł rĘpČŇ ’Chą bŇ rĆxĆŔ =ylĄ lĘ xČ =tŇ ’Ć

sŘ19 hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ SdĆŇ x¡Ł rW¿Ď ‘Ď=ynĲĄSĘ BĂ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć yêăĄSĘ BĂ ÉyhĂ yĘwĲČ bl

=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ =l‘Č ÉhnĎ yqĂ ’WąĎ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ 2

MyUĂŔ IČBČ MyeăĂêČJČ ÉhêĎ’Č wĘ tĎŇ ymĳĄdĘŇ nĂ My¡ĂoG ryp¿ĂŇ JĘ wylĎŔ ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ
: MtĲĎŇ orhĞ nĲČ sj¡Ł rĘêĂ wČ ìŇ ylĆŔ gĘŇrČBĘ ÉMyĂmČÄ =xlČ dĘŇ êĂ wČ ìŇ ytĆę orhĞ nĲČBĘ xgČŇêăĎ wČ

MyUăĂ ‘Č lh¡Č qĘ BĂ yêĂŔ SĘ rĂ=tŇ ’Ć ÉìylĆÄ‘Ď yêąĂ WĘ rČpĲĎŇ C hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 3

hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č ZrĆ’ĎŔ bĎŇ ìŇ yêăĂ SĘ TČ nĘ C : ymĲĂ rĘxĆ BĘ ìŇ Cl¡ ‘ĹhĲĆ wĘ MyBĳĂ rČ 4

tŇ I¿ČxČ ì¡Ň UĘ mĂ yê¿Ă ‘Ę BČ WĘ hĂ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ă=lJĎ ÉìylĆÄ‘Ď yêąĂ nĘ JČ SĘ hĂ wĘ ìŇ ĳĆlyTĂ ’Ğ
tŇ oy¡’Ď GĄhČ yt¿ĂŇ ’Ň QĄ mĂ C MyrĳĂhĎ hĲĆ =l‘Č ì¡Ň rĘWĲĎ BĘ =tŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ 5

Myq¡ĂpĂŇ ’Ğ wĲČ MyrĳĂhĎ hĲĆ =l’Ć ì¡Ň mĘ DĎmĂ ìËŇ tĘŇ pĲĎŇ YĎ ZrĆ’ÌĆ ytĂÄ yqĄSĘ hĂ wĘ : ìŇ tĲĆŇ CmrĲĎ 6

MhĳĆ ybĄŇ kĘŇ JĲŁ =tŇ ’Ć yê¡Ă rĘDČqĘ hĂ wĘ MyĂmČŔ SĎ ÉìtĘŇ oBĲ kČŇ bĘŇ ytąĂŇ yiĄ kĂŇ wĘ : OĎ UĲĆ mĂ NC’¿ lĘ UĲĎ yĂ 7

Éro’ yrĄo’ą mĘ =lJĎ : orĲo’ ry’¿Ă yĎ=âlĲ xČ r¡ĄyĎwĘ CeiĆŔ kČŇ ’Ğ NăĎn‘ĎBĲĆ SmĆ SĆ ť 8

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ìŔ YĘ rĘ’Č =l‘ĲČ ÉëSĆ xÄŁ yêĂ tąČŇ nĲĎ wĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď Mr¡ĄyDĂqĘ ’Č MyĂmČŔ èĎ BČ
tŇ oY¡ rĎ’Ğ=l‘Č MyĂŔoGBČ ÉìrĘbĘŇ SĂ y’ąĂ ybĂŇ hĞBĲČ MyBĳĂ rČ MyUăĂ ‘Č bŇ l¡Ą yêĂŔ sĘ ‘ČkĘŇ hĂÄ wĘ 9

ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ C MyBĂę rČ MyUăĂ ‘Č ìŇ ylĆÁ‘Ď ytĂÄ oUSĂ hĞ wĲČ : MêĲĎ ‘Ę dČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ 10

ÉMy‘Ă gĎŇrĘlĂ CdąŇ rĘxĲĎ wĘ MhĳĆ ynĄjĘ =l‘Č yB¡Ă rĘxČ yp¿ĂŇ pĘŇ o‘BĘ r‘ČWČŔ ÉìylĆÄ‘Ď Crą‘ĞWĘ yĂ
: ìŇ êĲĆlĘ jČ mČ Moy¡BĘ oSŔ pĘŇ nČlĘ Sy’ăĂ

tŇ obąŇ rĘxČ BĘ : ìŇ ’ĲĆ obŇ êĘ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ rĆx¿Ć hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł yJËĂ 11, 12
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MyĂrČŔ YĘ mĂ No’ă GĘ =tŇ ’Ć ÉCdŇ dĘŇ SĲĎ wĘ MQĳĎ JĚ My¡ĂogŇ yY¿ĄyrĂ‘ĲĎ ìŇ nĆŔ omhĞ lyjăĂ ’Č ÉMyrĂoBGĂ
13 MyĂmăČ l‘¡ČmĄ HêĎŔ mĘ hĆ BĘ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ : HnĲĎ omhĞ=lJĎ dŇ m¡Č SĘ nĂ wĘ

: MxĲĄ lĎ dĘŇ tĂŇ âl¿ hŇ m¡Ď hĄ BĘ tŇ os¿ rĘpČŇ C dŇ o‘Ŕ ÉMdĎŇ ’Ď =lgĆŇrĲĆ MxąĄ lĎ dĘŇ tĂŇ âlÄ wĘ MyBĳĂ rČ
14 : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ëŇ ylĳĂ o’ NmĆ èăĆ JČ Mt¡ĎŇ orhĞ nĲČ wĘ MhĆŔ ymĄ ymĲĄ ‘Č yqăĂSĘ ’Č z’Ď ť
15 yt¡ĂŇ oJhČ BĘ HâĎŔ lUĘ mĂ ZrĆ’Ć ť hŇ UĎę SČ nĘ C hŇ măĎ mĎ SĘ MyĂrČÁ YĘ mĂ ZrĆ’ĆÄ =tŇ ’Ć žyêĂ tĂŇ BĘ
16 hĎ CnŔ nĘ oqă wĘ É’yhĂ hŇ n¿Ď yqĂ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ HbĳĎŇ ybĄŇ SĘ oyă=lJĎ =tŇ ’Ć

hŇ eĎ năĄoqêĘ ÉHnĎ omhĞ=lJĎ =l‘Č wĘ MyĂrąČYĘ mĂ =l‘Č HtĳĎŇ o’ hŇ eĎ năĄoqêĘ My¡ĂoGhČ tŇ on¿BĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ HtĎŔ o’

17 =rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć yêăĄSĘ BĂ ÉyhĂ yĘwĲČ
18 ChdĳĄŇ rĂohĲ wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ Nom¿ hĞ=l‘Č hŇ hËĄ nĘ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ

: robĲŇ ydĄŇ rĘoy¿=tŇ ’Ć tŇ oI¡êĂ xĘ êČ ZrĆ’¿Ć=l’Ć MrËĂDĂ’Č MyÌĂoG tŇ onÄbĘŇ C HtĎŇ o’ţ
19, 20 bŇ rĆx¡Ć=ylĄ lĘ xČ ëŇ ot¿Ň BĘ : MylĲĂ rĄ‘Ğ=tŇ ’Ć hŇ b¡ĎŇ JĘ SĘ hĎ wĘ hŇ d¿ĎŇ rĘ êĎmĘ ‘ĳĎnĎ yU¡Ă mĂ

21 ylÌĄ’Ą olÂ=CrBĘ dČŇ yĘ : hĎ ynĲĆomhĞ=lkĎŇ wĘ Ht¡ĎŇ o’ Ck¿Ň SĘ mĲĎ hŇ nĎêĎŔ nĂ bŇ rĆxăĆ CljĳŁ yĂ
=ylĄ lĘ xČ Myl¡Ă rĄ‘ĞhĲĎ Cb¿Ň kĘŇ SĲĎ CdËŇ rĘyĲĎ wyrĳĎzĘ‘ĲŁ =tŇ ’Ć lo’¡ SĘ ëŇ oê¿mĂ MyrËĂoBgĂŇ

22 MylĂŔ lĎ xĞ MQăĎ JĚ wytĳĎŇ rŁ bĘŇ qĂ wyt¡ĎŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ HlĎŔ hĎ qĘ =lkĎŇ wĘ ÉrCè’Č MSąĎ : bŇ rĆxĲĎ
23 HlĎŔ hĎ qĘ yhăĂ yĘwČ robŔ =ytĄŇ JĘ rĘyČBĘ ÉhĎ ytĆÄ rŁ bĘŇ qĂ CnąêĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ : bŇ rĆxĲĎ BĆ Myl¡Ă pĘŇ eŁ hČ

tŇ yê¡Ă xĂ Cn¿tĘŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ bŇ rĆxĆŔ BČ MylăĂ pĘŇ nĲŁ ÉMylĂ lĎ xĞ MQąĎ JĚ HtĳĎŇ rĎbĲĚŇ qĘ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ
24 MQăĎ JĚ HtĳĎŇ rĎbĲĚŇ qĘ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ HnĎŔ omhĞ=lkĎŇ wĘ ÉMlĎ y‘Ą MSąĎ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ

tŇ oIęêĂ xĘ êČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ű MylăĂ rĄ‘Ğ Cd¿Ň rĘyĲĎ=rSĆ ’Ğ bŇ rĆxĆÁ BČ MylĂÄpĘŇ eŁ hČ žMylĂ lĎ xĞ
ydĄŇ rĘoy¿=tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ UĎ lĂ kĘŇ C’¿ WĘ IĂwČ MyIĂŔxČ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMtĎŇ yêĂ xĂ CnątĘŇ nĲĎ rSĆÄ ’Ğ

25 wyt¡ĎŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ HnĎŔ omhĞ=lkĎŇ BĘ ÉHlĎ bŇ J¿Ď SĘ mĂ CnÄtĘŇ nĲĎ MylĂ lĎ xĞ ţ ëŇ otăŇ BĘ : robĲŇ
MyIĂęxČ ZrĆ’ăĆBĘ MtĎÁ yêĂ xĂ NêČÄ nĂ =yJĲĂ bŇ rĆxĆÃ =ylĄ lĘ xČ MylăĂ rĄ‘Ğ MQăĎ JĚ hĎ tĳĆŇ rŁ bĘŇ qĂ

26 ëŇ SĆ mąĆ MSăĎ : NêĲĎ nĂ Myl¡Ă lĎ xĞ ëŇ ot¿Ň BĘ robŔ ydĄŇ rĘoyă=tŇ ’Ć ÉMtĎŇ UĎ lĂ kĘŇ C’ą WĘ IĂwČ
ylĄ lĘ xăĚmĘ ÉMylĂ rĄ‘Ğ MQąĎ JĚ hĎ ytĳĆŇ orbĘŇ qĂ wyt¡ĎŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ HnĎŔ omhĞ=lkĎŇ wĘ É lbČŇ êĚ

27 MyrĂŔ oBGĂ =tŇ ’Ć ÉCbŇ JĘ SĘ yĂ âlą wĘ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ Mt¡ĎŇ yêĂ xĂ Cn¿tĘŇ nĲĎ =yJĂ bŇ rĆxĆŔ
=tŇ ’Ć CnÄêĘ IĂwČ žMêĎmĘ xČ lĘ mĂ =ylĲĄ kĘŇ BĂ lo’ă SĘ =CdĲŇ rĘyĲĎ rSăĆ ’Ğ MylĳĂ rĄ‘ĞmĲĄ Myl¡Ă pĘŇ nĲŁ
tŇ yê¿Ă xĂ =yJĲĂ MtĎŔ omYĘ ‘Č=l‘Č ÉMtĎŇ nŁ wĲŁ ‘Ğ yhąĂ êĘ wČ MhĆę ySĄ ’Ň rĲĎ tŇ xČ êăČ MtĎÁ obŇ rĘxČ

28 bŇ J¡Č SĘ tĂŇ wĘ rb¿ČŇ èĎ êĂ MylËĂ rĄ‘Ğ ëŇ otÌŇ BĘ hŇ êĎę ’Č wĘ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ Myr¡ĂoBGĂ
29 Cn¿êĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hĎ y’ĆŔ yWĂ nĘ =lkĎŇ wĘ ÉhĎ ykĆÄ lĎ mĘ Modę ’Ĺ hŇ UĎ SăĎ : bŇ rĆxĲĎ =ylĄ lĘ xČ =tŇ ’Ć
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ydĄŇ rĘy¿Ł =tŇ ’Ć wĘ CbŇ J¡Ď SĘ yĂ Myl¿Ă rĄ‘Ğ=tŇ ’Ć hŇ UĎ hËĄ bŇ rĆxĳĎ=ylĄ lĘ xČ =tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ rĎCbĲŇ gĘŇbĂŇ
MylĂę lĎ xĞ=tŇ ’Ć CdăŇ rĘyĲĎ=rSĆ ’Ğ ynĳĂdŇŁ YĲĂ =lkĎŇ wĘ MQ¡Ď JĚ NopËŇ YĎ yk¿ĄŇ ysĂ nĘ hŇ UĎ SăĎ : robĲŇ 30

bŇ rĆxĆŔ =ylĄ lĘ xČ =tŇ ’Ć ÉMylĂ rĄ‘Ğ CbąŇ JĘ SĘ IĂwČ MySĂŔ oB ÉMtĎŇ rĎCbĲŇ GĘ mĂ MtĳĎŇ yêĂ xĂ BĘ
Mx¡Č nĂ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ hŇ ’ăĆ rĘyĂ ÉMtĎŇ o’ : robĲŇ ydĄŇ rĘoy¿=tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ UĎ lĂ kĘŇ C’¿ WĘ IĂwČ 31

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ olŔ yxĄ =lkĎŇ wĘ hŇ ‘ăŁ rĘjČ ÉbrĆxĆÄ =ylĄ lĘ xČ hŇ nŁ omhĞ=lJĎ =l‘Č
=tŇ ’Ć MylĂÁrĄ‘Ğ ëŇ otÄ BĘ žbJČ SĘ hĚ wĘ MyIĳĂxČ ZrĆ’ăĆBĘ otŇ yêĂ xĂ =tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ=yJĲĂ 32

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ nŔŁ omhĞ=lkĎŇ wĘ Éh‘Ł rĘjČ bŇ rĆxĆę =ylĄ lĘ xČ
ÉìUĘ ‘Č=ynĲĄBĘ =l’Ć rBąĄDČ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ gl, 2

ZrĆ’ĎÁ hĎ =M‘Č CxÄ qĘ lĲĎ wĘ bŇ rĆxĳĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď ’yb¿ĂŇ ’Ď =yJĲĂ ZrĆ’Ćě MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
bŇ rĆx¡ĆhČ =tŇ ’Ć hŇ ’¿Ď rĎwĘ : hŇ pĲĆŇ YŁ lĘ Mh¡Ć lĎ otËŇ ’Ł Cn¿tĘŇ nĲĎ wĘ MhĆŔ yYĄqĘ mĂ ÉdxĎ ’Ć Sy’ąĂ 3

‘ČmĄÁ èŁ hČ ‘mČÄ SĎ wĘ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć ryh¿Ă zĘhĂ wĘ rp¡ĎŇ oèBČ ‘q¿ČtĎŇ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č hŇ ’ăĎ BĎ 4

oS¡ ’Ň rŁ bĘŇ om¿ DĎ ChxĳĄ uĎ êĂ wČ bŇ rĆx¡Ć ’obŇ ê¿Ď wČ rhĎŔ zĘnĂ âlă wĘ ÉrpĎŇ oèhČ loqą =tŇ ’Ć
’Ch¿ wĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ oBă om¡ DĎ rhĎŔ zĘnĂ âlă wĘ É‘mČ SĎ rpąĎŇ oèhČ loqÄ žt’Ą : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ 5

‘qąČtĎŇ =âlĲ wĘ hŇ ’Ďę BĎ bŇ rĆxĆÁ hČ =tŇ ’Ć hŇ ’ĆÄ rĘyĂ=yJĲĂ hŇ pĆŇ ~Ł hČ wĘţ : TQĲĄ mĂ oS¿ pĘŇ nČ rh¡Ď zĘnĂ 6

’Chť SpĆŇ nĳĎ Mh¡Ć mĄ xu¿ČêĂ wČ bŇ rĆxĆŔ ’obăŇ êĎ wČ rhĎŔ zĘnĂ =âlĲ M‘ăĎhĎ wĘ ÉrpĎŇ oèBČ
: SrĲŁ dĘŇ ’Ć hŇ p¿ĆŇ ~Ł hČ =dŇ IĲČmĂ om¡ dĎŇ wĘ xqĎŔ lĘ nĂ onă wŁ ‘ĞBĲČ

rbĎŔ DĎ ÉyjĂ mĂ êąĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ hŇ p¿ĆŇ YŁ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ 7

âlă wĘ tŇ CmŔ êĎ tŇ omă É‘SĎ rĎ ‘SĎę rĎlĲĎ yrăĂmĘ ’Ď BĘ : yeĂ UĲĆ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎrĘhČ zĘhĂ wĘ 8

ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ om¡ dĎŇ wĘ tŇ CmŔ yĎ onă wŁ ‘ĞbĲČŇ É‘SĎ rĎ ’Chą oJĳ rĘDČmĂ ‘S¡Ď rĎ ryh¿Ă zĘhČ lĘ êĎrĘBČŔ dĂŇ
bŇ S¡Ď =âlwĘ hŇ eĎUĆŔ mĂ bŇ CSă lĎ ÉoJrĘDČmĂ ‘SąĎ rĎ êĎrĘhČÄ zĘhĂ =yJĲĂ hŇ êĎ’Č wĘţ : SuĲĄbČŇ ’Ğ 9

: êĎlĘ ~ĲČ hĂ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČ hŇ ê¡Ď’Č wĘ tŇ CmŔ yĎ onă wŁ ‘ĞBĲČ ’Chť oJĳ rĘDČmĂ
rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMêĆrĘmČ ’Ğ NJąĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉrmŁ ’Ĺ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ 10

rmÄŁ ’Ĺ : hŇ yĲĆxĘ nĲĂ ëŇ y’¿ĄwĘ Myu¡ĂmČ nĘ CnxĘ n¿Č’Ğ MbËĎŇ C CnylĳĄ‘Ď Cnyt¡ĄŇ ’Ň FŁ xČ wĘ Cny‘¿ĄSĎ pĘŇ =yJĲĂ 11

yJăĂ ‘SĎŔ rĎhĲĎ tŇ omă BĘ ÉZjŁ xĘ ’Ć =M’Ă hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű M’ăĚ nĘ ű ynĂ ’ăĎ =yxČ MhĆÁ ylĄ ’Ğ
My‘ËĂrĎhĲĎ MkÌĆŇ ykĄŇ rĘDČmĂ CbŇ CSÁ CbŇ CSă hŇ yĳĎxĎ wĘ oJ¡ rĘDČmĂ ‘SËĎ rĎ bŇ CS¿ BĘ =M’Ă
rmąŁ ’Ĺ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą CtŇ Cm¡ tĎŇ hŇ UĎ l¿Ď wĘ 12

tŇ ‘ąČSĘ rĂwĘ o‘Ŕ SĘ jĂ MoyăBĘ ÉCelĆÄ y~Ă tČŇ âlą qyDĂę ~Č hČ tŇ qăČdĘŇ YĂ ÉìUĘ ‘Č=ynĲĄBĘ =l’Ć
lkËČŇ Cy âl¿ qyDĂę YČ wĘ o‘ĳSĘ rĂmĲĄ obăŇ CS Moy¡BĘ HBĎŔ lSĆ JăĎ yĂ=âlĲ É‘SĎ rĎhĲĎ
xT¿Č bĎŇ =’ChĲ wĘ hŇ yĆŔxĘ yĲĂ hŇ yăŁ xĎ ÉqyDĂ~Č lČ yrąĂmĘ ’Ď BĘ : otĲŇ ’Ň TŁ xĞ Moy¿BĘ HB¡Ď tŇ oy¿xĘ lĲĂ 13
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=rSĆ ’Ğ ol¿ wĘ‘ČbĘŇ C hŇ nĎrĘkČŔ EĎtĂŇ âlă otŇ qĎ dĘŇ YĂ =lJĎ lwĆ‘ĳĎ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ ot¡Ň qĎ dĘŇ YĂ =l‘Č
14 otŔ ’Ň FĎ xČ mĲĄ ÉbSĎ wĘ tŇ Cmĳ êĎ tŇ omă ‘S¡Ď rĎlĲĎ yr¿ĂmĘ ’Ď bĘŇ C : tŇ CmĲ yĎ oB¿ hŇ W¡Ď ‘Ď
15 tŇ ouąxĚBĘ MQĄŔ SČ yĘ hŇ lăĎ zĄGĘ É‘SĎ rĎ bŇ ySąĂ yĎ lbÄŁ xĞ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ
16 otŇ ’Ň FĎ xČ =lJĎ : tŇ CmĲ yĎ âl¿ hŇ y¡ĆxĘ yĲĂ oy¿xĎ lwĆ‘ĳĎ tŇ oWă ‘Ğ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ëŇ lČŔ hĎ ÉMyIĂxČ hĲČ sŘ20

: hŇ yĲĆxĘ yĲĂ oy¿xĎ hŇ W¡Ď ‘Ď hŇ qËĎdĎŇ YĘ C TjÌĎ SĘ mĂ olĳ hŇ nĎrĘk¡ČŇ EĎtĂŇ âl¿ ’TĎŔ xĎ rSăĆ ’Ğ
17 : NkĲĄŇ êĎ yĂ=âlĲ MJ¿Ď rĘDČ hŇ UĎ h¡Ą wĘ ynĳĎdŇŁ ’Ğ ëŇ rĆDăĆ Nk¡ĄŇ êĎ yĂ âl¿ ìŔ UĘ ‘Č ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ

18, 19 É‘SĎ rĎ bŇ CSą bĘŇ C : MhĲĆ BĎ tŇ m¡Ą C lwĆ‘ĳĎ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ ot¡Ň qĎ dĘŇ ~Ă mĂ qyD¿ĂYČ =bŇ CSĲ BĘ
20 MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ : hŇ yĲĆxĘ yĲĂ ’Ch¿ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ otŔ ‘ĎSĘ rĂmĲĄ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Toj¿ SĘ ’Ć wykËĎŇ rĎdĘŇ JĂ Sy’ÌĂ ynĳĎdŇŁ ’Ğ ëŇ rĆDăĆ Nk¡ĄŇ êĎ yĂ âl¿

21 CntĳĄŇ ClgĎŇlĘ SdĆŇ x¡Ł lČ hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ yrËĂWĂ ‘ĞBĲĎ hŇ nĎęSĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć yêÌĄSĘ BĂ yhĂÂ yĘwČ
22 žhoĎhyĘ=dŇ yČwĘ : ry‘ĲĂhĎ hŇ t¿ĎŇ JĘ hĚ rm¡Ł ’Ň lĄ MĂlËČ SĎ CrĲymĂ TylÌĂ jĎ hČ ylČÄ’Ą =’BĎ

’oB¿ =dŇ ‘Č yjĂŔ =tŇ ’Ć xêăČpĘŇ IĂwČ TylĂŔ jĎ hČ ’oBă ÉynĄpĘŇ lĂ bŇ rĆ‘Ćę BĎ ylČÁ’Ą hŇ tĎÄ yĘhĲĎ
: dŇ o‘Ĳ yêĂ mĘ l¡Č ’ĹnĲĆ âl¿ wĘ yjĂŔ xtČŇ jăĎ IĂwČ rqĆBĳŁ BČ yl¡Č ’Ą

23, 24 hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ tŇ obÄ rĎxĽhĲĆ ybĄŇ SĘ yĲŁ ţ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
Sr¡ČyIĂwČ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č hŇ yăĎhĎ ÉdxĎ ’Ć rmŔŁ ’Ň lĄ MyrăĂmĘ ’ĲŁ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ mąČ dĘŇ ’Č =l‘Č

: hŇ SĲĎ rĎomĲ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ n¿ĎêĘ nĂ CnlËĎ MyBĂŔ rČ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć
25 ClkËĄŇ ’Ň êŁ ű MDÌĎhČ =l‘Č hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmÄŁ ’Ĺ žNkĄŇ lĎ

: CSrĲĎyêĂ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ CkŇ jĳŁ SĘ êĂ MdăĎŇ wĘ Mk¡ĆŇ ylĄ CQĲ GĂ =l’Ć C’¿ WĘ êĂ MkËĆŇ nĄy‘ĄwĘ
26 Ch‘¡ĄrĄ tŇ SĆ ’¿Ą =tŇ ’Ć Sy’ËĂ wĘ hŇ bĎŔ ‘ĄoêĲ NtăĆŇ yWĂ ‘Ğ ÉMkĆŇ BĘ rĘxČ =l‘ĲČ MêąĆdĘŇ mČ ‘Ğ
27 =hŇ JĲŁ MhĆÁ lĄ ’Ğ rmČÄ ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ : CSrĲĎyêĂ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ MtĳĆŇ ’Ň UĄ TĂ

CljŔŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ ÉtobŇ rĎxĽBĲĆ rSąĆ ’Ğ âlÂ=M’Ă ůynĂ ’Ď =yxČ ÈhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÄ ’Ď
tŇ od¿Ň YĎ UĘ BČ rSËĆ ’Ğ wĲČ olĳ kĘŇ ’Ď lĘ wyê¡Ă tČŇ nĘ hŇ I¿ĎxČ lĲČ hŇ dĆŔ vĎ hČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ wĲČ

28 hŇ UĎŔ SČ mĘ C hŇ măĎ mĎ SĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : CtŇ CmĲ yĎ rbĆŇ D¿ĆBČ tŇ or¡‘ĎUĘ bČŇ C
29 =yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ : rbĲĄŇ o‘ Ny’¿ĄmĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yr¿ĄhĎ CmË mĘ SĲĎ wĘ HEĳĎ‘Ě No’ă GĘ tŇ B¡Č SĘ nĂ wĘ

Mt¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ l‘¿Č hŇ UĎŔ SČ mĘ C hŇ măĎ mĎ SĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć yêąĂ tĂŇ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ
30 MyrąĂBĎ dĘŇ eĂ hČ ìę UĘ ‘Č ynăĄBĘ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : CWĲ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ

Sy’ąĂ dŇ xČę ’Č =tŇ ’Ć dŇ xăČ =rBĆ dĂŇ wĘ MyêĳĂ BĎ hČ yx¡Ą tĘŇ pĂŇ bĘŇ C tŇ orŔ yuĂ hČ lYĆ’ăĄ ÉìBĘ
: hoĲĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ’Y¡Ą oIhČ rbĎŔ DĎhČ hŇ măĎ C‘Ŕ mĘ SĂ wĘ ’năĎ=C’BĲŁ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwyxĂ ’Ď =tŇ ’Ć
w’wbywwww.bibleist.ru
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ìŇ yrĆŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉC‘mĘ SĲĎ wĘ yUĂŔ ‘Č ÉìynĆÄpĎŇ lĘ CbąŇ SĘ yĲĄwĘ M‘ĎÂ=’obŇ mĘ JĂ ìŇ ylĆ ’Ą ţ C’obăŇ yĎwĘ 31

M‘¡ĎYĘ bĂŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ MyWĂŔ ‘Ł hŇ UĎ hăĄ ÉMhĆ ypĂŇ BĘ MybąĂŇ gĎŇ‘Ğ=yJĲĂ CWĳ ‘ĞyĲČ âlă Mt¡ĎŇ o’wĘ
ÉC‘mĘ SĲĎ wĘ NGĳĄnČ bŇ TăĂ mĄ C loq¡ hŇ p¿ĄŇ yĘ MybĂŔ gĎŇ‘Ğ rySăĂ JĘ ÉMhĆ lĎ ìąŇ eĘ hĂ wĘ : ëŇ lĲĄ hŁ MB¿Ď lĂ 32

yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ yăĎwĘ hŇ ’ĎŔ bĎŇ hŇ eăĄhĂ H’ĳĎ bŇŁ bĘŇ C : MtĲĎŇ o’ Mn¡Ď y’Ą MyW¿Ă ‘Ł wĘ ìŇ yrĆŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć 33

: MkĲĎŇ otŇ bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ ’yb¡ĂŇ nĎ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ y‘ăĄor=l‘Č ’b¡ĄŇ eĎhĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ dl, 2

yohą hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď hŇ J¿Ł My‘ĂÁ rŁ lĎ MhĆÄ ylĄ ’Ğ žêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ’băĄŇ eĎhĂ
: My‘ĲĂrŁ hĲĎ C‘¡rĘyĂ N’Ň ~ŔŁ hČ ’olă hĞ MtĎŔ o’ My‘ăĂrŁ ÉCyhĎ rSąĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ=y‘ĲĄrŁ
N’Ň ~¡Ł hČ CxBĳĎ zĘêĂ hŇ ’¡Ď yrĂBĘ hČ CSBĎŔ lĘ êĂ rmĆ ~ăĆhČ =tŇ ’Ć wĘ ÉClkĄÄ ’Ň êŁ bŇ lĆ xąĄ hČ =tŇ ’Ć 3

MtĆę ’Ň jĄ rĂ=âlĲ hŇ lăĎ oxhĲČ =tŇ ’Ć wĘ MêĆÁ qĘ EČxĂ âlÄ žtolxĘ eČhČ =tŇ ’ĲĆ : C‘Ĳ rĘtĂŇ âl¿ 4

=tŇ ’Ć wĘ MtĆŔ bŇŁ SĲĄ hĞ âlă ÉtxČ DČÄ eĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MêĆŔ SĘ bČŇ xĞ âlă ÉtrĆBĆÄ SĘ eĂ lČ wĘ
hŇ nĎ yY¡ĆCpŇ êĘ wČ : ëŇ rĆpĲĎŇ bĘŇ C Mt¡ĎŇ ’Ł Mt¿ĆŇ ydĂŇ rĘ hŇ qËĎzĘxĎ bĘŇ C MêĳĆSĘ uČ bĂŇ âlă tŇ dĆŇ b¡ĆŇ ’Ł hĲĎ 5

CGąSĘ yĂ : hŇ nĎ yYĲĆ CpŇ êĘ wČ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ =lkĎŇ lĘ hŇ lËĎ kĘŇ ’Ď lĘ hŇ nĎ yyÌĆhĘ êĲĂ wČ hŇ ‘ĳĆrŁ ylăĂ BĘ mĂ 6

ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ynąĄjĘ =lJĎ l‘ČÄ wĘ hŇ mĳĎ rĎ hŇ ‘ăĎbĘŇ GĂ =lJĎ l‘¡ČwĘ MyrĂŔ hĎ hăĆ =lkĎŇ BĘ ÉynĂ ’Ň YŁ
rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć C‘¡mĘ SĂ My‘ĂŔ rŁ NkăĄŇ lĎ : SuĲĄbČŇ mĘ Ny’¿ĄwĘ Sr¡ĄoD Ny’¿ĄwĘ ynĂŔ ’Ň YŁ CYpăŇŁ nĎ 7

ű ynăĂ’Ň YŁ =tŇ oyĲhĹ N‘Č yăČ âlă =M’Ă hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű M’ăĚ nĘ ynĂ ’ĎÁ =yxČ : hoĲĎhyĘ 8

hŇ ‘ĆŔ rŁ Ny’ăĄmĄ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ IąČxČ =lkĎŇ lĘ hŇ lĎÁkĘŇ ’Ď lĘ ynĂÄ’Ň YŁ žhnĎ yyĆhĘ êĲĂ wČ zbČÃ lĎ
âl¿ yn¡Ă’Ň YŁ =tŇ ’Ć wĘ MtĎŔ o’ ÉMy‘Ă rŁ hĲĎ C‘ąrĘIĂwČ ynĳĂ’Ň YŁ =tŇ ’Ć y‘¡ČrŁ CS¿ rĘdĲĎŇ =âlwĘ
rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ My‘ĂŔ rŁ hĲĎ ÉNkĄŇ lĎ : C‘Ĳ rĎ 9, 10

ÉMyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ MdĎę IĎmĂ ynăĂ’Ň YŁ =tŇ ’Ć yêÌĂ SĘ rČdĲĎŇ wĘ My‘ĂÁ rŁ hĲĎ =l’Ć ynĂÄ nĘ hĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ
MhĆŔ yjĂ mĂ ÉynĂ ’Ň YŁ yêąĂ lĘ ~Č hĂ wĘ MtĳĎŇ o’ My‘¡ĂrŁ hĲĎ dŇ o‘Ë C‘¿rĘyĂ=âlĲ wĘ N’Ň YŔŁ tŇ o‘ărĘmĲĄ

: hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Mh¡Ć lĎ íyy¿ĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ
: MyêĲĂ rĘuČ bĂŇ C yn¡Ă’Ň YŁ =tŇ ’Ć yê¿Ă SĘ rČdĲĎŇ wĘ ynĂ ’Ďě =ynĂ nĘ hĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł yJËĂ 11

NJ¡Ą tŇ oSŔ rĎpĘŇ nĂ Éon’Ň YŁ =ëŇ otĲŇ bĘŇ otąŇ oyhĹ=MoyĲBĘ orÁ dĘŇ ‘Ć hŇ ‘ĆÄ rŁ žtrČuĎ bČŇ JĘ 12

CYpăŇŁ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉtmŁ oqUĘ hČ =lJĎ mĂ MhĆę tĘŇ ’Ć yêăĂ lĘ ~Č hĂ wĘ ynĳĂ’Ň YŁ =tŇ ’Ć ruăĄbČŇ ’Ğ
=NmĂ ÉMyêĂ YĘ BČ qĂ wĘ MyUĂę ‘ČhĲĎ =NmĂ MytăĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : lpĲĆŇ rĎ‘ĞwĲČ N¡Ďn‘Ď Moy¿BĘ MSĎŔ 13

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄhĎ =l’Ć ÉMytĂŇ y‘Ă rĘC MtĳĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l’Ć Myt¡ĂŇ ’Ł ybĲĂŇ hĞ wČ tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ
MtĎŔ ’Ł hŇ ‘ăĆrĘ’Ć ÉboF=hŇ ‘ĆrĘmĂ BĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¿ĄŇ SĘ omĲ lk¡ŇŁ bĘŇ C MyqĂě ypĂŇ ’ĞBĲĎ 14

bŇ oFŔ hŇ wĆnăĎBĘ ÉhnĎYĘ BČ rĘêĂ MSąĎ MhĳĆ wĄnĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=MorĲmĘ yr¿ĄhĎ bĘŇ C
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15 ynăĂ’Ğ wĲČ ÉynĂ ’Ň YŁ hŇ ‘ąĆrĘ’Ć ynĂÄ’Ğ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿ĄhĎ =l’Ć hŇ nĎ y‘¡ĆrĘêĂ NmËĄ SĎ hŇ ‘¿ĆrĘmĂ C
16 tŇ xČ DăČeĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉSuĄbČŇ ’Ğ tŇ dĆŇ bąĆŇ ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MYĄŔ yBĂ rĘ’Č

hŇ nÌĎmĄ èĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ qEĳĄxČ ’Ğ hŇ l¡Ď oxhČ =tŇ ’Ć wĘ SbŔŁ xĹ’ĲĆ tŇ rĆBăĆSĘ eĂ lČ wĘ bŇ ySĂŔ ’Ď
17 rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł ynĂŔ ’Ň YŁ hŇ nĎêăĄ’Č wĘ : TjĲĎ SĘ mĂ bĘŇ hŇ eĎ‘¿ĆrĘ’Ć dŇ ym¡Ă SĘ ’Č hŇ qËĎzĎxĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ
18 T‘ăČmĘ hČ : MydĲĂŇ Cê‘ČlĲĎ wĘ Myl¡Ă y’Ą lĲĎ hŇ WĆŔ lĎ hŇ WăĆ =NyBĲĄ ÉTpĄŇ SŁ ynąĂnĘ hĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ

MkĳĆŇ ylĄ gĘŇrČBĘ Cs¡ mĘ rĘêĂ MkĆŔ y‘ĄrĘmĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ C‘Ŕ rĘêĂ ÉboFhČ hŇ ‘ąĆrĘUĂ hČ MJĆę mĂ
19 ynĳĂ’Ň YŁ wĘ : NCWĲ jŁ rĘêĂ Mk¡ĆŇ ylĄ gĘŇrČBĘ MyrĂŔ tĎŇ oeăhČ Ét’Ą wĘ CêŔ SĘ êĂ MyĂmăČ=‘qČ SĘ mĂ C

: hŇ nĎ yêĲĆSĘ êĂ Mk¡ĆŇ ylĄ gĘŇrČ Wj¿Č rĘmĂ C hŇ nĎ y‘ĆŔ rĘêĂ ÉMkĆŇ ylĄ gĘŇrČ smąČ rĘmĂ
20 ÉyêĂ TĘ pČŇ SĲĎ wĘ ynĂ ’Ďě =ynĂ nĘ hĂ MhĳĆ ylĄ ’Ğ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł NkĄę lĎ
21 CpŇ DŔŁ hĘ êĆ ÉPtĄŇ kĎŇ bĘŇ C dŇ YąČ BĘ N‘Č yČę : hŇ zĲĎrĎ hŇ W¡Ć Nyb¿ĄŇ C hŇ yĎŔrĘbĂŇ hŇ WăĆ =NyBĲĄ

=l’Ć hŇ nĎt¡ĎŇ o’ MtËĆŇ oYypĂŇ hĞ rSÌĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ tŇ olĳ xĘ eČhČ =lJĎ Cx¡ GĘ nČêĘ Mk¿ĆŇ ynĄrĘqČ bĘŇ C
22 NyB¿Ą yêĂŔ TĘ pČŇ SăĎ wĘ zbĳČŇ lĎ dŇ o‘¡ hŇ nĎ yy¿ĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ ynĂŔ ’Ň YŁ lĘ yêăĂ ‘Ę SČ ohwĘ : hŇ YĎ CxĲ hČ
23 yDăĂbĘŇ ‘Č tŇ ’¡Ą NhĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ ‘ăĎrĎwĘ ÉdxĎ ’Ć hŇ ‘ąĆrŁ MhĆÁ ylĄ ‘Ğ ytĂÄ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : hŇ WĲĆ lĎ hŇ W¡Ć
24 hŇ yąĆhĘ ’ĲĆ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ wĲČ : hŇ ‘ĲĆrŁ lĘ Nh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=’ChĲ wĘ MtĎŔ ’Ł hŇ ‘ăĆrĘyĂ ’Chť dŇ ywĳĂdĎŇ

: yêĂ rĘBĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ MkĳĎŇ otŇ bĘŇ ’yWăĂ nĎ dŇ w¡ĂdĎŇ yD¿ĂbĘŇ ‘Č wĘ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉMhĆ lĎ
25 CbąŇ SĘ yĲĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ hŇ ‘¡ĎrĎ=hŇ IĲĎxČ yê¿Ă BČ SĘ hĂ wĘ MolŔ SĎ tŇ yrăĂBĘ ÉMhĆ lĎ yêąĂ rČkĎŇ wĘ
26 yt¡ĂŇ ‘ĎbĘŇ GĂ tŇ ob¿Ň ybĂŇ sĘ C MtËĎŇ o’ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : MyrĲĂ‘Ď IĘBČ Cn¡SĘ yĲĎwĘ xTČ bĆŔ lĎ ÉrBĎ dĘŇ UĂ bČŇ sŘ21

27 Z‘ĄÄ žNtČŇ nĎ wĘ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ k¡ĎŇ rĎbĘŇ ym¿Ą SĘ GĂ oêŔ ‘Ă BĘ ÉMSĆ GĆÄhČ yêąĂ dĘŇ rČohĲ wĘ hŇ kĳĎŇ rĎBĘ
xTČ bĳĆŇ lĎ Mt¡ĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č Cy¿hĎ wĘ HlĎŔ CbŇ yĘ NêăĄêĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ oyęrĘjĂ =tŇ ’Ć hŇ dĆÁ vĎ hČ
dŇ I¡ČmĂ MyêĂŔ lĘ ~Č hĂÄ wĘ MQĎŔ ‘Ě tŇ oTă mŁ =tŇ ’Ć ÉyrĂbĘŇ SĂ BĘ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĲĘ

28 âlă ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ I¿ČxČ wĘ MyĂŔoGlČ ÉzBČ dŇ o‘¿ CyÄhĘ yĲĂ=âlwĘ : MhĲĆ BĎ Myd¿ĂŇ bĘŇ ‘ĲŁ hĎ
29 MSĳĄ lĘ ‘F¡Ď mČ MhËĆ lĎ yt¿ĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ xTČ b¡ĆŇ lĎ Cb¿Ň SĘ yĲĎwĘ MlĳĄ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ

: MyĲĂoGhČ tŇ U¿Č lĂ JĘ dŇ o‘¡ C’¿ WĘ yĂ=âlĲ wĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ Éb‘ĎrĎ ypąĄŇ sĚ’Ğ dŇ o‘Á CyÄhĘ yĲĂ=âlwĘ
30 M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉyUĂ ‘Č hŇ UĎ hĄę wĘ MêĳĎ’Ă Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ hoËĎhyĘ ynÌĂ’Ğ yJăĂ C‘ę dĘŇ yĲĎwĘ
31 MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉynĂ ’Ğ MêĳĆ’Č MdăĎŇ ’Ď yt¡ĂŇ y‘Ă rĘmČ N’Ň Y¿Ł ynËĂ’Ň YŁ Nê¿Ą’Č wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ

hl : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ
2, 3 oQę êĎrĘmăČ’Ď wĘ : wylĲĎ ‘Ď ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ ry‘ĳĂWĄ rhăČ =l‘Č ìŇ yn¡ĆjĎ MyW¿Ă MdĎě ’Ď =NBĆ

ìŇ ylĆŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ yTąĂ nĎ wĘ ry‘ĳĂWĄ =rhČ ìŇ yl¡Ć ’Ą yn¿ĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
4 hŇ măĎ mĎ SĘ hŇ ê¡Ď’Č wĘ MyWĂŔ ’Ď hŇ BăĎ rĘxĎ ÉìyrĆÄ ‘Ď : hŇ UĲĎ SČ mĘ C hŇ m¿Ď mĎ SĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ C
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rG¿ĄêČ wČ MlĎŔ o‘ tŇ băČŇ y’Ą ÉìlĘ tŇ oyąhĹ N‘Č yČę : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ ê¡Ď ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ hŇ yĳĆhĘ tĲĂŇ 5

NkăĄŇ lĎ : ZqĲĄ Nw¿Ł ‘Ğ tŇ ‘¡ĄBĘ MdĎŔ y’Ą tŇ ‘ăĄBĘ bŇ rĆxĳĎ=ydĄŇ yĘ=l‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć 6

âl¿ =M’Ă ìŇ pĳĆŇ DĞrĘyĂ MdăĎŇ wĘ ì¡Ň WĘ ‘Ć’ĲĆ Md¿ĎŇ lĘ =yJĲĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ
hŇ mĳĎ mĎ SĘ C hŇ m¡Ď mĘ SĲĂ lĘ ry‘ĂŔ WĄ rhăČ =tŇ ’Ć ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ pĲĆŇ DĞrĘyĂ Md¿ĎŇ wĘ tĎŇ ’Ň n¡ĄWĎ MdËĎŇ 7

ìŇ ytąĆŇ o‘bĘŇ GĂ wylĳĎlĎ xĞ wyr¡ĎhĎ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň QĄ mĂ C : bŇ SĲĎ wĎ rb¿ĄŇ ‘Ł CeU¡Ć mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ 8

ÉMlĎ o‘ tŇ omą mĘ SĲĂ : MhĲĆ bĎŇ Cl¿ jĘ yĂ bŇ rĆx¡Ć=ylĄ lĘ xČ ìŇ yqĆŔ ypĂŇ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉìytĆÄ o’gĄŇ wĘ 9

ìŇ rĘmĎ ’Ğ ţ N‘Č yăČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ nĎbĘŇ SČ ytĄŇ âlă ìŇ yr¡Ć‘Ď wĘ ìŔ nĘ êĆ’Ć 10

ho¡ĎhywĲČ hĎ CnĳSĘ rČywĲĂ hŇ nĎ yy¡ĆhĘ tĲĂŇ yl¿Ă tŇ oYË rĎ’ĞhĲĎ yêÌĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ MyĂÁoGhČ ynĄÄSĘ =tŇ ’Ć
ÉìjĘ ’Č JĘ ytĂŇ yWĂę ‘Ď wĘ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ NkăĄŇ lĎ : hŇ yĲĎhĎ MS¿Ď 11

rS¿Ć ’ĞJĲČ Mb¡ĎŇ yêĂ ‘Ę d¿ČŇ onwĘ MBĳĎ ìŇ yt¡ĆŇ ’Ď nĘ vĂ mĂ hŇ tĎŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ìŔ tĘŇ ’ăĎ nĘ qĂ kĘŇ C
rS¿Ć ’Ğ ìŇ ytĆę oY’ĲĎ nĎ=lJĎ =tŇ ’Ć ű yêĂ ‘Ę măČ SĎ ůhoĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÈêĎ‘Ę dČŇ yĎwĲĘ : ìŇ TĲĆ jĘ SĘ ’Ć 12

: hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Cn¡êĘ nĂ Cnl¿Ď hŇ mĎ mĄ SĎ ű rmăŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yr¿ĄhĎ =l‘Č êĎrĘmËČ’Ď
: yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ yn¡Ă’Ğ MkĳĆŇ yrĄbĘŇ DĂ yl¡Č ‘Ď Mê¿ĆrĘêČ‘Ę hČ wĘ MkĆŔ ypĂŇ BĘ ÉylČ ‘Ď ClyDąĂgĘŇêČ wČ 13

hŇ m¡Ď mĎ SĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉxČ mÄŁ WĘ JĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł 14

hŇ mĎ m¡Ą SĎ =rSĆ ’Ğ l‘¿Č l’ËĄ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ tŇ lÌČ xĘ nČlĘ ìÁ tĘŇ xĎÄ mĘ WĂ JĘ : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ 15

C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ HQĎŔ JĚ ModăŇ ’Ĺ=lkĎŇ wĘ Éry‘Ă WĄ =rhČ hŇ yąĆhĘ tĲĂŇ hŇ mĎÄ mĎ SĘ ëŇ QĳĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ NJăĄ
yrăĄhĎ =l’Ć ’b¡ĄŇ eĎhĂ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ wl
ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉyrĄhĎ êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 2

hŇ S¡Ď rĎomĲ lĘ MlĎŔ o‘ tŇ omă bĎŇ C x’ĳĎ hĆ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ bŇ yËĄo’hĲĎ rmÌČ ’Ď N‘Č yăČ hoĂŔhyĹ
N‘Č yăČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł êĎŔ rĘmČ ’ĲĎ wĘ ’băĄŇ eĎhĂ ÉNkĄŇ lĎ : CnQĲĎ hŇ tĎŇ yĘh¿Ď 3

tŇ yrăĂ’Ą SĘ lĂ ÉhSĎ rĎomĲ MkąĆŇ tĘŇ oyhĘ lĲĂ bŇ ybĂę iĎ mĂ MkĆÁ tĘŇ ’Ć PŇ ’ÄŁ SĎ wĘ žtoUSČ N‘Č yČÃBĘ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄhĎ ÉNkĄŇ lĎ : M‘ĲĎ=tŇ BČ dĂŇ wĘ NoS¡ lĎ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č ClË ‘ĞêĲĄ wČ MyĂŔoGhČ 4

tŇ o‘Á bĎŇ GĘ lČ wĘ MyrĂÄ hĎ lĆ hŇ oĂhyĹţ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ
rSĆÄ ’Ğ tŇ obŔ zĎ‘ĹeĆhČ MyrăĂ‘ĎlĲĆ wĘ ÉtommĘ èĲŁ hČ tŇ obąŇ rĎxĽlĲĆ wĘ tŇ oyę’Ď GĄlČ wĘ MyqăĂ ypĂŇ ’ĞlĲĎ

: bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ rS¿Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ lĂ gŇ‘ČlČŔ lĘ C ÉzbČŇ lĘ CyąhĎ

yêĂ rĘBËČ dĂŇ yt¿ĂŇ ’Ď nĘ qĂ S’ĄÄ BĘ âlţ=M’Ă ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 5

MhĆ lĎ ţ ű yYăĂ rĘ’Č =tŇ ’Ć =CnĲ tĘŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ ’QĳĎ JĚ ModăŇ ’Ĺ=l‘Č wĘ My¡ĂoGhČ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ =l‘Č
HS¡Ď rĎgĘŇmĂ N‘Čm¿Č lĘ SpĆŇ nĆŔ T’ăĎ SĘ BĂ ÉbbĎŇ lĄ =lJĎ tŇ xąČ mĘ WĂ BĘ hŇ SĎÁ rĎomÄ lĘ
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6 tŇ o‘bĎŇ GĘ lČ wĘţ MyrăĂhĎ lĆ êĎÃ rĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ măČ dĘŇ ’Č =l‘Č ’b¡ĄŇ eĎhĂ NkĄě lĎ : zbĲČŇ lĎ
ÉytĂŇ mĎ xĞbĲČŇ C ytąĂŇ ’Ď nĘ qĂ bĘŇ ynĂÄ nĘ hĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ tŇ oyÁ’Ď GĄlČ wĘ MyqĂÄ ypĂŇ ’ĞlĲĎ

7 hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MtĲĆŇ ’Ň WĎ nĘ My¡ĂoG tŇ U¿Č lĂ JĘ N‘Č yËČ yêĂ rĘBČŔ DĂ
hŇ UĎ h¡Ą bŇ ybĂŔ iĎ mĂ MkăĆŇ lĎ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ âlą =M’Ă ydĳĂŇ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň WăĎ nĎ yn¡Ă’Ğ

8 Mk¿ĆŇ yĘrĘpĆŇ C CnêĄŔ êĂ MkăĆŇ jĘ nĘ ‘Č É l’Ą rĎWĘ yĂ yrąĄhĎ MêĆÂ’Č wĘ : C’vĲĎ yĂ Mt¡ĎŇ UĎ lĂ JĘ
9 ytĂŇ ynăĂpĎŇ C MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ynăĂnĘ hĂ yJ¡Ă : ’obĲŇ lĎ Cb¡Ň rĘqĄ yJ¿Ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘ČlĘ C’¡ WĘ êĂ

10 tŇ yB¿Ą =lJĎ MdĎŔ ’Ď ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ytąĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ : MêĲĆ‘Ę rČzĘnĂ wĘ Mê¡ĆdĘŇ bČŇ ‘ĹnĲĆwĘ MkĆŔ ylĄ ’Ğ
11 ytÌĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ : hŇ nĎ ynĲĆBĎ êĂ tŇ ob¡Ň rĎxĽhĲĆ wĘ MyrĂŔ ‘ĎhĲĆ ÉCbŇ SĘ nĲŁ wĘ hŇ ŁQĳ JĚ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

MkĆę ytĄŇ omĲ dĘŇ qČ JĘ MkĆÁ tĘŇ ’Ć yêĂÄ bĘŇ SČ ohwĘ CrĳpĎŇ C CbăŇ rĎwĘ hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ
12 MkĆÄ ylĄ ‘Ğ žyêĂ kĘŇ lČ ohĲ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ MkĆŔ ytĄŇ SăŁ ’Ň rĂmĲĄ ÉytĂŇ bŇŁ TĲĂ hĄ wĘ

PŇ s¿Ă otŇ =âlĲ wĘ hŇ lĳĎ xĞ nĲČlĘ Mh¡Ć lĎ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ ìŇ CSŔ rĄywĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ yUąĂ ‘Č=tŇ ’Ć MdĎÁ ’Ď
: MlĲĎ JĘ SČ lĘ dŇ o‘¡

13 yêĂ ’Ď Md¡ĎŇ ’Ď tŇ lĆ k¿ĆŇ ’Ł MkĆŔ lĎ MyrăĂmĘ ’ĲŁ N‘Č yČ ť hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
14 âlă Ky¡řwgw dŇ o‘Ŕ ylĂ kĘŇ ’Ň tăŇŁ =âl ÉMdĎŇ ’Ď NkĄę lĎ : tŇ yyĲĂhĎ Ky¡řwg tŇ lĆ J¿Ć SČ mĘ C
15 tŇ UăČ lĂ JĘ Édo‘ ëŇ yĂląČ ’Ą ‘Č ymĂÄ SĘ ’Č =âlĲ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ dŇ o‘ĳ=ylVkř t

M’¡Ě nĘ dŇ o‘Ŕ ylĂ SăĂ kĘŇ tČŇ =âlĲ ÉKyřwÄgw dŇ o‘ĳ=y’Ă WĘ tĂŇ âlă MyU¡Ă ‘Č tŇ j¿Č rĘxĆ wĘ MyĂŔoGhČ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ

16, 17 MybăĂŇ SĘ yĲŁ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ yBąĄ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
hŇ DĎŔ eĂ hČ Ét’Č mĘ TĚ JĘ MtĳĎŇ olylĲĂ ‘ĞbĲČŇ C MJ¡Ď rĘdČŇ BĘ HtĎŔ o’ C’ă UĘ TČ yĘwČ MtĎŔ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č

18 =rSĆ ’Ğ MD¡ĎhČ =l‘Č MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉytĂŇ mĎ xĞ ëŇ jąŁ SĘ ’Ć wĲĎ : ynĲĎpĎŇ lĘ MJ¡Ď rĘdČŇ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ
19 MyĂŔoGBČ ÉMtĎŇ ’Ł ZypąĂŇ ’Ď wĲĎ : hĎ C’Ĳ UĘ TĂ Mh¡Ć ylĄ CQgĂŇbĘŇ C ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č CkăŇ pĘŇ SĲĎ
20 ÉMyĂoGhČ =l’Ć ’obę IĎwČ : MyêĲĂ TĘ pČŇ SĘ Mt¡ĎŇ olylĲĂ ‘ĞkĲČŇ wĘ MJ¿Ď rĘdČŇ JĘ tŇ oYĳrĎ’ĞBĲĎ Cr¡EĎIĂwČ

hoăĎhyĘ=M‘Č ÉMhĆ lĎ rmąŁ ’ĹBĲĆ ySĳĂ dĘŇ qĎ MSăĄ =tŇ ’Ć Cl¡ QĘ xČ yĘwĲČ MSĎŔ C’BăĎ =rSĆ ’Ğ
21 ÉChClQĘ xĂ rSąĆ ’Ğ ySĳĂ dĘŇ qĎ MSăĄ =l‘Č lm¡Ł xĘ ’Ć wĲĎ : C’YĲĎ yĎ oY¡ rĘ’Č mĲĄ C hŇ QĆ ’ĄŔ
22 rmăŁ ’Ĺ NkĄÂ lĎ : hŇ UĎ SĲĎ C’B¿Ď =rSĆ ’Ğ My¡ĂoGBČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ

tŇ yBăĄ hŇ W¡Ć ‘Ł yn¿Ă’Ğ MkËĆŇ nĘ ‘ČmČ lĘ âlÌ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ lĘ
MtĆŇ ’Ň B¿Ď =rSĆ ’Ğ My¡ĂoGBČ MêĆŔ lĘ QČ xĂ rSăĆ ’Ğ ÉySĂ dĘŇ qĎ =MSĲĄ lĘ =M’Ă yJąĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
MV
’"sb ,yrq ylĂ JĘ SČ tĘ ,bytk ylĂ èĘ kČ tĘ v.14 .yrq ëyĂyČogwĘ ,bytk ëyĄogwĘ v.14 .yrq ëyĂyČoG ,bytk ëyĄoG v.13 .wl

.yrq ëyĂyČogwĘ ,bytk ëyĄogwĘ v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ylĂ JĘ SČ tĘ
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Mê¡ĆlĘ QČ xĂ rS¿Ć ’Ğ MyĂŔoGBČ É lQĎ xĚmĘ hĲČ lodę GĎhČ ymăĂ SĘ =tŇ ’Ć yêĂÂSĘ DČqĂ wĘ : MSĲĎ 23

yS¿Ă dĘŇ uĲĎhĂ BĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ MyĂÁoGhČ C‘Ä dĘŇ yĲĎwĘ MkĳĎŇ otŇ BĘ
Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă YĘ BČ qĂ wĘ MyĂŔoGhČ =NmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêąĂ xĘ qČ lĲĎ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ Mk¡ĆŇ bĎŇ 24

sŘ22 MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ yêÌĂ qĘ rČzĲĎwĘ : MkĲĆŇ tĘŇ mČ dĘŇ ’Č =l’Ć Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ =lJĎ mĂ 25

rh¿Ą TČ ’Ğ Mk¡ĆŇ ylĄ CQ¿ GĂ =lJĎ mĂ C MkËĆŇ ytĄŇ o’Ĳ mĘ TĚ lJÌŁ mĂ MêĳĆrĘhČ TĘ C Myr¡ĂohTĘ MyĂm¿Č
MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ NêăĄ’Ć hŇ S¡Ď dĎŇ xĞ xČ Cr¿wĘ SdĎŔ xĎ bŇ lăĄ ÉMkĆŇ lĎ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć 26

=tŇ ’Ć wĘ : rWĲĎ BĎ bŇ l¿Ą Mk¡ĆŇ lĎ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ MkĆŔ rĘWČ BĘ mĂ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ bŇ ląĄ =tŇ ’Ć ytĂÁ rŁ sĂÄ hĞ wĲČ 27

yT¿Č jĎ SĘ mĂ C CkŇ lĄŔ êĄ ÉyuČ xĚBĘ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ ytĂŇ yWĂę ‘Ď wĘ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ NêăĄ’Ć yx¡Ă Cr
MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ MêăĆbĘŇ SČ ywĲĂ : MtĲĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ Cr¡mĘ SĘ êĂ 28

MkĆŔ tĘŇ ’Ć yêăĂ ‘Ę SČ ohwĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ykĂŔ nŁ ’ăĎ wĘ M‘ĎŔ lĘ ÉylĂ MtĆŇ yyąĂhĘ wĲĂ 29

Nê¿Ą’Ć =âlĲ wĘ otŔ ’Ł ytăĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ ÉNgĎŇDĎhČ =l’Ć ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ o’Ĳ mĘ TĚ lJ¡Ł mĂ
N‘ČmČę lĘ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ tŇ b¡ČŇ CntĘŇ C Z‘ĄŔ hĎ yrăĂjĘ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ : bŇ ‘ĲĎrĎ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ 30

=tŇ ’Ć ÉMêĆrĘkČŇ zĘC : MyĲĂoGBČ bŇ ‘¡ĎrĎ tŇ j¿Č rĘxĆ dŇ o‘Ë Cx¿ qĘ tĂŇ âlă rSĆ ’Ğ ţ 31

MkĆŔ ynĄpĘŇ BĂ ÉMtĆŇ TŁ qĲŁ nĘ C MybĳĂŇ oT=âlĲ rSăĆ ’Ğ Mk¡ĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmČ C My‘ĂŔ rĎhĲĎ MkăĆŇ ykĄŇ rĘDČ
ÉM’ĚnĘ hŇ WĆę ‘Ł =ynĲĂ ’Ğ MkăĆŇ nĘ ‘ČmČ lĘ âlÌ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ‘ĞoêĲ l‘¡ČwĘ MkĆŔ ytĄŇ năŁ wŁ ‘Ğ l‘Č ť 32

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘDČmĂ CmË lĘ JĲĎ hĂ wĘ CSoBÌ MkĳĆŇ lĎ ‘d¡ČŇ CĎyĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ

MkĳĆŇ ytĄŇ onĲ wŁ ‘Ğ lJ¡Ł mĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć yrăĂhĞTĲČ ÉMoyBĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 33

dŇ bĳĄŇ ‘ĎêĲĄ hŇ U¡Ď SČ eĘ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ : tŇ obĲŇ rĎxĽhĲĆ Cn¡bĘŇ nĂ wĘ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ SČÄ ohĲ wĘ 34

ÉCzQĄ hČ ZrĆ’ąĎhĎ Crę mĘ ’ĲĎ wĘ : rbĲĄŇ o‘=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇ mĎŔ mĎ SĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ rSăĆ ’Ğ tŇ xČ êČ ť 35

tŇ os¡ rĎhĹeĆhČ wĘ tŇ oU¿ SČ nĘ hĲČ wĘ tŇ obËŇ rĄxĽhĲĆ MyrÌĂ‘ĎhĲĆ wĘ NdĆŇ ‘ĳĄ=NgČŇJĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ hŇ UĎŔ SČ eĘ hČ
ű yJăĂ ůMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ybĂŇ sĘ ÈCr’ĞèĲĎ yĲĂ rSăĆ ’Ğ MyĂęoGhČ C‘ădĘŇ yĲĎwĘ : CbŇ SĲĎ yĎ tŇ or¿CYBĘ 36

yêĂ rĘB¿Č DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ hŇ UĳĎ SČ eĘ hČ yêĂ ‘Ę T¡Č nĎ tŇ osŔ rĎhĹeăĆhČ ÉytĂŇ ynĂÄBĎ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ
: ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď wĘ

tŇ oWă ‘ĞlĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ lĘ Sr¿ĄDĎ’Ă tŇ ’Ň zËŁ dŇ o‘ę hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 37

ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ N’Ň YąŁ JĘ MySĂę dĎŇ qĲĎ N’Ň YăŁ JĘ : MdĲĎŇ ’Ď N’Ň ~¡Ł JČ MtËĎŇ ’Ł hŇ B¿Ć rĘ’Č MhĳĆ lĎ 38

C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MdĳĎŇ ’Ď N’Ň YăŁ tŇ o’¡ lĄ mĘ tŇ obŔ rĄxĽhĲĆ MyrăĂ‘ĎhĲĆ ÉhnĎ yyĆÄhĘ êĲĂ NJąĄ hĎ ydĆŔ ‘Ğomă BĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ

htyh
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zl hŇ ‘ĳĎqĘ BĂ hČ ëŇ otăŇ BĘ ynĂ x¡Ą ynĂ yĘwČ hoĎŔhyĘ xČ CrăBĘ ÉynĂ ’ĄÄ YĂ oIĲwČ ůhoĎhyĘ=dŇ yČ ÈylČ ‘Ď hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ
2 hŇ eĄÄhĂ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ynĂ r¿ČybĂŇ ‘ĹhĲĆ wĘ : tŇ omĲ YĎ ‘Ğ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ ’yh¡Ă wĘ
3 ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ tŇ oS¿ bĄŇ yĘ hŇ e¡ĄhĂ wĘ hŇ ‘ĎŔ qĘ BĂ hČ ynăĄjĘ =l‘Č Éd’Ł mĘ tŇ oBą rČ

hŇ ê¿Ď’Č ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rmČě ’Ł wĲĎ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ omă YĎ ‘ĞhĲĎ hŇ nĎ yy¡ĆxĘ tĂŇ hĞ MdĎě ’Ď =NBĆ
4 MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ omă YĎ ‘ĞhĲĎ =l‘Č ’b¡ĄŇ eĎhĂ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : êĎ‘Ę dĲĎŇ yĎ
5 hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ tŇ oSŔ bĄŇ yĘhČ ÉtomYĎ ‘ĞhĲĎ
6 žyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MtĲĆŇ yyĂxĘ wĂ xČ Cr¡ MkËĆŇ bĎŇ ’yb¿ĂŇ mĄ ynĂÁ’Ğ hŇ eĄÄhĂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ om¡ YĎ ‘ĞlĲĎ

yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ ro‘Ŕ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ yêąĂ mĘ rČqĲĎ wĘ rWĎę BĎ MkăĆŇ ylĄ ‘Ğ ytÌĂŇ lĄ ‘ĞhĲČ wĲĘ MydĂÁ GĂ MkĆÄ ylĄ ‘Ğ
7 rSăĆ ’ĞJĲČ ytĂŇ ’Ň B¡Ą nĂ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ MtĳĆŇ yyĂxĘ wĂ xČ Cr¡ MkËĆŇ bĎŇ

MYĆ‘¡Ć tŇ omŔ YĎ ‘Ğ CbăŇ rĘqĘ êĂ wČ S‘ČrČŔ =hŇ eĄhĂ wĘ Éy’Ă bĘŇ eĲĎhĂ JĘ loqą =yhĂ yĘwĲČ ytĂŇ yCĳĄYĚ
8 MrÌČqĘ IĂwČ hŇ lĎŔ ‘Ď rWăĎ bĎŇ C ÉMydĂŇ GĂ MhąĆ ylĄ ‘Ğ=hŇ eĲĄhĂ wĘ ytĂŇ y’ĂÁ rĎwĘ : omĲ YĘ ‘Č=l’Ć
9 ’b¡ĄŇ eĎhĂ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ BĎ Ny’¿Ą xČ Cr¡wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ ro‘¡ MhËĆ ylĄ ‘Ğ

ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ xČ CrÁ hĎ =l’Ć ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MdĎŇ ’Ď ţ=NbĆŇ ’băĄŇ eĎhĂ xČ CrĳhĎ =l’Ć
: CyĲxĘ yĲĂwĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myg¿ĂŇ CrhĞBĲČ yxËĂ pĘŇ C xČ CrŔ hĎ y’Ă BăŁ ÉtoxCr ‘BąČ rĘ’Č mĲĄ hoĂęhyĹ

10 =l‘Č ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ CyęxĘ IĲĂwČ xČ CrÁ hĎ MhĆÄ bĎŇ ž’obŇ êĎ wČ ynĂ CĳĎYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ ytĂŇ ’Ň B¡Ą eČhĂ wĘ
11 tŇ omă YĎ ‘ĞhĲĎ MdĎě ’Ď =NBĆ ůylČ ’Ą ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ =dŇ ’Ł mĘ lod¿Ň GĎ lyĂx¡Č MhĆŔ ylĄ gĘŇrČ

CnytËĄŇ omYĘ ‘Č CSÌ bĘŇ yĲĎ MyrĂę mĘ ’ĲŁ hŇ eăĄhĂ hŇ UĎ hĳĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lJĎ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
12 MhĆę ylĄ ’Ğ êĎÁ rĘmČ ’ĲĎ wĘ ’bĄÄ eĎhĂ žNkĄŇ lĎ : CnlĲĎ CnrĘz¿ČgĘŇ nĂ Cnt¡ĄŇ wĎqĘ tĂŇ hŇ d¿ĎŇ bĘŇ ’Ď wĘ

yt¿ĂŇ ylĄ ‘ĞhĲČ wĘ MkĆę ytĄŇ orĲbĘŇ qĂ =tŇ ’Ć xČ tĄÁ pŇŁ ynĂÄ’Ğ žheĄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l’Ć Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ yUĳĂ ‘Č Mk¡ĆŇ ytĄŇ orbĘŇ uĂ mĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć

13 MkËĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ol‘ĞhĲČ bĘŇ C MkĆę ytĄŇ orĲbĘŇ qĂ =tŇ ’Ć yxăĂ tĘŇ pĂŇ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ
14 Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă xĘ eČhĂ wĘ MtĆŔ yyĂxĘ wĂ ÉMkĆŇ bĎŇ yxąĂ Cr yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : yUĲĂ ‘Č Mk¡ĆŇ ytĄŇ orbĘŇ uĂ mĂ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ yêĂ rĘB¿Č DĂ hoËĎhyĘ ynÌĂ’Ğ=yJĲĂ MêĆÂ‘Ę dČŇ ywĲĂ MkĳĆŇ tĘŇ mČ dĘŇ ’Č =l‘Č

15, 16 dŇ xĎŔ ’Ć Z‘ăĄ ÉìlĘ =xqČ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
bŇ otăŇ kĘŇ C dŇ xĎŔ ’Ć Z‘ăĄ ÉxqČ lĘ C orbĄŇ xĞ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ hŇ dĎŔ ChylĲĂ ÉwylĎ ‘Ď bŇ tąŇŁ kĘŇ C

17 MtĎÁ ’Ł bŇ rČÄ qĎ wĘ : orbĄŇ xĞ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lkĎŇ wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć Z‘ăĄ ÉPsĄ oylĘ wylĎę ‘Ď
18 ÉrSĆ ’ĞkĲČŇ wĘ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ Myd¡ĂŇ xĎ ’ĞlĲČ Cy¿hĎ wĘ dŇ xĳĎ ’Ć Z‘ăĄlĘ ì¡Ň lĘ dŇ xËĎ ’Ć =l’Ć dŇ xÌĎ ’Ć

wrm’y
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: ëŇ QĲĎ hŇ QĆ ’¿Ą =hŇ mĎ Cnl¡Ď dŇ yG¿ĂtČŇ =’olĲ hĞ rmĳŁ ’Ň lĄ ì¡Ň UĘ ‘Č yn¿ĄBĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą CrămĘ ’Ň yĲŁ
Z‘ąĄ=tŇ ’Ć xČ qĄÁŁl ynĂÄ’Ğ žheĄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆę lĄ ’Ğ rBăĄ DČ 19

MtĎÄ o’ žyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ orbĘŇ xĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć =dŇ yČBĘ rSăĆ ’Ğ ÉPsĄ oy
CyÄhĎ wĘ : ydĲĂŇ yĎBĘ dŇ x¡Ď ’Ć Cy¿hĎ wĘ dŇ xĎŔ ’Ć Z‘ăĄlĘ ÉMtĂŇ yWĂ ‘ĞwĲČ hŇ dĎę ChyĘ Z‘ăĄ=tŇ ’Ć wylĎÁ‘Ď 20

MhĆę ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ ì¡Ň dĘŇ yĲĎBĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ bŇ êÌŁ kĘŇ êĂ =rSĆ ’Ğ MyYĂÁ ‘ĄhĲĎ 21

NyB¿ĄmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉxČ qĄÄŁl ynąĂ’Ğ hŇ eĄÄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
Mt¡ĎŇ o’ yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉMtĎŇ ’Ł yêąĂ YĘ BČ qĂ wĘ MSĳĎ =CkŇ lĘ hĲĎ rSăĆ ’Ğ My¡ĂoGhČ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄhĎř BĘ ÉZrĆ’ĎÄ BĎ dŇ xąĎ ’Ć yogÄlĘ MtĎŇ ’Ł ţ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : MtĲĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l’Ć 22

âlÄwĘ MyĂŔogŇ ynăĄSĘ lĂ Édo‘=hř yhy âlą wĘ ëŇ lĆ mĳĆ lĘ MQ¡Ď kĚŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ dŇ xËĎ ’Ć ëŇ lĆ mÌĆ C
ÉMhĆ ylĄ CQĲ gĂŇBĘ dŇ o‘ę C’ă UĘ TČ yĲĂ âlÌ wĘ : dŇ o‘Ĳ tŇ ok¡Ň lĎ mĘ mČ yê¿ĄSĘ lĂ dŇ o‘Ë CYx¿Ď yĄ 23

ÉMhĆ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ omĲ lJąŁ mĂ MtĎę ’Ł yêăĂ ‘Ę SČ ohwĘ MhĳĆ y‘ĄSĘ jĂ lk¡ŇŁ bĘŇ C MhĆŔ yYĄ Cuă SĂ bĘŇ C
Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ynĂě’Ğ wĲČ M‘ĎŔ lĘ ylăĂ =CyhĲĎ wĘ ÉMtĎŇ o’ yêąĂ rĘhČ TĲĂ wĘ MhĆŔ bĎŇ C’ă TĘ xĲĎ rSăĆ ’Ğ
MQĳĎ kĚŇ lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ ‘¿ĆorwĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉdwĂdĎŇ yDąĂbĘŇ ‘Č wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ 24

ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č CbăŇ SĘ yĲĎwĘ : MtĲĎŇ o’ CW¿ ‘Ď wĘ Cr¡mĘ SĘ yĂ yt¿ČŇ uŁ xĚ wĘ CkŇ lĄŔ yĄ yTăČ jĎ SĘ mĂ bĘŇ C 25

CbăŇ SĘ yĲĎwĘ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ Hb¡ĎŇ =CbŇ SĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ yDăĂbĘŇ ‘ČlĘ ÉyêĂ tČÄ nĎ rSąĆ ’Ğ
’yW¿Ă nĎ yDĂŔ bĘŇ ‘Č dŇ wăĂdĎŇ wĘ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č ÉMhĆ ynĄbĘŇ ynąĄbĘŇ C MhĆÂ ynĄbĘŇ C hŇ UĎ hĄ ţ hĎ ylĆÃ ‘Ď
MtĳĎŇ o’ hŇ yăĆhĘ yĲĂ Ml¡Ď o‘ tŇ yr¿ĂBĘ MolŔ SĎ tŇ yrăĂBĘ ÉMhĆ lĎ yêąĂ rČkĎŇ wĘ : MlĲĎ o‘lĘ Mh¡Ć lĎ 26

: MlĲĎ o‘lĘ Mk¡ĎŇ otŇ BĘ ySËĂ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć yêÌĂ tČŇ nĲĎ wĘ MtĎŔ o’ ytăĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ ÉMyêĂ tČŇ nĘ C
: M‘ĲĎlĘ yl¿Ă =CyhĘ yĲĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉynĂ JĎ SĘ mĂ hŇ yąĎhĎ wĘ 27

sŘ23 ySËĂ DĎqĘ mĂ tŇ oyÌhĘ BĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć SD¡ĄqČ mĘ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂ ť MyĂŔoGhČ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ 28

: MlĲĎ o‘lĘ Mk¡ĎŇ otŇ BĘ
ZrĆ’ăĆ ÉgoG=l’Ć ÉìynĆÄjĎ MyWąĂ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ xl, 2

hŇ J¿Ł êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ : wylĲĎ ‘Ď ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ lbĳĎŇ tĚŇ wĘ ëŇ SĆ măĆ S’Ň r¡Ł ’yWĂě nĘ gŇ ogŔ UĎ hČ 3

: lbĲĎŇ tĚŇ wĘ ëŇ SĆ m¿Ć S’Ň r¡Ł ’yWĂě nĘ gŇ oGŔ ÉìylĆÄ’Ą ynąĂnĘ hĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď
ìŇ lĆÁ yxĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉìtĘŇ o’Ĳ žytĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ ìŇ yyĳĆxĎ lĘ BĂ Myx¡Ă xČ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ ìŇ yêĂŔ bĘŇ bČŇ oSă wĘ 4

yW¿Ą pĘŇ êĲŁ NgĄŔ mĎ C hŇ eăĎYĂ ÉbrĎ lh¿Ď qĎ MQĎŔ JĚ É lolkĘŇ mĂ ySąĄ bĚŇ lĘ MySĂę rĎpĲĎŇ C MysăĂ Cs
rmĆ GŁ ť : ‘bĲĎŇ okŇ wĘ Ng¿ĄŇmĎ MQ¡Ď JĚ MêĳĎ’Ă TCp¡Ň C SCJ¿ srËČjĎ : MQĲĎ JĚ tŇ ob¡Ň rĎxĞ 5, 6

MyU¿Ă ‘Č wyjĳĎgČŇ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Nop¡Ň YĎ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČ hŇ mĎŔ rĘgČŇ oêĲ tŇ yBĄ ť hĎ yjĆŔ gČŇ’Ğ=lkĎŇ wĘ
Mybr
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7 ìŇ ylĳĆ‘Ď MylăĂ hĎ qĘ eĂ hČ ìŇ ¡ĆlhĎ qĘ =lkĎŇ wĘ hŇ êĎě ’Č ìŔ lĘ NkăĄŇ hĎ wĘ ÉNJŁ hĂ : ëŇ êĲĎ ’Ă MyB¡Ă rČ
8 MynĂÁèĎ hČ tŇ yrĂÄ xĞ’ĲČ BĘ ůdqĄjĎ êĂ ÈMyBĂ rČ MymăĂ IĎmĂ : rmĲĎ SĘ mĂ lĘ Mh¡Ć lĎ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ

l‘Č ť MyBĂŔ rČ MyUăĂ ‘ČmĲĄ ÉtYĆBĆÄ qĚmĘ bŇ rĆxĆę mĄ tŇ bĆŇ băĆŇ oSmĘ ű ZrĆ’ăĆ=l’Ć ű ’obăŇ êĎ
hŇ ’Ď YĎŔ Ch MyUăĂ ‘ČmĲĄ É’yhĂ wĘ dŇ ymĳĂ êĎ hŇ B¡Ď rĘxĎ lĘ Cy¿hĎ =rSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄhĎ

9 ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ oi¿ kČŇ lĘ NËĎn‘ĎJĲĆ ’obŔ tĎŇ hŇ ’ăĎ èŁ JČ ÉtĎ ylĂÄ‘Ď wĘ : MQĲĎ JĚ xTČ b¡ĆŇ lĎ Cb¿Ň SĘ yĲĎwĘ
: ëŇ tĲĎŇ o’ MyB¡Ă rČ MyU¿Ă ‘Č wĘ ìŇ yjĆŔ gČŇ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č hŇ yĳĆhĘ êĲĂ

10 ÉMyrĂbĎŇ dĘŇ Clą ‘ĞyĲČ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł
11 ZrĆ’ăĆ=l‘Č ÉhlĆ ‘Ĺ’ĲĆ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎrĎ tŇ bĆŇ S¿Ć xĞmĲČ ê¡ĎbĘŇ SČ xĲĎ wĘ ìŇ bĆŔ bĎŇ lĘ =l‘Č

hŇ mĎŔ ox Ny’ăĄBĘ ÉMybĂŇ SĘ yĲŁ MQĎęJĚ xTČ bĳĆŇ lĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ MyTĂŔ qĘ èăŁ hČ É’obŇ ’Ď tŇ ozŔrĎjĘ
12 bŇ ySĂÄ hĎ lĘ zBĳČ zbăŇŁ lĎ wĘ ll¡Ď SĎ lŁl¿ SĘ lĂ : MhĲĆ lĎ Ny’¿Ą MyĂt¡ČŇ lĎ dĘŇ C xČ yr¿ĂbĘŇ C

hŇ năĆqĘ mĂ ÉhWĆ ‘Ł MyĂŔoGmĂ PŇ iăĎ ’ĚmĘ ÉM‘Č=l’Ć wĘ tŇ bęŁ SĎ on tŇ obăŇ rĎxĽ=l‘Č ìÁ dĘŇ yĲĎ
13 SySąĂ rĘtČŇ yrĄÄ xĞsĲŁ wĘ NdĎŇ dĘŇ Cţ ’bĎÃ SĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ rCB¿ TČ =l‘Č yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ NyĎŔnĘ qĂ wĘ

zB¡Č zb¿ŇŁ lĎ hĞ ’bĎŔ hŇ êăĎ’Č É llĎ SĎ lŁlą SĘ lĂ hĞ ìŔ lĘ CrămĘ ’Ň yĲŁ ÉhĎ yrĆÄ pĂŇ JĘ =lkĎŇ wĘ
lŁl¡ SĘ lĂ NyĎŔnĘ qĂ wĘ hŇ năĆqĘ mĂ ÉtxČ qČÄ lĎ bŇ hĎę zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ű tŇ ’Ň WăĄ lĎ ìŇ ĳĆlhĎ qĘ êĎlĘ hăČ qĘ hĂ

14 gŇ ogŔ lĘ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ ’băĄŇ eĎhĂ ÉNkĄŇ lĎ : lodĲŇ GĎ ll¿Ď SĎ
l’ËĄ rĎWĘ yĂ yUÌĂ ‘Č tŇ bĆŇ SĆÄ BĘ ’Chę hČ MoIăBČ ű ’olă hĞ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł

15 MyB¡Ă rČ MyU¿Ă ‘Č wĘ hŇ êĎě ’Č NopŔ YĎ ytăĄŇ JĘ rĘIČmĂ ÉìmĘ oqĲ UĘ mĂ tĎŇ ’Ň bąĎŇ C : ‘dĲĎŇ êĄ xTČ b¡ĆŇ lĎ
16 yUăĂ ‘Č=l‘Č ÉtĎ ylĂÄ‘Ď wĘ : bŇ rĲĎ lyĂx¿ČwĘ lod¡Ň GĎ lh¿Ď qĎ MQĎŔ JĚ ÉMysĂ Cs ybąĄŇ kĘŇ rĲŁ ëŇ êĳĎ’Ă

ÉìytĂÄ o’bĂŇ hĞ wĲČ hŇ yĆęhĘ êĲĂ MymĂÁ IĎhČ tŇ yrĂÄ xĞ’ĲČ BĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ oiă kČŇ lĘ N¡Ďn‘ĎJĲĆ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
: gŇ oGĲ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ ìËŇ bĘŇ yS¿Ă dĘŇ uĲĎhĂ BĘ ytĂę ’Ł MyĂÁoGhČ tŇ ‘ČDČÄ žN‘ČmČ lĘ yYĂŔ rĘ’Č =l‘Č

17 yêĂ rĘBČÁ DĂ=rSĆ ’Ğ ’ChÄ =hŇ êĎ’Č hĲČ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ
Mh¡Ą hĎ Mym¿Ă IĎBČ My’ËĂ BĘ eĂ hĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y’ăĄybĂŇ nĘ ÉydČŇ bĎŇ ‘Ğ ÉdyČBĘ MynĂę omdĘŇ qČ MymăĂ yĎBĘ

18 ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ ’yb¿ĂŇ hĎ lĘ MynĳĂSĎ
yt¡ĂŇ mĎ xĞ hŇ l¿Ć ‘ĞêĲČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ măČ dĘŇ ’Č =l‘Č ÉgogŇ ’oB¿ MoyÄBĘ

19 ’Chę hČ MoIăBČ ű âlă =M’Ă yêĂ rĘBĳČDĂ yt¡ĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć=S’ĲĄ bĘŇ yt¿ĂŇ ’Ď nĘ qĂ bĘŇ C : yjĲĂ ’Č BĘ
20 žMIĎhČ ygăĄŇDĘ ynČÃ jĎ mĂ CSă ‘ĞrĲĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č l‘¡Č lodŔ GĎ S‘ČrăČ ÉhyĆhĘ yĲĂ

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č WmăĄ rŁ hĲĎ ÉWmĆ rĆÄ hĎ =lkĎŇ wĘ hŇ dĆę vĎ hČ tŇ IăČxČ wĘ MyĂmČÁ èĎ hČ PŇ o‘Ä wĘ
ÉClpĘŇ nĲĎ wĘ MyrĂę hĎ hĲĆ Csă rĘhĆ nĲĆ wĘ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ MdĎŔ ’Ď hĲĎ É lkŇŁ wĘ
twgrdmh
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ÉyrČhĎ =lkĎŇ lĘ wyląĎ ‘Ď ytĂŇ ’Ň rĎÄ qĎ wĘ : lojĲ êĂ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇ m¡Ď ox=lkĎŇ wĘ tŇ ogŔ rĄdĘŇ UČ hČ 21

oê¡’Ă yê¿Ă TĘ jČ SĘ nĂ wĘ : hŇ yĲĆhĘ êĲĂ wyx¿Ă ’Ď BĘ Sy’¡Ă bŇ rĆx¿Ć hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ bŇ rĆxĆŔ 22

ryTąĂ mĘ ’Č tŇ yrĂę pĘŇ gĎŇ wĘ S’ăĄ SybĂÁ GĎlĘ ’Ć ynĄÄbĘŇ ’Č wĘ žPTĄ oS MSĆ găĆŇ wĘ MdĳĎŇ bĘŇ C rbĆŇ dăĆŇ BĘ
ÉyêĂ lĘ DĂGČtĘŇ hĂ wĘ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ MyB¡Ă rČ MyU¿Ă ‘Č=l‘Č wĘ wyjĎŔ gČŇ’Ğ=l‘Č wĘ ÉwylĎ ‘Ď 23

: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MyBĳĂ rČ MyăĂoG yn¡Ąy‘ĄlĘ yêĂŔ ‘Ę dČŇ onă wĘ yêĂŔ SĘ DĂqČ tĘŇ hĂ wĘ
rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ gŇ oGŔ =l‘Č ’băĄŇ eĎhĂ ÉMdĎŇ ’Ď =NbĆŇ hŇ êąĎ’Č wĘ Tl
ÉìyêĂÄ bĘŇ bČŇ SŁ wĘ : lbĲĎŇ tĚŇ wĘ ëŇ SĆ m¿Ć S’Ň r¡Ł ’yWĂě nĘ gŇ oGŔ ÉìylĆÄ’Ą ynąĂnĘ hĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ 2

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿ĄhĎ =l‘Č ìŇ t¡ĂŇ o’bĂŇ hĞ wĲČ NopĳŇ YĎ ytăĄŇ JĘ rĘIČmĂ ìŇ yt¡ĂŇ ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ ìŇ ytĂŔ ’Ň èĄ SĂ wĘ
yrĄÄ hĎ =l‘Č : lyjĲĂ ’Č ì¡Ň nĘ ymĲĂ yĘ dŇ I¿ČmĂ ìŇ y~Ćě xĂ wĘ ìŇ ĳĆlw’Ň mŁ WĘ dŇ IăČmĂ ì¡Ň êĘ SĘ qČ yt¿ĂŇ yJĄ hĂ wĘ 3, 4

rojÌ YĂ Ty‘ĄÄ lĘ ëŇ êĳĎ’Ă rSăĆ ’Ğ MyU¡Ă ‘Č wĘ ìŇ yjĆŔ gČŇ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č loję êĂ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ
lojĳ êĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č : hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ ìŇ yê¿Ă tČŇ nĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ wĘ PŇ nËĎJĎ =lJĎ 5

yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ bĘŇ C gŇ ogŔ mĎ BĘ S’ăĄ =yêĂ xĘ QČ SĂ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘBČŔ dĂŇ ynăĂ’Ğ yJĂ ť 6

ÉëotŇ BĘ ‘Č ydĂę o’ ySĂÁ dĘŇ qĎ MSĄÄ =tŇ ’Ć wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ xTČ bĳĆŇ lĎ MyI¡Ă’Ă hĲĎ 7

ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMyĂoGhČ C‘ądĘŇ yĲĎwĘ dŇ o‘ĳ yS¡Ă dĘŇ qĎ =MSĲĄ =tŇ ’Ć lx¿Ą ’Č =âlĲ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č
hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ tĎŇ yĎŔhĘ nĲĂ wĘ Éh’Ď bĎÄ hŇ eąĄhĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ Sod¡Ň qĎ hoĎŔhyĘ 8

CrÃ ‘ĞbĲĂŇ C l’Ąę rĎWĘ yĂ yrăĄ‘Ď ű ybăĄŇ SĘ yĲŁ C’ÂYĘ yĲĎwĲĘ : yêĂ rĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’Ğ MoI¡hČ ’Ch¿ 9

xmČ rĳŁ bĘŇ C dŇ y¡Ď lu¿ĄmČ bĘŇ C My~ĂŔ xĂ bĘŇ C tŇ SĆ qăĆBĘ ÉheĎYĂ wĘ NgąĄŇmĎ C qSĆ nĆÄBĘ CqyvĂ hĂ wĘţ
hŇ dĆę vĎ hČ =NmĂ MyYĂÁ ‘Ą C’Ä WĘ yĂ=âlĲ wĘ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć S’¡Ą MhËĆ bĎŇ Cr¿‘ĞbĲĂŇ C 10

=tŇ ’Ć Clă lĘ SĲĎ wĘ S’ĳĄ =Cr‘ĞbĲČŇ yĘ qSĆ e¡ĆbČŇ yJ¿Ă MyrĂŔ ‘Ď IĘhČ =NmĂ ÉCbŇ TĘ xĘ yČ âlą wĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MhĆŔ yzĄzĘBăŁ =tŇ ’Ć ÉCzzĘbĲĎŇ C MhĆę ylĄ lĘ SĲŁ

l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ rbĆŇ qĆÁ MSĎÄ =MoqĲ mĘ ű žgogŇlĘ NêăĄ’Ć ’ChÃ hČ MoIăbČŇ hŇ yăĎhĎ wĘ 11

CrbĘŇ qăĎwĘ MyrĳĂbĘŇ ‘ĲŁ hĎ =tŇ ’Ć ’yh¡Ă tŇ mĆ s¿Ć xŁ wĘ MIĎŔhČ tŇ măČ dĘŇ qĂ ÉMyrĂbĘŇ ‘ĲŁ hĎ yGąĄ
ÉMCrbĎŇ qĘ C : gŇ oGĲ Nom¿ hĞ ’yG¡Ą C’Ŕ rĘqăĎwĘ hŇ nŔŁ omhĞ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉgoG=tŇ ’Ć MSĎę 12

ÉCrbĘŇ qĲĎ wĘ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć rhăĄ TČ N‘Čm¡Č lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ 13

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ydĂŔ bĘŇ JăĎ hĂ Moyť MSĳĄ lĘ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĎhĎ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăČ=lJĎ
MyrĂę bĘŇ ‘ĲŁ hĎ =tŇ ’Ć MyrăĂBĘ qČ mĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ MyrăĂbĘŇ ‘ĲŁ ÉClyDĂÄ bĘŇ yČ dŇ ymąĂ tĎŇ ySĄÄ nĘ ’Č wĘ 14

MyS¡Ă dĎŇ xĽ=hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ HrĳĎhĞTĲČ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č MyrËĂtĎŇ oeĲ hČ =tŇ ’Ć
ol¡ YĘ ’Ć hŇ n¿ĎbĎŇ C MdĎŔ ’Ď MYĆ‘ăĆ Éh’Ď rĎwĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉMyrĂbĘŇ ‘ĲŁ hĎ CrąbĘŇ ‘ĲĎwĘ : CrqĲŁ xĘ yČ 15
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16 ry‘ËĂ=MSĆ Mg¿ČŇ wĘ : gŇ oGĲ Nom¿ hĞ ’yG¡Ą=l’Ć MyrĂŔ BĘ qČ mĘ hĲČ ÉotŇ ’Ł CrąbĘŇ qĲĎ dŇ ‘ăČ NCIĳYĂ
17 ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MdĎÁ ’Ď =NbĆŇ hŇ êĎÄ ’Č wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ Cr¿hĞTĲĂ wĘ hŇ n¡Ď omhĞ

CYą bĘŇ uĲĎhĂ hŇ dĆę vĎ hČ tŇ IăČxČ ű lkăŇŁ lĘ C PŇ nĎÁJĎ =lJĎ rojÄ YĂ lĘ žrmŁ ’Ĺ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ
xbČŇ zăĆ ÉMkĆŇ lĎ xČ bąĄŇ zŁ ynĂÁ’Ğ rSĆÄ ’Ğ yxĂę bĘŇ zĂ=l‘Č bŇ ybĂŔ iĎ mĂ CpăŇ sĘ ’ĲĎ hĄ ÉC’bÄŁ wĎ

18 rWąČ BĘ : MDĲĎ MtĆŇ yt¿ĂŇ SĘ C rW¡Ď BĎ Mê¿ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yrăĄhĎ l‘¡Č lodŔ GĎ
ÉMydĂŇ Cê‘Č wĘ MyrąĂJĎ MylĂÄ y’Ą CêĳSĘ êĂ ZrĆ’¡ĎhĎ y’¿ĄyWĂ nĘ =MdČŇ wĘ ClkĄŔ ’Ň êŁ ÉMyrĂoBGĂ

19 MtĆŇ yt¿ĂŇ SĘ C hŇ ‘ĎŔ bĘŇ WĎ lĘ bŇ lĆ xăĄ =MêĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : MQĲĎ JĚ NS¡Ď bĎŇ y’¿ĄyrĂmĘ MyrĂŔ jĎ
20 ÉynĂ xĎ lĘ SĚ =l‘Č MêąĆ‘Ę bČŇ WĘ C : MkĲĆŇ lĎ yêĂ xĘ b¿ČŇ zĎ=rSĆ ’Ğ yx¡Ă bĘŇ EĂmĂ NorĳJĎ SĂ lĘ MD¡Ď
21 yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ roB¡ GĂ bŇ kĆŇ rĆŔ wĎ sCsă

ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉyTĂ jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć MyĂęoGhČ =lkĎŇ C’ă rĎwĘ MyĳĂoGBČ yd¡ĂŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć
22 ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ : MhĲĆ bĎŇ yêĂ mĘ W¿Č =rSĆ ’Ğ yd¡ĂŇ yĎ=tŇ ’Ć wĘ sŘ24

23 Clă GĎ MnĎÂwŁ ‘ĞbĲČŇ yJăĂ MyĂoGhČ ţ C‘ădĘŇ yĲĎwĘ : hŇ ’Ď lĘ hĲĎ wĎ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ =NmĂ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ
dŇ yăČBĘ ÉMnĄêĘ ’Ć wĲĎ MhĳĆ mĄ yn¡ČjĎ rê¿Ă sĘ ’Č wĲĎ ybĂŔ =Cl‘ĞmĲĎ rSăĆ ’Ğ l‘Č ť l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ

24 MtĳĎŇ ’Ł ytĂŇ yWăĂ ‘Ď Mh¡Ć y‘ĄSĘ pĂŇ kĘŇ C Mt¿ĎŇ ’Ď mĘ TĚ JĘ : MQĲĎ JĚ bŇ rĆx¡ĆbČŇ Cl¿ jĘ IĂwČ MhĆŔ yrĄYĲĎ
25 hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MhĲĆ mĄ yn¡ČjĎ rê¿Ă sĘ ’Č wĲĎ

yt¡ĂŇ ’Ň eĄqĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =lJĎ yê¡Ă mĘ xČ rĲĂwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć ÉbySĂ ’Ď hŇ êĎę ‘Č
26 ybĳĂŇ =Cl‘ĞmĲĎ rSăĆ ’Ğ Ml¡Ď ‘ĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MtĎŔ UĎ lĂ JĘ =tŇ ’Ć ÉCWnĎ wĘ : ySĲĂ dĘŇ qĎ MS¿Ą lĘ
27 ÉMtĎŇ o’ ybąĂŇ bĘŇ oSBĘ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ xTČ b¡ĆŇ lĎ MtËĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č MêÌĎbĘŇ SĂ BĘ

yn¡Ąy‘ĄlĘ MbĎŔ yêĂ SĘ DăČqĘ nĂ wĘ MhĳĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ tŇ oY¡ rĘ’Č mĲĄ MtĎŔ ’Ł yêăĂ YĘ BČ qĂ wĘ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =NmĂ
28 ÉMtĎŇ ’Ł ytąĂŇ olgĘŇhČ BĘ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ C‘ę dĘŇ yĲĎwĘ : MyBĲĂ rČ My¿ĂoGhČ

: MSĲĎ Mh¡Ć mĄ dŇ o‘Ë ryt¿ĂŇ o’=âlĲ wĘ MtĳĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č Myê¡Ă sĘ eČkĂŇ wĘ MyĂŔoGhČ =l’Ć
29 tŇ yBăĄ =l‘Č ÉyxĂ Cr=tŇ ’Ć yêĂ kĘŇ pąČŇ SĎ rSĆÄ ’Ğ MhĳĆ mĄ yn¡ČjĎ dŇ o‘Ë ryê¿Ă sĘ ’Č =âlĲ wĘ

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
m SdĆŇ xęŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ hŇ nĎÁèĎ hČ S’Ň rÄŁ BĘ CntĄŇ ClgĎŇlĘ ţ hŇ năĎSĎ SmăĄ xĎ wĘ MyrăĂWĘ ‘ĆBĘ

hŇ EĆęhČ MoIăhČ ű MYĆ‘ăĆBĘ ry‘ĳĂhĎ hŇ t¡ĎŇ JĘ hĚ rS¿Ć ’Ğ rxČě ’Č hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć ‘BąČ rĘ’Č BĘ
2 ynĂ ’¡Č ybĂŇ hĹ MyhĂŔ Łl’Ĺ tŇ o’ă rĘmČ BĘ : hŇ UĎ SĲĎ yt¡ĂŇ ’Ł ’b¿ĄŇ IĎwČ hoĎŔhyĘ=dŇ yČ ÉylČ ‘Ď hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ

ry‘¡Ă=hŇ nĄbĘŇ mĂ JĘ wyl¿Ď ‘Ď wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉHČ bŇŁ GĎ rhąČ =l’Ć ynĂ xĄę ynĂ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆ=l’Ć
3 tŇ SĆ xŔŁ nĘ hŇ ’ăĄ rĘmČ JĘ ÉCh’ĄÄ rĘmČ ÉSy’Ă =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ UĎ SĎę ytĂÁ o’ ’ybĄÄ IĎwČ : bŇ gĆŇ eĲĆmĂ

MytVp=lytpw
www.bibleist.ru



838 l’qzxy 40:4—20

rBĄÄ dČŇ yĘwČ : r‘ČèĲĎ BČ dŇ m¡Ą ‘Ł ’Ch¿ wĘ hŇ DĳĎUĂ hČ hŇ năĄqĘ C od¡Ň yĎBĘ Myê¿Ă SĘ jĂ =lytĂŇ pĘŇ C 4

ìę BĘ lĂ MyWăĂ wĘ ‘mĎÁ èĘ ìŇ ynĆÄ zĘ’Ď bĘŇ C žìynĆy‘ĄbĘŇ hŇ ’ăĄ rĘ MdĎÃ ’Ď =NBĆ Sy’Ăę hĎ ylČÁ’Ą
hŇ eĎhĳĄ hŇ tĎŇ ’Ň băĎŇ hĚ hŇ k¡ĎŇ tĘŇ o’Ĳ rĘhČ N‘Čm¿Č lĘ yJËĂ ëŇ tĎŔ o’ hŇ ’ăĆ rĘmČ ÉynĂ ’Ğ=rSĆ ’Ğ lkąŇŁ lĘ
hŇ mËĎ ox hŇ e¿ĄhĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yb¿ĄŇ lĘ hŇ ’¡Ć rŁ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć dŇ GËĄhČ 5

tŇ oUą ’Č =SSĲĄ hŇ DĎę UĂ hČ hŇ năĄqĘ Sy’ĂÁ hĎ dŇ yČÄbĘŇ C bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ tŇ yĂB¡Č lČ ZCx¿ mĂ
hŇ n¿ĆqĎ hŇ m¡Ď oqwĘ dŇ xĎŔ ’Ć hŇ năĆqĎ ÉNyĎnĘ BĂ hČ bŇ xČ rąŁ =tŇ ’Ć dŇ mĎ IĎÁwČ xpČŇ TŔŁ wĎ ÉhUĎ ’Č BĲĎ
otŇ ol‘ĞmĲČ BĘ l‘Č I¡ČwČ hŇ mĎ ydĂŔ uĎ hČ ëŇ rĆDăĆ ÉwynĎjĎ rSąĆ ’Ğ Ér‘ČSČÄ =l’Ć ’obę IĎwČ : dŇ xĲĎ ’Ć 6

hŇ n¿ĆqĎ dŇ xĎŔ ’Ć PŇ ăČs Ét’Ą wĘ bŇ xČ rŔŁ ÉdxĎ ’Ć hŇ nąĆqĎ r‘ČèČę hČ PŇ ăČs=tŇ ’Ć ű dŇ mĎ IăĎwČ
Nyb¿ĄŇ C bŇ xČ rŔŁ ÉdxĎ ’Ć hŇ nąĆqĎ wĘ ÉërĆ’ÄŁ dŇ x¿Ď ’Ć hŇ nĆÄqĎ ’êĎę hČ wĘ : bŇ xČ rĲŁ dŇ x¡Ď ’Ć 7

tŇ yĂB¡Č hČ mĲĄ r‘ČèËČ hČ Ml¿Ď C’ lYĆ’ĄÄ mĄ r‘ČèČ hČ ţ PŇ ăČswĘ tŇ oUĳ ’Č SmăĄ xĎ My’¡Ă êĎhČ
dŇ mĎ IĎÁwČ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ n¿ĆqĎ tŇ yĂB¡Č hČ mĲĄ r‘ČèËČ hČ Ml¿Ď ’Ě=tŇ ’Ć dŇ mĎ IĎÁwČ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ n¿ĆqĎ 8, 9

r‘Čè¡Č hČ Ml¿Ď ’Ě wĘ tŇ oUĳ ’Č MyĂêăČSĘ oly’Ą wĘ tŇ oUŔ ’Č hŇ năĆmŁ SĘ Ér‘ČèČÄ hČ MląĎ ’Ě=tŇ ’Ć
hŇ SăĎ ŁlSĘ C ÉhjŁ mĂ hŇ SąĎ ŁlSĘ MydĂę uĎ hČ ëŇ rĆDăĆ r‘ČèČÁ hČ y’ĄÄ tĎŇ wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ mĲĄ 10

: ojĲ mĂ C hŇ j¿Ł mĂ Ml¡Ă y’Ą lĲĎ tŇ xËČ ’Č hŇ D¿ĎmĂ C MêĳĎSĘ lĎ SĘ lĂ tŇ x¡Č ’Č hŇ D¿ĎmĂ hŇ jŔŁ mĂ
Sol¿ SĘ r‘ČèČŔ hČ ëŇ rĆ’ăŁ tŇ oUĳ ’Č rWĆ ‘ăĆ r‘Čè¡Č hČ =xtČŇ jĲĆ bŇ xČ r¿Ł =tŇ ’Ć dŇ mĎ IËĎwČ 11

tŇ x¿Č ’Č =hŇ UĎ ’Č wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hŇ UăĎ ’Č Éto’êĎhČ ynąĄpĘŇ lĂ lCbÂ gĘŇ C : tŇ oUĲ ’Č hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć 12

dŇ mĎ IăĎwČ : ojĲ mĂ tŇ oU¡ ’Č SS¿Ą wĘ ojŔ mĂ tŇ oUă ’Č =SSĲĄ ’êĎě hČ wĘ hŇ jĳŁ mĂ lCb¡Ň GĘ 13

xtČŇ j¡Ć tŇ oUĳ ’Č Sm¡Ą xĎ wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć bŇ xČ rěŁ oGŔ gČŇlĘ É’êĎhČ gŇGąČmĂ r‘ČèČę hČ =tŇ ’Ć
rYĄŔ xĎ hĲĆ É ly’Ą =l’Ć wĘ hŇ UĳĎ ’Č MyèăĂ SĂ Myl¡Ă y’Ą =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : xtČŇ jĲĎ dŇ gĆŇ n¿Ć 14

Ml¿Ď ’Ě ynĄěpĘŇ lĂ =l‘Č NotŇ ’Ň IŁ hČ r‘ČèăČ hČ ÉynĄjĘ l‘Čę wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ r‘Čè¡Č hČ 15

ž l’Ć wĘ My’ĂÃ êĎhČ =l’ĲĆ tŇ omă TĚ ’Ğ tŇ onăŁQxČ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č Myè¡Ă mĂ xĞ ymĳĂ ynĂ jĘ hČ r‘Čè¡Č hČ 16

tŇ onÂoQxČ wĘ tŇ oUĳ lČ ’ĲĄ lĎ Nk¡ĄŇ wĘ bŇ ybĂŔ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ Ér‘ČèČÄ lČ hŇ mĎ ynąĂpĘŇ lĂ hŇ mĎ hĄÄ ylĄ ’Ą
ÉrYĄxĎ hĲĆ =l’Ć ynĂ ’Ąę ybĂŇ yĘwČ : MyrĲĂmŁ êĂ lyĂ’¡Č=l’Ć wĘ hŇ mĎ ynĂŔ pĘŇ lĂ ÉbybĂŇ sĎ ű bŇ ybąĂŇ sĎ 17

bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ rY¡ĄxĎ lĲĆ yCW¿ ‘Ď hŇ pĎŔ YĘ rĲĂwĘ ÉtokŇ SĎ lĘ hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ nĎŔ oYyxăĂ hČ
MyrĂŔ ‘ĎèĘ hČ PŇ tĆŇ JăĆ =l’Ć ÉhpĎŇ YĘ rĲĂhĎ wĘ : hŇ pĲĎŇ YĘ rĲĂhĎ =l’Ć tŇ ok¡Ň SĎ lĘ MyS¿Ă ŁlSĘ 18

žynĄpĘŇ QĂ mĂ bŇ xČ rÃŁ dŇ mĎ IăĎwČ : hŇ nĲĎ oêxĘ êČhČ hŇ p¡ĎŇ YĘ rĲĂhĎ MyrĳĂ‘ĎèĘ hČ ëŇ rĆ’ăŁ tŇ U¡Č ‘ĚlĘ 19

Myd¡ĂŇ uĎ hČ hŇ UĳĎ ’Č hŇ ’ăĎ mĄ ZCx¡ mĂ ymËĂ ynĂ jĘ hČ rYÌĄxĎ hĲĆ ynĄÄpĘŇ lĂ hŇ nĎ oêÁ xĘ êČhČ r‘ČèČÄ hČ
dŇ d¿ČŇ mĎ hŇ nĳĎ oYyxĲĂ hČ rY¡ĄxĎ lĲĆ NopŔ ~Ď hČ ëŇ rĆDăĆ ÉwynĎjĎ rSąĆ ’Ğ r‘ČèČę hČ wĘ : NopĲŇ ~Ď hČ wĘ 20
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21 oUlČ ’Ą wĘ oly’Ą wĘ ojŔ mĂ hŇ SăĎ ŁlSĘ C ÉojmĂ hŇ SąĎ olSĘ o’tĎŇ wĘ : oBĲ xĘ rĎwĘ oJ¡ rĘ’Ď
Sm¿Ą xĎ bŇ xČ rěŁ wĘ oJŔ rĘ’Ď ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ r‘ČèăČ hČ tŇ D¡ČmĂ JĘ hŇ yĎŔhĎ

22 rS¿Ć ’Ğ r‘ČèČŔ hČ tŇ DăČmĂ JĘ ormŁ tĂŇ wĘ oUlČ ’Ą wĘ onoQxČ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č BĲĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ
: MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ oUlČ y’Ą wĘ obŔ =Cl‘ĞyĲČ É‘bČŇ SĆÄ tŇ ol¿ ‘ĞmĲČ bĘŇ C MydĳĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆDăĆ wyn¡ĎjĎ

23 r‘ČèËČ mĂ dŇ mĎ IÌĎwČ MydĳĂŇ uĎ lČ wĘ Nop¡Ň ~Ď lČ r‘ČèČŔ hČ dŇ gĆŇ năĆ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ rYăĄxĎ lĲĆ Ér‘ČSČÄ wĘ
24 ëŇ rĆDăĆ r‘ČS¡Č =hŇ eĄhĂ wĘ MorŔ DĎhČ ëŇ rĆDăĆ ÉynĂ kĄÄ lĂ oIwČ : hŇ UĲĎ ’Č hŇ ’¿Ď mĄ r‘ČS¡Č =l’Ć
25 oUlČ y’Ą lĘ C olą MynĂÄ oQxČ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ oD¡UĂ JČ oUlČ y’Ą wĘ oly’Ą dŇ dąČŇ mĎ C MorĳDĎhČ

bŇ xČ rěŁ wĘ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ on¡ŁQxĞhĲČ JĘ bŇ ybĂŔ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ
26 MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ oUlČ ’Ą wĘ otŇ ol‘Ł Éh‘ĎbĘŇ SĂ tŇ olą ‘ĞmĲČ C : hŇ UĲĎ ’Č Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ Sm¿Ą xĎ
27 rY¿ĄxĎ lĲĆ r‘ČSËČ wĘ : oly’Ą =l’Ć oj¡ mĂ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ ojË mĂ dŇ x¿Ď ’Ć olę MyrăĂmŁ tĂŇ wĘ

Mor¡DĎhČ ëŇ rĆD¿Ć r‘ČèËČ hČ =l’Ć r‘ČèÌČ mĂ dŇ mĎ IĎÄwČ MorĳDĎhČ ëŇ rĆDăĆ ym¡Ă ynĂ jĘ hČ
28 ÉdmĎ IĎwČ MorĳDĎhČ r‘ČSăČ BĘ ym¡Ă ynĂ jĘ hČ rY¿ĄxĎ =l’Ć ynĂ ’ËĄ ybĂŇ yĘwČ : tŇ oUĲ ’Č hŇ ’¿Ď mĄ
29 tŇ oDăUĂ JČ oUlČ ’Ą wĘ oly’Ą wĘ o’tĎŇ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ oD¡UĂ JČ MorŔ DĎhČ r‘ČèăČ hČ =tŇ ’Ć

ëŇ rĆ’ŔŁ ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ oUlČ ’Ą lĘ C olË tŇ on¿ oQxČ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
30 SmąĄ xĎ ëŇ rĆ’ęŁ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ tŇ oU¡ lČ ’ĲĄ wĘ : tŇ oUĲ ’Č Sm¡Ą xĎ wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć bŇ xČ rěŁ wĘ
31 hŇ nĎŔ oYxăĂ hČ ÉrYĄxĎ =l’Ć wmę l’w : tŇ oUĲ ’Č Sm¿Ą xĎ bŇ xČ r¡Ł wĘ hŇ UĎŔ ’Č ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ
32 rY¿ĄxĎ hĲĆ =l’Ć ynĂ ’ËĄ ybĂŇ yĘwČ : ol‘ĞmĲČ hŇ n¡ĆomSĘ tŇ ol¿ ‘ĞmĲČ C oly’Ą =l’Ć Myr¡ĂmŁ tĂŇ wĘ
33 o’tĎŇ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ oD¡UĂ JČ r‘ČèČŔ hČ =tŇ ’Ć dŇ mĎ IăĎwČ MydĳĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆDăĆ ym¡Ă ynĂ jĘ hČ

bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ oUlČ ’Ą lĘ C olË tŇ on¿ oQxČ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ tŇ oDăUĂ JČ oUlČ ’Ą wĘ ol’Ą wĘ
34 ÉrYĄxĎ lĲĆ oUlČ ’Ą wĘ : hŇ UĲĎ ’Č Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ Sm¿Ą xĎ bŇ xČ rěŁ wĘ hŇ UĎŔ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ ëŇ rĆ’Ł ť

: ol‘ĞmĲČ tŇ ol¡ ‘ĞmĲČ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C ojĳ mĂ C ojă mĂ ol’Ą =l’Ć Myr¿ĂmŁ tĂŇ wĘ hŇ nĎŔ oYyxăĂ hČ
35, 36 ol’Ą o’êĎ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ oD¿UĂ JČ dŇ d¡ČŇ mĎ C NopĳŇ ~Ď hČ r‘ČSăČ =l’Ć ynĂ ’¡Ą ybĂŇ yĘwČ

bŇ xČ rěŁ wĘ hŇ UĎŔ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ ëŇ rĆ’Ł ť bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ ol¡ tŇ on¿ oQxČ wĘ oUlČ ’Ą wĘ
37 oly’Ą =l’Ć Myr¿ĂmŁ tĂŇ wĘ hŇ nĎŔ oYyxăĂ hČ ÉrYĄxĎ lĲĆ oly’Ą wĘ : hŇ UĲĎ ’Č Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ Sm¿Ą xĎ
38 Myl¡Ă y’Ą BĘ HxĎŔ tĘŇ pĂŇ C hŇ JăĎ SĘ lĂ wĘ : ol‘ĞmĲČ tŇ ol¡ ‘ĞmĲČ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C ojĳ mĂ C ojă mĂ
39 ÉtonxĎ lĘ SĚ MyĂnąČSĘ r‘ČèČę hČ MlăĎ ’ĚbĘŇ C : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć Cxyd¿ĂŇ yĎ MS¡Ď MyrĳĂ‘ĎèĘ hČ

tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ wĘ hŇ lĎŔ o‘hĲĎ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ Toxą SĘ lĂ hŇ jĳŁ mĂ tŇ on¡xĎ lĘ SĚ MyĂn¿ČSĘ C ojŔ mĂ
40 hŇ nĎ opŔ ~Ď hČ r‘ČèăČ hČ ÉxtČŇ pĆŇ lĘ ÉhlĆ o‘lĎ hŇ YĎ Cxę mĂ PŇ tăĄŇ JĎ hČ =l’Ć wĘ : MSĲĎ ’Ď hĲĎ wĘ

MyĂn¡ČSĘ r‘ČèČŔ hČ MlăĎ ’ĚlĘ ÉrSĆ ’Ğ tŇ rĆxĆę ’Č hĲĎ PŇ tăĄŇ JĎ hČ =l’Ć wĘ tŇ onĳxĎ lĘ SĚ MyĂn¡ČSĘ
twnxlVwww.bibleist.ru



840 l’qzxy 40:41—41:7

hŇ j¡Ł mĂ tŇ onËxĎ lĘ SĚ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č wĘ hŇ jęŁ mĂ tŇ onÁxĎ lĘ SĚ hŇ ‘ĎÄ BĎ rĘ’Č : tŇ onĲ xĎ lĘ SĚ 41

žh‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ : CTxĲĎ SĘ yĂ Mh¿Ć ylĄ ’Ğ tŇ on¡xĎ lĘ SĚ hŇ n¿Ď omSĘ r‘ČèĳĎ hČ PŇ tĆŇ kăĆŇ lĘ 42

hŇ UąĎ ’Č bŇ xČ rÄŁ wĘ ÉyYĂ xĄÄ wĎ tŇ xąČ ’Č hŇ UĎÄ ’Č žërĆ’Ł tŇ yzĂęgĎŇ ynăĄbĘŇ ’Č hŇ lĎÁ o‘lĎ tŇ onÄxĎ lĘ SĚ
rSĆÄ ’Ğ ÉMylĂ JĄ hČ =tŇ ’Ć CxyeąĂyČwĘ MhĆę ylĄ ’Ğ tŇ xĳĎ ’Ć hŇ UăĎ ’Č HbČŇ g¡ŇŁ wĘ yYĂ xĄŔ wĎ ÉtxČ ’Č
Myn¿ĂkĎŇ Cm dŇ xËĎ ’Ć xpČŇ TÌŁ MyĂêČę pČŇ SĘ hĲČ wĘ : xbČŇ EĲĎhČ wĘ MB¡Ď hŇ lËĎ o‘hĲĎ =tŇ ’Ć CTÌ xĞSĘ yĂ 43

žhYĎ CxmĂ C : NbĲĎŇ rĘuĎ hČ rW¿Č BĘ tŇ on¡xĎ lĘ èĚ hČ =l’Ć wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ tŇ yĂB¡Č BČ 44

ÉPtĆŇ JĆÄ =l’Ć rSĆę ’Ğ ÉymĂ ynĂ jĘ hČ rYąĄxĎ BĲĆ MyrĂę SĎ tŇ okăŇ SĘ lĲĂ ymĂÁ ynĂ jĘ hČ r‘ČèČÄ lČ
MydĂŔ uĎ hČ r‘ČSăČ ÉPtĆŇ JĆÄ =l’Ć dŇ xĎę ’Ć MorĳDĎhČ ëŇ rĆDăĆ Mh¡Ć ynĄpĘŇ C NopŔ ~Ď hČ r‘ČSăČ

sŘ25 ëŇ rĆDăĆ ÉhĎ ynĆÄjĎ rSąĆ ’Ğ hŇ JĎę SĘ QĂ hČ hŇ zăŁ ylĳĎ’Ą rB¡Ą dČŇ yĘwČ : NpĲŇŁ ~Ď hČ ëŇ rĆD¿Ć yn¡ĄjĘ 45

ÉhĎ ynĆÄjĎ rSąĆ ’Ğ hŇ JĎę SĘ QĂ hČ wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ yr¡ĄmĘ SĲŁ MynĂŔ hĞJăŁ lČ MorŔ DĎhČ 46

qodę YĎ =ynĲĄbĘŇ hŇ UĎ hăĄ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ yr¡ĄmĘ SĲŁ MynĂŔ hĞJăŁ lČ NopŔ ~Ď hČ ëŇ rĆDăĆ
ű ëŇ rĆ’ăŁ rYĄÁ xĎ hĲĆ =tŇ ’Ć dŇ mĎ IĎÄwČ : otĲŇ rĘSĎ lĘ ho¡ĎhyĘ=l’Ć ywËĂlĄ =ynĲĄBĘ mĂ MybÌĂŇ rĄuĘ hČ 47

: tŇ yĂBĲĎ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ wĘ tŇ ‘ČBĳĎ rĚmĘ hŇ U¡Ď ’Č hŇ ’¿Ď mĄ bŇ xČ rËŁ wĘ hŇ UĎę ’Č hŇ ’ăĎ mĄ
hŇ jŔŁ mĂ ÉtoU’Č SmąĄ xĎ MlĎŔ ’Ě l’ăĄ ÉdmĎ IĎwČ ůtyĂBČ hČ MlăĎ ’Ě=l’Ć ÈynĂ ’Ą bĂŇ yĘwČ 48

tŇ oU¡ ’Č SŁl¿ SĎ wĘ ojŔ mĂ ÉtoU’Č SŁlą SĎ r‘ČèČŔ hČ bŇ xČ răŁ wĘ hŇ jĳŁ mĂ tŇ oU¡ ’Č Sm¿Ą xĎ wĘ
hŇ UĎŔ ’Č hŇ răĄWĘ ‘Ć yêăĄSĘ ‘Č ÉbxČ rÄŁ wĘ hŇ UĎę ’Č MyrăĂWĘ ‘Ć MlĎÂ’ĚhĲĎ ëŇ rĆ’ăŁ : ojĲ mĂ 49

hŇ j¡Ł mĂ dŇ x¿Ď ’Ć MylĂŔ y’Ą hăĎ =l’Ć ÉMydĂŇ UĚ ‘Č wĘ wylĳĎ’Ą Cl¡ ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ tŇ olŔ ‘ĞUĲČ bĲČŇ C
tŇ oUÄ ’Č =SSĲĄ MylĂę y’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć dŇ mĎ IăĎwČ lkĳĎŇ yhĄ hĲČ =l’Ć ynĂ ’¡Ą ybĂŇ yĘwČ : hŇ jĲŁ mĂ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ ’m
ÈxtČŇ jĆ hČ bŇ xČ răŁ wĘ : lhĆ ’ĲŁ hĎ bŇ xČ r¿Ł oj¡ mĂ =bŇ xČ rĲŁ tŇ oU¿ ’Č =SSĲĄ wĘ ojË mĂ =bŇ xČ rÌŁ 2

tŇ oU¡ ’Č Sm¿Ą xĎ wĘ ojŔ mĂ ÉtoU’Č SmąĄ xĎ xtČŇ jĆŔ hČ tŇ opăŇ tĘŇ kĂŇ wĘ ůtoU’Č rWĆ ‘ăĆ
’băĎŇ C : hŇ UĲĎ ’Č Myr¿ĂWĘ ‘Ć bŇ xČ r¡Ł wĘ hŇ UĎŔ ’Č My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÉoJrĘ’Ď dŇ mĎ IąĎwČ ojĳ mĂ 3

tŇ oUŔ ’Č SSăĄ ÉxtČŇ jĆÄ hČ wĘ tŇ oUĳ ’Č MyĂêăČSĘ xtČŇ j¡Ć hČ =ly’ĲĄ dŇ mĎ I¿ĎwČ hŇ mĎ ynĂŔ pĘŇ lĂ
bŇ xČ rËŁ wĘ hŇ UĎę ’Č MyrăĂWĘ ‘Ć oJÁ rĘ’Ď =tŇ ’Ć dŇ mĎ IĎÄwČ : tŇ oUĲ ’Č ‘bČŇ S¿Ć xtČŇ j¡Ć hČ bŇ xČ r¿Ł wĘ 4

: MySĲĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¿Ł hŇ z¡Ć ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ lkĳĎŇ yhĄ hĲČ ynăĄjĘ =l’Ć hŇ U¡Ď ’Č Myr¿ĂWĘ ‘Ć
ű bŇ ybÌĂŇ sĎ tŇ oUÁ ’Č ‘BČÄ rĘ’Č ž‘lĎ ~ĄhČ bŇ xČ răŁ wĘ tŇ oUĳ ’Č SSăĄ tŇ yĂB¡Č hČ =ryqĲĂ dŇ mĎ I¿ĎwČ 5

MySăĂ ŁlSĘ C SolÌ SĎ ‘lĎÁYĄ =l’Ć ‘lĎÄYĄ žto‘lĎ ~Ę hČ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ tŇ yĂB¡Č lČ bŇ ybËĂŇ sĎ 6

tŇ oyăhĘ lĲĂ bŇ yb¡ĂŇ sĎ ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ tŇ o‘ËlĎ ~Ę lČ tŇ yĂBÌČlČ =rSĆ ’Ğ ryuĂÄ BČ tŇ o’bĎŇ Cţ MymĂę ‘ĎjĘ
hŇ lĎ ‘Ę mČÄ lĘ žhbĎŇ sĘ nĎ wĲĘ hŇ bĎÃ xĞrĎwĲĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ ryq¿ĂBĘ Myz¡ĂCx’Ğ Cy¿hĘ yĲĂ=âlwĘ MyzĳĂCx’Ğ 7
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ű bŇ ybąĂŇ sĎ hŇ lĎ ‘Ę mČÁ lĘ hŇ lĎ ‘Ę mČÄ lĘ tŇ yĂBČ hČ ţ=bŇ sČ CmĲ yJăĂ tŇ o‘ę lĎ ~Ę lČ hŇ lĎ ‘Ę mČÁ lĘ
hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ hŇ nËĎ oêxĘ êČhČ NkÌĄŇ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ tŇ yĂB¡Č lČ =bŇ xČ rĲŁ NJ¿Ą =l‘Č tŇ yĂBČŔ lČ ÉbybĂŇ sĎ

8 bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ HbČŇ G¡Ł tŇ yĂBËČlČ ytĂŇ y’ÌĂ rĎwĘ : hŇ nĲĎ okŇ yêĂ lČ hŇ n¡Ď oylĘ ‘ĆhĲĎ =l‘Č
9 ryuÌĂhČ bŇ xČ răŁ : hŇ lĎ y~ĲĂ ’Č tŇ oU¡ ’Č SS¿Ą hŇ nĆŔ uĎ hČ olă mĘ Éto‘lĎ ~Ę hČ tŇ odŇ sĎ ymĂ

tŇ o‘¡lĎ YĘ tŇ yB¿Ą xeĎŔ mĚ rSăĆ ’Ğ wĲČ tŇ oUĳ ’Č SmăĄ xĎ ZCx¡ hČ =l’Ć ‘lËĎ ~ĄlČ =rSĆ ’Ğ
10 tŇ yĂB¡Č lČ bŇ yb¿ĂŇ sĎ hŇ UËĎ ’Č Myr¿ĂWĘ ‘Ć bŇ xČ răŁ tŇ okÁ SĎ QĘ hČ NybĄÄ C : tŇ yĂBĲĎ lČ rS¿Ć ’Ğ
11 NopŔ ~Ď hČ ëŇ rĆDăĆ ÉdxĎ ’Ć xtČŇ jąĆ xeĎŔ UĚ lČ É‘lĎ ~ĄhČ xtČŇ pąĆŇ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ

ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ tŇ oU¡ ’Č Sm¿Ą xĎ xeĎŔ UĚ hČ Moqă mĘ ÉbxČ rÄŁ wĘ MorĳDĎlČ dŇ x¡Ď ’Ć xtČŇ p¿ĆŇ C
12 bŇ xČ rŁ ť MIĎęhČ =ëŇ rĆDĲĆ tŇ ’ăČ jĘ hŇ rĎÁ zĘGĂ hČ ynĄÄjĘ =l’Ć žrSĆ ’Ğ NyĎÃnĘ BĂ hČ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ

bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ bŇ xČ r¡Ł tŇ oU¿ ’Č =SmĄ xĲĎ NyËĎnĘ BĂ hČ ryqÌĂwĘ hŇ UĎŔ ’Č My‘ăĂbĘŇ SĂ
13 hŇ UĳĎ ’Č hŇ ’ăĎ mĄ ëŇ rĆ’¡Ł tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć dŇ dăČŇ mĎ C : hŇ UĲĎ ’Č My‘¿ĂSĘ êĂ oJ¡ rĘ’Ď wĘ
14 tŇ yĂBÌČhČ ynĄÄjĘ žbxČ rŁ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č hŇ ’¿Ď mĄ ëŇ rĆ’¡Ł hĎ ytĆŔ oryqăĂ wĘ ÉhyĎnĘ BĂ hČ wĘ hŇ rąĎzĘGĂ hČ wĘ
15 hŇ rĎÁ zĘGĂ hČ ynĄÄjĘ =l’Ć NyĎnĘ BĂ hČ ţ=ëŇ rĆ’ĲŁ dŇ dăČŇ mĎ C : hŇ UĲĎ ’Č hŇ ’¿Ď mĄ Myd¡ĂŇ uĎ lČ hŇ rËĎzĘGĂ hČ wĘ

É lkĎŇ yhĄ hĲČ wĘ hŇ UĳĎ ’Č hŇ ’ăĎ mĄ oj¡ mĂ C oj¿ mĂ ’hĎ yqĄ Cê’Č wĘ hĎ yrÌĆxĞ’ĲČ =l‘Č rSĆÄ ’Ğ
16 ű MyqąĂyêĂ ’Č hĲĎ wĘ tŇ omTĚ ’ĞhĲĎ ţ MynăĂoQxČ hĲČ wĘ MyjĂÃ iĂ hČ : rYĲĄxĎ hĲĆ yU¡Ą lČ ’ĲĚ wĘ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ

ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ Z‘¡Ą PŇ yx¿Ă WĘ PŇ iËČ hČ dŇ gĆŇ nÌĆ MêĎŔ SĘ lĎ SĘ lĂ ÉbybĂŇ sĎ
17 žtyĂBČ hČ =dŇ ‘Č wĘ xtČŇ jĆÃ hČ l‘ăČmĄ =l‘Č : tŇ oiĲ kĚŇ mĘ tŇ on¡ŁQxČ hĲČ wĘ tŇ onŔŁQxČ hĲČ =dŇ ‘Č

NoY¡ yxĂ bČŇ C ym¿Ă ynĂ jĘ BČ bŇ ybËĂŇ sĎ ű bŇ ybÌĂŇ sĎ ryuĂÄ hČ =lJĎ =l’Ć wĘ ZCxÁ lČ wĘ ymĂÄ ynĂ jĘ hČ
18 bŇ CrŔ kĘŇ lĂ bŇ CrăJĘ =NyBĲĄ ÉhrĎmŁ tĲĂŇ wĘ MyrĳĂmŁ tĲĂŇ wĘ Myb¡ĂŇ CrJĘ yCW¿ ‘Ď wĘ : tŇ oDĲmĂ
19 ryp¿ĂŇ kĘŇ =ynĲĄpĘŇ C ojŔ mĂ ÉhrĎmŁ êĲĂ hČ =l’Ć MdąĎŇ ’Ď ynĄÄpĘŇ C : bŇ CrĲJĘ lČ Myn¡ĂjĎ MyĂn¿ČSĘ C
20 ÉZrĆ’ĎÄ hĎ mĲĄ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ tŇ yĂB¡Č hČ =lJĎ =l’Ć yCW¿ ‘Ď ojĳ mĂ hŇ r¡ĎmŁ êĲĂ hČ =l’Ć

: lŁ kĲĎŁ yŁhĄŁ śhĲČŁ ryq¡Ă wĘ MyĳĂCW‘Ğ Myr¡ĂmŁ êĲĂ hČ wĘ Myb¿ĂŇ CrJĘ hČ xtČŇ jĆŔ hČ l‘ăČmĄ =dŇ ‘Č
21, 22 xČ BĄÃ zĘUĂ hČ : hŇ ’ĲĆ rĘUČ JČ hŇ ’¡Ć rĘUČ hČ SdĆŇ uŔŁ hČ ynăĄpĘŇ C hŇ ‘ĳĎbĚŇ rĘ tŇ zăČCzmĘ lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ

olŔ ÉwytĎŇ o‘YĲŁ qĘ mĂ C tŇ oUę ’Č =MyĂêĲČSĘ oJă rĘ’Ď wĘ HČ bÁŁ GĎ tŇ oUÄ ’Č žSolSĎ Z‘ăĄ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ NxĎŔ lĘ èĚ hČ hŇ zĆť ylČŔ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘwČ Z‘ĳĄ wyt¡ĎŇ rŁ yqĲĂ wĘ oJ¿ rĘ’Ď wĘ

23, 24 MyĂêČSĘ ť tŇ otĳŇ lĎ DĘlČ tŇ ot¡Ň lĎ DĘ MyĂê¿ČSĘ C : SdĆŇ uĲŁ lČ wĘ lk¡ĎŇ yhĄ lĲČ tŇ otËŇ lĎ DĘ MyĂêÌČSĘ C
: tŇ rĆxĲĆ ’Č lĎ tŇ ot¡Ň lĎ dĘŇ yê¿ĄSĘ C tŇ xĎŔ ’Ć tŇ lĆ dăĆŇ lĘ MyĂêČSĘ ť tŇ otŔ lĎ DĘ tŇ oBă sČ Cm

25 rS¿Ć ’ĞJĲČ MyrĂŔ mŁ tĲĂŇ wĘ MybăĂŇ CrJĘ É lkĎŇ yhĄ hĲČ tŇ otąŇ lĘ DČ=l’Ć NhĆÁ ylĄ ’Ğ hŇ yĎÄCW‘ĞwĲČ
MywV‘
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MynĂÄ oQxČ wĘ : ZCxĲ hČ mĲĄ Ml¡Ď C’hĲĎ yn¿ĄjĘ =l’Ć Z‘ËĄ bŇ ‘¿ĎwĘ tŇ orĳyuĂ lČ My¡ĂCW‘Ğ 26

tŇ yĂB¡Č hČ tŇ o‘¿lĘ YČ wĘ MlĳĎ C’hĲĎ tŇ op¡Ň tĘŇ JĂ =l’Ć ojŔ mĂ C ojă mĂ ÉMyrĂmŁ tĲĂŇ wĘ tŇ omą TĚ ’Ğ
NopĳŇ ~Ď hČ ëŇ rĆDăĆ ëŇ rĆD¡ĆhČ hŇ nĎŔ oYyxăĂ hČ ÉrYĄxĎ hĲĆ =l’Ć ynĂ ’Ąę YĂ oIĲwČ : MyBĲĂ ‘ĚhĎ wĘ bm

Ny¡ĎnĘ BĂ hČ dŇ gĆŇ n¿Ć=rSĲĆ ’Ğ wĲČ hŇ rËĎzĘGĂ hČ dŇ gĆŇ nÌĆ rSĆÄ ’Ğ hŇ JĎę SĘ QĂ hČ =l’Ć ynĂ ’ăĄ bĂŇ yĘwČ
bŇ xČ r¡Ł hĎ wĘ NopĳŇ ~Ď hČ xtČŇ j¡Ć hŇ ’ĎŔ UĄ hČ tŇ oUă ’Č ÉërĆ’ÄŁ =ynĄjĘ =l’Ć : NopĲŇ ~Ď hČ =l’Ć 2

hŇ pĎŔ YĘ rĲĂ dŇ gĆŇ năĆwĘ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ rYăĄxĎ lĲĆ ÉrSĆ ’Ğ MyrĂę WĘ ‘ĆhĲĎ dŇ gĆŇ năĆ : tŇ oUĲ ’Č Myè¿Ă mĂ xĞ 3

ynĄÄpĘŇ lĂ wĘ : MySĲĂ lĂ èĘ BČ qyê¡Ă ’Č =ynĲĄjĘ =l’Ć qyê¿Ă ’Č hŇ nĳĎ oYyxĲĂ hČ rYăĄxĎ lĲĆ rS¡Ć ’Ğ 4

hŇ UăĎ ’Č ëŇ rĆD¡Ć tŇ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ =l’Ć ÉbxČ rÄŁ tŇ oU¿ ’Č rWĆ ‘ĆÄ žëlČ hĞmĲČ tŇ okÁ SĎ QĘ hČ
ClÄkĘŇ oy=yJĲĂ tŇ orĳYĚqĘ tŇ n¡Ł oylĘ ‘ĆhĲĎ tŇ ok¿Ň SĎ QĘ hČ wĘ : NopĲŇ ~Ď lČ Mh¡Ć yxĄ tĘŇ pĂŇ C tŇ xĳĎ ’Ć 5

hŇ eĎhĄŔ ÉtoSQĎ SĚ mĘ yJąĂ : NyĲĎnĘ BĂ tŇ on¡kŇŁ êĲĂ hČ mĲĄ C tŇ onËêŁ xĘ êČhČ mĲĄ hŇ nĎhĄę mĄ MyqĂÁ yêĂ ’Č 6

tŇ onË oêxĘ êČhČ mĲĄ lYČę ’ĹnĲĆ NJăĄ =l‘Č tŇ orĳYĄxĞhĲČ yd¡ĄŇ CU‘ČJĘ MydĂŔ CU‘Č ÉNhĆ lĎ Ny’ąĄwĘ
ëŇ rĆDËĆ tŇ okŔ SĎ QĘ hČ tŇ UăČ ‘ĚlĘ ÉZCxlČ =rSĆ ’Ğ rdąĄŇ gĎŇ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ mĲĄ tŇ on¡kŇŁ yêĲĂ hČ mĲĄ C 7

ëŇ rĆ’ăŁ =yJĂ : hŇ UĲĎ ’Č Myè¿Ă mĂ xĞ oJ¡ rĘ’Ď tŇ okĳŇ SĎ QĘ hČ ynăĄjĘ =l’Ć hŇ n¡Ď oYxĲĂ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ 8

yn¿ĄjĘ =l‘Č hŇ eËĄhĂ wĘ hŇ UĳĎ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ hŇ n¡Ď oYxĲĂ hČ rY¿ĄxĎ lĲĆ rSËĆ ’Ğ tŇ okę SĎ QĘ hČ
MydĂŔ uĎ hČ mĲĄ ’obŇ UĎ hČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ okŇ SĎ QĘ hŇ tĎŇ xĞêĲČmĂ C : hŇ UĲĎ ’Č hŇ ’¿Ď mĄ lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ 9

ëŇ rĆDÌĆ rYĄę xĎ hĲĆ rdĆŇ GăĆ ű bŇ xČ răŁ BĘ : hŇ nĲĎYŁ xĂ hČ rY¡ĄxĎ hĲĆ mĄ hŇ eĎhĄŔ lĎ o’ă bŇŁ BĘ 10

MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉërĆdĆÄ wĘ : tŇ okĲŇ SĎ lĘ Ny¡ĎnĘ BĂ hČ yn¿ĄjĘ =l’Ć wĘ hŇ rËĎzĘGĂ hČ ynÌĄjĘ =l’Ć MydËĂŇ uĎ hČ 11

É lkŇŁ wĘ NBĳĎ xĘ rĎ NJăĄ NJ¡Ď rĘ’Ď JĘ NopŔ ~Ď hČ ëŇ rĆDăĆ ÉrSĆ ’Ğ tŇ okę SĎ QĘ hČ hŇ ’ăĄ rĘmČ JĘ
ÉrSĆ ’Ğ tŇ okę SĎ QĘ hČ yxăĄ tĘŇ pĂŇ kĘŇ C : NhĲĆ yxĄ tĘŇ pĂŇ kĘŇ C Nh¡Ć yTĄ jĘ SĘ mĂ kĘŇ C NhĆŔ y’Ą YăĎ om 12

hŇ nĎŔ ygĂŇhĞ tŇ rĆdăĆŇ GĘ hČ ÉynĄpĘŇ BĂ ëŇ rĆDĆę ëŇ rĆDĳĎ S’Ň răŁ BĘ xtČŇ j¡Ć MorŔ DĎhČ ëŇ rĆDăĆ
sŘ26 tŇ okăŇ SĘ lĲĂ NopÁ ~Ď hČ tŇ okÄ SĘ lĲĂ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : N’ĲĎ obŇ BĘ Myd¡ĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆD¿Ć 13

rSĆÄ ’Ğ SdĆŇ uęŁ hČ tŇ okăŇ SĘ lĲĂ ű hŇ eĎhăĄ ůhrĎzĘGĂ hČ ynăĄjĘ =l’Ć rSăĆ ’Ğ ÈMorDĎhČ
MSĎÂ MySĳĂ dĎŇ uĽhČ ySăĄ dĘŇ qĎ ho¡ĎhylĲČ Myb¿ĂŇ orqĘ =rSĆ ’Ğ MynËĂhĞJĲŁ hČ MSÌĎ =ClkĘŇ ’Ň yĲŁ
Moq¡ UĎ hČ yJ¿Ă MSĎŔ ’Ď hĲĎ wĘ tŇ ’Ň FăĎ xČ hĲČ wĘ ÉhxĎ nĘ UĂ hČ wĘ MySĂę dĎŇ uĽhČ ySăĄ dĘŇ qĎ ű CxyeăĂyČ
hŇ nĎŔ oYyxĲĂ hČ rYăĄxĎ hĲĆ =l’Ć ÉSdĆŇ uÄŁ hČ mĲĄ C’ą YĘ yĲĄ=âlwĘ MynĂę hĞJĲŁ hČ M’ăĎ bŇŁ BĘ : SdĲŇŁ qĎ 14

CSBĘ lĘ yĂ hŇ eĎhĳĄ SdĆŇ qăŁ =yJĂ Nh¡Ć bĎŇ Ct¿Ň rĘSĲĎ yĘ=rSĆ ’Ğ MhËĆ ydĄŇ gĘŇbĂŇ CxyeÌĂyČ MSĎÂ wĘ
tŇ yĂBăČ hČ ÉtoDmĂ =tŇ ’Ć hŇ QĎę kĂŇ wĘ : M‘ĲĎlĎ rS¿Ć ’Ğ=l’Ć Cb¡Ň rĘqĲĎ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MydăĂŇ gĎŇBĘ 15

od¡Ň dĎŇ mĘ C MydĳĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆDăĆ wyn¡ĎjĎ rS¿Ć ’Ğ r‘ČèČŔ hČ ëŇ rĆDăĆ ÉynĂ ’ČÄ yYĂ ohĲ wĘ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ
bybs
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16 tŇ om’Ą =SmĲĄ xĞ hŇ DĳĎUĂ hČ hŇ năĄqĘ BĂ Myd¡ĂŇ uĎ hČ xČ Cr¿ dŇ dËČŇ mĎ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ
17 MynËĂqĎ tŇ o’¿ mĄ =SmĲĄ xĞ NopĳŇ ~Ď hČ xČ Cră dŇ d¡ČŇ mĎ : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ D¡ĎUĂ hČ hŇ n¿ĄqĘ BĂ MynËĂqĎ
18 Myn¡ĂqĎ tŇ o’¿ mĄ =SmĲĄ xĞ dŇ dĳĎŇ mĎ Mor¡DĎhČ xČ Cr¿ tŇ ’ËĄ : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ D¡ĎUĂ hČ hŇ n¿ĄqĘ BĂ
19 Myn¡ĂqĎ tŇ o’¿ mĄ =SmĲĄ xĞ dŇ dËČŇ mĎ MIĳĎhČ xČ Cră=l’Ć bŇ b¡ČŇ sĎ : hŇ DĲĎUĂ hČ hŇ n¿ĄqĘ BĂ
20 bŇ ybĂŔ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ Éol hŇ mĎ oxą odę dĎŇ mĘ tŇ oxÁ Cr ‘BČÄ rĘ’Č lĘ : hŇ DĲĎUĂ hČ hŇ n¿ĄqĘ BĂ

SdĆŇ u¡Ł hČ NyB¿Ą lyDĂě bĘŇ hČ lĘ tŇ o’ĳ mĄ SmăĄ xĞ bŇ xČ r¡Ł wĘ tŇ o’Ŕ mĄ SmăĄ xĞ ëŇ rĆ’Ł ť
gm : MydĲĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆD¿Ć hŇ n¡ĆjŁ rS¿Ć ’Ğ r‘ČSČě r‘ČèĳĎ hČ =l’Ć ynĂ k¡ĄŇ lĂ oIwČ : lxĲŁ lĘ

2 MyĂmăČ É loqJĘ olę oqwĘ MydĳĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆDăĆmĂ ’B¡Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉdobŇ JĘ hŇ eĄęhĂ wĘ
3 ytĂŇ y’Ăę rĎ rSăĆ ’Ğ hŇ ’ĆÁ rĘUČ hČ hŇ ’ĄÄ rĘmČ kĘŇ C : odĲŇ bŇŁ JĘ mĂ hŇ rĎy’¿Ă hĄ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ MyBĂŔ rČ

hŇ ’Ćě rĘUČ JČ tŇ o’ě rĘmČ C ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć tŇ xăĄ SČ lĘ Éy’Ă bŇŁ BĘ ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ=rSĆ ’Ğ hŇ ’ąĆ rĘUČ JČ
4 ’BăĎ ho¡ĎhyĘ dŇ ob¿Ň kĘŇ C : ynĲĎjĎ =l’Ć lj¡Ł ’Ć wĲĎ rbĳĎŇ JĘ =rhČ nĘ =l’Ć ytĂŇ y’¡Ă rĎ rS¿Ć ’Ğ
5 xČ CrŔ ynĂ ’ăĄ vĎ êĂ wČ : MydĲĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆD¿Ć wyn¡ĎjĎ rS¿Ć ’Ğ r‘ČSČŔ ëŇ rĆDăĆ tŇ yĂBĳĎhČ =l’Ć

: tŇ yĂBĲĎ hČ ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’l¿Ą mĎ hŇ eËĄhĂ wĘ ymĳĂ ynĂ jĘ hČ rY¡ĄxĎ hĲĆ =l’Ć ynĂ ’Ąě ybĂŇ êĘ wČ
6, 7 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ylĲĂ YĘ ’Ć dŇ m¡Ą ‘Ł hŇ y¿ĎhĎ Sy’Ăě wĘ tŇ yĂBĳĎhČ mĲĄ yl¡Č ’Ą rB¿Ą DČmĂ ‘mËČ SĘ ’Ć wĲĎ

rSÌĆ ’Ğ ylČŔ gĘŇrČ tŇ ojă JČ ÉMoqmĘ =tŇ ’Ć wĘ y’Ăę sĘ JĂ Moqă mĘ =tŇ ’Ć ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylČę ’Ą
=tŇ yBĲĄ dŇ o‘ă C’ă UĘ TČ yĘ âlă wĘ MlĳĎ o‘lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ ëŇ ot¿Ň BĘ MSËĎ =NJĎ SĘ ’Ć
Mh¡Ć ykĄŇ lĘ mČ yr¿ĄgĘŇpĂŇ bĘŇ C MtĎŔ CnzĘBĂ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ C hŇ UĎ hąĄ ySĂÂ dĘŇ qĎ MSăĄ l’Ą rĎWĘ yĂţ

8 ryu¡ĂhČ wĘ ytĂŔ zĎCzmĘ lYĆ’ăĄ ÉMtĎŇ zĎCzĲmĘ C yjĂę sĂ =tŇ ’Ć MjĎÁ sĂ MêĎÄ tĂŇ BĘ : MtĲĎŇ omBĎ
CWŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉMtĎŇ obŇ ‘ĞotĲŇ BĘ ySĂę dĘŇ qĎ MSăĄ =tŇ ’Ć ű C’ă UĘ TĂ wĘ MhĳĆ ynĄybĲĄŇ C ynăĂyBĄ

9 Mh¡Ć ykĄŇ lĘ mČ yr¿ĄgĘŇpĂŇ C MtËĎŇ CnzĘ=tŇ ’Ć CqÌxĞrĲČyĘ hŇ êĎÂ‘Č : yjĲĂ ’Č BĘ Mt¡ĎŇ ’Ł lk¿ČŇ ’Ğ wĲĎ
10 MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č : MlĲĎ o‘lĘ Mk¡ĎŇ otŇ bĘŇ yê¿Ă nĘ kČŇ SĲĎ wĘ yeĂ UĳĆ mĂ

Cd¡Ň dĘŇ mĲĎ C MhĳĆ ytĄŇ onĲ wŁ ‘ĞmĲĄ Cm¡ lĘ JĲĎ yĂwĘ tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć dŇ GąĄhČ
11 otÃ nĎ CkŇ tĘŇ C tŇ yĂBČÃ hČ tŇ răČCY CWę ‘Ď=rSĆ ’Ğ lJăŁ mĂ CmÂlĘ kĘŇ nĂ =M’ĲĂ wĘ : tŇ ynĲĂ kĘŇ êĎ =tŇ ’Ć

=lkĎŇ wĘ wtąrř wYÄ =lkĎŇ wĘ žwytĎŇ uŁ xĚ =lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ wtÃ rř wY=lkĎŇ wĲĘ wy’ăĎ bĎŇ omC wy’ĎÃ YĎ omC
otËŇ rĎCY=lJĎ =tŇ ’Ć CrÂmĘ SĘ yĂwĘ MhĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ bŇ t¡ŇŁ kĘŇ C MtĎŔ o’ ‘dăČŇ oh Éwtrř wt

12 S’Ň răŁ =l‘Č tŇ yĂBĳĎhČ tŇ răČoê tŇ ’Ň z¡Ł : MtĲĎŇ o’ CW¿ ‘Ď wĘ wyt¡ĎŇ uŁ xĚ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
tŇ r¿Čoê tŇ ’Ň z¡Ł =hŇ eĄhĂ MySĂŔ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qăŁ ÉbybĂŇ sĎ ű bŇ ybąĂŇ sĎ olÂbĚŇ GĘ =lJĎ rhĎ hĎ ţ
tybh
,bytk otrĎoê v.11 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wytĎrŁ CY ’"sb ,yrq wytĎrŁ CY ,bytk otrĎCY v.11 .gm

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wytĎrŁ oê ’"sb ,yrq wytĎrŁ oê
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qyxĄÄ wĘ xpČŇ TĳŁ wĎ hŇ U¡Ď ’Č hŇ U¿Ď ’Č tŇ oUŔ ’Č BĲĎ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ tŇ oDąmĂ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ 13

dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ tŇ rĆzăĆ ÉbybĂŇ sĎ HtąĎŇ pĎŇ WĘ =l’Ć HlĎÄ CbŇ gĘŇ C bŇ xČ ręŁ =hŇ UĎ ’Č wĘ hŇ UĎÁ ’Č hĲĎ
MyĂêăČSĘ ÉhnĎ oêxĘ êČhČ hŇ rąĎzĎ‘ĞhĲĎ =dŇ ‘Č ZrĆ’ĎÁ hĎ qyxĄÄ mĄ C : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ bŇ G¿Č hŇ z¡ĆwĘ 14

ÉhlĎ odŇ GĘ hČ hŇ rąĎzĎ‘ĞhĲĎ =dŇ ‘Č hŇ eĎÁTČ uĘ hČ hŇ rĎÄ zĎ‘ĞhĲĽmĲĄ C tŇ xĳĎ ’Ć hŇ UăĎ ’Č bŇ xČ r¡Ł wĘ tŇ oUŔ ’Č
ly’r’hmw tŇ oUĳ ’Č ‘BăČ rĘ’Č l’¡Ą rĘhČ hĲČ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č hĲĎ bŇ xČ r¡Ł wĘ tŇ oUŔ ’Č ‘BăČ rĘ’Č 15

Myê¿ĄSĘ BĂ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉhrĄWĘ ‘Ć MyêąĄSĘ ly’r’hw : ‘BĲČ rĘ’Č tŇ on¡rĎuĘ hČ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ C 16

hŇ răĄWĘ ‘Ć ‘BÌČ rĘ’Č hŇ rĎÂ zĎ‘ĞhĲĎ wĘ : wy‘ĲĎbĎŇ rĘ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č l’¡Ć ‘Č Cbě rĎ bŇ xČ rĳŁ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć 17

bŇ ybĂÄ sĎ lCbŇ GĘ hČ wĘ hĎ y‘ĳĆbĎŇ rĘ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č l’¡Ć bŇ xČ rŔŁ ÉhrĄWĘ ‘Ć ‘BąČ rĘ’Č BĘ ëŇ rĆ’ęŁ
tŇ on¿jĘ Cht¡ĄŇ Łl‘ĞmĲČ C bŇ ybĂŔ sĎ ÉhUĎ ’Č HląĎ =qyxĄ hĲČ wĘ hŇ UĎę ’Č hĲĎ yYăĂ xĞ HtĎÁ o’
tŇ ouă xĚ hŇ QĆ ’Ą ť hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MydĲĂŇ qĎ 18

: MDĲĎ wyl¡Ď ‘Ď qr¿Ł zĘlĂ wĘ hŇ lĎŔ o‘ ÉwylĎ ‘Ď tŇ olą ‘ĞhĲČ lĘ otĳŇ oW‘ĲĎhĄ Moy¡BĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ
MybăĂŇ rŁ uĘ hČ qodÁ YĎ ‘rČEĆÄmĂ žMhĄ rSăĆ ’Ğ MIĂÃwĂlĘ hĲČ MynăĂhĞJĲŁ hČ =l’Ć hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ 19

êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ rq¡ĎBĎ =NBĆ rj¿Č ynĂ tĳĄŇ rĘSĲĎ lĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’ËĚ nĘ ylČę ’Ą 20

hŇ rĎŔ zĎ‘ĞhĲĎ tŇ oeăjĂ É‘BČ rĘ’Č =l’Ć wĘ ÉwytĎŇ nŁ rĘqČ ‘BąČ rĘ’Č =l‘Č hŇ êĎÁ tČŇ nĎÄ wĘ omę DĎmĂ
rjăĎ hČ tŇ ’¡Ą êĎŔ xĘ qČ lăĎ wĘ : ChêĲĎrĘjČ kĂŇ wĘ ot¡Ň o’ t¿ĎŇ ’Ň FĄ xĂ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ lCb¡Ň GĘ hČ =l’ĲĆ wĘ 21

ynĂŔ èĄ hČ ÉMoIbČŇ C : SDĲĎqĘ UĂ lČ ZCx¡ mĂ tŇ yĂBČŔ hČ dŇ qăČpĘŇ mĂ BĘ ÉopŇ rĎWĘ C tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ 22

rS¿Ć ’ĞJĲČ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć ÉC’FĘ xĂ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ Mym¡Ă êĎ MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ bŇ yrËĂqĘ êČ
MymĂŔ êĎ rqăĎBĎ =NBĆ rjăČ ÉbyrĂqĘ êČ ’FĳĄ xČ mĲĄ ì¡Ň tĘŇ oQĲ kČŇ BĘ : rjĲĎ BČ C’¡ FĘ xĂ 23

MynąĂhĞJĲŁ hČ CkŇ ylĂÄSĘ hĂ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Mê¡ĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : MymĲĂ êĎ N’Ň ~¡Ł hČ =NmĂ lyĂ’¿ČwĘ 24

hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : hoĲĎhylĲČ hŇ l¡Ď ‘Ł MtËĎŇ o’ Cl¿ ‘ĹhĲĆ wĘ xlČ mĆŔ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ 25

: CWĲ ‘ĞyĲČ Mym¿Ă ymĂ êĘ N’Ň ~¡Ł hČ =NmĂ lyĂ’¿ČwĘ rqËĎBĎ =NBĆ rpÌČŇ C MoIĳlČ tŇ ’Ň F¡Ď xČ =ry‘ĲĂWĘ
: odŇ yĎ C’¡ lĘ mĂ C otĳŇ ’Ł Cr¡hĞTĲĂ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć ÉCrjĘ kČŇ yĘ MymĂę yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ 26

sŘ27 MynąĂhĞJĲŁ hČ CWÄ ‘ĞyĲČ hŇ ’Ď lĘ hĎę wĎ ynĂÁ ymĂ èĘ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ MymĳĂ IĎhČ =tŇ ’Ć CQ¡ kČŇ ywĲĂ 27

M’¡Ě nĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň YăĂ rĎwĘ MkĆŔ ymĄ lĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMkĆŇ ytĄŇ olĲ o‘=tŇ ’Ć ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č
MydĳĂŇ qĎ hŇ n¡ĆjŁ hČ NoYŔ yxĂ hĲČ ÉSDĎqĘ UĂ hČ r‘ČSąČ ëŇ rĆDăĆ ytĂę ’Ł bŇ SĆ IăĎwČ : hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ dm

âlă hŇ yĆÁhĘ yĲĂ rCgÄsĎ žhEĆhČ r‘ČèăČ hČ hoĎęhyĘ ylČÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rCgĲŇsĎ ’Ch¡ wĘ 2

hŇ y¡ĎhĎ wĘ obĳŇ ’BăĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yJËĂ obŔ ’bŇŁ yăĎ=âlĲ ÉSy’Ă wĘ xČ tĄę jĎ yĂ
hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ MxĆ l¡Ć =lwkř ’l oB¿ =bŇ SĆ yĲĄ ’ChË ’yWĂ n¿Ď ’yWĂę eĎhČ =tŇ ’ĲĆ : rCgĲŇsĎ 3

Krdm
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4 r‘ČSăČ =ëŇ rĆDĲĆ ynĂ ’ĄÁ ybĂŇ yĘwČ : ’ř YĲĄ yĄ oJ¡ rĘDČmĂ C ’obŔ yĎ Ér‘ČèČÄ hČ MląĎ ’Ě ëŇ rĆDĆÄ mĂ
tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’l¿Ą mĎ hŇ eËĄhĂ wĘ ’rĆ’Ąě wĎ ůtyĂBČ hČ ynăĄjĘ =l’Ć ÈNopŇ ~Ď hČ

5 žìBĘ lĂ MyWăĂ MdĎÃ ’Ď =NBĆ hoĎęhyĘ ylČÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ynĲĎjĎ =l’Ć lj¡Ł ’Ć wĲĎ hoĳĎhyĘ
ëŇ tĎŔ ’Ł rBăĄ dČŇ mĘ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ ‘mĎę èĘ ìŇ ynăĆzĘ’Ď bĘŇ C ìŇ ynĆÁ y‘ĄbĘŇ hŇ ’ĄÄ rĘC
tŇ yĂBČŔ hČ ’obăŇ mĘ lĂ ÉìBĘ lĂ êąĎmĘ WČ wĘ otŇ rŁ oê=lkĎŇ lĘ C ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ ou¿ xĚ=lkĎŇ lĘ

6 hŇ J¿Ł l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉyrĂmĆ =l’Ć êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : SDĲĎqĘ UĂ hČ y’¿ĄYĎ om lk¡ŇŁ BĘ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ mĲĂ MkËĆŇ lĎ =bŇ rČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď

7 yS¡Ă DĎqĘ mĂ BĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ rWĎŔ bĎŇ ylăĄ rĘ‘Č wĘ ÉblĄ =ylĄ rĘ‘Č rkĎę nĄ=ynĲĄBĘ MkăĆŇ ’Ğ ybĲĂŇ hĞBĲČ
ÉCrpĄÄ IĎwČ MdĎŔ wĎ bŇ lĆ xăĄ ÉymĂ xĘ lČ =tŇ ’Ć MkąĆŇ bĘŇ yrĲĂqĘ hČ BĘ ytĳĂŇ yBĄ =tŇ ’Ć olă QĘ xČ lĘ

8 ySĳĎ dĎŇ qĲĎ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ Mê¡ĆrĘmČ SĘ âl¿ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ l’¡Ć ytĂŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć
: MkĲĆŇ lĎ yS¡Ă DĎqĘ mĂ BĘ yêËĂ rĘmČ SĘ mĂ yrÌĄmĘ SĲŁ lĘ NCmę yWĂ êĘ wČ

9 rWĎŔ BĎ lrĆ‘ăĆwĘ ÉblĄ lrĆ‘ąĆ rkĎę nĄ=NBĆ =lJĎ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ rSĆě ’Ğ rkĎŔ nĄ=NBĆ =lkĎŇ lĘ ySĳĂ DĎqĘ mĂ =l’Ć ’ob¡Ň yĎ âl¿

10 C‘ăêĎ rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ o‘ątĘŇ BĂ ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉCqxĞrĲĎ rSąĆ ’Ğ MIĂęwĂlĘ hĲČ =M’Ă yJăĂ
11 MytĂŔ rĘSăĎ mĘ ÉySĂ DĎqĘ mĂ bĘŇ CyąhĎ wĘ : MnĲĎ wŁ ‘Ğ C’¡ WĘ nĲĎ wĘ MhĳĆ ylĄ CQĲ GĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ ylČŔ ‘ĎmĲĄ

CTÄ xĞSĘ yĂ hŇ UĎ hĄ ţ tŇ yĂBĳĎhČ =tŇ ’Ć Myt¡ĂŇ rĘSĲĎ mĘ CĲ tŇ yĂBČŔ hČ yrăĄ‘ĞSĲČ =l’Ć ÉtoDqĚjĘ
: MtĲĎŇ rĘSĲĎ lĘ Mh¡Ć ynĄpĘŇ lĂ Cd¿Ň mĘ ‘Č yĲČ hŇ UĎ hËĄ wĘ M‘ĎŔ lĎ ÉxbČŇ EĆÄhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ ląĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć

12 l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ MhĆŔ ylĄ CQĲ gĂŇ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMtĎŇ o’ CtąŇ rĘSĲĎ yĘ rSĆÄ ’Ğ N‘Č yČę
hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ MhĆę ylĄ ‘Ğ ydĂÁ yĎ ytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ žNJĄ =l‘Č NwĳŁ ‘Ď loSă kĘŇ mĂ lĘ

13 ySČŔ dĎŇ qăĎ=lJĎ =l‘Č ÉtSĆ gĆÄlĎ wĘ ylĂŔ NhăĄ kČŇ lĘ ÉylČ ’Ą CSą GĘ yĂ=âlĲ wĘ : MnĲĎ wŁ ‘Ğ C’¡ WĘ nĲĎ wĘ
: CWĲ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ Mt¡ĎŇ obŇ ‘ĞotĲŇ wĘ MtĎŔ UĎ lĂ JĘ ÉC’WĘ nĲĎ wĘ MySĳĂ dĎŇ uĘ hČ yS¡Ą dĘŇ qĎ =l’Ć

14 rS¿Ć ’Ğ lkËŇŁ lĘ C otŔ dĎŇ băŇŁ ‘Ğ É lkŇŁ lĘ tŇ yĂBĳĎhČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ yr¡ĄmĘ SĲŁ MtĎŔ o’ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ
: oBĲ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ

15 ÉySĂ DĎqĘ mĂ tŇ rĆmąĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć CrÁ mĘ SĲĎ rSĆÄ ’Ğ qodę YĎ ynăĄBĘ MIĂÁwĂlĘ hĲČ MynĂÄhĞJĲŁ hČ wĘ
CdăŇ mĘ ‘ĲĎwĘ ynĂ tĳĄŇ rĘSĲĎ lĘ yl¡Č ’Ą Cb¿Ň rĘqĘ yĂ hŇ UĎ hËĄ ylČŔ ‘ĎmĲĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ o‘ątĘŇ BĂ

16 C’băŇŁ yĎ hŇ UĎ hĄÁ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MdĎŔ wĎ bŇ lĆ xăĄ ÉylĂ bŇ yr¿ĂqĘ hČ lĘ ynČę pĎŇ lĘ
=tŇ ’Ć Cr¡mĘ SĲĎ wĘ ynĂ tĳĄŇ rĘSĎ lĘ yn¡ĂxĎ lĘ SĚ =l’Ć Cb¿Ň rĘqĘ yĂ hŇ UĎ hËĄ wĘ ySĂę DĎqĘ mĂ =l’Ć
ytrmVm
’"sb v.3 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk =lkĎ ’ĹlĆ y’xndml ,yrq =lkĎ ’ĹlĆ ,bytk lok’ĹlĆ y’br‘ml v.3 .dm

.yrq ’YĄyĄ ,bytk C’YĄyĄ
www.bibleist.ru
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yd¿ĄŇ gĘŇBĂ tŇ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ rYăĄxĎ hĲĆ ÉyrĄ‘ĞSĲČ =l’ĲĆ ÉM’Ď obŇ BĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : yêĲĂ rĘmČ SĘ mĂ 17

yrËĄ‘ĞSĲČ BĘ MtĎę rĘSĲĎ BĘ rmĆ YĆŔ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ hŇ ląĆ ‘ĞyĲČ=âlwĘ CSBĳĎ lĘ yĂ Myê¡Ă SĘ pĂŇ
ysăĄnĘ kĘŇ mĂ C MSĎŔ ’Ň rŁ =l‘Č CyăhĘ yĲĂ ÉMyêĂ SĘ pĂŇ yrąĄ’ĞjĲČ : hŇ tĎŇ yĘbĲĎŇ wĎ tŇ ym¡Ă ynĂ jĘ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ 18

rYĄÄ xĎ hĲĆ =l’Ć MtĎŇ ’Ň YĄbĘŇ Cţ : ‘zČIĲĎBČ Cr¡GĘ xĘ yČ âl¿ MhĳĆ ynĄtĘŇ mĎ =l‘Č Cy¡hĘ yĲĂ MyêĂŔ SĘ pĂŇ 19

MhĆę ydĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć CTă SĘ pĘŇ yĂ ůM‘ĎhĎ =l’Ć ÈhnĎ oYyxĲĂ hČ rYăĄxĎ hĲĆ =l’Ć hŇ nĎÁ oYyxĲĂ hČ
ÉCSbĘŇ lĲĎ wĘ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ kăŇŁ SĘ lĲĂ BĘ Mt¡ĎŇ o’ Cxye¿ĂhĂ wĘ MBĎŔ MtăĂŇ rĘSĲĎ mĘ ÉhUĎ hĄÄ =rSĆ ’Ğ
âlă ÉMSĎ ’Ň rŁ wĘ : MhĲĆ ydĄŇ gĘŇbĂŇ BĘ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć CS¿ DĘqČ yĘ=âlĲ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MydăĂŇ gĎŇBĘ 20

=âlĲ NyĂy¿ČwĘ : MhĲĆ ySĄ ’Ň rĲĎ=tŇ ’Ć Cm¡ sĘ kĘŇ yĂ Mos¿ JĎ CxQĳĄ SČ yĘ âlă ‘rČp¡ĆŇ C CxQĄŔ gČŇ yĘ 21

hŇ SĎŔ CrgĘŇ C ÉhnĎmĎ lĘ ’Č wĘ : tŇ ymĲĂ ynĂ jĘ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ =l’Ć M’¡Ď obŇ BĘ NhĳĄ JŁ =lJĎ Cê¡SĘ yĂ 22

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ É‘rČEĆÄmĂ tŇ Łlę CtŇ BĘ =M’Ă yJăĂ MySĳĂ nĎlĘ Mh¡Ć lĎ Cx¿ qĘ yĂ=âlĲ
NyB¿Ą CrŔ oy yUăĂ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ : CxuĲĎ yĂ Nh¡Ą JŁ mĂ hŇ nĎŔ mĎ lĘ ’Č hŇ yăĆhĘ êĲĂ rSăĆ ’Ğ ÉhnĎmĎ lĘ ’Č hĲĎ wĘ 23

CdăŇ mĘ ‘Č yĲČ hŇ UĎ hĄ ť bŇ yrĂę =l‘Č wĘ : M‘ĲĚdĂŇ oy roh¡ TĎ lĘ ’m¿Ą TĎ =NybĄŇ C lxĳŁ lĘ SdĆŇ q¡Ł 24

ydăČŇ ‘ĞomĲ =lkĎŇ BĘ ÉytČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć wĘ ytąČŇ rŁ oê=tŇ ’Ć wĘ ChTĚ pĘŇ SĎ C yT¡Č jĎ SĘ mĂ BĘ TjŁ SĘ lĂ
hŇ ’ĳĎ mĘ TĎ lĘ ’ob¡Ň yĎ âl¿ MdĎŔ ’Ď tŇ măĄ =l’Ć wĘ : CSDĲĄqČ yĘ yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ CrmŔŁ SĘ yĂ 25

hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ =âl=rSĲĆ ’Ğ tŇ oxË ’Ď lĘ C x’Ďę lĘ tŇ bČÁ lĘ C NbĄÄ lĘ C M’Ą lĘ Cţ bŇ ’ĎÃ lĘ =M’Ă yJăĂ
žMoybĘŇ C : olĲ =CrjĘ sĘ yĂ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ otĳŇ rĎhĽTĲĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ wĘ : C’UĲĎ FČ yĂ Sy’¡Ă lĘ 26, 27

bŇ yr¡ĂqĘ yČ SdĆŇ uŔŁ BČ tŇ răĄSĎ lĘ ÉtymĂ ynĂ jĘ hČ rYąĄxĎ hĲĆ =l’Ć SdĆŇ uÁŁ hČ =l’Ć o’Ä BŁ
MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČ yn¡Ă’Ğ hŇ lĎŔ xĞ nĲČlĲĘ ÉMhĆ lĎ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ otĳŇ ’Ň FĎ xČ 28

tŇ ’Ň FăĎ xČ hĲČ wĘ ÉhxĎ nĘ UĂ hČ : MtĲĎŇ EĎxĚ’Ğ yn¡Ă’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉMhĆ lĎ CnąêĘ tĂŇ =âlĲ hŇ EĎęxĚ’Ğ wĲČ 29

žtySĂ ’Ň rĄwĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ Mh¿Ć lĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ MrĆx¿Ą=lkĎŇ wĘ MClĳ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ UĎ h¡Ą MSĎŔ ’Ď hĲĎ wĘ 30

Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ MkĆŔ ytĄŇ omă CrêĘ É lJŁ mĂ lJęŁ tŇ mČ CrăêĘ =lkĎŇ wĘ lkÁŁ yrĄCJÄ BĂ =lJĎ
: ìŇ tĲĆŇ yBĄ =l’Ć hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ xČ yn¿ĂhĎ lĘ NhĄŔ JŁ lČ CnăêĘ êĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ osĲ rĂ‘Ğ tŇ ySąĂ ’Ň rĄwĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ
: MynĲĂ hĞJĲŁ hČ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ âl¿ hŇ mĳĎ hĄ BĘ hČ =NmĂ C PŇ o‘¡hĎ =NmĂ hŇ pĎŔ rĄTĘ C ÉhlĎ bĄŇ nĘ =lJĎ 31

hŇ mĎÄ CrtĘŇ žCmyrĂêĎ hŇ lĎęxĞ nĲČBĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć MkĆÄ lĘ yjĲĂ hČ bĘŇ C hm

bŇ xČ r¡Ł wĘ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉPlĆ ’ĆÄ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èĎÄ mĂ xĞ ëŇ rĆ’ęŁ ůZrĆ’Ď hĎ =NmĂ ÈSdĆŇ qŁ ű ho¿ĎhylĲČ
=l’Ć ÉhEĆmĂ hŇ yąĆhĘ yĲĂ : bŇ ybĲĂŇ sĎ Hl¡Ď CbŇ GĘ =lkĎŇ bĘŇ ’Ch¿ =SdĆŇ qŁ PŇ lĆ ’ĳĎ hŇ rĎWăĎ ‘Ğ 2

hŇ UĎŔ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ bŇ ybĳĂŇ sĎ ‘BăĎ rĚmĘ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞBĲČ tŇ o’Ë mĄ Sm¿Ą xĞ SdĆŇ uŔŁ hČ
ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ Vą mř x ëŇ rĆ’ęŁ dŇ omŔ êĎ Ét’Ň EŁ hČ hŇ DąĎUĂ hČ =NmĂ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ ol¡ Sr¿ĎgĘŇmĂ 3

Pl’
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: MySĲĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł SD¡ĎqĘ UĂ hČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=obĲŇ C MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ bŇ xČ r¡Ł wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ
4 Myb¡ĂŇ rĄuĘ hČ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ ÉSDĎqĘ UĂ hČ ytąĄŇ rĘSĲĎ mĘ MynĂÁhĞJÄŁ lČ ’Chę ZrĆ’ĎÁ hĎ =NmĂ SdĆŇ qăŁ

: SDĲĎqĘ UĂ lČ SD¡ĎqĘ mĂ C MyêĂŔ băĎŇ lĘ ÉMoqmĎ MhąĆ lĎ hŇ yĎÄhĎ wĘ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć tŇ răĄSĎ lĘ
5 žMIĂwĂlĘ lĲČ hŇ yĆhĘ yĲĂ bŇ xČ rĳŁ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘ĞwĲČ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉPlĆ ’ĆÄ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èĎÄ mĂ xĞ wĲČ
6 CnęêĘ êĂ ry‘ĂÁ hĎ tŇ EČÄxĚ’Ğ wĲČ : tŇ kĲŇŁ SĎ lĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ E¡ĎxĚ’ĞlĲČ MhËĆ lĎ tŇ yĂBÌČhČ ytĄÄ rĘSĲĎ mĘ

tŇ măČ CrêĘ tŇ U¡Č ‘ĚlĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ ëŇ rĆ’ęŁ wĘ bŇ xČ rŔŁ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ mąĄ xĞ
7 tŇ mČÄ CrtĘŇ lĂ žhEĆmĂ C hŇ EăĆmĂ ’yWĂÃ eĎlČ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lkĎŇ lĘ SdĆŇ uĳŁ hČ

tŇ EăČxĚ’Ğ ÉynĄjĘ =l’Ć wĘ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ =tŇ mČ CrĲtĘŇ ynąĄjĘ =l’Ć ry‘Ăę hĎ tŇ EăČxĚ’ĞlĲČ wĘ SdĆŇ uÁŁ hČ
ÉtoU‘ĚlĘ ëŇ rĆ’ęŁ wĘ hŇ mĎ ydĳĂŇ qĎ hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą=tŇ ’Č jĘ mĂ C hŇ UĎ yĎŔ MyăĎ=tŇ ’Č jĘ mĂ ry‘ĂŔ hĎ

8 oQ¿ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ZrĆ’ËĎlĎ : hŇ mĎ ydĲĂŇ qĎ lCb¿Ň GĘ =l’Ć My¡Ď lCb¿Ň GĘ mĂ MyqĂŔ lĎ xĞhĲČ dŇ xăČ ’Č
Cn¿êĘ yĂ ZrĆ’ËĎhĎ wĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć Éy’Č yWĂ nĘ dŇ o‘ą CnÄ oy=âlĲ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ E¡ĎxĚ’ĞlĲČ

9 hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : MhĲĆ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ lĘ
hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ C CrysĂŔ hĎ ÉdSŁ wĎ smąĎ xĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ ÉMkĆŇ lĎ =bŇ rČ

10 qdĆŇ YÌĆ=ynĄzĘ’Ň mĲŁ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yUĂŔ ‘Č l‘ăČmĄ ÉMkĆŇ ytĄŇ SĲŁ rĚgĘŇ CmyrąĂhĎ CWĳ ‘Ğ
11 hŇ yĆŔhĘ yĲĂ ÉdxĎ ’Ć NkĆŇ êąŁ tŇ BČę hČ wĘ hŇ păĎŇ y’Ą hĲĎ : MkĲĆŇ lĎ yh¿Ă yĘ qdĆŇ Y¡Ć=tŇ bČŇ C qdĆŇ YËĆ=tŇ pČŇ y’ĲĄ wĘ

rmĆ x¡Ł hČ =l’Ć hŇ pĎŔ y’Ą hĲĎ ÉrmĆ xÄŁ hČ tŇ rąĂyWĂ ‘ĞwĲČ tŇ BĳĎ hČ rmĆ x¡Ł hČ rW¿Č ‘Ę mČ tŇ ’Ň WĄě lĎ
12 hŇ èÌĎ mĂ xĞ MylĂÁqĎ SĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć hŇ rĳĎGĄ MyrăĂWĘ ‘Ć lqĆè¡Ć hČ wĘ : oêĲ nĘ JĚ tĘŇ mČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ

: MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĆUĎ hČ lqĆSĆŔ ÉhèĎ mĂ xĞ wĲČ hŇ rąĎWĎ ‘Ğ MylĂę qĎ SĘ MyrăĂWĘ ‘ĆwĘ
13 MyFĂŔ xĂ hĲČ rmĆ xăŁ mĄ ÉhpĎŇ y’Ą hĲĎ tŇ yèąĂ SĂ CmyrĳĂêĎ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď CrêĘ hČ tŇ ’Ň z¿Ł
14 NmĆ èĆę hČ tŇ BăČ hČ NmĆ èĆÁ hČ qxÄŁ wĘ : MyrĲĂ‘Ł vĘ hČ rmĆ x¡Ł mĄ hŇ pĎŔ y’Ą hĲĎ ÉMtĆŇ yèĂ SĂ wĘ

Myê¡Ă BČ hČ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ=yJĲĂ rmĆ xĳŁ Myê¡Ă BČ hČ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ rJŔŁ hČ =NmĂ ÉtBČ hČ rWąČ ‘Ę mČ
15 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ qăĄSĘ UČ mĂ ÉMyĂtČÄ ’Ň UĎ hČ =NmĂ N’Ň ~ąŁ hČ =NmĂ tŇ xČÄ ’Č =hŇ WĆ wĘ : rmĆ xĲŁ sŘ28

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ rjăĄkČŇ lĘ MymĳĂ lĎ SĘ lĂ wĘ hŇ lăĎ o‘lĘ C hŇ x¡Ď nĘ mĂ lĘ

16 : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ ’yW¡Ă eĎlČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ măĎ CrêĘ hČ =l’Ć Cy¡hĘ yĲĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăĎhĎ lJŁ ť
17 ÉMySĂ dĎŇ xĽbĲĆŇ C MyGąĂxČ BĲČ ůësĆ eĄhČ wĘ ÈhxĎ nĘ UĂ hČ wĘ tŇ olă o‘hĲĎ hŇ yĆęhĘ yĲĂ ’yWăĂ eĎhČ =l‘ĲČwĘ

tŇ ’Ň FăĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć hŇ WĆÂ ‘ĞyĲČ=’ChĲ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ yd¡ĄŇ ‘ĞomĲ =lkĲĎŇ BĘ tŇ otŔ BĎ èČ bČŇ C
hxnmh=t’w

.w"dw g"d ,b"d Nkw yrqw bytk hèĎ mĂ xĞ ’"sb ,yrq hèĎ mĂ xĞ ,bytk SmĄxĎ v.3 .hm
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=tŇ yBĲĄ dŇ ‘¿ČBĘ rj¡ĄkČŇ lĘ MymĂŔ lĎ èĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhlĎ o‘hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ xĎę nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

=NBĆ =rjČ xu¿ČêĂ SdĆŇ xŔŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ ÉNoS’Ň rĂBĲĎ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ 18

tŇ ’Ň FĎę xČ hĲČ MDăČmĂ NhĄÁ JŁ hČ xqČÄ lĎ wĘ : SDĲĎqĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć t¡ĎŇ ’Ň FĄ xĂ wĘ MymĳĂ êĎ rq¡ĎBĎ 19

=l‘ČÄ wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ lČ hŇ r¡ĎzĎ‘ĞhĲĎ tŇ oe¿jĂ ‘BËČ rĘ’Č =l’Ć wĘ tŇ yĂBČŔ hČ tŇ zăČCzmĘ =l’Ć ÉNtČŇ nĎ wĘ
SdĆŇ xŔŁ bČŇ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ BĘ ÉhWĆ ‘ĞêĲČ NkąĄŇ wĘ : tŇ ymĲĂ ynĂ jĘ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ r‘ČS¡Č tŇ zČŔCzmĘ 20

hŇ ‘ĎÄ BĎ rĘ’Č BĘ NoS’Ň rĂBĲĎ ţ : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć Mê¡ĆrĘjČ kĂŇ wĘ ytĂŇ jĳĆ mĂ C hŇ g¡ĆŇSŁ Sy’¿Ă mĄ 21

tŇ o~¡ mČ MymĂŔ yĎ tŇ o‘ăbĚŇ SĘ gŇxĎě xsČ jĳĎ hČ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ SdĆŇ xŔŁ lČ ÉMoy rW¿Ď ‘Ď
ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=lJĎ dŇ ‘¡ČbĘŇ C odě ‘ĞBĲČ ’ChŔ hČ MoIăBČ É’yWĂ eĎhČ hŇ WąĎ ‘Ď wĘ : lkĲĄŇ ’Ď yĲĄ 22

tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hoĎęhylĲČ hŇ lăĎ o‘ hŇ WÌĆ ‘ĞyĲČ gŇxĎÁ hĲĆ =ymĲĄ yĘ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ rj¡Č 23

ry‘¿ĂWĘ tŇ ’Ň FĎě xČ wĘ MymĳĂ IĎhČ tŇ ‘¡ČbĘŇ SĂ MoIŔlČ ÉMmĂ ymĂ êĘ MyląĂ y’Ą tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ wĘ MyrĂjĎ ţ
Nyh¿Ă NmĆ S¡Ć wĘ hŇ WĳĆ ‘ĞyĲČ lyĂ’¡ČlĎ hŇ p¿ĎŇ y’Ą wĘ rjËĎlČ hŇ p¿ĎŇ y’Ą hŇ xĎę nĘ mĂ C : MoIĲlČ MyE¡Ă‘Ă 24

hŇ QĆ ’¡Ą kĎŇ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ gŇxĎŔ BĆ ÉSdĆŇ xÄŁ lČ Moyą rWĎÄ ‘Ď žhèĎ mĂ xĞBĲČ y‘ĂÃ ybĂŇ èĘ BČ : hŇ pĲĎŇ y’Ą lĲĎ 25

: NmĆ èĲĎ kČŇ wĘ hŇ x¡Ď nĘ UĂ kČŇ wĘ hŇ lĎŔ ‘Ł JĎ Ét’Ň FĎ xČ JĲČ MymĳĂ IĎhČ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ

hŇ yăĆhĘ yĲĂ MydĂŔ qĎ hŇ năĆjŁ hČ ÉtymĂ ynĂ jĘ hČ rYąĄxĎ hĲĆ r‘ČSČÁ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ wm
SdĆŇ x¡Ł hČ Moy¿bĘŇ C xČ tĄŔ jĎ yĂ ÉtBĎ èČ hČ MoyąbĘŇ C hŇ WĳĆ ‘ĞUĲČ hĲČ ymăĄ yĘ tŇ SĆ S¡Ą rCgŔ sĎ
tŇ zăČCzmĘ =l‘Č ÉdmČ ‘Ď wĘ ZCxę mĂ r‘ČèČÁ hČ MlĎÄ C’ žërĆDĆ ’yWĂÃ eĎhČ ’băĎŇ C : xČ tĲĄŇ jĎ yĂ 2

=l‘Č hŇ wËĎxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ wymĎŔ lĎ SĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ lĎ o‘Ĳ =tŇ ’Ć MynĂę hĞJĲŁ hČ CWă ‘Ď wĘ r‘ČèČŔ hČ
CwăxĞêĲČSĘ hĂ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č rg¡ĄŇiĎ yĂ=âlĲ r‘Čè¿Č hČ wĘ ’YĳĎ yĎwĘ r‘Čè¡Č hČ Nê¿ČpĘŇ mĂ 3

: hoĲĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MySĳĂ dĎŇ xĽbĲĆŇ C tŇ ot¡Ň BĎ èČ BČ ’ChŔ hČ r‘ČèăČ hČ xtČŇ jĆ ť ZrĆ’Ďę hĎ =M‘Č
MyWËĂ bĎŇ kĘŇ hŇ èÌĎ SĂ tŇ BĎę èČ hČ MoyăBĘ hoĳĎhylĲČ ’yW¡Ă eĎhČ bŇ r¿ĂqĘ yČ=rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ ‘Ł hăĎ wĘ 4

hŇ x¡Ď nĘ mĂ MyW¿Ă bĎŇ JĘ lČ wĘ lyĂ’ČŔ lĎ hŇ păĎŇ y’Ą ÉhxĎ nĘ mĂ C : MymĲĂ êĎ lyĂ’¿ČwĘ Mm¡Ă ymĂ êĘ 5

rj¿Č SdĆŇ xŔŁ hČ MoyăbĘŇ C : hŇ pĲĎŇ y’Ą lĲĎ Nyh¿Ă NmĆ S¡Ć wĘ odĳŇ yĎ tŇ êăČmČ 6

rjĎÁ lČ hŇ pĎÄ y’Ą wĘ : CyĲhĘ yĲĂ Mm¿Ă ymĂ êĘ lyĂ’¡ČwĎ MWËĂ bĎŇ JĘ tŇ SĆ SÌĄ wĘ MmĳĂ ymĂ êĘ rq¡ĎBĎ =NBĆ 7

Nyh¿Ă NmĆ S¡Ć wĘ odĳŇ yĎ gŇ yv¡Ă êČ rS¿Ć ’ĞJĲČ MyWĂŔ bĎŇ JĘ lČÄ wĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ É lyĂ’ČÄ lĎ hŇ pąĎŇ y’Ą wĘ
: ’YĲĄ yĄ oJ¡ rĘdČŇ bĘŇ C ’obŔ yĎ Ér‘ČèČÄ hČ MląĎ C’ ëŇ rĆDăĆ ’yWĳĂ eĎhČ ’ob¡Ň bĘŇ C : hŇ pĲĎŇ y’Ą lĲĎ 8

NopÁ YĎ r‘ČSČÄ =ëŇ rĆDĆ ’BĎÃ hČ ůMydĂŇ ‘ĞoUĲ BČ ÈhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ZrĆ’ĎÁ hĎ =M‘Č ’obÄ bĘŇ C 9

’Y¡Ą yĄ bŇ gĆŇ nĆŔ r‘ČSăČ =ëŇ rĆDĆ É’BĎ hČ wĘ bŇ gĆŇ nĆŔ r‘ČSăČ =ëŇ rĆDĆ É’YĄ yĄ tŇ węŁ xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ
r‘V=Krdwww.bibleist.ru
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ox¡ kĘŇ nĂ yJ¿Ă obŔ ’BăĎ =rSĆ ’Ğ Ér‘ČèČÄ hČ ëŇ rĆDąĆ bŇ CSę yĎ âlă hŇ nĎ opĳŇ YĎ r‘ČSăČ =ëŇ rĆDĆ
10, 11 MyGăĂxČ bČŇ C : C’YĲĄř yĄ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄbĘŇ C ’ř obŔ yĎ ÉM’Ď obŇ BĘ MkąĎŇ otŇ BĘ ’yWĳĂ eĎhČ wĲĘ : wř’YĲ y

MyW¡Ă bĎŇ JĘ lČ wĘ lyĂ’ČŔ lĎ hŇ păĎŇ y’Ą wĘ ÉrjĎ lČ hŇ pąĎŇ y’Ą ÉhxĎ nĘ UĂ hČ hŇ yąĆhĘ êĲĂ MydĂę ‘ĞoUĲ bČŇ C
: hŇ pĲĎŇ y’Ą lĲĎ Nyh¿Ă NmĆ S¡Ć wĘ odĳŇ yĎ tŇ êăČmČ

12 ůhoĎhylĲČ hŇ băĎŇ dĎŇ nĘ ÈMymĂ lĎ SĘ =o’Ĳ hŇ lăĎ o‘ hŇ bĎÁ dĎŇ nĘ ’yWĂÄ eĎhČ žhWĆ ‘ĞyĲČ=ykĲĂŇ wĘ
wymĎŔ lĎ SĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ lĎ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć hŇ WąĎ ‘Ď wĘ MydĂŔ qĎ hŇ năĆjŁ hČ Ér‘ČèČÄ hČ =tŇ ’Ć olę xtĲČŇ păĎŇ C
: otĲŇ ’Ň YĄ yr¿ĄxĞ’ĲČ r‘Čè¡Č hČ =tŇ ’Ć rg¿ČŇsĎ wĘ ’YËĎ yĎwĘ tŇ BĳĎ èČ hČ MoyăBĘ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’ĞJĲČ

13 rqĆB¡Ł BČ rqĆB¿Ł BČ hoĳĎhylĲČ MoI¡lČ hŇ lËĎ o‘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ MymĂę êĎ otÁ nĎSĘ =NBĆ WbĆŇ kĆÄ wĘ
14 hŇ pĎŔ y’Ą hĲĎ tŇ yèăĂ SĂ ÉrqĆBÄŁ BČ rqĆBąŁ BČ wylĎÁ‘Ď hŇ WĆÄ ‘ĞtĲČŇ žhxĎ nĘ mĂ C : otĲŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ

tŇ ou¿ xĚ hoĎŔhylĲČ ÉhxĎ nĘ mĂ tŇ lĆ iĳŁ hČ =tŇ ’Ć srăŁ lĎ Nyh¡Ă hČ tŇ yS¿Ă ylĂ SĘ NmĆ SËĆ wĘ
15 rqĆBăŁ BČ NmĆ è¡Ć hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ xËĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ WbĆŇ JÌĆ hČ =tŇ ’Ć wVÄ ‘wř : dŇ ymĲĂ êĎ Ml¡Ď o‘

: dŇ ymĲĂ êĎ tŇ l¡Č o‘ rqĆBĳŁ BČ
16 wynĎŔ BĎ mĂ Sy’ăĂ lĘ ÉhnĎêĎmČ ’yWąĂ eĎhČ NêĄÄ yĂ=yJĲĂ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ
17 NêĄÄ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČBĘ ’yh¡Ă Mt¿ĎŇ EĎxĚ’Ğ hŇ yĳĆhĘ êĲĂ wynăĎbĎŇ lĘ ’yh¡Ă ot¿Ň lĎ xĞ nĲČ

rorŔ DĘhČ tŇ năČSĘ =dŇ ‘Č ÉoQ hŇ tĎŇ yĘhąĎwĘ wydĎŔ bĎŇ ‘ĞmĲĄ ÉdxČ ’Č lĘ otę lĎ xĞ eĲČmĂ hŇ nĎÁêĎmČ
18 ’yWĂÁ eĎhČ xuČÄ yĂ=âlĲ wĘ : hŇ yĲĆhĘ êĲĂ Mh¿Ć lĎ wyn¡ĎBĎ otŔ lĎ xĞ nĲČ ëŇ ’Č ť ’yWĳĂ eĎlČ tŇ b¡ČŇ SĎ wĘ

ÉN‘ČmČÄ lĘ wynĳĎBĎ =tŇ ’Ć lxăĂ nĘ yČ ot¡Ň EĎxĚ’ĞmĲĄ MtĎŔ EĎxĚ’ĞmĲĄ ÉMtĎŇ nŁ ohĲ lĘ M‘Ďę hĎ tŇ lăČ xĞ eĲČmĂ
19 rSăĆ ’Ğ È’obŇ UĎ bČŇ ynĂ ’ăĄ ybĂŇ yĘwČ : otĲŇ EĎxĚ’ĞmĲĄ Sy’¡Ă yUĂŔ ‘Č CYpăĚŇ yĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ

tŇ on¡jŁ hČ MynĂŔ hĞJăŁ hČ =l’Ć ÉSdĆŇ uÄŁ hČ tŇ okąŇ SĘ QĂ hČ =l’Ć ůr‘ČèČ hČ PŇ tĆŇ JăĆ =l‘Č
20 Moqę UĎ hČ hŇ zăĆ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ UĎ yĲĎ MtĂŇ kŇŁ rĘIČBČ MoqŔ mĎ MSăĎ =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ nĎ opĳŇ YĎ

rSąĆ ’Ğ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ MS¡Ď ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉMSĎ =ClèĘ bČŇ yĘ rSąĆ ’Ğ
SD¿ĄqČ lĘ hŇ n¡Ď oYyxĲĂ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ =l’Ć ’yYËĂ oh yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉCpŇ ’Ň yŁ

21 tŇ ‘ČB¡Č rĘ’Č =l’Ć ynĂ rĄŔ ybĂŇ ‘ĞIăČwČ hŇ nĎŔ YŁ yxăĂ hČ ÉrYĄxĎ hĲĆ =l’Ć ynĂ ’Ąę yYĂ oIĲwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć
: rYĲĄxĎ hĲĆ ‘ČY¿Ł qĘ mĂ BĘ rY¡ĄxĎ rYĄŔ xĎ hĲĆ ‘ČYăŁ qĘ mĂ BĘ ÉrYĄxĎ hŇ eąĄhĂ wĘ rYĳĄxĎ hĲĆ y‘ăĄoYqĘ mĂ

22 ëŇ rĆ’ŔŁ My‘ăĂBĎ rĘ’Č tŇ orŔ TĚ qĘ tŇ orăYĄxĞ ÉrYĄxĎ hĲĆ tŇ o‘ąYŁ qĘ mĂ tŇ ‘ČBČÁ rĘ’Č BĘ
23 bŇ yb¿ĂŇ sĎ rCTÄ wĘ : tŇ o‘Ĳ YĎ qĘ hĚ mĘ Mê¡Ď ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ tŇ xČŔ ’Č hŇ DăĎmĂ bŇ xČ rĳŁ MyS¡Ă ŁlSĘ C

: bŇ ybĲĂŇ sĎ tŇ or¡yFĂ hČ tŇ xČ ê¿ČmĂ yCWŔ ‘Ď tŇ olă èĘ bČŇ mĘ C MêĳĎ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ MhËĆ BĎ
rm’yw
wyl‘ rsmn ’"sb v.10 .C’obyĎ rybs v.10 .yrqw bytk ’YĄyĄ ’"sb ,yrq ’YĄyĄ ,bytk C’YĄyĄ v.9 .wm
yrqw bytk CW‘ĎwĘ ’"sb ,yrq CW‘ĞyČ ,bytk CW‘ĎwĘ v.15 .r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk ’YĄyĄ ’"sbw ,yrq ’YĄyĄ

.’"yd Nkw yrqw bytk CW‘ĞyČ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkwwww.bibleist.ru



850 l’qzxy 46:24—47:15

yt¿ĄŇ rĘSĲĎ mĘ MSËĎ =ClèĘ bČŇ yĘ rSÌĆ ’Ğ MylĂŔ èĘ bČŇ mĘ hĲČ tŇ yBăĄ hŇ QĆ ’Ą ť ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ 24

MyĂmăČ=hŇ eĄhĂ wĘ ůtyĂBČ hČ xtČŇ jăĆ =l’Ć ÈynĂ bĄŇ SĂ yĘwČ : M‘ĲĎhĎ xbČŇ z¿Ć=tŇ ’Ć tŇ yĂB¡Č hČ zm

MyĂUăČhČ wĘ MydĳĂŇ qĎ tŇ yĂB¡Č hČ yn¿ĄpĘŇ =yJĲĂ hŇ mĎ ydĂŔ qĎ ÉtyĂBČÄ hČ NêąČpĘŇ mĂ tŇ xČ êČÄ mĂ My’Ăę YĘ yĲŁ
ÈynĂ ’Ą YĂ oIĲwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ lČ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉtyĂBČÄ hČ PŇ tĆŇ JąĆmĂ tŇ xČ êČÁ mĂ MydĂę rĘyĲŁ 2

ëŇ rĆD¡Ć ZCxŔ hČ r‘ČSăČ =l’Ć ZCxŔ ëŇ rĆDăĆ ÉynĂ BĄÄ sĂ yĘwČ ůhnĎ opŇ YĎ r‘ČSăČ =ëŇ rĆDĲĆ
=tŇ ’Ň YĄBĘ : tŇ ynĲĂ mĎ yĘhČ PŇ t¡ĄŇ JĎ hČ =NmĂ MyJĂŔ pČŇ mĘ MyĂmăČ=hŇ eĄhĂ wĘ MydĳĂŇ qĎ hŇ năĆojhČ 3

ym¿Ą MyĂU¡ČbČŇ ynĂ r¿ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉPlĆ ’ĆÄ dŇ mĎ IąĎwČ odĳŇ yĎBĘ wqăĎwĘ Myd¡ĂŇ qĎ Sy’¿Ă hĎ
PŇ lĆ ’ĆŔ dŇ mĎ IăĎwČ MyĂJĳĎrĘBĂ MyĂmăČ MyĂU¡ČbČŇ ynĂ r¿ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ PŇ lĆ ’ĆŔ dŇ mĎ IăĎwČ : MyĂsĲĎ pĘŇ ’Ď 4

rbĳŇŁ ‘ĞlĲČ lk¡ČŇ C’=âlĲ rS¿Ć ’Ğ lxČ nČě PŇ lĆ ’ĆŔ dŇ mĎ IăĎwČ : MyĂnĲĎtĘŇ mĎ ym¿Ą ynĂ r¡ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ 5

yl¡Č ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rbĲĄŇ ‘Ď yĲĄ=âl rS¿Ć ’Ğ lxČ n¡Č CxWĎŔ ymăĄ ÉMyĂUČÄ hČ C’ą gĎŇ=yJĲĂ 6

ÉheĄhĂ wĘ ynĂ bĄě CSBĘ : lxČ eĲĎhČ tŇ p¿ČŇ WĘ ynĂ b¡ĄŇ SĂ yĘwČ ynĂ k¿ĄŇ lĂ oIĲwČ MdĳĎŇ ’Ď =NbĆŇ tĎŇ y’ăĂ rĎhĞ 7

MyĂUąČhČ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ EĲĆmĂ C hŇ E¡ĆmĂ dŇ ’ĳŁ mĘ bŇ răČ Z‘¡Ą lxČ eČŔ hČ tŇ păČŇ WĘ =l’Ć 8

C’băĎŇ C hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ =l‘Č Cd¡Ň rĘyĲĎwĘ hŇ nĎŔ omdĘŇ uČ hČ ÉhlĎ ylĂ GĘřhČ =l’Ć My’Ăę YĘ oyĲ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ
SpĆŇ năĆ=lkĎŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : MyĂUĲĎ hČ w’p¿ř rnw My’¡Ă YĎ CUĲ hČ hŇ UĎ I¿ĎhČ =l’Ć hŇ UĎ IĎŔhČ 9

hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ yĆŔxĘ yĲĂ ÉMyĂlČÄxĞ nĲČ MSąĎ ’obÄ yĎ žrSĆ ’Ğ=lJĎ l’ăĆ ZrÃŁ SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ ű hŇ IăĎxČ
yxĎŔ wĎ ÉC’pĘŇ rĲĎyĄwĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyĂUăČhČ hŇ UĎ SĎÁ C’bĎÄ žyJĂ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĎ rČ hŇ g¡ĎŇDĎhČ
Ny‘¿ĄmĄ MygĂę CĎDČ wylĎÁ‘Ď wdÄ mř ‘y žhyĎhĎ wĘ : lxČ eĲĎhČ hŇ UĎ S¡Ď ’obŇ y¿Ď=rSĆ ’Ğ lJËŁ 10

MtĎŔ gĎŇdĘŇ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉhnĎ ymĂ lĘ CyĳhĘ yĲĂ Mym¡Ă rĎxĞlĲČ xČ oT¿ SĘ mĂ MyĂlČŔ gĘŇ‘Ć Ny‘ăĄ=dŇ ‘Č wĘ ÉydĂŇ GĆÄ
C’¡ pĘŇ rĲĎyĄ âl¿ wĘ wy’ËĎbĎŇ gĘŇ C otŇ ’Ň ~Ł BĂ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ď rČ lod¡Ň GĎhČ MI¿ĎhČ tŇ gËČŇdĘŇ JĂ 11

sŘ29 =Z‘ĲĄ=lJĎ ű hŇ EăĆmĂ C ű hŇ EăĆmĂ otăŇ pĎŇ WĘ =l‘Č hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ lxČ eăČhČ =l‘Č wĘ : CnêĲĎ nĂ xlČ m¿Ć lĘ 12

wymĎŔ ymĄ yJăĂ rJĄŔ bČŇ yĘ ÉwySĎ dĎŇ xĽlĲĎ oyęrĘjĂ MêăŁ yĂ=âlĲ wĘ ChlĄÁ‘Ď loBÄ yĂ=âlĲ lkĎŇ ’ĞmĲČ ţ
: hŇ pĲĎŇ CrtĘŇ lĂ Chl¡Ą ‘Ď wĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ ÉoyrĘpĂŇ wyąřhw My’ĳĂ YĘ oyĲ hŇ UĎ hăĄ SD¡ĎqĘ UĂ hČ =NmĂ

ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć Clă xĞ nĲČtĘŇ êĂ rSăĆ ’Ğ É lCbŇ gĘŇ hŇ GąĄ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 13

Sy’ăĂ ÉHtĎŇ o’ MêąĆlĘ xČ nĘ C : MylĲĂ bĎŇ xĞ PŇ ¡Ąsoy l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ rW¡Ď ‘Ď yn¿ĄSĘ lĂ 14

ZrĆ’ÌĎhĎ hŇ lĎÁpĘŇ nĎÄ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ Hê¡ĎtĂŇ lĘ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’Ğ wyxĂŔ ’Ď JĘ
MIÌĎhČ =NmĂ hŇ nĎ opÁ YĎ tŇ ’ČÄ pĘŇ lĂ ZrĆ’ĳĎhĎ lCbăŇ GĘ hŇ z¡ĆwĘ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČBĘ Mk¡ĆŇ lĎ tŇ ’Ň EËŁ hČ 15

lwdgh
.x"y Nmys +’ tw’ hrsm Nyy‘ : yrq CjrĘnĂ wĘ ,bytk C’jĘ rĘnĂ wĘ v.8 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw hlĎ ylĂ GĎhČ ’"s v.8 .zm
w"d ,b"d ,’"d Nkw ,yrqw bytk hyĎhĎ wĘ ’"sb ,yrq hyĎhĎ wĘ ,bytk CyhĎ wĘ v.12 .yrq CdmĘ ‘Č ,bytk CdmĘ ‘ČyČ v.10

.’"ydwwww.bibleist.ru



47:16—48:10 l’qzxy 851

16 MyĂrČŔ bĘŇ sĂ ÉhtĎŇ orÄ BĄ ű tŇ mąĎ xĞ : hŇ dĎŇ dĲĎŇ YĘ ’ob¿Ň lĘ NŁl¡ tĘŇ xĆ ëŇ rĆD¿ĆhČ lodËŇ GĎhČ
rS¡Ć ’Ğ NokŔ yêĂ hČ ÉrYĄxĎ tŇ mĳĎ xĞ lCbăŇ GĘ Nyb¡ĄŇ C qWĆ UĆŔ DČ lCbăŇ GĘ =NyBĲĄ ÉrSĆ ’Ğ

17 qWĆ UĆŔ DČ lCbăŇ GĘ ÉNony‘Ą rYąČxĞ MIĎęhČ =NmĂ lCbÁ gĘŇ hŇ yĎÄhĎ wĘ : NrĲĎwĘxČ lCb¿Ň GĘ =l’Ć
18 NyBăĄmĂ MydĂÃ qĎ tŇ ’ăČ pĘŇ C : NopĲŇ YĎ tŇ ’¿Č jĘ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ mĳĎ xĞ lCbăŇ gĘŇ C hŇ nĎ op¡Ň YĎ ű Nop¿Ň YĎ wĘ

NDĄŔ rĘIČhČ É l’Ą rĎWĘ yĂ ZrĆ’ąĆ NyBĄÄ mĂ C dŇ ‘ĎÁ lĘ GĂ hČ NyBĄÄ mĂ C žqWĆ UĆ DČ NyBăĄmĂ C NrăĎwĘxČ
19 bŇ gĆŇnăĆ Ét’Č pĘŇ C : hŇ mĎ ydĲĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ tŇ ’¡Ą wĘ CDmĳŁ êĎ yn¡ĂomdĘŇ uČ hČ MI¿ĎhČ =l‘Č lCbËŇ GĘ mĂ

tŇ ’¿Ą wĘ lodĳŇ GĎhČ MIăĎhČ =l’Ć hŇ l¡Ď xĞ nĲČ SdĄŔ qĎ tŇ obăŇ yrĂmĘ ÉymĄ =dŇ ‘Č rmĎę êĎmĂ hŇ nĎmĎŔ yêĄ
20 xkČŇ n¡Ł =dŇ ‘Č lCbě GĘ mĂ lodŔ GĎhČ MIăĎhČ ÉMyĎ=tŇ ’Č pĘŇ C : hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ hŇ nĎm¡Ď yêĄ=tŇ ’Č jĘ
21 Mk¡ĆŇ lĎ tŇ ’Ň EËŁ hČ ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć MêĆÂqĘ QČ xĂ wĘ : MyĲĎ=tŇ ’Č jĘ tŇ ’Ň z¡Ł tŇ mĳĎ xĞ ’obăŇ lĘ
22 ÉMyrĂGĄhČ lĘ C MkĆę lĎ ůhlĎ xĞ nĲČBĘ ÈHtĎŇ o’ CljăĂ êČ hŇ yĎęhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ lĘ

ÉxrĎzĘ’Ć JĘ MkĆę lĎ CyăhĎ wĘ MkĳĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ Myn¡ĂbĎŇ CdŇ l¿Ă oh=rSĆ ’Ğ MkĆŔ kĘŇ otĲŇ BĘ MyrăĂGĎhČ
23 hŇ yăĎhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ lĎŔ xĞ nĲČbĘŇ Clă jĘ yĂ ÉMkĆŇ êĘ ’Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ otŔ lĎ xĞ nĲČ CnăêĘ êĂ MSĎ ť oêĳ’Ă rG¡ĄhČ rG¿Ď=rSĆ ’Ğ TbĆŇ èĄŔ bČŇ
xm dŇ yăČ=l’Ć hŇ nĎ opÃ YĎ hŇ YăĄqĘ mĂ MyTĳĂ bĎŇ èĘ hČ tŇ omă SĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ

dŇ yăČ=l’Ć ÉhnĎ opÄ YĎ qWĆ UąĆ DČ lCbÄ GĘ žNnĎ y‘Ą rYăČ xĞ tŇ mĎÃ xĞ=’obŇ lĲĘ ű NŁlă tĘŇ xĆ =ëŇ rĆDĲĆ
2 tŇ ’¿Č jĘ mĂ NDĎę lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć ND¿Ď MI¡ĎhČ MydËĂŇ qĎ =tŇ ’Č pĘŇ olÌ =CyhĲĎ wĘ tŇ mĎŔ xĞ
3 tŇ ’¿Č jĘ mĂ rSĄę ’Ď lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć rS¿Ą ’Ď hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č MydËĂŇ qĎ
4 tŇ ’¿Č jĘ mĂ ylĂęêĎpĘŇ nČ lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć yl¿Ă êĎpĘŇ nČ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č wĘ hŇ mĎ ydËĂŇ qĎ
5 tŇ ’¿Č jĘ mĂ hŇ èĆę nČmĘ lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ è¿Ć nČmĘ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ dËĂŇ qĎ
6 tŇ ’¿Č jĘ mĂ MyĂrČę pĘŇ ’Ć lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ dËĂŇ qĎ
7 tŇ ’¿Č jĘ mĂ NbĄę C’rĘ lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć Nb¿ĄŇ C’rĘ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č wĘ MydËĂŇ qĎ
8 tŇ ’¿Č jĘ mĂ hŇ dĎŔ ChyĘ lCbăŇ GĘ É l‘Č wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ d¿ĎŇ ChyĘ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č MydËĂŇ qĎ

žhèĎ mĂ xĞ CmyrĂÃ êĎ =rSĆ ’Ğ hŇ măĎ CrêĘ hČ hŇ yăĆhĘ êĲĂ hŇ UĎ yĳĎ=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č Myd¡ĂŇ qĎ
ÉhmĎ ydĂÄ qĎ tŇ ’ąČ jĘ mĂ ÉMyqĂ lĎ xĞhĲČ dŇ xąČ ’Č JĘ ëŇ rĆ’ÁŁ wĘ bŇ xČ ręŁ PŇ lĆ ’ĆÁ MyrĂÄ WĘ ‘ĆwĘ

9 Cmyr¡ĂêĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎě CrêĘ hČ : okĲŇ otŇ BĘ SD¡ĎqĘ UĂ hČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ UĎ yĎŔ =tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č
: MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ bŇ xČ r¡Ł wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ ëŇ rĆ’ęŁ hoĳĎhylĲČ

10 MyrăĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èÌĎ mĂ xĞ hŇ nĎ opÁ YĎ ůMynĂ hĞJĲŁ lČ ÈSdĆŇ uŁ hČ =tŇ mČ CrĲtĘŇ hŇ yăĆhĘ êĲĂ hŇ QĆ ’ĄÁ lĘ Cţ
MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ bŇ xČ rŁ ť hŇ mĎ ydĂę qĎ wĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ bŇ xČ rŁ ť ÉhUĎ yĎÄwĘ PŇ lĆ ’Ćę
hbgnw
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: okĲŇ otŇ BĘ ho¡ĎhyĘ=SDČqĘ mĂ hŇ y¿ĎhĎ wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ è¿Ď mĂ xĞ ëŇ rĆ’ěŁ hŇ BĎ gĘŇ nĆě wĘ
rSăĆ ’Ğ yêĳĂ rĘmČ SĘ mĂ Cr¡mĘ SĲĎ rS¿Ć ’Ğ qodŔ YĎ ynăĄBĘ mĂ ÉSDĎqĚmĘ hĲČ MynąĂhĞJĲŁ lČ 11

hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ C‘¡êĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Éto‘tĘŇ BĂ C‘ę tĎŇ =âlĲ 12

: MIĲĂwĂlĘ hĲČ lCb¡Ň GĘ =l’Ć MySĳĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qăŁ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ m¿Č CrêĘ mĂ hŇ IËĎmĂ CrêĘ MhÌĆ lĎ
bŇ xČ r¡Ł wĘ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉPlĆ ’ĆÄ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èĎÄ mĂ xĞ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ lCbăŇ GĘ ÉtUČ ‘ĚlĘ MIĂęwĂlĘ hĲČ wĘ 13

tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ bŇ xČ r¡Ł wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ ëŇ rĆ’ęŁ =lJĎ MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ
ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ rCbŇ ‘ĞyĲČ âl¿ wĘ rmËĄ yĎ âl¿ wĘ CeUĆę mĂ CrăJĘ mĘ yĂ=âlĲ wĘ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ 14

hŇ èąĎ mĂ xĞ ynĄÄjĘ =l‘Č bŇ xČ ręŁ BĎ rtăĎŇ oehČ MypĂÁ lĎ ’Ğ tŇ SĆ mĄÄ xĞ wĲČ : hoĲĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł =yJĂ 15

ry‘¡ĂhĎ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ SrĳĎgĘŇmĂ lĘ C bŇ S¡Ď omlĘ ry‘ĂŔ lĎ ’Chă =lxĲŁ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ
tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ Éto’mĄ SmąĄ xĞ Nopę YĎ tŇ ’ăČ jĘ ůhĎ ytĆŇ oDmĂ ÈhQĆ ’Ą wĘ : hŇ kŇŁ otŇ BĘ 16

tŇ ’ăČ jĘ mĂ C MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ tŇ o’¡ mĄ Vmř x Sm¿Ą xĞ bŇ gĆŇ nĆě=tŇ ’Č pĘŇ C MypĂŔ lĎ ’Ğ
tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ hŇ UĎ yĎě=tŇ ’Č pĘŇ C MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ Éto’mĄ SmąĄ xĞ MydĂę qĎ
MyĂtČŔ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ ÉhnĎ opÄ YĎ ůry‘Ă lĎ ÈSrĎgĘŇmĂ hŇ yăĎhĎ wĘ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č wĘ 17

Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ UĎ y¡ĎwĘ MyĂtČŔ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ ÉhmĎ ydĂÄ qĎ wĘ MyĂtĳĎŇ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ hŇ BĎ gĘŇ n¡ĆwĘ
MypąĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWĆÄ ‘Ğ SdĆŇ uęŁ hČ tŇ măČ CrêĘ ű tŇ UăČ ‘ĚlĘ ëŇ rĆ’ÁŁ BĎ rtĎÄ oehČ wĘ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C 18

hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ măČ CrêĘ tŇ U¡Č ‘ĚlĘ hŇ yĎěhĎ wĘ hŇ UĎ yĎŔ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWąĆ ‘ĞwĲČ ÉhmĎ ydĂÄ qĎ
lJ¡Ł mĂ ChCdě bĘŇ ‘Č yĲČ ry‘ĳĂhĎ dŇ b¡ĄŇ ‘Ł hĲĎ wĘ : ry‘ĲĂhĎ yd¡ĄŇ bĘŇ ‘ĲŁ lĘ MxĆ lĆŔ lĘ hŇ tŇŁ ’Ď CbŇ tĘŇ 19

hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ hŇ mĎę CrêĘ hČ =lJĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ 20

tŇ E¡ČxĚ’Ğ=l’Ć SdĆŇ uŔŁ hČ tŇ măČ CrêĘ =tŇ ’Ć ÉCmyrĂÄ êĎ tŇ y‘Ăę ybĂŇ rĘ PŇ lĆ ’ĳĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ
tŇ EÀČxĚ’ĞlĲČ wĘ SdĆŇ uăŁ hČ =tŇ mČ CrĲtĘŇ lĂ ű hŇ EăĆmĂ C ű hŇ EăĆmĂ ’yWăĂ eĎlČ rtăĎŇ oehČ wĘ : ry‘ĲĂhĎ 21

ůhmĎ ydĂŇ qĎ lCbăŇ GĘ =dŇ ‘Č ÈhmĎ CrêĘ ű PŇ lĆ ’¿Ć MyrĂÄ WĘ ‘ĆwĘ žhèĎ mĂ xĞ ynăĄjĘ =l’Ć ry‘ĂłhĎ
tŇ U¿Č ‘ĚlĘ hŇ UĎ yĎŔ lCbăŇ GĘ =l‘Č ÉPlĆ ’ĆÄ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èĎÄ mĂ xĞ ynĄjĘ ţ=l‘Č hŇ UĎ yĎęwĘ
: hŇ kŇŁ otŇ BĘ tŇ yĂB¡Č hČ SD¿ČqĘ mĂ C SdĆŇ uŔŁ hČ tŇ măČ CrêĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ ’yWĳĂ eĎlČ Myq¡ĂlĎ xĞ
ű NyBăĄ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ ’yW¡Ă eĎlČ rS¿Ć ’Ğ ëŇ otËŇ BĘ ry‘ĂŔ hĎ tŇ EăČxĚ’ĞmĲĄ C ÉMIĂwĂlĘ hĲČ tŇ EąČxĚ’ĞmĲĄ C 22

MyTĳĂ bĎŇ èĘ hČ rtĆŇ y¡ĆwĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ’yW¡Ă eĎlČ NmĂŔ yĎnĘ BĂ lCbăŇ GĘ ÉNybĄŇ C hŇ dĎę ChyĘ lCbăŇ GĘ 23

NmĂę yĎnĘ BĂ lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć Nm¿Ă yĎnĘ BĂ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ ydËĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ mĂ 24

No‘ę mĘ SĂ lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć No‘¿mĘ SĂ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ ydËĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ mĂ 25

t’pm
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,w"d ,b"d Nkw tynV M‘p SmĄxĞ N’k ’Ymn ’l ’"sb ,yrq ’lw bytk Vmx v.16 .xm
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26 lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć rk¿ĎŇ Vř vĎ yĂ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ ydËĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ mĂ
27 lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć N¿ĚlCbŇ zĘ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ ydËĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ mĂ rkĎę Vř vĎ yĂ
28 =l’Ć dŇ GĎŔ lCbăŇ GĘ É l‘Č wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć dŇ G¿Ď hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ dËĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ mĂ NlĚę CbŇ zĘ

hŇ l¡Ď xĞ nĲČ SdĄŔ qĎ tŇ băČŇ yrĂmĘ ymĄ ť rmĎę êĎmĂ lCbÁ gĘŇ hŇ yĎÄhĎ wĘ hŇ nĎmĳĎ yêĄ bŇ gĆŇ năĆ tŇ ’¡Č jĘ
29 yTăĄ bĘŇ SĂ lĘ hŇ l¡Ď xĞ eĲČmĲĂ Clyj¿Ă êČ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ tŇ ’Ň z¿Ł : lodĲŇ GĎhČ MI¿ĎhČ =l‘Č
30 hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MtĎŔ oqlĘ xĘ mČ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

: hŇ DĲĎmĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č wĘ tŇ o’Ë mĄ Sm¿Ą xĞ NopŔ YĎ tŇ ’ăČ jĘ mĂ ry‘ĳĂhĎ tŇ ’ăŁ YĘ oêĲ
31 hŇ nĎ opĳŇ YĎ hŇ S¡Ď olSĘ Myr¿Ă‘ĎSĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ ÉtomSĘ =l‘Č ry‘Ăę hĎ yrăĄ‘ĞSĲČ wĘ
32 tŇ ’ăČ jĘ =l’Ć wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć yw¡ĂlĄ r‘ČS¿Č dŇ xĎŔ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ r‘ČSąČ dŇ xĎę ’Ć NbĄÂ C’rĘ r‘ČSăČ

r‘ČSČÄ wĘ hŇ SĳĎ ŁlSĘ Myr¡Ă‘ĎSĘ C MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ Éto’mĄ SmąĄ xĞ hŇ mĎ ydĂę qĎ
33 SmĄÄ xĞ hŇ BĎ gĘŇ nĆę =tŇ ’Č pĘŇ C : dŇ xĲĎ ’Ć ND¡Ď r‘ČS¿Č dŇ xĎŔ ’Ć ÉNmĂ yĎnĘ BĂ r‘ČSąČ dŇ xĎę ’Ć PŇ sĄÁ oy

dŇ xĎę ’Ć No‘ÂmĘ SĂ r‘ČSăČ hŇ SĳĎ ŁlSĘ Myr¡Ă‘ĎSĘ C hŇ DĎŔ mĂ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBąČ rĘ’Č wĘ tŇ o’Á mĄ
34 Éto’mĄ SmąĄ xĞ hŇ UĎ yĎę =tŇ ’Č jĘ : dŇ xĲĎ ’Ć N¡ĚlCbŇ zĘ r‘ČS¿Č dŇ xĎŔ ’Ć ÉrkĎŇ Vř vĎ yĂ r‘ČSąČ

ÉrSĄ ’Ď r‘ČSąČ dŇ xĎę ’Ć dŇ GĎÂ r‘ČSăČ hŇ SĳĎ ŁlSĘ Mh¡Ć yrĄ‘ĞSĲČ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ
35 ry‘¿ĂhĎ =MSĲĄ wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ n¿ĎmŁ SĘ bŇ ybĂě sĎ : dŇ xĲĎ ’Ć yl¡Ă êĎpĘŇ nČ r‘ČS¿Č dŇ xĎŔ ’Ć

: hŇ UĎ SĲĎ ű ho¿ĎhyĘ MoI¡mĂ

G

Myt’mw Pl’ ’"n ,‘grâŁ Nmysw ,hVlVw My‘bVw Myt’mw Pl’ l’qzxy rpsd yqwsp Mwks
h‘Vt wyrdsw .]+’ w"k l’qzxy[ Vdxl dx’b hnV hrV‘=ytV‘b yhyw wyYxw .h‘br’w My‘bVw
rpsh twnV .hVlVw MyrV‘ wytwtqspw .]+b +b twmV[ ’wh bwT=KĂ wt’ ’rtw Nmysw MyrV‘w
.wtwlgl hnV Vmxw MyrV‘ d‘ Nykywy Klmh twlgl tyVymxh hnVh lV y‘ybrh Vdxl hVmx Nm

The number of the verses of the book of Ezekiel is 1273, and the sign is, I
WILL MAKE TO REST [Isa 51:4], other copies (say) 1274. And its middle point
is, And it came to pass in the eleventh year on the first of the month [Ezek 26:1].
And its sedarim are 29, and the sign is, And she saw him that HE WAS GOODLY
[Exod 2:2]. And its peseqot are 23. The years of the book are from the fifth day
of the fourth month which is in the fifth year of the captivity of king Joiakhin
unto the twenty-fifth year of his captivity.

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.33 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.26 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.25
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‘Vwh
sŘ1 MtËĎŇ oy hŇ I¿ĎEĂ‘Ě ymĄÄ yBĂ yrĂŔ ’Ą BĘ =NBĆ É‘ČSĄÄ oh=l’Ć hŇ yĎęhĎ rSăĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ=rbČŇ DĘ ’

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć S’¡Ď oy=NBĆ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ ymËĄybĂŇ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ zx¿Ď ’Ď
=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ‘ČSĳĄ ohBĘ ho¡ĎhyĘ=rBĆ DĂ tŇ Q¿Č xĂ êĘ 2

ZrĆ’ĎŔ hĎ ÉhnĆzĘtĂŇ hŇ nąŁ zĎ=yJĲĂ MynĂŔ CnzĘ ydăĄŇ lĘ yČwĘ ÉMynĂ CnzĘ tŇ SĆ ’ąĄ ìÂlĘ =xqČ ëŇ ăĄl ‘ČSĄę oh
ol¡ =dŇ lĆ êĲĄ wČ rhČ ê¿Č wČ MyĂlĳĎbĘŇ DĂ=tŇ BČ rmĆ G¡Ł =tŇ ’Ć xuČŔ IĂwČ ÉëlĆ IĄÄwČ : hoĲĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ 3

T‘Čę mĘ dŇ o‘ă=yJĂ l’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ wylĎŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : NBĲĄ 4

tŇ yB¿Ą tŇ Ck¡Ň lĘ mĘ mČ yêĂŔ BČ SĘ hĂÄ wĘ ’ChŔ yĄ tŇ yBăĄ =l‘Č É l’Ň ‘ĆrĘzĘyĂ ymąĄDĘ=tŇ ’Ć yêĂÁ dĘŇ qČ pĎÄ C
qmĆ ‘¡ĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ SĆ qăĆ=tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘbČŇ SĲĎ wĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ y¡ĎhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 5

âlă Hm¡Ď SĘ ’r¿ĎqĘ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ BČŔ dŇ lĆ êăĄ wČ Édo‘ rhČ êąČ wČ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ 6

’ŁW¿ nĎ=yJĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉMxĄ rČ’Ğ dŇ o‘ę PŇ ysĂÁ o’ âlÄ žyJĂ hŇ mĎ xĳĎ rĚ
MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyBĲČ Myê¡Ă ‘Ę SČ ohĲ wĘ MxĄŔ rČ’Ğ ÉhdĎŇ ChyĘ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć wĘ : MhĲĆ lĎ ’v¡Ď ’Ć 7

: MySĲĂ rĎpĲĎŇ bĘŇ C Mys¡Ă CsBĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ bĘŇ C ÉbrĆxĆÄ bĘŇ C tŇ SĆ qąĆBĘ M‘Ąę ySĂ o’Ĳ âlă wĘ
âlă om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : NBĲĄ dŇ lĆ ê¿Ą wČ rhČ ê¡Č wČ hŇ mĎ xĳĎ rĚ âlă =tŇ ’Ć lm¡Ł gĘŇêĂ wČ 8, 9

: MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ =âl yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ yUĂŔ ‘Č âlă ÉMêĆ’Č yJąĂ yUĳĂ ‘Č
âlă wĘ dŇ U¡Č yĂ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MIĎŔhČ loxă JĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ rjąČsĘ mĂ hŇ yĎhĎ wĲĘţ b
rm¿Ą ’Ď yĲĄ MêĆŔ ’Č yUăĂ ‘Č=âlĲ ÉMhĆ lĎ rmąĄ ’Ď yĲĄ=rSĆ ’Ğ MoqÂmĘ BĂ hŇ yĎhĎ wĲĘţ rpĳĄŇ iĎ yĂ
wDĎŔ xĘ yČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C hŇ dąĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ CYBĘ qĘ nĂ wĘţ : yxĲĎ =l’ĲĄ yn¿ĄBĘ Mh¡Ć lĎ 2

: l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ Moy¿ lod¡Ň gĎŇ yJ¿Ă ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ Clă ‘Ď wĘ dŇ x¡Ď ’Ć S’Ň r¿Ł MhËĆ lĎ Cm¿ WĎ wĘ
CbŇ yrĂŔ ÉMkĆŇ UĘ ’Ă bĘŇ CbŇ yrąĂ : hŇ mĎ xĲĎ rĚ Mk¡ĆŇ ytĄŇ oxĲ ’ĞlĲČ wĘ yUĳĂ ‘Č Mk¡ĆŇ yxĄ ’ĞlĲČ Cr¿mĘ ’Ă 3, 4

hŇ ynĆŔ jĎ mĂ ÉhĎ ynĆÄ CnzĘ rsąĄtĎŇ wĘ HSĳĎ y’Ă âlă yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ yêĂŔ SĘ ’Ă âlă É’yhĂ =yJĲĂ
Moy¡JĘ hĎ yêĂŔ gĘŇ~Č hĂÄ wĘ hŇ UĎŔ rĚ‘Ğ hŇ eĎTăĆ ySĂ pĘŇ ’Č =NjĆ : hĎ ydĲĆŇ SĎ NyB¿ĄmĂ hĎ yp¡ĆŇ CpŇ ’ĞnĲČ wĘ 5

: ’mĲĎ ~Ď BČ hĎ yê¡Ă mĂ hĞ wĲČ hŇ IĎŔYĂ ZrĆ’ăĆJĘ ÉhĎ êĂÄ SČ wĘ rBĎę dĘŇ UĂ kČŇ hĎ yêăĂ mĘ WČ wĘ HdĳĎŇ lĘ CĲĎhĂ
MUĎŔ ’Ă ÉhtĎŇ nĘ zĲĎ yJąĂ : hŇ UĎ hĲĄ Myn¡ĂCnzĘ yn¿ĄbĘŇ =yJĲĂ MxĳĄ rČ’Ğ âlă hĎ yn¡ĆBĎ =tŇ ’Ć wĘ 6, 7

ÉymĂ xĘ lČ ynąĄtĘŇ nĲŁ ÉybČŇ hĞ’ĲČ mĘ yrąĄxĞ’ĲČ hŇ kĎÂ lĘ ’ĲĄ hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ yJăĂ MtĳĎŇ rĎohĲ hŇ SĎ yb¡ĂŇ hŁ
ëŇ J¡Ą rĘDČ=tŇ ’Ć ëŇ W¿Ď =ynĂ nĘ hĂ NkËĄŇ lĎ : yyĲĎCuSĂ wĘ yn¡ĂmĘ SČ yêĂŔ SĘ pĂŇ C yrăĂmĘ YČ ymČŔ ymĄ C 8
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9 hŇ pąĎŇ DĘrĂwĘ : ’YĲĎ mĘ tĂŇ âl¿ hĎ yt¡ĆŇ obŇ ytĂŇ nĘ C HrĎŔ dĄŇ GĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘdČŇ gĲĎŇ wĘ MyrĳĂyiĂ BČ
hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ wĘ ’YĳĎ mĘ tĂŇ âlă wĘ MtČŇ S¡Ď qĘ bĂŇ C MtĎŔ ’Ł gŇ yvăĂ tČŇ =âlĲ wĘ ÉhĎ ybĆÄ hĞ’ĲČ mĘ =tŇ ’Ć

10 É’yhĂ wĘ : hŇ êĎ‘ĲĎmĄ z’¡Ď ylËĂ bŇ oT¿ yJăĂ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ ySăĂ y’Ă =l’Ć ÉhbĎŇ CSÄ ’Ď wĘ hŇ kąĎŇ lĘ ’ĲĄ
PŇ sĆ kĆÄ wĘ rhĳĎYĘ IĂhČ wĘ SorăyêĂ hČ wĘ Ng¡ĎŇDĎhČ HlĎŔ yêĂ tăČŇ nĎ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ yJąĂ hŇ ‘ĎŔ dĘŇ yĲĎ âlă

11 oêŔ ‘Ă BĘ ÉynĂ gĎŇdĘŇ yêąĂ xĘ qČ lĲĎ wĘ bŇ CSŔ ’Ď NkăĄŇ lĎ : l‘ČBĲĎ lČ CW¿ ‘Ď bŇ h¡Ď zĎwĘ HlËĎ ytĂŇ yB¿ĄrĘhĂ
: HtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć=tŇ ’Ć tŇ oi¡ kČŇ lĘ yêĂŔ SĘ pĂŇ C yrăĂmĘ YČ ÉyêĂ lĘ ~ČÄ hĂ wĘ odĳŇ ‘ĞomĲ BĘ yS¡Ă orytĂŇ wĘ

12 hŇ eĎl¿Ć y~Ă yČ=âlĲ Sy’¡Ă wĘ hĎ ybĳĆŇ hĞ’ĲČ mĘ ynăĄy‘ĄlĘ Ht¡ĎŇ lĚ bĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ Q¿Ć gČŇ’Ğ hŇ êËĎ ‘Č wĘ
13 : HdĲĎŇ ‘ĞomĲ lk¡ŇŁ wĘ HêĳĎBČ SČ wĘ HSăĎ dĘŇ xĎ HG¡ĎxČ HWĎŔ oWmĘ =lJĎ ÉyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ : ydĲĂŇ IĎmĂ
14 rS¿Ć ’Ğ ylĂŔ ÉhUĎ hĄÄ hŇ n¿ĎtĘŇ ’Ć hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ HtĎŔ nĎ’ăĄ tĘŇ C ÉHnĎpĘŇ GČ ytĂę UŁ SĂ hĞ wĲČ
15 yêăĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ MtČŇ l¡Ď kĎŇ ’Ğ wĲČ r‘Č yČŔlĘ MyêăĂ mĘ WČ wĘ ybĳĎŇ hĞ’ĲČ mĘ yl¡Ă =CntĘŇ nĲĎ

HtĎŔ yĎlĘ xĆ wĘ ÉHmĎ zĘnĂ dŇ ‘ČêąČ wČ MhĆŔ lĎ ryTăĂ qĘ êČ rSăĆ ’Ğ ÉMylĂ ‘ĎBĘ hČ ymąĄyĘ=tŇ ’Ć hĎ ylĆę ‘Ď
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ x¡Ď kĘŇ SĲĎ yt¿ĂŇ ’Ł wĘ hĎ ybĳĆŇ hĞ’ĲČ mĘ yrăĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ ê¡Ą wČ

16 =l‘Č yê¡Ă rĘBČ dĂŇ wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ hČ hĎ yê¡Ă kĘŇ lČ hĲŁ wĘ hĎ yêĆŔ pČŇ mĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eąĄhĂ NkĄę lĎ
17 xtČŇ păĆŇ lĘ rok¡Ň ‘Ď qmĆ ‘¿Ą=tŇ ’Ć wĘ MèĎŔ mĂ ÉhĎ ymĆÄ rĎJĘ =tŇ ’Ć HląĎ yêĂ tČÄ nĲĎ wĘ : HBĲĎ lĂ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ mĄ Ht¿ĎŇ Łl‘Ğ Moy¡kĘŇ C hĎ yrĆŔ C‘nĘ ymăĄ yJĂ ÉhUĎ èĎÄ hŇ tĎŇ nĘ ‘ąĎwĘ hŇ wĳĎqĘ êĂ
18 =âlĲ wĘ ySĳĂ y’Ă y’¡Ă rĘqĘ êĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ =MoIĲbČŇ hŇ yąĎhĎ wĘ
19 hĎ yjĳĂmĂ Myl¡Ă ‘ĎBĘ hČ tŇ om¿ SĘ =tŇ ’Ć ytËĂŇ rŁ sĲĂ hĞ wĲČ : ylĲĂ ‘Ę BČ dŇ o‘¡ yl¿Ă =y’Ă rĘqĘ tĂŇ
20 tŇ IąČxČ =M‘Ă ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉtyrĂBĘ MhąĆ lĎ yêĂÄ rČkĎŇ wĘ : MmĲĎ SĘ BĂ dŇ o‘¡ Cr¿kĘŇ EĲĎyĂ=âlĲ wĘ

ÉhmĎ xĎ lĘ mĂ C bŇ rĆxąĆwĘ tŇ SĆ qĆÄ wĘ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ WmĆ r¡ĆwĘ MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ă=M‘Ă wĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ
21 MlĳĎ o‘lĘ yl¡Ă ëŇ yê¿Ă WĘ rČ’Ą wĘ : xTČ bĲĆŇ lĎ Myê¡Ă bĘŇ JČ SĘ hĂ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =NmĂ roBă SĘ ’Ć
22 ëŇ yê¿Ă WĘ rČ’Ą wĘ : MymĲĂ xĞrĲČbĘŇ CĲ dŇ sĆ x¡Ć bĘŇ C TjĎŔ SĘ mĂ bĘŇ C qdĆŇ YăĆBĘ ÉylĂ ëŇ yê¿Ă WĘ rČ’Ą wĘ
23 ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć êĘ ‘Čd¡ČŇ yĎwĘ hŇ nĳĎ Cm’ĹBĲĆ yl¡Ă

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Cn¿‘ĞyĲČ Mh¡Ą wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ =tŇ ’Ć hŇ n¡Ć‘Ĺ’ĲĆ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉhnĆ‘Ĺ’ĲĆ
24 Cn¿‘ĞyĲČ Mh¡Ą wĘ rhĳĎYĘ IĂhČ =tŇ ’Ć wĘ SorăyêĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ Ng¡ĎŇDĎhČ =tŇ ’Ć hŇ nĆŔ ‘ĞêĲČ ZrĆ’ăĎhĎ wĘ
25 hŇ mĎ xĳĎ rĚ âlă =tŇ ’Ć yê¡Ă mĘ xČ rĲĂwĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉyQĂ hĎ yêąĂ ‘Ę rČzĘC : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ=tŇ ’ĲĆ

: yhĲĎ Łl’Ĺ rm¿Č ’Ň yŁ ’Ch¡ wĘ hŇ êĎ’ČŔ =yUĂ ‘Č ÉyUĂ ‘Č=âlĲ lĘ yêąĂ rĘmČ ’ĲĎ wĘ
g tŇ pĆŇ ’ĳĎ nĎmĘ C ‘Čr¡Ą tŇ bČŇ h¿Ě ’Ğ hŇ èĎŔ ’Ă =bŇ hČ Ĳ’Ĺ ëŇ ăĄl dŇ o‘ť ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ=l’Ć ÉMynĂ jŁ MhĄę wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄřBĘ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇ bąČŇ hĞ’ĲČ JĘ
ybh’w
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rmĆ x¿Ł wĘ PŇ sĆ JĳĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ yQĂŔ hĎ răĆJĘ ’Ć wĲĎ : MybĲĂŇ nĎ‘Ğ yS¿Ą ySĂ ’Ğ yb¡ĄŇ hĞ’ĲŁ wĘ 2

âlă ylĂŔ ybĂŇ SĘ êăĄ ÉMyBĂ rČ MymąĂ yĎ hĎ ylĆę ’Ą rmăČ ’Ł wĲĎ : MyrĲĂ‘Ł WĘ ëŇ tĆŇ l¿Ą wĘ Myr¡Ă‘Ł WĘ 3

ÉCbŇ SĘ yĲĄ MyBĂę rČ MymăĂ yĎ ű yJăĂ : ëŇ yĂlĲĎ ’Ą yn¡Ă’Ğ=MgČŇ wĘ Sy’ĳĂ lĘ yy¡ĂhĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ ynĂŔ zĘtĂŇ 4

dŇ op¡Ň ’Ą Ny’¿ĄwĘ hŇ bĳĎŇ ~ĄmČ Ny’ăĄwĘ xbČŇ z¡Ć Ny’¿ĄwĘ rWĎŔ Ny’ăĄwĘ ÉëlĆ mĆÄ Ny’¿Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉCSqĘ bĂŇ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCbŇ SĚÄ yĎ rxČę ’Č : MypĲĂŇ rĎtĘŇ C 5

: MymĲĂ IĎhČ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ ob¡Ň CT=l’Ć wĘ hoËĎhyĘ=l’Ć CdÌŇ xĞpĎŇ C MJĳĎ lĘ mČ dŇ wăĂDĎ tŇ ’¡Ą wĘ
ÉhoĎhylĲČ bŇ yrąĂ yJăĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘¿mĘ SĂ d
Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ ‘ČD¿Č=Ny’ĲĄ wĘ dŇ sĆ xËĆ =Ny’ĲĄ wĘ tŇ mÌĆ ’Ĺ=Ny’ĲĄ yJĂ ţ ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘ oyĲ=M‘Ă
Mym¡Ă dĎŇ BĘ Mym¿Ă dĎŇ wĘ CYrĎě jĎ PŇ ’ĳŁ nĎ wĘ bŇ n¡Ł gĎŇ wĘ xČ Y¿Ł rĎwĘ SxĄŔ kČŇ wĘ hŇ Łlă ’Ď : ZrĆ’ĲĎ BĎ 2

tŇ I¿ČxČ BĘ HBĎŔ bŇ SăĄ oy=lJĎ É llČ mĘ ’Ě wĘ ZrĆ’Ďę hĎ lbăČŇ ’ĹêĲĆ ű NJăĄ =l‘Č : C‘gĲĎŇ nĎ 3

bŇ r¡ĄyĎ=l’Č Sy’ËĂ ëŇ ’¿Č : CpŇ sĲĄ ’Ď yĲĄ MI¡ĎhČ yg¿ĄŇDĘ=MgČŇ wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ăbĘŇ C hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ 4

lSÌČ kĎŇ wĘ MoIŔhČ êăĎlĘ SČ kĲĎŇ wĘ : NhĲĄ kŇŁ yb¿ĄŇ yrĂmĘ JĂ ì¡Ň UĘ ‘Č wĘ Sy’ĳĂ xkăČŇ oy=l’Č wĘ 5

tŇ ‘ČDĳĎhČ ylăĂ BĘ mĂ yU¡Ă ‘Č Cm¿ dĘŇ nĂ : ìŇ UĲĆ ’Ă ytĂŇ ym¡Ă dĎŇ wĘ hŇ lĎ yĘlĳĎ ì¡Ň UĘ ‘Ă ’ybËĂŇ nĎ=MGČ 6

tŇ răČoê ÉxJČ SĘ êĂ wČ ylĂŔ NhăĄ JČ mĂ Éì’Ň sĘ ’ĲĎ mĘ ’Ć wĘ êĎsĘ ’Čę mĎ tŇ ‘ČDăČhČ hŇ êĎÂ’Č =yJĲĂ
Mř d¡ĎŇ obŇ JĘ ylĳĂ =C’TĘ xĲĎ NJăĄ MB¡Ď rĚJĘ : ynĂ ’ĲĎ =MGČ ìŇ yn¡ĆBĎ xJ¿Č SĘ ’Ć ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ 7

hŇ y¿ĎhĎ wĘ : oSĲ pĘŇ nČ C’¿ WĘ yĂ Mn¡Ď wŁ ‘Ğ=l’Ć wĘ ClkĳĄŇ ’Ň yŁ yU¡Ă ‘Č tŇ ’Ň F¿Č xČ : rymĲĂ ’Ď Nol¿ qĎ BĘ 8, 9

ÉClkĘŇ ’ĲĎ wĘ : olĲ bŇ yS¿Ă ’Ď wyl¡Ď lĎ ‘ĞmĲČ C wykĎŔ rĎDĘ ÉwylĎ ‘Ď yêąĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C NhĳĄ JŁ JČ M‘¡ĎkĎŇ 10

tŇ CnË zĘ : rmĲŁ SĘ lĂ Cb¡Ň zĘ‘ĲĎ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć =yJĲĂ CYrĳŁ pĘŇ yĂ âlă wĘ Cn¡ zĘhĂ C‘BĎŔ WĘ yĂ âlă wĘ 11

yJăĂ olĳ dŇ yGăĂyČ ol¡ qĘ mČ C l’ĎŔ SĘ yĂ oYă ‘ĄBĘ ÉyUĂ ‘Č : bŇ lĲĄ =xuČ yĲĂ Sor¡ytĂŇ wĘ NyĂy¿ČwĘ 12

MyrĂÁ hĎ hĲĆ ySĄÄ ’Ň rĎ=l‘Č : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ xČ ê¿ČmĂ Cn¡ zĘIĂwČ hŇ ‘ĎŔ tĘŇ hĂ ÉMynĂ CnzĘ xČ Crą 13

bŇ oTă yJăĂ hŇ l¡Ď ’Ą wĘ hŇ nËĆbĘŇ lĂ wĘ NoQÌ ’Č tŇ xČ êăČ CrFĄŔ qČ yĘ Éto‘bĎŇ GĘ hČ =l‘Č wĘ CxBĄę zČyĘ
dŇ oqÄ pĘŇ ’Ć =âlĲ : hŇ nĎpĘŇ ’ĲČ nĎêĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ oQkČŇ wĘ MkĆŔ ytĄŇ onăBĘ ÉhnĎ ynĆÄ zĘêĂ NJĄę =l‘Č HQĳĎ YĂ 14

ÉMhĄ =yJĂ hŇ nĎpĘŇ ’ČŔ nĎtĘŇ yJăĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ oQĲ JČ =l‘Č wĘ hŇ nĎ ynĆę zĘtĂŇ yJăĂ MkĆÁ ytĄŇ onĲ BĘ =l‘Č
: TbĲĄŇ QĎ yĂ Nyb¡ĂŇ yĎ=âlĲ M‘¿ĎwĘ CxBĳĄ zČyĘ tŇ oS¡ dĄŇ uĘ hČ =M‘Ă wĘ CdŇ rĄŔ pĎŇ yĘ tŇ onă EŁ hČ =M‘Ă
lGĎę lĘ GĂ hČ C’băŇŁ êĎ =l’Č wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ MS¡Č ’Ę yĆ=l’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉhêĎ’Č hŇ nąĆzŁ =M’Ă 15

hŇ rĎŔ rĄsĲŁ hŇ răĎpĎŇ JĘ yJĂ ť : hoĲĎhyĘ=yxČ C‘¡bĘŇ èĲĎ êĂ =l’Č wĘ NwĆ’ĎŔ tŇ yBăĄ ÉCl‘ĞêĲČ =l’ĲČ wĘ 16

MyBËĂ YČ ‘Ğ rCbÌŇ xĞ : bŇ xĲĎ rĘUĆ BČ WbĆŇ k¡ĆŇ JĘ hoĎŔhyĘ M‘ăĄrĘyĂ ÉhêĎ‘Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rr¡ČsĎ 17

Myrp’
.bwtkh hnykV ’l’ ydĂobJĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.7 .d
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18 : hĎ yeĲĆgĂŇmĎ Nol¡ qĎ CbËŇ hĄ Cb¿Ň hĞ’ĲĎ CnŔ zĘhĂ hŇ năĄ zĘhČ M’ĳĎ bĘŇ sĎ rs¡Ď : olĲ =xeČhĲČ MyĂr¡ĎpĘŇ ’Ć
19 : MtĲĎŇ oxbĘŇ EĂmĂ CSb¡ŇŁ yĄwĘ hĎ ypĳĆŇ nĎkĘŇ BĂ Ht¡ĎŇ o’ xČ CrË rr¿ČYĎ
h ÉëlĆ UĆÄ hČ tŇ ybąĄŇ C l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ű CbŇ ySăĂ qĘ hČ wĘ MynĂÁhĞJĲŁ hČ tŇ ’Ň ŁzÄ=C‘mĘ SĂ

hŇ W¿Ď CrjĘ tŇ SĆ r¡ĆwĘ hŇ jĎŔ YĘ mĂ lĘ MtăĆŇ yyĂhĹ ÉxpČŇ =yJĲĂ TjĳĎ SĘ UĂ hČ Mk¡ĆŇ lĎ yJ¿Ă CnyzĂŔ’ĞhĲČ
2, 3 ÉynĂ ’Ğ : MQĲĎ kĚŇ lĘ rs¿Ď Cm yn¡Ă’Ğ wĲČ CqymĳĂ ‘Ę hĆ MyT¡Ă WĄ hŇ T¿Ď xĞSĲČ wĘ : robĲŇ êĎ =l‘Č

MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć tĎŇ ynăĄzĘhĂ ÉhêĎ‘Č yJąĂ yeĂ UĳĆ mĂ dŇ xăČ kĘŇ nĂ =âlĲ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ
4 xČ Crą yJăĂ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=l’Ć bŇ CS¡ lĎ MhĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmăČ ÉCnêĘ yĂ âlą : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’m¡Ď TĘ nĂ
5 wynĳĎpĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=No’Ĳ gĘŇ hŇ n¿Ď‘Ď wĘ : C‘dĲĎŇ yĎ âl¿ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć wĘ MBĎŔ rĘqĂ BĘ ÉMynĂ CnzĘ
6 MnăĎ’Ň YŁ BĘ : MUĲĎ ‘Ă hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=MGČ lS¿Č JĎ MnĎŔ wŁ ‘ĞBĲČ ÉClSĘ JĲĎ yĂ MyĂrČę pĘŇ ’Ć wĘ l’ăĄ rĎWĘ yĂwĘ
7 hoăĎhyBĲČ : MhĲĆ mĄ Zl¡Č xĎ C’YĳĎ mĘ yĂ âlă wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Su¿ĄbČŇ lĘ CkËŇ lĘ yĲĄ MrĎę qĎ bĘŇ bĂŇ C

: MhĲĆ yqĄlĘ xĆ =tŇ ’Ć SdĆŇ x¡Ł Ml¿Ą kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ êËĎ ‘Č CdŇ lĳĎ yĎ Myr¡ĂzĎ Myn¿ĂbĎŇ =yJĲĂ CdŇ gĎŔ BĎ

8 ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ NwĆ’ĎŔ tŇ yBăĄ ÉC‘yrĂÄ hĎ hŇ mĳĎ rĎBĲĎ hŇ r¡ĎYĘ YĲŁ xĞ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ BČ ÉrpĎŇ oS C‘ąqĘ êĂ
9 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉyTĄ bĘŇ SĂ BĘ hŇ xĳĎ kĄŇ oêĲ Moy¡BĘ hŇ yĆŔhĘ tĲĂŇ hŇ UăĎ SČ lĘ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć : NymĲĂ yĎnĘ BĂ

10 ëŇ oj¿ SĘ ’Ć MhĆě ylĄ ‘Ğ lCbĳŇ GĘ yg¡ĄŇ yiĂ mČ JĘ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄWĎ ÉCyhĎ : hŇ nĲĎmĎ ’ĹnĲĆ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ oh
11 ëŇ ¡ČlhĎ ly’ĂŔ oh yJăĂ TjĳĎ SĘ mĂ ZCYă rĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć qCS¿ ‘Ď : ytĲĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć MyĂU¡ČJČ

12, 13 ’rĘIČÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ bŇ q¡ĎrĎkĎŇ wĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć lĘ S‘¡ĎkĎŇ yn¿Ă’Ğ wĲČ : wYĲĎ =yrĄxĞ’ĲČ
rCèŔ ’Č =l’Ć ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć ëŇ lĆ IąĄwČ orŔ zŁ mĘ =tŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChywĲĂ oyęlĘ xĎ =tŇ ’Ć MyĂrČÁ pĘŇ ’Ć
hŇ h¿Ć gĘŇ yĂ=âlĲ wĘ MkĆŔ lĎ ’jăŁ rĘlĂ É lkČŇ Cy âlą ’Chę wĘ bŇ rĳĄyĎ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć xl¡Č SĘ IĂwČ

14 ynĂÄ’Ğ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ ryp¡ĂŇ JĘ kČŇ wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć lĘ É lxČ èČÄ kČŇ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ yJăĂ : rozĲmĎ MJ¡Ć mĂ
15 dŇ ‘¿Č ymĂŔ oqmĘ =l’Ć ÉhbĎŇ CSÄ ’Ď ëŇ ląĄ ’Ą : ly~ĲĂ mČ Ny’¿ĄwĘ ’v¡Ď ’Ć ëŇ lĄŔ ’Ą wĘ ÉPrŁ TĘ ’Ć ynąĂ’Ğ
w hŇ bĎŇ CSă nĎ wĘ ÉCkŇ lĘ : ynĂ nĘ rĲĚxĞSĲČ yĘ Mh¡Ć lĎ r~¿Č BČ ynĳĎpĎŇ CSă qĘ bĂŇ C Cm¡ SĘ ’Ę yĆ=rSĲĆ ’Ğ
2 ÉMoIBČ MyĂmĳĎIŁ mĂ CnI¡ĄxČ yĘ : CnSĲĄ BĘ xĘ yČwĘ ëŇ y¡Č Cn’ĳĄ jĎ rĘyĂwĘ PŇ r¡ĎTĎ ’Ch¿ yJËĂ hoĎŔhyĘ=l’Ć sŘ2

3 hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć Ét‘ČdČÄ lĎ hŇ pĎę DĘrĘnĂ hŇ ‘ăĎdĘŇ nĲĄwĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ hŇ y¿ĆxĘ nĲĂ wĘ Cnm¡Ą qĂ yĘ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ
: ZrĆ’ĲĎ hŇ rĆoy¿ Soq¡ lĘ mČ JĘ CnlĎŔ ÉMSĆ GĆÄkČŇ ’obąŇ yĎwĘ o’ĳ YĎ omĲ NokăŇ nĎ rxČ S¡Č JĘ

4 =NnČ‘ĞJĲČ ÉMkĆŇ DĘsĘ xČ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ì¡Ň QĘ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ÉìQĘ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ mąĎ
5 Myê¡Ă gĘŇrČhĞ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ BČ ÉyêĂ bĘŇ YČÄ xĎ NJĄę =l‘Č : ëŇ lĲĄ hŁ MyJ¿Ă SĘ mČ lF¡Č kČŇ wĘ rqĆBŔŁ
6 xbČŇ zĳĎ=âlwĘ yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ dŇ sĆ x¿Ć yJËĂ : ’YĲĄ yĄ ro’¿ ìŇ yT¡Ć jĎ SĘ mĂ C ypĳĂŇ =yrĄmĘ ’Ă BĘ
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: ybĲĂŇ CdŇ gĘŇB¿Ď MS¡Ď tŇ yrĳĂbĘŇ CrăbĘŇ ‘ĲĎ Md¡ĎŇ ’Ď JĘ hŇ UĎ hĄě wĘ : tŇ olĲ ‘Ł mĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ ‘Čd¿ČŇ wĘ 7

rbĆŇ xĆ ť MydĂę CdŇ GĘ Sy’ĂÁ yJĄÄ xČ kĘŇ C : MDĲĎmĂ hŇ B¡Ď qĚ‘Ğ NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ tŇ y¡ČrĘqĂ dŇ ‘Ďě lĘ GĂ 8, 9

ytĂŇ y’¡Ă rĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉtybĄŇ BĘ : CWĲ ‘Ď hŇ U¡Ď zĂ yJ¿Ă hŇ mĎ kĘŇ SĳĆ =Cx~Ę rČyĘ ëŇ rĆD¡Ć MynĂŔ hĞJĲŁ 10

tŇ S¿Ď hŇ dĎě ChyĘ=MGČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’m¡Ď TĘ nĂ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć lĘ tŇ Cnă zĘ MSĎ ť hŇ IĎrĂyrĂ‘ĞSĲČ 11

l’Ąę rĎWĘ yĂlĘ y’ăĂ pĘŇ rĎJĘ : yUĲĂ ‘Č tŇ Cb¿Ň SĘ yb¡ĂŇ CSBĘ ëŇ ĳĎl ryY¡Ă qĎ z
’obŔ yĎ bŇ eăĎgČŇ wĘ rqĆSĳĎ Cl¡ ‘ĞpĲĎŇ yJ¿Ă NorŔ mĘ SĲŁ tŇ o‘ărĎwĘ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć NwąŁ ‘Ğ hŇ lĎÂgĘŇ nĂ wĘ
yêĂ rĘkĳĎŇ zĎ Mt¡ĎŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ MbĎŔ bĎŇ lĘ lĂ ÉCrmĘ ’Ň yĲŁ =lbČŇ C : ZCxĲ BČ dŇ Cd¡Ň GĘ TS¿Č jĎ 2

ëŇ lĆ mĳĆ =CxUĘ WČ yĘ Mt¡ĎŇ ‘ĎrĲĎBĘ : CyĲhĎ yn¡ČjĎ dŇ gĆŇ n¿Ć MhĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ MCbăŇ bĎŇ sĘ ÉhêĎ‘Č 3

hŇ pĳĆŇ ’Ł mĲĄ hŇ rĎ‘¡ĄBŁ rCeŔ tČŇ omă JĘ MypĂŔ ’ĞnăĎmĘ ÉMQĎ JĚ : MyrĲĂWĎ Mh¡Ć ySĄ xĞkĲČŇ bĘŇ C 4

Myr¡ĂWĎ Cl¿ xĹhĲĆ CnJĄŔ lĘ mČ Moyă : otĲŇ YĎ mĘ xĚ =dŇ ‘Č qY¡ĄBĎ SCQ¿ mĂ ry‘ĂŔ mĄ tŇ oBă SĘ yĂ 5

MBĳĎ rĘ’Ď BĘ MB¡Ď lĂ rCeËêČkČŇ CbÌŇ rĘqĄ=yJĲĂ : MyYĲĂ YĘ Łl=tŇ ’Ć od¡Ň yĎ ëŇ S¿Č mĎ NyĂIĳĎmĂ tŇ măČ xĞ 6

MQąĎ JĚ : hŇ bĲĎŇ hĎ lĲĆ S’¿Ą JĘ r‘¡ĄbŇŁ ’Ch¿ rqĆBěŁ MhĆŔ pĄŇ ’ĲŁ NSăĄ yĎ ÉhlĎ yĘQČÄhČ =lJĎ 7

’r¿ĄqŁ =Ny’ĲĄ ClpĎŔ nĎ MhăĆ ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ MhĳĆ yTĄ pĘŇ SĲŁ =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ wĘ rCeŔ êČJČ ÉCUxČÄ yĄ
yl¿Ă BĘ hŇ g¡ĎŇ‘Ě hŇ y¿ĎhĎ MyĂrËČpĘŇ ’Ć llĳĎ oBtĘŇ yĂ ’Chă MyU¡Ă ‘ČBĲĎ MyĂrČě pĘŇ ’Ć : ylĲĎ ’Ą Mh¡Ć bĎŇ 8

oBŔ hŇ qĎ rĘzăĎ ÉhbĎŇ yWĄ =MGČ ‘dĳĎŇ yĎ âlă ’Ch¡ wĘ oxŔ JŁ ÉMyrĂzĎ Clą kĘŇ ’ĲĎ : hŇ kĲĎŇ CpŇ hĞ 9

hoăĎhyĘ=l’Ć ÉCbŇ SĎ =âlĲ wĘ wynĳĎpĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=No’Ĳ gĘŇ hŇ n¿Ď‘Ď wĘ : ‘dĲĎŇ yĎ âl¿ ’Ch¡ wĘ 10

hŇ t¡ĎŇ opŇ hŇ n¿Ď oyJĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć yhăĂ yĘwČ : tŇ ’Ň zĲŁ =lkĎŇ BĘ ChS¡Ě qĘ bĂŇ âl¿ wĘ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ 11

WorąpĘŇ ’Ć CkŇ lĄę yĄ rSăĆ ’ĞJĲČ : CkŇ lĲĎ hĎ rCè¿ ’Č C’r¡ĎqĎ MyĂr¿ČYĘ mĂ bŇ lĳĄ Ny’ăĄ 12

: MtĲĎŇ dĎŇ ‘ĞlĲČ ‘mČ S¡Ą JĘ MrĄě sĂ yĘ’Č MdĳĄŇ yrĂo’Ĳ MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿JĘ yêĂŔ SĘ rĂ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ
ybĳĂŇ C‘SĘ păĎŇ =yJĂ Mh¡Ć lĎ dŇ S¿Ł yeĂ UĆŔ mĂ CdăŇ dĘŇ nĲĎ=yJĂ ÉMhĆ lĎ yo’ą 13

MBĎŔ lĂ BĘ ÉylČ ’Ą Cqą‘ĞzĲĎ=âlwĘ : MybĲĂŇ zĎJĘ yl¡Č ‘Ď Cr¿BĘ DĂ hŇ UĎ hĄě wĘ MDĄŔ pĘŇ ’Ć ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ 14

: ybĲĂŇ CrCs¿ yĎ Crr¡ĎoGtĘŇ yĂ SorËytĂŇ wĘ NgÌĎŇDĎ=l‘Č MtĳĎŇ obŇ JĘ SĘ mĂ =l‘Č Clyl¡Ă yĄyĘ yJ¿Ă
l‘Ďę âlă ű CbŇ CSă yĎ : ‘rĲĎ=CbŇ èĘ xČ yĘ yl¡Č ’Ą wĘ MtĳĎŇ ‘Ł orĲzĘ yêĂ qĘ E¡ČxĂ yêĂ rĘiČŔ yĂ ynăĂ’Ğ wĲČ 15, 16

MG¡Ď‘Ę lČ oz¿ MnĳĎ oSlĘ M‘ČEăČmĂ Mh¡Ć yrĄWĲĎ bŇ rĆxËĆbČŇ Cl¿ jĘ yĂ hŇ IĎŔmĂ rĘ tŇ SĆ qăĆJĘ ÉCyhĎ
CrăbĘŇ ‘ĲĎ N‘Č yČ ť hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ =l‘Č rSĆ e¡ĆJČ rpĎŔ SŁ ìăŇ JĘ xĂ =l’Ć : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ x
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ìŇ Cn¡‘ĞdĲČŇ yĘ yh¿Č Łl’Ĺ Cq‘ĳĎzĘyĂ yl¡Ă : C‘SĲĎ jĎ yt¡ĂŇ rĎoêĲ =l‘Č wĘ ytĂŔ yrĂbĘŇ 2

CryW¡Ă hĄ yeĂ UĆŔ mĂ âlă wĘ ÉCkŇ ylĂÄmĘ hĂ MhąĄ : opŇ DĲĘrĘyĂ bŇ y¡Ąo’ bŇ oTĳ l’¡Ą rĎWĘ yĂ xn¿Č zĎ 3, 4

ÉxnČ zĎ : tŇ rĲĄJĎ yĂ N‘Čm¡Č lĘ MyBĂŔ YČ ‘Ğ ÉMhĆ lĎ CWą ‘Ď MbĎę hĎ zĘC MjăĎ sĘ JČ yêĂ ‘Ę dĳĎŇ yĎ âlă wĘ 5

lg‘
www.bibleist.ru



8:6—9:10 ‘Vwh 859

6 yJąĂ : NyĲŁ uĎ nĂ Cl¡ kĘŇ CyĲ âl¿ ytČě mĎ =dŇ ‘Č MBĳĎ yj¡Ă ’Č hŇ r¿ĎxĎ NorŔ mĘ SĲŁ ëŇ ăĄlgĘŇ‘Ć
hŇ yĆŔhĘ yĲĂ MybăĂŇ bĎŇ SĘ =yJĲĂ ’Chĳ Myh¡Ă Łl’Ĺ âl¿ wĘ ChWĎŔ ‘Ď SrăĎxĎ ’ChŔ wĘ É l’Ą rĎWĘ IĂmĂ

7 xmČ YĆ ť olę =Ny’ĲĄ hŇ măĎ qĎ CrYĳŁ qĘ yĂ hŇ tĎŇ păĎŇ CswĘ C‘r¡ĎzĘyĂ xČ Cr¿ yJËĂ : NorĲmĘ SĲŁ lgĆŇ‘¡Ą
8 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ‘l¡Č bĘŇ nĂ : Ch‘ĲĚlĎ bĘŇ yĂ Myr¡ĂzĎ hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ ylăČ C’ xmČ uĆŔ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ ylăĂ BĘ
9 rCèŔ ’Č Clă ‘Ď ÉhUĎ hĄÄ =yJĂ : oBĲ ZpĆŇ x¿Ą =Ny’ĲĄ yl¡Ă kĘŇ JĂ MyĂŔoGbČŇ CyăhĎ ÉhêĎ‘Č

10 hŇ êăĎ ‘Č My¡ĂoGbČŇ Cn¿tĘŇ yĂ=yJĲĂ MGËČ : MybĲĂŇ hĎ ’Ğ Cn¿tĘŇ hĂ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć olĳ dŇ dăĄŇ oB ’rĆj¡Ć
11 MyĂrËČpĘŇ ’Ć hŇ B¿Ď rĘhĂ =yJĲĂ : MyrĲĂWĎ ëŇ lĆ m¿Ć ’v¡Ď UČ mĂ T‘ĎŔ UĘ CQxăĄ IĎwČ MYĳĄBĘ qČ ’Ğ
12 ytĳĂŇ rĎoêĲ wb¡ř r olŔ =bwtř k’Ä : ’TĲŁ xĞlĲČ tŇ ox¡ BĘ zĘmĂ ol¿ =CyhĎ ’TĳŁ xĞlĲČ tŇ x¡Ł BĘ zĘmĂ
13 âlă ho¡ĎhyĘ ClkĄŔ ’Ň IŁ wČ ÉrWĎ bĎŇ Cxą BĘ zĘyĂ ybČę hĎ bĘŇ hČ yxăĄ bĘŇ zĂ : CbŇ SĲĎ xĘ nĆ rz¡Ď=omJĘ

: CbŇ CSĲ yĎ MyĂr¿ČYĘ mĂ hŇ UĎ h¡Ą MtĎŔ w’Ň FŁ xČ dŇ qăŁ pĘŇ yĂwĘ ÉMnĎ wŁ ‘Ğ rJąŁ zĘyĂ hŇ êĎÂ‘Č MYĳĎ rĎ
14 MyrăĂ‘Ď hŇ B¡Ď rĘhĂ hŇ dĎě ChywĲĂ tŇ olŔ kĎŇ yhĲĄ ÉNbĆŇ IĂÄwČ ChWĄę ‘Ł =tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ xJČÄ SĘ IĂwČ

: hĎ ytĲĆŇ nŁ mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ wyrĎŔ ‘ĎBĘ S’ăĄ =yêĂ xĘ QČ SĂ wĘ tŇ orĳYĚBĘ

T ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ l‘ăČmĄ tĎŇ yn¡ĂzĎ yJ¿Ă MyUĂŔ ‘ČJĲĎ É lyGĂ =l’Ć ű l’ąĄ rĎWĘ yĂ xmČÄ WĘ êĂ =l’Č
2 Sor¡ytĂŇ wĘ M‘ĳĄrĘyĂ âlă bŇ qĆ y¡ĆwĎ NrĆG¿Ł : NgĲĎŇDĎ tŇ on¿rĘGĎ=lJĎ l‘¡Č NnĎŔ tĘŇ ’Ć êĎbĘŇ hăČ ’Ď
3 rCè¡ ’Č bĘŇ C MyĂrČŔ YĘ mĂ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć bŇ SąĎ wĘ hoĳĎhyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Cb¡Ň SĘ yĲĄ âl¿ : HBĲĎ SxĆ k¿ČŇ yĘ
4 MhĆę yxĄ bĘŇ zĂ ůol=CbŇ rĘ‘ĆyĲĆ âlă wĘ ÈNyĂyČ ű ho¿ĎhylĲČ CkÄ iĘ yĂ=âlĲ : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ ’m¿Ą TĎ

âl¿ MSĎŔ pĘŇ nČlĘ MmăĎ xĘ lČ =yJĲĂ C’UĳĎ TČ yĂ wyl¡Ď kĘŇ ’Ł =lJĎ MhĆŔ lĎ ÉMynĂ o’ MxĆ ląĆJĘ
5, 6 =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=gŇxČ Moy¡lĘ C dŇ ‘ĳĄom MoyălĘ CW¡ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’ob¡Ň yĎ

MjĎę sĘ kČŇ lĘ dŇ măČ xĘ mČ MrĳĄBĘ qČ êĘ PŇ măŁ MY¡ĄBĘ qČ êĘ MyĂr¿ČYĘ mĂ dŇ èŔŁ mĂ ÉCkŇ lĘ hĲĎ hŇ eąĄhĂ
7 ymăĄ yĘ C’BĎ ť hŇ DĎę qĚjĘ hČ ymăĄ yĘ ű C’BăĎ : MhĲĆ ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ xČ ox¡ MSĄŔ rĎyyĲĂ ÉWoUqĂ

bŇ răŁ l‘Č ť xČ CrŔ hĎ Sy’ăĂ É‘GĎSĚ mĘ ’ybĂę eĎhČ lywăĂ’Ĺ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ C‘¡dĘŇ yĲĄ MQĚŔ èĂ hČ
8 ÉSoqyĎ xjąČ ’ybĂÂ nĎ yhĳĎŁl’Ĺ=M‘Ă MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć hŇ p¿ĆŇ YŁ : hŇ mĲĎ TĄ WĘ mČ hŇ B¡Ď rČwĘ ìŔ nĘ wŁ ‘Ğ
9 ymăĄ yJĂ CtŇ x¡Ą SĂ =CqymĲĂ ‘Ę hĆ : wyhĲĎ Łl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ m¡Ď TĄ WĘ mČ wykĎŔ rĎDĘ=lJĎ =l‘Č

: MtĲĎŇ w’Ň FŁ xČ dŇ oq¡ pĘŇ yĂ MnĎŔ wŁ ‘Ğ roJă zĘyĂ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ hČ
10 HtĎŔ ySĂ ’Ň răĄBĘ ÉhnĎ’Ą tĘŇ bĂŇ hŇ rąĎCJbĂŇ JĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ rBĎę dĘŇ UĂ BČ MybăĂŇ nĎ‘ĞJĲČ

Cy¿hĘ IĲĂwČ tŇ SĆ BŔŁ lČ ÉCrzĘeĲĎ IĂwČ ro‘ę jĘ =l‘ČbĲČŇ C’BăĎ hŇ UĎ hĄÁ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ ytĂŇ y’¡Ă rĎ
MyYwqV
’"sb ,yrq yBĄ rĚ ,bytk oBrĂ v.12 .boêkĘ ’Ć n"b ,=bêĎkĘ ’Ć ’"b ’"n ,yrq =bêĎkĘ ’Ć ,bytk boêkĘ ’Ć v.12 .x

.yrqw bytk yBĄ rĚ
www.bibleist.ru
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NTĆ B¡Ć mĂ C hŇ d¿ĎŇ QĄ mĂ MdĳĎŇ obŇ JĘ PŇ păĄŇ o‘tĘŇ yĂ PŇ o‘¡JĎ MyĂrČě pĘŇ ’Ć : MbĲĎŇ hĽ’Ď JĘ MyY¡Ă CuSĂ 11

yo’¿ =MgČŇ=yJĲĂ MdĳĎŇ ’Ď mĲĄ Myê¡Ă lĘ JČ SĂ wĘ MhĆŔ ynĄBĘ =tŇ ’Ć ÉClDĘgČŇ yĘ=M’Ă yJąĂ : NoyĲrĎhĄ mĄ C 12

hŇ lăĎ CtŇ SĘ roY¡ lĘ ytĂŇ y’¿Ă rĎ=rSĆ ’ĞJĲČ MyĂrËČpĘŇ ’Ć : MhĲĆ mĄ yr¿ĂCWBĘ Mh¡Ć lĎ 13

NêĳĄêĂ =hŇ mČ ho¡ĎhyĘ Mh¿Ć lĎ =NêĄ : wynĲĎBĎ gŇr¡ĄhŁ =l’Ć ’yY¿Ă ohlĘ MyĂrČě pĘŇ ’Ć wĘ hŇ wĳĆnĎbĘŇ 14

É lGĎlĘ GĂ BČ MtąĎŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ : MyqĲĂ mĘ YĲŁ MyĂd¡ČŇ SĎ wĘ lyJĂŔ SĘ mČ MxĆ răĆ ÉMhĆ lĎ =NêĄ 15

ÉPsĄ o’ âlą MSĳĄ rĘgĲĎŇ’Ğ yt¡ĂŇ yBĄ mĂ MhĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘ČrăŁ l‘Č ť MytĂŔ ’Ň nĄWĘ MSăĎ =yJĂ
yrăĂjĘ Sb¡ĄŇ yĎ MS¿Ď rĘSĎ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć hŇ JăĎ hĚ : MyrĲĂrĘsĲŁ Mh¡Ć yrĄWĲĎ =lJĎ MtĎŔ bĎŇ hĞ’ĲČ 16

yhČŔ Łl’Ĺ MsăĄ ’Ď mĘ yĂ : MnĲĎTĘ bĂŇ yD¿ĄmČ xĞmĲČ yê¡Ă mČ hĲĄ wĘ NCdŔ lĄ yĲĄ yJăĂ MGČ ť NCWĳ ‘ĞyĲČ=ylřb 17

ÉqqĄ oB NpĆŇ GąĆ : MyĲĂoGBČ Myd¡ĂŇ dĘŇ nĲŁ Cy¿hĘ yĲĂwĘ olĳ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ yJËĂ y

bŇ oTă JĘ tŇ oxŔ BĘ zĘUĂ lĲČ ÉhBĎ rĘhĂ oyęrĘpĂŇ lĘ bŇ răŁ JĘ oQĳ =hŇ CĆSČ yĘ yr¡ĂjĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
PŇ răŁ ‘ĞyĲČ ’Chť CmSĳĎ ’Ę yĆ hŇ êăĎ ‘Č MB¡Ď lĂ ql¿Č xĎ : tŇ obĲŇ ~ĄmČ CbŇ yT¡Ă yhĄ oYŔ rĘ’Č lĘ 2

âlą yJăĂ CnlĳĎ ëŇ lĆ m¡Ć Ny’¿Ą CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ ÉhêĎ‘Č yJąĂ : MtĲĎŇ obŇ ~ĄmČ dŇ d¡ĄŇ SŁ yĘ MtĎŔ oxBĘ zĘmĂ 3

tŇ ol¿ ’Ď MyrĂŔ bĎŇ dĘŇ CrăBĘ DĂ : CnQĲĎ =hŇ WĆ ‘ĞIĲČ=hŇ mČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCn’Ä rĄyĎ 4

ÉtolgĘŇ‘ĆlĘ : ydĲĎŇ WĎ ym¿Ą lĘ êČ l‘¡Č TjĎŔ SĘ mĂ ÉS’Ň rŁ JĎ xrąČpĎŇ C tŇ yrĳĂBĘ tŇ răŁ JĎ ’wĘS¡Ď 5

ClygĂŔ yĎ wylăĎ ‘Ď ÉwyrĎmĎ kĘŇ C oUę ‘Č wylĎÁ‘Ď lbČÄ ’Ď =yJĲĂ NorĳmĘ SĲŁ NkăČŇ SĘ CrCg¡Ň yĎ NwĆ’ĎŔ tŇ yBăĄ
ëŇ lĆ măĆ lĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ lbĎŔ Cy rCèă ’Č lĘ ÉotŇ o’=MGČ : CeUĲĆ mĂ hŇ l¿Ď gĎŇ=yJĲĂ od¡Ň obŇ JĘ =l‘Č 6

Nor¡mĘ SĲŁ hŇ m¿Ć dĘŇ nĂ : otĲŇ YĎ ‘ĞmĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sob¿Ň yĄwĘ xuĎŔ yĂ MyĂrăČpĘŇ ’Ć ÉhnĎSĘ BĎ bŇ rĳĄyĎ 7

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Ét’Ň FČ xČ NwĆ’Ďę tŇ omă BĎ CdÂmĘ SĘ nĂ wĘ : MyĂmĲĎ =ynĄjĘ =l‘Č PŇ YĆq¡ĆJĘ HJĳĎ lĘ mČ 8

tŇ o‘¡bĎŇ GĘ lČ wĘ CnCiŔ JČ ÉMyrĂhĎ lĲĆ CrąmĘ ’ĲĎ wĘ MtĳĎŇ oxBĘ zĘmĂ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ rDČŔ rĘdČŇ wĘ Zoqă
: CnylĲĄ ‘Ď Cl¿ pĘŇ nĂ

hŇ ‘ËĎbĘŇ GĂ BČ MgÌĄŇ yvĂ tČŇ =âlĲ CdŇ mĎŔ ‘Ď MSăĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tĎŇ ’Ň T¡Ď xĎ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ hČ ÉymĄ ymĂ 9

MyUĂŔ ‘Č ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ CpąŇ iĘ ’Ě wĘ MrĳĄiĽ’Ć wĘ yt¡ĂŇ CĎ’Č BĘ : hŇ wĲĎlĘ ‘ĲČ yn¿ĄBĘ =l‘Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ 10

SCdŔ lĎ yêĂ bĘŇ hăČ ’Ł ÉhdĎŇ UĎ lĚ mĘ hŇ ląĎ gĘŇ‘Ć MyĂrČÁ pĘŇ ’Ć wĘ : MtĲř ny‘Ĳ yê¿ĄSĘ lĂ Mr¡ĎsĘ ’Ď BĘ 11

hŇ dĎŔ ChyĘ SorăxĞ yĲČ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć bŇ yJąĂ rĘ’Č HrĳĎ’Ň CĎYČ bŇ CT¡ =l‘Č yêĂ rĘbČŔ ‘Ď ynăĂ’Ğ wĲČ
sŘ3 Cryn¿Ă dŇ sĆ xĆŔ =ypĂŇ lĘ CrăYĘ qĂ ÉhqĎ dĎŇ YĘ lĂ MkąĆŇ lĎ C‘Ä rĘzĂ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ol¡ =dŇ DĆWČ yĘ 12

: MkĲĆŇ lĎ qdĆŇ Y¡Ć hŇ r¿ĆyŁ wĘ ’obě yĎ=dŇ ‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć SorădĘŇ lĂ Ét‘ĄwĘ rynĳĂ Mk¡ĆŇ lĎ
êĎxĘ T¿Č bĎŇ =yJĲĂ SxČ kĳĎŇ =yrĂjĘ MêăĆlĘ kČŇ ’Ğ Mê¡ĆrĘYČ qĘ hŇ tĎŇ l¿Ď wĘ‘Č ‘SČ rËĆ=MêĆSĘ rČxĞ 13

Kkrdb
MtĎnŁ y‘Ą v.10 .y .d"ydw T"d ,x"d ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk =lbČ ’"sb ,yrq =lbČ ,bytk =ylĂ bĘ v.16 .T

.’"ydw T"d Nkw yrqw bytk MtĎnĎo‘ ’"sb ,yrq MtĎnĎo‘ ,bytk
www.bibleist.ru
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14 dŇ èČŔ Cy ìŇ yrăĆYĎ bĘŇ mĂ =lkĎŇ wĘ ůìUĆ ‘ČBĘ ÈNo’SĎ M’Ň qăĎwĘ : ìŇ yrĲĆoBGĂ bŇ r¿Ł BĘ ì¡Ň JĘ rĘdČŇ bĘŇ
: hŇ SĎ FĲĎ rĚ Myn¡ĂBĎ =l‘Č M’¿Ą hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ MoyăBĘ l’Ň b¡ĄŇ rĘ’ĲČ tŇ yB¿Ą NmËČ lĘ SĲČ dŇ SÌŁ JĘ

15 hŇ m¿Ł dĘŇ nĂ rxČ èČě BČ MkĳĆŇ tĘŇ ‘ČrĲĎ tŇ ‘ăČrĎ yn¡ĄjĘ mĂ l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ ÉMkĆŇ lĎ hŇ WąĎ ‘Ď hŇ kĎŇ JĎę
’y ytĂŇ ’Ň r¿ĎqĎ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ C ChbĳĄŇ hĞ’ĲŁ wĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ r‘Čn¿Č yJËĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć hŇ m¡Ď dĘŇ nĂ

2 Myl¡Ă sĂ jĘ lČ wĘ CxBĄŔ zČyĘ MylăĂ ‘ĎBĘ lČ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ CkăŇ lĘ hĲĎ NJĄ ť MhĳĆ lĎ C’¡ rĘqĲĎ : ynĲĂ bĘŇ lĂ
3 C‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ wytĳĎŇ ‘Ł orĲzĘ=l‘Č Mx¡Ď qĎ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć lĘ ÉyêĂ lĘ GČÄrĘtĂŇ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : NCrĲFĄ qČ yĘ
4 hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ wĎ hŇ bĎŔ hĞ’ĲČ tŇ otăŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ ÉMkĄŇ SĘ mĘ ’Ć MdąĎŇ ’Ď ylĄÄbĘŇ xČ BĘ : MytĲĂŇ ’Ň pĎŇ rĘ yJ¿Ă
5 ÉbCSyĎ âlą : lykĲĂŇ o’ wyl¡Ď ’Ą T’¿Č wĘ MhĳĆ yxĄ lĘ l‘ăČ l‘¡Ł ymĄ yr¿ĂmĘ JĂ MhËĆ lĎ
6 hŇ l¿Ď xĎ wĘ : bŇ CSĲ lĎ Cn¡’ĞmĲĄ yJ¿Ă oJĳ lĘ mČ ’Chă rCè¡ ’Č wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=l’Ć

: MhĲĆ ytĄŇ oY¡ ‘ĞUŁ mĲĂ hŇ lĎ kĳĎŇ ’Ď wĘ wyD¡ĎbČŇ hŇ t¿ĎŇ QĘ kĂŇ wĘ wyrĎŔ ‘ĎBĘ ÉbrĆxĆÄ

7 : MmĲĄ oryĘ âl¿ dŇ xČ y¡Č Ch’ĚŔ rĎqĘ yĂ É l‘Č=l’Ć wĘ ytĳĂŇ bĎŇ CSĲ mĘ lĂ My’¡Ă CltĘŇ yU¿Ă ‘Č wĘ
8 ì¡Ň mĘ yWĲĂ ’Ğ hŇ mĎŔ dĘŇ ’Č kĘŇ ìăŇ nĘ êĆ’Ć ëŇ y’Ą ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìnĘ GĆmČ ’Ğ MyĂrČę pĘŇ ’Ć ìăŇ nĘ êĆ’Ć ëŇ y’ĄÂ
9 NorăxĞ ÉhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ âlą : ymĲĎ CxnĂ Cr¿mĘ kĘŇ nĂ dŇ xČ y¡Č yBĂŔ lĂ ÉylČ ‘Ď ëŇ jąČ hĘ nĆ MyĳĂ’Ň bŇŁ YĘ JĂ

ìăŇ BĘ rĘqĂ BĘ Sy’ĂŔ =âlwĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ l’ąĄ yJăĂ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć tŇ xăĄ SČ lĘ bŇ CS¡ ’Ď âl¿ yjĂŔ ’Č
10 ’Chă =yJĂ gŇ’ĳĎ SĘ yĂ hŇ yăĄrĘ’Č JĘ Ck¡Ň lĘ yĲĄ hoËĎhyĘ yrÌĄxĞ’ĲČ : ry‘ĲĂBĘ ’ob¡Ň ’Ď âl¿ wĘ SodŔ qĎ
11 ZrĆ’ăĆmĄ hŇ n¡Ď oykĘŇ C MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉrojYĂ kĘŇ CdąŇ rĘxĆ yĆ : MIĲĎmĂ Myn¡ĂbĎŇ Cd¿Ň rĘxĆ yĆwĘ gŇ’ČŔ SĘ yĂ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mh¡Ć yêĄBĲĎ =l‘Č Myê¿Ă bĘŇ SČ ohwĘ rCèĳ ’Č
by ÉdrĎ dŇ ‘¿Ł hŇ dĎę ChywĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ hŇ m¡Ď rĘmĂ bĘŇ C MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ÉSxČ kČÄ bĘŇ ynĂ bąĚŇ bĎŇ sĘ

2 MydĂŔ qĎ PŇ dăĄŇ rŁ wĘ ÉxČ CrÄ hŇ ‘¿ĆrŁ MyĂrČÁ pĘŇ ’Ć : NmĲĎ ’ĹnĲĆ MyS¡Ă odŇ qĘ =M‘Ă wĘ l’ĄŔ =M‘Ă
NmĆ S¡Ć wĘ CtŇ rŔŁ kĘŇ yĂ rCèă ’Č =M‘Ă ÉtyrĂbĘŇ C hŇ BĳĆ rĘyČ dŇ S¡Ł wĎ bŇ z¿ĎJĎ MoIěhČ =lJĎ

3 ÉbqŁ ‘ĞyĲČ=l‘ĲČ dŇ qąŁ pĘŇ lĂ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=M‘Ă ho¡ĎhylĲČ bŇ yr¿ĂwĘ : lbĲĎŇ Cy MyĂr¿ČYĘ mĂ lĘ
4 hŇ r¿ĎWĎ on¡ o’bĘŇ C wyxĳĂ ’Ď =tŇ ’Ć bŇ qăČ‘Ď NTĆ B¡Ć BČ : olĲ bŇ yS¿Ă yĎ wyl¡Ď lĎ ‘ĞmĲČ JĘ wykĎŔ rĎdĘŇ JĂ
5 É l’Ą =tŇ yBĲĄ olĳ =NeĆxČ tĘŇ IĂwČ hŇ k¡ĎŇ BĎ lkĎŔ IĚwČ Éë’Ď lĘ mČ =l’Ć rWČ IąĎwĎ : MyhĲĂ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć
6 : orĲkĘŇ zĂ ho¡ĎhyĘ tŇ o’ĳ bĎŇ ~Ę hČ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhywĲČ : CnUĲĎ ‘Ă rB¿Ą dČŇ yĘ MS¡Ď wĘ Ce’ĆŔ YĎ mĘ yĂ
7 ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ=l’Ć hŇ C¿ĄqČ wĘ rmŔŁ SĘ ÉTjĎ SĘ mĂ C dŇ sĆ xąĆ bŇ CSĳ tĎŇ ìŇ yhăĆŁl’Ň BĲĄ hŇ ê¡Ď’Č wĘ

8, 9 ëŇ ’ăČ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ hĲĄ ’Ď qS¿Ł ‘ĞlĲČ hŇ m¡Ď rĘmĂ yn¿ĄzĘ’Ň mŁ odËŇ yĎBĘ N‘ČnČę JĘ : dŇ ymĲĂ êĎ
: ’TĘ xĲĄ =rSĆ ’Ğ Nw¿Ł ‘Ď yl¡Ă =C’YĘ mĘ yĂ âl¿ y‘Čě ygĂŇ yĘ=lJĎ ylĳĂ No’¡ ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ yêĂ rĘSČŔ ‘Ď
ykn’w

.bq‘y ’Yyw tVrpl hrTph v.7 .’ywww.bibleist.ru
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ym¿Ą yJĂ Myl¡Ă hĎ ’ĽbĲĎŇ ì¿Ň bĘŇ ySĲĂ o’ dŇ ‘ËŁ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ 10

My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ dŇ y¿ČbĘŇ C ytĂŇ yBĳĄrĘhĂ NozăxĎ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č ÉyêĂ rĘBČÄ dĂŇ wĘ : dŇ ‘ĲĄom 11

MGąČ CxBĳĄ zĂ MyrăĂwĎSĘ lG¡ĎlĘ GĂ BČ CyŔhĎ ’wĘSăĎ =ëŇ ’Č ÉNwĆ’ĎÄ dŇ ‘¿ĎlĘ GĂ =M’Ă : hŇ UĲĆ dČŇ ’Ğ 12

MrĳĎ’Ğ hŇ dăĄŇ WĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ xr¿ČbĘŇ IĂwČ : ydĲĎŇ WĎ ym¿Ą lĘ êČ l‘¡Č MyQĂŔ gČŇJĘ ÉMtĎŇ oxBĘ zĘmĂ 13

hoËĎhyĘ hŇ lÌĎ ‘ĹhĲĆ ’ybĂě nĎbĘŇ C : rmĲĎ SĎ hŇ è¡Ď ’Ă bĘŇ C hŇ èĎŔ ’Ă BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ dŇ bąŇŁ ‘ĞIĲČwČ 14

MyrĳĂCrmĘ êČ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć sy‘¿ĂkĘŇ hĂ : rmĲĎ SĘ nĂ ’yb¡ĂŇ nĎbĘŇ C MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 15

ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć rBąĄdČŇ JĘ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ ol¡ bŇ yS¿Ă yĎ otŔ jĎ rĘxĆÄ wĘ SoFŔ yĂ wylăĎ ‘Ď ÉwymĎ dĎŇ wĘ gy
CpŇ săĂ oy ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : tŇ mĲŁ IĎwČ l‘ČB¡Č BČ MS¿Č ’Ę IĆwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ’Ch¡ ’W¿Ď nĎ tŇ tĄŔ rĘ 2

hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ MyBĂŔ YČ ‘Ğ ÉMnĎ CbŇ tĘŇ JĂ MjąĎ sĘ JČ mĂ hŇ kĎÄ iĄ mČ žMhĆ lĎ CWă ‘Ę IČwČ ’TęŁ xĞlĲČ
: NCqĲ èĎ yĂ Myl¡Ă gĎŇ‘Ğ MdĎŔ ’Ď yxăĄ bĘŇ zĲŁ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ MhăĄ ÉMhĆ lĎ hŇŁQĳ JĚ MyS¡Ă rĎxĎ
NrĆGŔŁ mĂ r‘ăĄsŁ yĘ ÉZmŁ JĘ ëŇ ĳĄlhŁ MyJăĂ SĘ mČ lF¡Č kČŇ wĘ rqĆBŔŁ =NnČ‘ĞJĲČ ÉCyhĘ yĲĂ NkĄę lĎ 3

MyhąĂ Łl’Ň wĲĄ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : hŇ BĲĎ rĚ’ĞmĲĄ NS¡Ď ‘ĎkĘŇ C 4

rBĳĎdĘŇ UĂ BČ ìŇ yê¡Ă ‘Ę dČŇ yĘ yn¿Ă’Ğ : yêĲĂ lĘ BĂ NyĂ’¡Č ‘Č yS¿Ă omC ‘dĎŔ tĄŇ âlă ÉytĂŇ lĎ CzĲ 5

NJ¡Ą =l‘Č MBĳĎ lĂ MrĎIăĎwČ C‘¡bĘŇ WĲĎ C‘BĎŔ WĘ IĂwČ ÉMtĎŇ y‘Ă rĘmČ JĘ : tŇ obĲŇ ’ĚlĘ êČ ZrĆ’¡ĆBĘ 6

ÉMSĄ GĘ pĘŇ ’Ć : rCSĲ ’Ď ëŇ rĆD¿Ć=l‘Č rm¡Ą nĎJĘ lxČ SĳĎ =omJĘ Mh¡Ć lĎ yh¿Ă ’ĹwĲĎ : ynĂ CxĲ kĄŇ SĘ 7, 8

tŇ I¿ČxČ ’ybĂŔ lĎ JĘ ÉMSĎ Ml¿Ą kĘŇ ’ĲŁ wĘ MBĳĎ lĂ rogăŇsĘ ‘r¡ČqĘ ’Ć wĘ lCJŔ SČ bŇ dăŇŁ JĘ
ÉìJĘ lĘ mČ yhąĂ ’Ĺ : ìŇ rĲĆzĘ‘ĆbĘŇ yb¿ĂŇ =yJĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ì¿Ň tĘŇ xĆ SĲĂ : M‘ĲĄuĘ bČŇ êĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ 9, 10

ëŇ lĆ m¿Ć yQ¡Ă =hŇ nĎêĘ êĎrĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ ìŇ yTĆŔ pĘŇ SăŁ wĘ ìŇ yrĳĆ‘Ď=lkĎŇ BĘ ì¡Ň ‘ĞySĲĂ oywĘ ’opŔ ’Ą
: ytĲĂŇ rĎbĘŇ ‘ĆBĘ xu¡Č’Ć wĘ yjĂŔ ’Č BĘ ÉëlĆ mĆÄ ì¿Ň lĘ =NêĆ’ĲĆ : MyrĲĂWĎ wĘ 11

olĳ C’băŇŁ yĎ hŇ d¡ĎŇ lĄ oyĲ yl¿Ą bĘŇ xĆ : otĲŇ ’Ň FĎ xČ hŇ n¡Ď CpŇ YĘ MyĂrĎŔ pĘŇ ’Ć NwăŁ ‘Ğ ÉrCrYĎ 12, 13

dŇ IąČmĂ : MynĲĂ BĎ rB¿Č SĘ mĂ BĘ dŇ m¡Ł ‘ĞyĲČ=âl tŇ ‘¿Ą=yJĂ MkĎŔ xĎ âlă ÉNbĄŇ =’Ch 14

lo’Ŕ SĘ ÉìbĘŇ TĎ qĲĎ yhąĂ ’Ĺ tŇ wĆmĎę ìÁ yrĆbĎŇ dĘŇ yhĂÄ ’Ĺ MlĳĄ ’Ď gĘŇ’Ć tŇ wĆU¡ĎmĂ MDĄŔ pĘŇ ’Ć É lo’SĘ
xČ CrÄ žMydĂŇ qĎ ’obăŇ yĎ ’yrĳĂpĘŇ yČ Myx¡Ă ’Č NB¿Ą ’ChŔ yJăĂ : ynĲĎ y‘ĄmĲĄ rt¿ĄŇ iĎ yĂ MxČ n¡Ł 15

hŇ sĆŔ SĘ yĂ ’Chă onŔ yĎ‘Ę mČ bŇ răČxĹyĲĆwĘ ÉoroqmĘ SobąŇ yĄwĘ hŇ lĆę ‘Ł rBăĎ dĘŇ UĂ mĂ hoĎÁhyĘ
hĎ yhĳĆŁl’Ň BĲĄ hŇ t¡ĎŇ rĘmĎ yJ¿Ă NorŔ mĘ SĲŁ ÉMSČ ’Ę êĆ : hŇ DĲĎmĘ xĆ yl¿Ă JĘ =lJĎ rY¡Č o’ dy

: C‘uĲĎbĚŇ yĘ wyt¡ĎŇ oIrĂhĎ wĘ CSFĎŔ rĚyĘ MhăĆ ylĄ lĘ ‘ĲŁ CljŔŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ

ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă Cxą qĘ : ìŇ nĲĆ wŁ ‘ĞBĲČ êĎlĘ S¡Č kĎŇ yJ¿Ă ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ bĎŇ CSť 2, 3

bŇ oTŔ =xqČ wĘ ÉNwŁ ‘Ď ’vąĎ êĂ =lJĎ wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ă hoĳĎhyĘ=l’Ć CbŇ CS¡ wĘ MyrĂŔ bĎŇ DĘ
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4 bŇ JĎŔ rĘnĂ âlă ÉsCs=l‘Č Cn‘Ąę ySĂ oyĲ âlă ű rCèă ’Č : CnytĲĄŇ pĎŇ WĘ Myr¡ĂpĎŇ hŇ m¿Ď QĘ SČ nĘ CĲ
: MotĲŇ yĎ Mx¿Č rĚyĘ ì¡Ň BĘ =rSĆ ’Ğ CnydĳĄŇ yĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ lĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ dŇ o‘Ë rmČ ’Ň n¿Ł =âlwĘ

5, 6 É lFČ kČŇ hŇ yąĆhĘ ’ĲĆ : CeUĲĆ mĂ yj¡Ă ’Č bŇ S¿Ď yJËĂ hŇ bĳĎŇ dĎŇ nĘ Mb¡ĄŇ hĞ’ĲŁ MtĎŔ bĎŇ CSă mĘ É’jĎ rĘ’Ć sŘ4

7 wytĎŔ oqnĘ yĲŁ ÉCkŇ lĘ yĲĄ : NonĲ bĎŇ QĘ JČ wyS¡Ď rĎSĎ ëŇ y¿ČwĘ hŇ eĳĎSČ oèĲ JČ xr¡ČpĘŇ yĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ
8 Ng¡ĎŇdĎŇ CI¿xČ yĘ oQŔ YĂ bĘŇ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ÉCbŇ SĚÄ yĎ : NonĲ bĎŇ QĘ JČ ol¡ xČ yr¿ĄwĘ odĳŇ oh tŇ yĂE¡ČkČŇ yh¿Ă ywĂ
9 ynÌĂ’Ğ MyBĳĂ YČ ‘ĞlĲĎ dŇ o‘¡ yQ¿Ă =hŇ mČ MyĂrČě pĘŇ ’Ć : NonĲ bĎŇ lĘ Nyy¿ĄJĘ or¡kĘŇ zĂ NpĆŇ GĳĎkČŇ Cxă rĘpĘŇ yĂwĘ

10 ÉMkĎŇ xĎ ymąĂ : ’YĲĎ mĘ nĂ ì¿Ň yĘrĘjĆ yeĂ U¡Ć mĂ NnĎŔ ‘ĞrĲČ SorăbĘŇ JĂ ÉynĂ ’Ğ CerĆę CS’Ğ wĲČ ytĂŇ ynăĂ‘Ď
MbĎŔ CkŇ lĘ yăĄ ÉMyqĂ DĂYČ wĘ hoĎęhyĘ ykăĄŇ rĘDČ MyrĂÂSĎ yĘ=yJĲĂ M‘ĳĄdĎŇ yĲĄwĘ Nob¡Ň nĎ hŇ QĆ ’ĄŔ NbĲĄŇ yăĎwĘ

: MbĲĎŇ ClSĘ J¿Ď yĂ My‘¡ĂSĘ pŇŁ C

l’wy
’, 2 MynĂŔ qĄ EĘhČ Ét’Ň zŁ =C‘mĘ SĂ : l’ĲĄ CtŇ jĘ =NBĆ l’¡Ą oy=l’Ć hŇ yĎŔhĎ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ DĘ

ym¿Ą yBĂ M’¡Ă wĘ MkĆŔ ymĄ yBĲĂ Ét’Ň EŁ hŇ tĎŇ yĘhąĎhĲĆ ZrĆ’ĳĎhĎ ybăĄŇ SĘ oyĲ lJ¡Ł CnyzĂŔ’ĞhĲČ wĘ
3 rod¿Ň lĘ Mh¡Ć ynĄbĘŇ C MhĆŔ ynĄbĘŇ lĂ ÉMkĆŇ ynĄbĘŇ C CrjĳĄsČ MkăĆŇ ynĄbĘŇ lĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ
4 rtĆŇ yăĆwĘ qlĆ IĳĎhČ lkăČŇ ’Ď hŇ B¡Ć rĘ’Č hĲĎ rtĆŇ y¿ĆwĘ hŇ BĆŔ rĘ’Č hĲĎ lkăČŇ ’Ď ÉMzĎGĎhČ rtĆŇ yąĆ : rxĲĄ ’Č
5 ytĄŇ SăŁ =lJĎ Cll¡Ă yhĄ wĘ CkŔ bĘŇ C ÉMyrĂoJSĂ CYyqąĂhĎ : lysĲĂ xĎ hĲĆ lk¡ČŇ ’Ď qlĆ IĆŔhČ
6 MCY¡ ‘Ď yYĂŔ rĘ’Č =l‘Č hŇ lăĎ ‘Ď ÉyogŇ=yJĂ : MkĲĆŇ yjĂ mĂ tŇ r¡ČkĘŇ nĂ yJ¿Ă sysĂě ‘Ď=l‘Č NyĂyĳĎ
7 ÉynĂ pĘŇ GČ MWąĎ : olĲ ’yb¡ĂŇ lĎ tŇ o‘¿QĘ tČŇ mĘ CĲ hŇ yĄŔrĘ’Č yeăĄSĂ ÉwyeĎSĂ rjĳĎsĘ mĂ Ny’ăĄwĘ

: hĎ ygĲĆŇ yrĂWĲĎ CnyB¡Ă lĘ hĂ ëŇ ylĂŔ SĘ hĂ wĘ ÉHpĎŇ WĎ xĞ PŇ ŁWą xĎ hŇ pĳĎŇ YĎ qĘ lĂ yt¡ĂŇ nĎ’Ą tĘŇ C hŇ UĎŔ SČ lĘ
8, 9 hŇ xËĎ nĘ mĂ tŇ r¿ČkĘŇ hĎ : hĎ yrĲĆC‘nĘ l‘ČB¿Č =l‘Č qW¡Č =tŇ rČgĲĚŇxĞ hŇ l¿Ď CtŇ bĘŇ JĂ ylĂě’Ĺ

10 hŇ dĆŔ WĎ dŇ DăČSĚ : hoĲĎhyĘ yt¡ĄŇ rĘSĲĎ mĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉClbĘŇ ’ĲĎ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄmĂ ëŇ sĆ n¡ĆwĎ
: rhĲĎ YĘ yĂ ll¿Č mĘ ’Ě Sor¡yêĂ Syb¿ĂŇ oh NgĎŔ DĎ dŇ DăČSĚ yJĂ ť hŇ mĳĎ dĎŇ ’Ğ hŇ l¡Ď bĘŇ ’ĲĎ

11 dŇ b¡ČŇ ’Ď yJ¿Ă hŇ rĳĎ‘Ł WĘ =l‘Č wĘ hŇ F¡Ď xĂ =l‘Č MymĂŔ rĘJĲŁ ÉClylĂÄ yhĄ MyrĂę JĎ ’Ă CSybăĂŇ hŁ
12 rmăĎ êĎ =MGČ NoUÂrĂ hŇ lĎ lĳĎ mĘ ’Ě hŇ n¡Ď’Ą êĘ hČ wĘ hŇ SĎ ybĂŔ oh NpĆŇ GăĆhČ : hŇ dĲĆŇ WĎ ryY¿Ă qĘ

xwptw

‘Vwh[ Nmm wddn=KĂ Mhl yw’ wyYxw . z"Yq Nmysw h‘bVw My‘Vtw h’m ‘Vwh rpsd yqwsp Mwks v.10 .dy
.rpsw rps lk Nyb NyTV +g xynhl KyrYw .MytV wytwtqspw ,h‘br’ wyrdsw .]g"y +z

The number of the verses of the book of Hosea is 197, and the sign is z"Yq. And its middle
point is, Woe unto them! for they have fled from me [Hos 7:13]. And its sedarim are 4.
And its peseqot are 2. And there should be left [a space of] 3 lines between each book.
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: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ =NmĂ NoW¡ WĎ Syb¿ĂŇ hŁ =yJĲĂ CSbĄŔ yĎ ÉhdĆŇ vĎ hČ yYąĄ‘Ğ=lJĎ xČ Cję tČŇ wĘ
xČ BĄŔ zĘmĂ ytăĄŇ rĘSĲĎ mĘ ÉClylĂÄ yhĄ MynĂę hĞJĲŁ hČ CdÁ pĘŇ sĂ wĘ CrÄ gĘŇxĂ 13

hŇ x¿Ď nĘ mĂ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ yB¿ĄmĂ ‘nËČmĘ nĂ yJ¿Ă yhĳĎŁl’Ĺ yt¡ĄŇ rĘSĲĎ mĘ MyuĂŔ vČ bČŇ CnylăĂ C’BŁ ť
ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ lJŁ ť MynĂę qĄ zĘ CpăŇ sĘ ’Ă hŇ rĎŔ YĎ ‘Ğ C’ă rĘqĂ ÉMoY=CSDĘqČ : ëŇ sĆ nĲĎ wĎ 14

ÉborqĎ yJąĂ MoIĳlČ Hh¡Ď ’Ğ : hoĲĎhyĘ=l’Ć Cq¡ ‘ĞzĲČwĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ yB¡Ą 15

tŇ rĳĎkĘŇ nĂ lkĆŇ ’ăŁ Cnyn¡Ąy‘Ą dŇ gĆŇ n¿Ć ’olË hĞ : ’obĲŇ yĎ yD¿ČSČ mĂ dŇ S¡Ł kĘŇ C hoĎŔhyĘ Moyă 16

MhĆŔ ytĄŇ păŇŁ rĘgĘŇmĆ tŇ xČ êČ ť tŇ odę rĚpĘŇ CSă bĘŇ ‘ĲĎ : lygĲĂŇ wĎ hŇ x¿Ď mĘ WĂ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ tŇ yB¿ĄmĂ 17

hŇ xăĎ nĘ ’Ć eĲĆ=hŇ mČ : NgĲĎŇDĎ Syb¡ĂŇ hŁ yJ¿Ă tŇ orĳgĚŇUĘ mČ Cs¡ rĘhĆ nĲĆ tŇ orŔ YĎ ’ĲŁ ÉCUSČÄ nĎ 18

N’Ň ~¡Ł hČ yr¿ĄdĘŇ ‘Ć=MGČ MhĳĆ lĎ hŇ ‘¡ĆrĘmĂ Ny’¿Ą yJËĂ rqĎŔ bĎŇ yrăĄdĘŇ ‘Ć ÉCkŇ bŇŁ nĎ hŇ mĎę hĄ bĘŇ
hŇ bĎŔ hĎ lăĆ wĘ rBĎŔ dĘŇ mĂ tŇ o’ă nĘ ÉhlĎ kĘŇ ’ĲĎ S’Ąę yJăĂ ’rĳĎqĘ ’Ć ho¡ĎhyĘ ìŇ yl¿Ć ’Ą : CmSĲĎ ’Ę nĆ 19

yJąĂ ìŇ ylĳĆ’Ą gŇ oră‘ĞêĲČ hŇ d¡ĆŇ WĎ tŇ om¿ hĞBĲČ =MGČ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ yY¿Ą‘Ğ=lJĎ hŇ T¡Ď hĞlĂ 20

: rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ tŇ o’¿ nĘ hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ S’Ąě wĘ MyĂmĎŔ yqĄ ypăĂŇ ’Ğ ÉCSbĘŇ yĲĎ

ZrĆ’ĳĎhĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ lJ¡Ł CzěGĘ rĘyĂ ySĂŔ dĘŇ qĎ rhăČ BĘ ÉC‘yrĂÄ hĎ wĘ NoIęYĂ BĘ rpĎÁ oS C‘Ä qĘ êĂ b

lpĆŔ rĎ‘ĞwĲČ ÉNnĎ‘Ď Moyą hŇ lĎę pĄŇ ’Ğ wĲČ ëŇ SĆ xăŁ MoyÌ : bŇ orĲqĎ yJ¿Ă ho¡ĎhyĘ=MoyĲ ’b¿ĎŇ =yJĂ 2

ÉhyĎhĘ nĲĂ âlą ChmęŁ JĎ MCYŔ ‘Ď wĘ bŇ răČ M‘Č ť MyrĳĂhĎ hĲĆ =l‘Č WrăĚjĎ rxČ S¡Č JĘ
hŇ lĎ kĘŇ ’ăĎ ÉwynĎpĎŇ lĘ : rodĲŇ wĎ roD¿ yn¡ĄSĘ =dŇ ‘Č PŇ sĄŔ oy âlă ÉwyrĎxĞ’ĲČ wĘ MlĎŔ o‘hăĎ =NmĂ 3

ÉwyrĎxĞ’ĲČ wĘ wynĎę pĎŇ lĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ NdĆŇ ‘ĄÄ =NgČŇJĘ hŇ bĳĎŇ hĎ lĲĆ ThăĄ lČ êĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ wĘ S’ĄŔ
Mys¡Ă Cs hŇ ’¿Ą rĘmČ JĘ : oQĲ hŇ tĎŇ yĘh¿Ď=âl hŇ T¡Ď ylĄ jĘ =MgČŇ wĘ hŇ mĎŔ mĎ SĘ rBăČ dĘŇ mĂ 4

ÉMyrĂhĎ hĲĆ ySąĄ ’Ň rĎ=l‘Č tŇ obę JĎ rĘmČ loqă JĘ : NCYĲ CryĘ NJ¿Ą MyS¡Ă rĎpĲĎŇ kĘŇ C Ch’ĳĄ rĘmČ 5

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ ëŇ Cr¡‘Ĺ MCYŔ ‘Ď M‘ăČJĘ SqĳĎ hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲŁ S’ĄŔ bŇ hČ lăČ É loqJĘ NCdŔ uĄrČyĘ
NCYŔ rĚyĘ MyrăĂoBgĂŇJĘ : rCrĲ’Ň pĎŇ CY¿ BĘ qĂ Myn¡ĂjĎ =lJĎ MyUĳĂ ‘Č ClyxăĂ yĎ wyn¡ĎjĎ mĂ 6, 7

NCT¡ BĘ ‘Č yĘ âl¿ wĘ NCkŔ lĄ yĲĄ ÉwykĎŇ rĎdĘŇ BĂ Sy’ąĂ wĘ hŇ mĳĎ ox Clă ‘ĞyĲČ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ yS¿Ą nĘ ’Č JĘ
dŇ ‘¿ČbĘŇ C NCkĳŇ lĄ yĲĄ ot¡Ň QĎ sĂ mĘ BĂ rbĆŇ G¿Ć NCqŔ xĎ dĘŇ yĂ âlă ÉwyxĂ ’Ď Sy’ąĂ wĘ : MtĲĎŇ oxrĘ’ĲŁ 8

Myê¡Ă BĲĎ BČ NCYŔ rĚyĘ ÉhmĎ oxBĲČ CuSęŁ yĎ ry‘ăĂBĎ : C‘YĲĎ bĘŇ yĂ âl¿ Clj¡Ł yĂ xlČ èËĆ hČ 9

CS¡ ‘ĞrĲĎ ZrĆ’ĆŔ hŇ zĎgĘŇrăĎ ÉwynĎpĎŇ lĘ : bŇ eĲĎ GČJČ C’b¡ŇŁ yĎ MynËĂoQxČ hĲČ dŇ ‘ÌČBĘ Clĳ ‘ĞyĲČ 10

NtąČŇ nĎ hoĎęhywĲČ : MhĲĎ gĘŇ nĎ Cp¿Ň sĘ ’ĲĎ Myb¡ĂŇ kĎŇ okĲŇ wĘ CrdĎŔ qĎ ÉxČ rĄÄ yĎwĘ SmĆ SąĆ MyĂmĳĎSĎ 11

orĳbĎŇ dĘŇ hŇ WăĄ ‘Ł MCY¡ ‘Ď yJ¿Ă ChnĄŔ xĞmĲČ Éd’Ł mĘ bŇ rąČ yJăĂ olŔ yxĄ ynăĄpĘŇ lĂ Éoloq
lwdg=yk
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12 =M’ĚnĘ ÉhêĎ‘Č=MgČŇ wĘ : CelĲĆ ykĂŇ yĘ ym¿Ă C dŇ ’¡Ł mĘ ’r¿ĎonwĘ hoËĎhyĘ=MoyĲ lodÌŇ gĎŇ=yJĲĂ
13 C‘ąrĘqĂ wĘ : dŇ jĲĄ sĘ mĂ bĘŇ C yk¡ĂŇ bĘŇ bĘŇ C MoY¿ bĘŇ C MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ yd¡ČŇ ‘Ď CbŇ S¿Ě hoĎŔhyĘ

ÉMCxrČwĘ NCeąxČ =yJĲĂ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć CbŇ CS¡ wĘ MkĆŔ ydĄŇ gĘŇBĂ =l’Č wĘ ÉMkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ
14 bŇ CSă yĎ ‘Čd¡ĄŇ oy ym¿Ă : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ =l‘Č Mx¡Ď nĂ wĘ dŇ sĆ xĆŔ =bŇ rČwĘ ÉMyĂjČÄ ’Č ëŇ rĆ’ąĆ ’ChŔ

: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ ëŇ sĆ nĆŔ wĎ hŇ xăĎ nĘ mĂ hŇ kĎŔ rĎBĘ ÉwyrĎxĞ’ĲČ ry’ąĂ SĘ hĂ wĘ MxĳĎ nĂ wĘ
15 : hŇ rĲĎYĎ ‘Ğ C’¿ rĘqĂ MoY¡ =CSDĘqČ NoIĳYĂ BĘ rp¡ĎŇ oS C‘¿qĘ êĂ
16 MyĂdĳĎŇ SĎ yq¡ĄnĘ oyĲřwĘ MylĂŔ lĎ o‘Ĳ ÉCpŇ sĘ ’Ă MynĂŔ qĄ zĘ CYă bĘŇ qĂ É lhĎ qĎ CSą DĘqČ M‘ĎÂ=CpŇ sĘ ’Ă
17 ÉCJbĘŇ yĂ xČ BĄŔ zĘUĂ lČ wĘ ÉMlĎ C’hĲĎ NyBąĄ : HtĲĎŇ jĎ xĚmĲĄ hŇ Q¡Ď kČŇ wĘ orŔ dĘŇ xĆ mĲĄ ÉNtĎŇ xĎ ’YąĄ yĄ

NêĄÄ êĂ =l’Č wĘ ìŇ UĆę ‘Č=l‘Č hoăĎhyĘ hŇ sĎ CxÌ CrÂmĘ ’Ň yĲŁ wĲĘ hoĳĎhyĘ yt¡ĄŇ rĘSĲĎ mĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ
hŇ I¡Ą’Č MyUĂŔ ‘ČbĲĎŇ CrămĘ ’Ň yĲŁ hŇ UĎ lĎ ť MyĂŔoG MBăĎ =lSĎ mĘ lĂ ÉhjĎ rĘxĆ lĘ ìąŇ tĘŇ lĲĎ xĞ nĲČ

18, 19 rmĆ ’Ň IăŁ wČ hoĎÁhyĘ N‘Č IČÄwČ : oUĲ ‘Č=l‘Č lm¡Ł xĘ IČwČ oYĳrĘ’Č lĘ ho¡ĎhyĘ ’e¿ĄqČ yĘwČ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ
Mê¡Ć‘Ę bČŇ WĘ C rhĎŔ YĘ IĂhČ wĘ SorăyêĂ hČ wĘ ÉNgĎŇDĎhČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ xČ ląĄSŁ ynĂÄ nĘ hĂ oUę ‘ČlĘ

20 qyxăĂ rĘ’Č ynĂÂopŇ ~Ę hČ =tŇ ’Ć wĲĘ : MyĲĂoGBČ hŇ j¡Ď rĘxĆ dŇ o‘Ë Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ć NêĄÄ ’Ć =âlĲ wĘ otĳŇ ’Ł
ÉMIĎhČ =l’Ć wynĎę jĎ =tŇ ’Ć ůhmĎ mĎ SĘ C hŇ IăĎYĂ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÈwyêĂ xĘ DČhĂ wĘ MkĆę ylĄ ‘ĞmĲĄ
yJ¿Ă otŔ nĎxĞYĲČ É l‘ČtČÄ wĘ oSę ’Ę bĎŇ hŇ lăĎ ‘Ď wĘ NorĳxĞ’ĲČ hĎ MIăĎhČ =l’Ć op¡Ň sŁ wĘ ynĂŔ mŁ dĘŇ uČ hČ

21 ho¡ĎhyĘ lyD¿ĂgĘŇhĂ =yJĲĂ yxĂ mĎŔ WĘ C ylĂ yGăĂ hŇ mĳĎ dĎŇ ’Ğ y’¡Ă rĘyêĲĂ =l’Č : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ lyD¡ĂgĘŇhĂ
22 ÉZ‘Ą=yJĂ rBĳĎdĘŇ mĂ tŇ o’ă nĘ C’¡ SĘ dĲĎŇ yJ¿Ă ydČŔ WĎ tŇ omă hĞBĲČ ÉC’rĘyêĲĂ =l’Č : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ
23 ÉCxmĘ WĂ wĘ ClyGąĂ NoIęYĂ ynăĄbĘŇ C : MlĲĎ yxĄ Cn¿tĘŇ nĲĎ NpĆŇ g¡ĆŇ wĎ hŇ n¿Ď’Ą êĘ oyŔrĘpĂŇ ’WăĎ nĎ

MkĆę lĎ dŇ rĆoIăwČ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ lĂ hŇ r¡ĆoUhČ =tŇ ’Ć MkËĆŇ lĎ Nt¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyBĲČ
24 CqyS¿Ă hĄ wĘ rBĳĎ tŇ on¡rĎGĽhČ C’¿ lĘ mĲĎ C : NoSĲ ’Ň rĂBĲĎ Soq¡ lĘ mČ C hŇ r¿Ćom MSĆ GËĆ
25 ÉrSĆ ’Ğ MynĂŔ èĎ hČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ yêąĂ mĘ QČ SĂ wĘ : rhĲĎ YĘ yĂwĘ Sor¿yêĂ Myb¡ĂŇ qĎ yĘhČ

yêĂ xĘ Q¡Č SĂ rS¿Ć ’Ğ lodŔ GĎhČ ÉylĂ yxĄ MzĳĎGĎhČ wĘ lysăĂ xĎ hĲĆ wĘ qlĆ I¡ĆhČ hŇ BĆŔ rĘ’Č hĲĎ lkăČŇ ’Ď
26 MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ MSąĄ =tŇ ’Ć MêĆę lĘ QČ hĂ wĘ ‘Č obŔ WĎ wĘ É lokŇ ’Ď MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ BĎ
27 MêĆę ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MlĲĎ o‘lĘ yU¡Ă ‘Č CSb¿ŇŁ yĄ=âlĲ wĘ ’ylĳĂ pĘŇ hČ lĘ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ sŘ5

CSb¿ŇŁ yĄ=âlĲ wĘ dŇ o‘ĳ Ny’ăĄwĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĂ’Ğ wĲČ ynĂ ’ĎŔ É l’Ą rĎWĘ yĂ bŇ rĆqąĆbĘŇ yJăĂ
g ÉyxĂ Cr=tŇ ’Ć ëŇ oją SĘ ’Ć NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ hŇ yăĎhĎ wĘ : MlĲĎ o‘lĘ yU¡Ă ‘Č

NCmŔ ŁlxĞ yĲČ tŇ omă ŁlxĞ ÉMkĆŇ ynĄqĘ zĂ MkĳĆŇ ytĄŇ onĲ bĘŇ C MkăĆŇ ynĄBĘ C’¡ BĘ nĂ wĘ rWĎŔ BĎ =lJĎ =l‘Č
Mkyrwxb

.b"ydw ’"yd Nkw rsx yqĄnĘ yŁ wĘ ’"s v.16 .b
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866 l’wy 3:2—4:15

MymăĂ IĎBČ tŇ oxĳ pĎŇ èĘ hČ =l‘Č wĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞhĲĎ =l‘Č Mg¿ČŇ wĘ : C’Ĳ rĘyĂ tŇ on¡ yŁ zĘxĆ MkĆŔ yrĄCxă BČ 2

MDăĎ ZrĆ’ĳĎbĎŇ C MyĂm¡ČèĎ BČ MytĂŔ pĘŇ omĲ ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ : yxĲĂ Cr=tŇ ’Ć ëŇ oj¡ SĘ ’Ć hŇ UĎ hĄŔ hĎ 3

ynĄę pĘŇ lĂ MdĳĎŇ lĘ xČ r¡ĄIĎhČ wĘ ëŇ SĆ xŔŁ lĘ ëŇ păĄŇ hĎ yĲĄ ÉSmĆ èĆÄ hČ : NSĲĎ ‘Ď tŇ or¡mĞ ytĲĂŇ wĘ S’ĄŔ wĎ 4

MS¿Ą BĘ ’rËĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ lJÌŁ hŇ yĎęhĎ wĘ : ’rĲĎoehČ wĘ lod¡Ň GĎhČ hoĎŔhyĘ Moyă ’oBť 5

ÉrSĆ ’ĞJĲČ hŇ TĎę ylĄ pĘŇ hŇ yăĆhĘ êĲĂ MĂlČÁSĎ CrĲybĂŇ C NoIÄYĂ =rhČ BĘ yJĂ ţ TlĳĄ UĎ yĂ ho¡ĎhyĘ
Mym¿Ă IĎBČ hŇ eËĄhĂ yJĂę : ’rĲĄqŁ ho¡ĎhyĘ rS¿Ć ’Ğ MydĂŔ yrĂvĘ bČÄ C hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď d
: MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ Cb¿Ň SĘ =tŇ ’Ć bŇ CS’Ď rS¿Ć ’Ğ ’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄbĎŇ C hŇ UĎ h¡Ą hĎ
yêĂÄ TĘ jČ SĘ nĂ wĘ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ qmĆ ‘¡Ą=l’Ć MyêĂŔ dĘŇ rČohă wĘ MyĂŔoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ YĘ BČÄ qĂ wĘ 2

=tŇ ’Ć wĘ MyĂŔoGbČŇ CrăEĘjĂ rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ ytąĂŇ lĎ xĞ nĲČ wĘ yUĂÄ ‘Č=l‘Č MSĎę MUĎÁ ‘Ă
hŇ DËĎlĘ IČhČ wĘ hŇ nĎŔ oEBČ ÉdlĆ IĆÄhČ CnąêĘ IĂwČ lrĳĎogŇ CDăyČ yU¡Ă ‘Č=l’Ć wĘ : CqQĲĄ xĂ yY¡Ă rĘ’Č 3

tŇ olă ylĂ GĘ lk¡ŇŁ wĘ NodŔ yYĂ wĘ rYăŁ ÉylĂ Mê¿Ć’Č =hŇ mĎ MgČŇ wĘţ : CêĲ SĘ IĂwČ NyĂI¡ČbČŇ Cr¿kĘŇ mĲĎ 4

lqăČ ylČŔ ‘Ď ÉMêĆ’Č MyląĂ mĘ GĲŁ =M’Ă wĘ ylĎŔ ‘Ď MymăĂ QĘ SČ mĘ ÉMêĆ’Č lCmę GĘ hČ tŇ SĆ lĳĎ jĘ
MêĳĆxĘ qČ lĘ yb¡ĂŇ hĎ zĘC yj¿Ă sĘ JČ =rSĆ ’Ğ : MkĲĆŇ SĘ ’Ň rĲŁ BĘ Mk¡ĆŇ lĘ mĚ GĘ bŇ yS¿Ă ’Ď hŇ rĎŔ hĄ mĘ 5

MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ynăĄbĘŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ ynąĄbĘŇ C : MkĲĆŇ ylĄ kĘŇ yhĄ lĘ Mt¡ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ MybĂŔ FŁ hČ ÉyDČmČ xĞmĲČ C 6

ynăĂnĘ hĂ : MlĲĎ CbŇ GĘ l‘¿ČmĄ Mq¡ĎyxĂ rĘhČ N‘Čm¿Č lĘ MynĳĂwĎIĘhČ ynăĄbĘŇ lĂ Mê¡ĆrĘkČŇ mĘ 7

Mk¡ĆŇ lĘ mĲĚ gĘŇ yt¿ĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hŇ UĎř SĳĎ Mt¡ĎŇ ’Ł Mê¿ĆrĘkČŇ mĘ =rSĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČÄ =NmĂ MrĎŔ y‘Ă mĘ
hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ ÉdyČBĘ MkĆę ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ MkăĆŇ ynĄBĘ =tŇ ’Ć yêĂÂrĘkČŇ mĎ C : MkĲĆŇ SĘ ’Ň rĲŁ BĘ 8

: rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă qoxĳ rĎ yoGă=l’Ć My¡Ă’Ň bĎŇ SĘ lĂ MCr¿kĎŇ mĘ C

ClŔ ‘ĞyĲČ CSă GĘ yĂ MyrĂŔ oBGĂ hČ ÉCry‘ĂÄ hĎ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ CS¡ DĘqČ MyĂŔoGBČ Ét’Ň zŁ =C’rĘqĂ 9

Mk¡ĆŇ ytĄŇ rĲŁ mĘ zĘmČ C tŇ obŔ rĎxĞlĲČ ÉMkĆŇ yêĄ’Ă CêJąŁ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ yS¿Ą nĘ ’Č lJ¡Ł 10

bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ MyËĂoGhČ =lkĎŇ C’bÌŇŁ wĎ CSC‘ă : ynĂ ’ĲĎ roB¿ GĂ rm¡Č ’Ň yŁ SQĎŔ xČ hĲČ MyxĳĂ mĎ rĘlĂ 11

qmĆ ‘¡Ą=l’Ć MyĂŔoGhČ Clă ‘ĞyĲČwĘ ÉCro‘Ä yĄ : ìŇ yrĲĆoBGĂ ho¡ĎhyĘ tŇ x¿Č nĘ hĲČ hŇ UĎ SĎě CYBĳĎ qĘ nĂ wĘ 12

Cxă lĘ SĂ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ My¡ĂoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć Tj¿Ł SĘ lĂ bŇ SËĄ ’Ą MSĎę yJăĂ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ 13

MybĂŔ qĎ yĘhČ ÉCqySĂÄ hĄ tŇ GČŔ hŇ ’Ď lĘ măĎ =yJĂ ÉCdŇ rĘ C’BąŁ ryYĳĂqĎ lS¡Č bĎŇ yJ¿Ă lGĎŔ mČ
ÉborqĎ yJąĂ ZCrĳxĎ hĲĆ qmĆ ‘¡ĄBĘ MynĂŔ omhĞ MynăĂomhĞ : MtĲĎŇ ‘ĎrĲĎ hŇ B¡Ď rČ yJ¿Ă 14

Cp¿Ň sĘ ’ĲĎ Myb¡ĂŇ kĎŇ okĲŇ wĘ CrdĳĎŇ qĎ xČ r¡ĄyĎwĘ SmĆ S¿Ć : ZCrĲxĎ hĲĆ qmĆ ‘¡ĄBĘ hoĎŔhyĘ Moyă 15

Mhgn
.yrq MSĎ ,bytk hUĎSĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .d
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4:16—1:7 swm‘ 867

16 MyĂmăČSĎ CS¡ ‘ĞrĲĎwĘ olŔ oq NêăĄ yĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲymĂ C gŇ’Ďę SĘ yĂ NoIă~Ă mĂ hoĎÂhywĲČ : MhĲĎ gĘŇ nĎ
17 yJăĂ MêĆę ‘Ę dČŇ ywĲĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ zo‘¡mĎ C oUŔ ‘ČlĘ hŇ săĆ xĞmĲČ ÉhoĎhywĲČ ZrĆ’ĳĎwĎ

SdĆŇ qŔŁ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ ySĳĂ dĘŇ qĎ =rhČ NoIăYĂ BĘ Nk¡ĄŇ SŁ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
18 ’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ : dŇ o‘Ĳ Hb¡ĎŇ =CrbĘŇ ‘Č yĲČ=âl Myr¿ĂzĎwĘ

hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yq¿ĄypĂŇ ’Ğ=lkĎŇ wĘ bŇ lĎŔ xĎ hŇ nĎkĘŇ ăČlêĄ Éto‘bĎŇ GĘ hČ wĘ sysĂę ‘Ď MyrăĂhĎ hĲĆ CpÌŇ FĘ yĂ
: MyFĲĂ èĂ hČ lxČ n¿Č=tŇ ’Ć hŇ q¡ĎSĘ hĂ wĘ ’YĄŔ yĄ ÉhoĎhyĘ tŇ yBąĄmĂ NyĎę‘Ę mČ C MyĂmĳĎ CkŇ lĘ yăĄ

19 ÉsmČ xĞmĲĄ hŇ yĳĆhĘ êĲĂ hŇ m¡Ď mĎ SĘ rB¿Č dĘŇ mĂ lĘ Modě ’ĹwĲĆ hŇ yĆŔhĘ tĲĂŇ hŇ măĎ mĎ SĘ lĂ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ
20 MlăĎ o‘lĘ hŇ d¡ĎŇ ChywĲĂ : MYĲĎ rĘ’Č BĘ ’yq¡ĂnĎ=MdĎŇ Ck¿Ň pĘŇ SĲĎ =rSĆ ’Ğ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ
21 Nk¿ĄŇ SŁ ho¡ĎhywĲČ ytĂŇ yuĳĄnĂ =âlĲ MmăĎ DĎ ytĂŇ yu¡ĄnĂ wĘ : rodĲŇ wĎ rod¿Ň lĘ MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ bŇ SĳĄ êĄ

: NoIĲYĂ BĘ

swm‘
’ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=l‘Č hŇ zĎÄxĎ žrSĆ ’Ğ ‘Č oqĳêĘ mĂ Myd¡ĂŇ qĘ eĲŁ bČŇ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ somŔ ‘Ď yrăĄbĘŇ DĂ

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉS’Ď oy=NBĆ M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎ ymĄÂ ybĂŇ C hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IăĎEĂ‘Ě ű ymăĄ yBĂ
2 NêăĄ yĂ MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ C gŇ’ĎŔ SĘ yĂ NoIă~Ă mĂ ÉhoĎhyĘ ű rmČő ’Ň IŁ wČ : S‘ČrĲĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ MyĂt¡ČŇ nĎSĘ

: lmĲĆ rĘJČ hČ S’Ň r¿Ł Sb¡ĄŇ yĎwĘ My‘ĂŔ rŁ hĲĎ tŇ o’ă nĘ ÉClbĘŇ ’ĲĎ wĘ olĳ oq

3 âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ qWĆ UĆŔ dČŇ y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
4 yêĂ xĘ Q¿Č SĂ wĘ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć lz¡ĆrĘBČ hČ tŇ oY¿ rĚxĞBĲČ MSËĎ CD=l‘Č CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ
5 xČ yrăĂBĘ ÉyêĂ rĘbČŇ SĲĎ wĘ : dŇ dĲĎŇ hĞ =NBĆ tŇ on¿mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ l’ĳĄ zĎxĞ tŇ ybăĄŇ BĘ S’¡Ą

NdĆŇ ‘ĳĆ tŇ yBăĄmĂ TbĆŇ S¡Ą ëŇ m¿Ą otŇ wĘ NwĆ’ĎŔ =tŇ ‘ČqĘ BĂ mĂ ÉbSĄ oy yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ qWĆ UĆŔ DČ
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď hŇ rĎyq¡Ă MrËĎ’Ğ=M‘Č ClÌ gĎŇ wĘ

6 CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ hŇ EĎŔ‘Č y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
7 S’¡Ą yêĂ xĘ Q¿Č SĂ wĘ : ModĲŇ ’ĹlĲĆ ryG¿ĂsĘ hČ lĘ hŇ m¡Ď lĄ SĘ tŇ Cl¿ GĎ MtËĎŇ olgĘŇhČ =l‘Č

tmwxb
wm‘=l‘ lmxyw wYr’l hwhy ’nqyw wyYxw .z"yy Nmysw My‘bV ’"n ,hVlVw My‘bV l’wy rpsd yqwsp Mwks v.21

.]z"k +b l’wy[ yn’ l’rVy brqb yk Mt‘dyw Nmysw ’dx wyrdsw .]x"y +b l’wy[
The number of the verses of the book of Joel is 73; other copies [have] 70; and the sign
is, WINE. And its middle point is [Joel 2:18]. And there is one seder, and the sign is,
And ye shall know that I am in the midst of Israel [Joel 2:27].
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868 swm‘ 1:8—2:8

dŇ oDŔ SĘ ’Č mĲĄ ÉbSĄ oy yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ : hĎ ytĲĆŇ nŁ mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ EĳĎ‘Č tŇ măČ oxBĘ 8

tŇ yrăĂ’Ą SĘ ÉCdŇ bĘŇ ’ĲĎ wĘ Norę qĘ ‘Ć=l‘Č ydĂÁ yĎ ytĂŇ obÄ ySĂ hĞ wĲČ Nolĳ qĘ SĘ ’Č mĲĄ TbĆŇ S¡Ą ëŇ m¿Ą otŇ wĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ

CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ rYŔŁ =y‘ĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť 9

: MyxĲĂ ’Č tŇ yr¿ĂBĘ Cr¡kĘŇ zĲĎ âl¿ wĘ ModŔ ’ĹlĲĆ ÉhmĎ lĄ SĘ tŇ Clą GĎ MrĎÂ yGĂ sĘ hČ =l‘ĲČ
: hĎ ytĲĆŇ nŁ mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ rYĳŁ tŇ mČ oxă BĘ S’¡Ą yêĂ xĘ Q¿Č SĂ wĘ 10

âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ ModŔ ’Ĺ y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť 11

ojŔ ’Č Éd‘ČlĎ PŇ rąŁ TĘ IĂwČ wymĎŔ xĞrĲČ tŇ xăĄ SĂ wĘ ÉwyxĂ ’Ď bŇ rĆxąĆbČŇ opÄ dĘŇ rĲĎ=l‘Č CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ
tŇ on¿mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ NmĳĎ ytĄŇ BĘ S’¡Ą yêĂ xĘ Q¿Č SĂ wĘ : xYČ nĲĆ hŇ rĎm¿ĎSĘ ot¡Ň rĎbĘŇ ‘ĆwĘ 12

=ynĲĄbĘŇ y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : hŇ rĲĎYĘ BĎ 13

dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ tŇ orăhĎ ÉM‘ĎqĘ BĂ =l‘Č CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ NoUŔ ‘Č
hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ BĎŔ rČ tŇ măČ oxBĘ ÉS’Ą yêĂ ~ąČ hĂ wĘ : MlĲĎ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć bŇ yx¿Ă rĘhČ N‘Čm¡Č lĘ 14

ëŇ ¿ČlhĎ wĘ : hŇ pĲĎŇ Cs Moy¿BĘ r‘Čs¡Č BĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ MoyăBĘ Éh‘Ď CrtĘŇ BĂ hĎ ytĳĆŇ onmĘ rĘ’Č 15

: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď wD¡ĎxĘ yČ wyrËĎWĎ wĘ ’ChÌ hŇ lĳĎ oGBČ MJ¡Ď lĘ mČ

âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ bŇ ’ĎŔ om y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť b
S’ăĄ =yêĂ xĘ QČ SĂ wĘ : dŇ yvĲĂ lČ Mod¡Ň ’Ĺ=ëŇ lĆ mĲĆ tŇ om¿ YĘ ‘Č opËŇ rĘWĎ =l‘Č CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ 2

hŇ ‘¡ĎCrtĘŇ BĂ bŇ ’ĎŔ om ÉNo’SĎ BĘ tŇ mąĄ C tŇ oIĳrĂuĘ hČ tŇ onămĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ bŇ ’ĎŔ omBĘ
gŇ or¿hĹ’ĲĆ hĎ yrËĆWĎ =lkĎŇ wĘ HBĳĎ rĘuĂ mĂ Tp¡ĄŇ oS yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ : rpĲĎŇ oS loq¿ BĘ 3

ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď oU¡ ‘Ă 4

tŇ răČoê=tŇ ’Ć MsĎÂ’ĽmĎ =l‘ĲČ CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ y‘ăĄSĘ jĂ
Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ Ck¿Ň lĘ hĲĎ =rSĆ ’Ğ MhĆŔ ybĄŇ zĘJĂ ÉMC‘tĘŇ IČwČ CrmĎŔ SĎ âlă ÉwyuĎ xĚ wĘ hoĎęhyĘ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ on¿mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ S’¡Ą yêĂ xĘ Q¿Č SĂ wĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ 5

=l‘Č wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť 6

rCb¿Ň ‘ĞBĲČ Noy¡bĘŇ ’Ć wĘ qyDĂŔ YČ ÉPsĆ JĆÄ BČ MrąĎkĘŇ mĂ =l‘Č CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č
Myw¡ĂnĎ‘Ğ ëŇ rĆd¿ĆŇ wĘ MyQĂŔ DČ S’Ň răŁ BĘ ÉZrĆ’ĆÄ =rpČŇ ‘Ğ=l‘Č MypąĂŇ ’ĞèĲŁ hČ : MyĂlĲĎ ‘ĞnĲČ 7

: ySĲĂ dĘŇ qĎ MS¿Ą =tŇ ’Ć lQ¡Ą xČ N‘Čm¿Č lĘ hŇ rĎŔ ‘ĞeĲČhĲČ =l’Ć ÉCkŇ lĘ yĲĄ wybĂę ’Ď wĘ Sy’ăĂ wĘ CFĳ yČ
CêŔ SĘ yĂ ÉMySĂ Cn‘Ğ NyyąĄwĘ xČ BĳĄ zĘmĂ =lJĎ lYĆ’¡Ą CFŔ yČ ÉMylĂ bĚŇ xĞ MydąĂŇ gĎŇBĘ =l‘Č wĘ 8

tyb
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9 rSĆÄ ’Ğ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć yêĂ dĘŇ mąČSĘ hĂ ykĂÁ nŁ ’ĎÄ wĘ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ yB¡Ą
l‘ČUČŔ mĂ ÉoyrĘjĂ dŇ ymąĂ SĘ ’Č wĲĎ MynĳĂoQ’Č JĲĎ ’Ch¡ Ns¿Ł xĎ wĘ ohŔ bĘŇ GĎ ÉMyzĂrĎ’Ğ HbČŇ gąŇŁ JĘ

10 ëŇ lĄÄ o’wĲĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yl¿Ą ‘ĹhĲĆ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : tŇ xČ êĲĎmĂ wyS¡Ď rĎSĎ wĘ sŘ6

11 MyqąĂ’Ď wĲĎ : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć tŇ SĆ r¡ĆlĎ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ MkąĆŇ tĘŇ ’Ć
yn¿ĄBĘ tŇ ’Ň zËŁ =Ny’ĲĄ PŇ ’¿Č hČ MyrĳĂzĂnĘ lĂ Mk¡ĆŇ yrĄCxĲ BČ mĂ C My’ĂŔ ybĂŇ nĘ lĂ ÉMkĆŇ ynĄBĘ mĂ

12 ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č wĘ NyĂyĳĎ Myr¡ĂzĂeĘ hČ =tŇ ’Ć Cq¿ SĘ êČ wČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
13 rSąĆ ’ĞJĲČ MkĳĆŇ yêĄxĘ êČ qy‘¡ĂmĄ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eËĄhĂ : C’Ĳ bĘŇ eĲĎêĂ âl¡ rmŔŁ ’Ň lĄ MtăĆŇ yCĂYĂ
14 qz¡ĎxĎ wĘ luĎŔ mĂ ÉsonmĎ dŇ bąČŇ ’Ď wĘ : rymĲĂ ‘Ď Hl¡Ď hŇ ’¿Ď lĄ mĘ hĲČ hŇ lĎŔ gĎŇ‘ĞhĲĎ Éqy‘Ă êĎ
15 âlă ÉtSĆ uĆÄ hČ WpąĄŇ tŇŁ wĘ : oSĲ pĘŇ nČ TQ¿Ą mČ yĘ=âl roB¡ gĂŇ wĘ oxĳ JŁ ZUăĄ ’Č yĘ=âl

: oSĲ pĘŇ nČ TQ¡Ą mČ yĘ âl¿ sCiŔ hČ bŇ kăĄŇ rŁ wĘ TQĳĄ mČ yĘ âlă wyl¡Ď gĘŇrČBĘ lq¿ČwĘ dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ
16 : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ’Ch¡ hČ =MoIĲBČ sCn¿ yĎ MorË‘Ď MyrĳĂoBGĂ BČ oB¡ lĂ ZyU¿Ă ’Č wĘ
g Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć C‘ÂmĘ SĂ

MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ytĂŇ ylËĄ‘ĹhĲĆ rSÌĆ ’Ğ hŇ xĎŔ jĎ SĘ UĂ hČ =lJĎ l‘Č ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
2 ÉNJĄ =l‘Č hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ oxă jĘ SĘ mĂ lJ¡Ł mĂ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ MkăĆŇ tĘŇ ’Ć qrČť : rmĲŁ ’Ň lĄ
3 yê¡Ă lĘ BĂ wDĳĎxĘ yČ MyĂn¡ČSĘ Ck¿Ň lĘ yĲĄhĞ : MkĲĆŇ ytĄŇ nĲŁ wŁ ‘Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą MkĆŔ ylĄ ‘Ğ dŇ qăŁ pĘŇ ’Ć
4 rypąĂŇ JĘ NêĄÄ yĂhĞ olĳ Ny’ăĄ PŇ rĆT¡ĆwĘ r‘Č IČŔBČ ÉhyĄrĘ’Č gŇ’ąČ SĘ yĂhĞ : CdŇ ‘ĲĎon=M’Ă
5 ZrĆ’ĎŔ hĎ xjăČ =l‘Č ÉrojYĂ ljąŁ tĂŇ hĞ : dŇ kĲĎŇ lĎ =M’Ă yê¡Ă lĘ BĂ otŔ nĎ‘ăŁ UĘ mĂ Éoloq

: dŇ oJĲ lĘ yĂ âl¿ dŇ ok¡Ň lĎ wĘ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =NmĂ ÉxjČ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČhĞ HlĳĎ Ny’ăĄ Sq¡ĄomC
6 ry‘ĂŔ BĘ Éh‘ĎrĎ hŇ yąĆhĘ êĲĂ =M’Ă CdŇ rĳĎxĹyĲĆ âlă M‘¡ĎwĘ ry‘ĂŔ BĘ ÉrpĎŇ oS ‘qąČêĎ yĂ=M’Ă
7 hŇ lăĎ GĎ=M’Ă yJĂ ť rbĳĎŇ DĎ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ hŇ WËĆ ‘ĞyĲČ âlÌ yJăĂ : hŇ WĲĎ ‘Ď âl¿ ho¡ĎhywĲČ
8 ynąĎdŇŁ ’Ğ ’rĳĎyyĂ âlă ymăĂ gŇ’¡Ď SĎ hŇ y¿ĄrĘ’Č : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ hČ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć odŔ os
9 dŇ oDŔ SĘ ’Č BĘ tŇ onămĘ rĘ’Č =l‘Č ÉC‘ymĂÄ SĘ hČ : ’bĲĄŇ eĎ yĂ âl¿ ym¡Ă rBĆŔ DĂ ÉhoĂhyĹ

NorŔ mĘ SĲŁ yrăĄhĎ =l‘Č ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ hĄ Crę mĘ ’Ă wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ tŇ on¡mĘ rĘ’Č =l‘ĲČwĘ
10 C‘¿dĘŇ yĲĎ=âlwĘ : HBĲĎ rĘqĂ BĘ Myq¡Ă CS‘ĞwĲČ HkĎŔ otŇ BĘ ÉtoBrČ tŇ mąŁ ChmĘ C’ÂrĘC

: MhĲĆ ytĄŇ onĲ mĘ rĘ’Č BĘ dŇ S¡Ł wĎ sm¿Ď xĎ MyrËĂYĘ o’Ĳ hĎ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ x¡Ď kŇŁ nĘ =tŇ oW‘Ğ
11 ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ ybăĂŇ sĘ C rY¡Č hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ
12 žrSĆ ’ĞJĲČ ůhoĎhyĘ rmăČ ’Ď ÈhJŁ : ëŇ yĂtĲĎŇ onmĘ rĘ’Č CEb¡ŇŁ nĎ wĘ ëŇ EĄŔ‘Ě ÉëUĄ mĂ dŇ rąĂohwĘ

ClÂYĘ eĲĎ yĂ NJăĄ NzĆ’ĳŁ =ldČŇ bĘŇ o’ă MyĂ‘¡ČrĎkĘŇ yê¿ĄSĘ yrËĂ’ĞhĲĎ yjÌĂmĂ hŇ ‘ĆÁ rŁ hĲĎ ly~ĂÄ yČ
: WrĆ‘ĲĎ qSĆ m¿Ć dĘŇ bĂŇ C hŇ F¡Ď mĂ tŇ ’¿Č pĘŇ BĂ NorŔ mĘ SăŁ BĘ ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
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yJĂę : tŇ o’Ĳ bĎŇ ~Ę hČ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=M’ĚnĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tŇ ybăĄŇ BĘ CdŇ y‘¡ĂhĎ wĘ C‘¿mĘ SĂ 13, 14

l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ tŇ oxă BĘ zĘmĂ =l‘Č ÉyêĂ dĘŇ qČÄ pĲĎŇ C wylĳĎ ‘Ď l’¡Ą rĎWĘ yĂ=y‘ĲĄSĘ pĂŇ yd¿ĂŇ qĘ jĎ MoyËBĘ
PŇ rĆx¡Ł hČ =tŇ ybĲĄŇ yt¿ĂŇ yJĄ hĂ wĘ : ZrĆ’ĲĎ lĎ Cl¡ pĘŇ nĲĎ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ tŇ onărĘqČ ÉC‘DĘgĘŇ nĂ wĘ 15

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ MyB¡Ă rČ Myê¿Ă BĎ CpËŇ sĎ wĘ NèĄę hČ yêăĄBĎ CdÂbĘŇ ’ĲĎ wĘ ZyĂuĳĎhČ tŇ yBăĄ =l‘Č
rhăČ BĘ ÉrSĆ ’Ğ ÉNSĎ BĎ hČ tŇ orąjĎ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ C‘ÂmĘ SĂ d
Mh¡Ć ynĄdĲŇŁ ’ĞlĲČ tŇ r¿Ł mĘ ’Ł hĲĎ MynĳĂoybĘŇ ’Ć tŇ oY¡ YĘ rĲŁ hĎ MyQĂŔ DČ tŇ oqă SĘ ‘ĲŁ hĎ NorŔ mĘ SĲŁ
Mym¡Ă yĎ hŇ e¿ĄhĂ yJËĂ oSŔ dĘŇ qĎ BĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ ‘BČÄ SĘ nĂ : hŇ êĲĆSĘ nĂ wĘ hŇ ’Ď yb¿ĂŇ hĎ 2

: hŇ gĲĎŇ CD tŇ or¿ysĂ BĘ Nk¡ĆŇ tĘŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ tŇ oeŔ YĂ BĘ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ’vąĎ nĂ wĘ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ My’ăĂ BĎ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ nĎ om¡ rĘhČ hČ hŇ nĎê¿ĆkĘŇ lČ SĘ hĂ wĘ HDĳĎgĘŇ nĆ hŇ èăĎ ’Ă hŇ nĎ’Ň Y¡ĆêĄ MyY¿Ă rĎpĘŇ C 3

ÉrqĆBÄŁ lČ C’ybąĂŇ hĎ wĘ ‘ČSĳŁ pĘŇ lĂ CBă rĘhČ lG¡ĎlĘ GĂ hČ C‘Ŕ SĘ pĂŇ C É l’Ą =tŇ ybĲĄŇ C’BąŁ 4

C’¿ rĘqĂ wĘ hŇ dĎŔ oê ÉZmĄ xĎ mĲĄ rFąĄ qČ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ WĘ ‘Ę mČ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ lĂ MkĆŔ yxĄ bĘŇ zĂ 5

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉMêĆbĘŇ hČ ’Ğ NkąĄŇ yJăĂ C‘ymĳĂ SĘ hČ tŇ ob¡Ň dĎŇ nĘ
lk¡ŇŁ BĘ MxĆ lĆŔ rsĆ xăŁ wĘ MkĆŔ yrĄ‘ăĎ=lkĎŇ BĘ ÉMyĂeČÄSĂ NoyąqĘ nĂ MkĆÁ lĎ yêĂ tČÄ nĎ žynĂ ’Ğ=MgČŇ wĘ 6

MJĆÁ mĂ yêĂ ‘Ę nČÄmĎ žykĂŇ nŁ ’ĲĎ MgăČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ ‘Ď Mê¿ĆbĘŇ SČ =âlĲ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ mĲŁ oqmĘ 7

ry‘ăĂ=l‘Č ÉyêĂ rĘTČÄ mĘ hĂ wĘ ryYĂŔ uĎ lČ ÉMySĂ dĎŇ xĽ hŇ SąĎ ŁlSĘ dŇ o‘Ä BĘ MSĆ GĆęhČ =tŇ ’Ć
hŇ qËĎlĘ xĆ wĘ rTĄŔ UĎ êĂ ÉtxČ ’Č hŇ qąĎlĘ xĆ ryTĳĂ mĘ ’Č âlă tŇ x¡Č ’Č ry‘¿Ă=l‘Č wĘ tŇ xĎŔ ’Ć
=l’Ć MyrĂÁ ‘Ď SŁlÄSĎ žMyĂêČSĘ C‘Ã nĎ wĘ : SbĲĎŇ yêĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď ryT¿Ă mĘ tČŇ =âlĲ =rSĲĆ ’Ğ 8

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ ‘Ď Mê¿ĆbĘŇ SČ =âlĲ wĘ C‘BĳĎ WĘ yĂ âlă wĘ MyĂm¡Č tŇ oê¿SĘ lĂ tŇ xËČ ’Č ry‘¿Ă
MkËĆŇ ymĄ rĘkČŇ wĘ MkÌĆŇ ytĄŇ oeĲ GČ tŇ oBÄ rĘhČ ůNoqrĎIĲĄbČŇ C NopăŇ DĎèĂ BČ ÈMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yJăĄhĂ 9

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ ‘Ď Mê¿ĆbĘŇ SČ =âlĲ wĘ MzĳĎGĎhČ lkăČŇ ’Ň yŁ Mk¡ĆŇ ytĄŇ yzĲĄwĘ Mk¿ĆŇ ynĄ’ĲĄ tĘŇ C
MkĆŔ yrĄCxă BČ ÉbrĆxĆÄ bČŇ yêĂ gĘŇrąČhĎ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉrbĆŇ DĆÄ Mk¿ĆŇ bĎŇ yêĂ xĘ QČÄSĂ 10

Mê¿ĆbĘŇ SČ =âlĲ wĘ MkĆŔ jĘ ’Č bĘŇ CĲ ÉMkĆŇ ynĄxĞmĲČ S’ąŁ BĘ hŇ lĆÂ‘Ğ’ĲČ wĎ MkĳĆŇ ysĄ CsĲ ybăĂŇ SĘ M‘¡Ă
MdăŇŁ sĘ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ tŇ kąČŇ jĄ hĘ mČ JĘ MkĆę bĎŇ yêĂ kĘŇ păČŇ hĎ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ ‘Ď 11

=M’ĚnĘ yd¡ČŇ ‘Ď Mê¿ĆbĘŇ SČ =âlĲ wĘ hŇ pĳĎŇ rĄvĘ mĂ l~ăĎ mĚ dŇ C’¡ JĘ CyěhĘ êĲĂ wČ hŇ rĎŔ mŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ
tŇ ’Ň zăŁ =yJĂ bŇ qĆ‘Ąť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ì¡Ň QĘ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ J¿Ł NkĄě lĎ : hoĲĎhyĘ 12

MyrĂÁ hĎ rYĄÄ oy žheĄhĂ yJĂÃ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ=tŇ ’Ň rČqĘ lĂ NoJ¿ hĂ ëŇ QĎŔ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ 13

ëŇ r¡ĄdŇŁ wĘ hŇ pĎŔ y‘Ą ÉrxČ SČÄ hŇ W¿Ą ‘Ł oxŔ vĄ =hŇ mČ ÉMdĎŇ ’Ď lĘ dŇ yGąĂmČ C xČ Crę ’răĄbŇŁ C
C‘ÂmĘ SĂ : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ =yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ZrĆ’ĳĎ ytĄŇ mĽBăĎ =l‘Č h

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą hŇ n¡Ď yqĂ MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ ’WÌĄ nŁ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć
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2 Ht¡ĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č hŇ S¿Ď FĘ nĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ l¡Č CtŇ BĘ MCqŔ PŇ ysăĂ otŇ =âlĲ ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ
3 PŇ lĆ ’¡Ć tŇ ’Ň Y¿Ą IŁ hČ ry‘ËĂhĎ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ : HmĲĎ yqĂ mĘ Ny’¿Ą

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yb¿ĄŇ lĘ hŇ r¡ĎWĎ ‘Ğ ry’¿Ă SĘ êČ hŇ ’ËĎ mĄ tŇ ’Ň Y¿Ą oIhČ wĘ hŇ ’ĳĎ mĄ ry’ăĂ SĘ êČ
4 : CyĲxĘ wĲĂ ynĂ CS¡ rĘDĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ ho¡ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ
5 âlă ‘bČŇ S¡Ć r’¿Ą bĘŇ C C’bŔŁ tĎŇ âlă É lGĎlĘ GĂ hČ wĘ l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ ÉCSrĘdĘŇ êĂ =l’ĲČ wĘ
6 CS¿ rĘDĂ : NwĆ’ĲĎ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ l’¡Ą =tŇ ybĲĄŇ C hŇ lĆŔ gĘŇ yĂ hŇ Łlă GĎ É lGĎlĘ GĂ hČ yJąĂ CrbĳŇŁ ‘ĞtĲČŇ

hŇ B¡Ć kČŇ mĘ =Ny’ĲĄ wĘ hŇ l¿Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ PŇ sĄŔ oy tŇ yBăĄ ÉS’Ą JĎ xląČ YĘ yĂ=NjĆ CyĳxĘ wĲĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć
7 : CxyeĲĂ hĂ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C TjĳĎ SĘ mĂ hŇ n¡Ď‘ĞlĲČ lĘ Myk¿ĂŇ pĘŇ hŁ hĲČ : l’ĲĄ =tŇ ybĲĄŇ lĘ
8 ëŇ ySĳĂ xĘ hĆ hŇ lĎ yĘlăČ Moy¡wĘ tŇ wĆmĎŔ lĘ YČ ÉrqĆBÄŁ lČ ëŇ pąĄŇ hŁ wĘ lysĂę kĘŇ C hŇ mĎÁ ykĂŇ hŇ WĄÄ ‘Ł
9 gŇ yl¿Ă bĘŇ UČ hČ : omĲ SĘ ho¿ĎhyĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č MkËĄŇ jĘ SĘ IĂwĲČ MIĎęhČ =ymĲĄ lĘ ’răĄouhČ

10 rb¿ĄŇ dŇŁ wĘ xČ ykĳĂŇ om r‘Čè¡Č bČŇ C’¿ nĘ WĲĎ : ’obĲŇ yĎ rY¿Ď bĘŇ mĂ =l‘Č dŇ S¡Ł wĘ z‘ĳĎ=l‘Č dŇ S¡Ł
11 Cxă qĘ êĂ ÉrBČ =tŇ ’Č WĘ mČ C lDĎę =l‘Č MkĆÂ sĘ SČ oB N‘Č yăČ NkĄŇ lĎ ţ : CbŇ ‘ĲĄtĎŇ yĘ Mym¡Ă êĎ

MêĆŔ ‘Ę TČ nĘ dŇ mĆ xăĆ =ymĄ rĘJČ MbĳĎŇ CbŇ SĘ tăĄŇ =âlwĘ Mt¡ĆŇ ynĂ BĘ tŇ yzËĂgĎŇ yê¿ĄBĎ CeUĆŔ mĂ
12 Mym¡Ă YĚ‘ĞwĲČ MkĆŔ y‘ĄSĘ jĂ MyBăĂ rČ ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ yJąĂ : MnĲĎ yyĄ=tŇ ’Ć Cê¡SĘ tĂŇ âl¿ wĘ
13 NkĄę lĎ : CFĲ hĂ r‘Čè¿Č BČ Myn¡ĂoybĘŇ ’Ć wĘ rpĆŇ kŔŁ yxĄ qĘŁlă ÉqyDĂYČ yrąĄrĘYĲŁ MkĳĆŇ ytĄŇ ’Ň FĲŁ xČ
14 bŇ oT¿ =CSrĘDĂ : ’yhĲĂ hŇ ‘¡ĎrĎ tŇ ‘¿Ą yJËĂ MDĳŁ yĂ ’yh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ lyJËĂ WĘ UČ hČ sŘ7

rS¿Ć ’ĞJĲČ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă tŇ o’Ë bĎŇ YĘ =yhĲĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ NkĄÂ =yhĂ ywĂ CyĳxĘ êĲĂ N‘ČmăČ lĘ ‘r¡Ď=l’Č wĘ
15 ylČę C’ TjĳĎ SĘ mĂ r‘Čè¡Č bČŇ CgŇ y~¿Ă hČ wĘ bŇ oTŔ CbŇ hĹ’ăĆ wĘ É‘rĎ=C’nĘ WĂ : MêĲĆrĘmČ ’Ğ
16 NkĄŇ lĎ ţ : PŇ sĲĄ oy tŇ yr¿Ă’Ą SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ =yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ NËČnxĹyĲĆ

=lkĎŇ bĘŇ C dŇ jĄŔ sĘ mĂ tŇ obăŇ xŁ rĘ=lkĎŇ BĘ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ Éto’bĎŇ YĘ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ
y‘ĄdĘŇ oy¿=l’Ć dŇ j¡Ą sĘ mĂ C lbĆŇ ’ĄŔ =l’Ć ÉrJĎ ’Ă C’ą rĘqĲĎ wĘ ohĳ =oh CrămĘ ’Ň yĲŁ tŇ oY¡ Cx

17 : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď ì¡Ň BĘ rĘqĂ BĘ rb¿ŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ=yJĂ dŇ jĳĄsĘ mĂ Mym¡Ă rĎJĘ =lkĎŇ bĘŇ C : yhĂ nĲĆ
18 Moy¿ MkËĆŇ lĎ hŇ E¿Ć=hŇ UĎ lĲĎ hoĳĎhyĘ Moyă=tŇ ’Ć MyC¡Ă’Č tĘŇ UĂ hČ yoh¿
19 o‘¡gĎŇpĘŇ C yrĂŔ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ mĂ ÉSy’Ă sCn¿ yĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ : ro’Ĳ =âlwĘ ëŇ SĆ x¿Ł =’Ch ho¡ĎhyĘ
20 ëŇ SĆ xËŁ =âlhĞ : SxĲĎ eĎhČ ok¡Ň SĎ nĘ C ryuĂŔ hČ =l‘Č ÉodŇ yĎ ëŇ mąČ sĎ wĘ tŇ yĂBČŔ hČ ’băĎŇ C bŇ DĳŁ hČ
21 MkĳĆŇ yGĄxČ yêĂ sĘ ’¡Č mĎ ytĂŇ ’Ň n¿ĄWĎ : olĲ HgĲČŇ n¿Ł =âlwĘ lp¡ĄŇ ’Ď wĘ ro’ĳ =âlwĘ ho¡ĎhyĘ Moy¿
22 âlă Mk¡ĆŇ ytĄŇ xĲŁ nĘ mĂ C tŇ olË ‘Ł yl¿Ă =Cl‘ĞêĲČ =M’Ă yJăĂ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ ~Ę ‘ČBĘ xČ yr¡Ă’Ď âl¿ wĘ
23 ìŇ yrĳĆSĂ Nomă hĞ yl¡Č ‘ĎmĲĄ rs¿Ą hĎ : TyBĲĂ ’Č âl¿ Mk¡ĆŇ y’Ą yrĲĂmĘ MlĆ S¿Ć wĘ hŇ YĳĆrĘ’Ć
24 lxČ n¿ČJĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C TjĳĎ SĘ mĂ MyĂU¡ČJČ lG¿Č yĂwĘ : ‘mĲĎ SĘ ’Ć âl¿ ìŇ yl¡Ć bĎŇ nĘ tŇ r¿ČmĘ zĂwĘ
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hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č rBËĎ dĘŇ UĂ bČŇ ylÌĂ =MêĆSĘ GČhĲĂ hŇ xĎÁ nĘ mĂ C MyxĂÄ bĎŇ EĘhČ : NtĲĎŇ y’Ą 25

MkĳĆŇ ymĄ lĘ YČ NCIăJĂ tŇ ’¡Ą wĘ MkĆŔ JĘ lĘ mČ tŇ CJă sĂ tŇ ’Ą ť MtĆę ’Ň WĎ nĘ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą 26

hŇ ’Ď lĘ hăĎ mĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ylĄ gĘŇhĂ wĘ : MkĲĆŇ lĎ Mt¡ĆŇ yWĂ ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉbkČŇ oJ 27

yohť : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ =yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď qWĆ UĳĎ dČŇ lĘ w
MyĂŔoGhČ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ ÉybĄŇ qĚnĘ NorĳmĘ SĲŁ rhăČ BĘ Myx¡Ă TĘ BĲŁ hČ wĘ NoIŔYĂ BĘ MyeăĂnČ’ĞèĲČ hČ
tŇ măČ xĞ Mè¡Ď mĂ Ck¿Ň lĘ C C’Ŕ rĘC ÉhnĄlĘ kĲČŇ CrąbĘŇ ‘Ă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą Mh¡Ć lĎ C’b¿ĎŇ C 2

bŇ r¿Č=M’Ă hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ tŇ okăŇ lĎ mĘ UČ hČ =NmĂ ÉMybĂŇ oThĞ MyêĂę SĘ lĂ jĘ =tŇ gČŇ CdăŇ rĘC hŇ BĳĎ rČ
: smĲĎ xĎ tŇ bĆŇ S¿Ć NCS¡ yGĂ êČ wČ ‘rĳĎ MoyălĘ MyD¡ĂnČmĘ hĲČ : MkĲĆŇ lĘ bĲĚŇ GĘ mĂ Ml¡Ď CbŇ GĘ 3

ÉMyrĂJĎ MyląĂ kĘŇ ’Ł wĘ MtĳĎŇ oWrĘ‘Č=l‘Č Myx¡Ă rĚsĘ C NSĄŔ tŇ oFă mĂ =l‘Č ÉMybĂŇ kĘŇ èĲŁ hČ 4

dŇ ywĂědĎŇ JĘ lbĆŇ eĳĎhČ yjăĂ =l‘Č MyT¡Ă rĘjĲŁ hČ : qBĲĄ rĘmČ ëŇ oê¿mĂ Myl¡Ă gĎŇ‘ĞwĲČ N’Ň ~ŔŁ mĂ 5

Myn¡ĂmĎ SĘ tŇ yS¿Ă ’Ň rĄwĘ NyĂyČŔ ÉyqĄrĘzĘmĂ BĘ MytąĂŇ èŁ hČ : rySĲĂ =ylĄ JĘ Mh¡Ć lĎ Cb¿Ň SĘ xĲĎ 6

MylĳĂ GŁ S’Ň răŁ BĘ Cl¡ gĘŇ yĂ hŇ ê¿Ď ‘Č NkËĄŇ lĎ : PŇ sĲĄ oy rbĆŇ S¿Ą =l‘Č Cl¡ xĘ nĆ âl¿ wĘ CxSĳĎ mĘ yĂ 7

ÉhoĎhyĘ=M’ĚnĘ oSę pĘŇ nČBĘ hoĂÁhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ğ ž‘BČ SĘ nĂ : MyxĲĂ CrsĘ xz¿ČrĘmĂ rs¡Ď wĘ 8

ytĂŇ ’Ň nĳĄWĎ wyt¡ĎŇ nŁ mĘ rĘ’Č wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ No’ă GĘ =tŇ ’Ć ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ bŇ ’ąĄ tĎŇ mĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ yhăĄŁl’Ĺ
tŇ yĂb¿ČŇ BĘ MySËĂ nĎ’Ğ hŇ rÌĎWĎ ‘Ğ CrÁ tĘŇ CĎÄyĂ=M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ : HâĲĎ lmĘ C ry‘¿Ă yê¡Ă rĘGČsĘ hĂ wĘ 9

ůtyĂBČ hČ =NmĂ ÈMymĂ YĎ ‘Ğ ’yYăĂ ohlĘ opę rĘsĎ mĘ C odăŇ oD o’ÂWĎ nĘ C : CtŇ mĲĄ wĎ dŇ x¡Ď ’Ć 10

shĎŔ rmăČ ’Ď wĘ spĆŇ ’ĳĎ rmăČ ’Ď wĘ ëŇ U¡Ď ‘Ă dŇ o‘¿hČ tŇ yĂBËČhČ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČBĘ rSĆÄ ’ĞlĲČ rmČÂ’Ď wĘ
hŇ CĆŔYČ mĘ ÉhoĎhyĘ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ ryJ¡Ă zĘhČ lĘ âl¿ yJËĂ 11

NCYą rĚyĘhČ : My‘ĲĂqĂ BĘ NT¡Ł uĎ hČ tŇ yĂB¿Č hČ wĘ MysĳĂ ysĂ rĘ lod¡Ň GĎhČ tŇ yĂB¿Č hČ hŇ JËĎ hĂ wĘ 12

TjĎŔ SĘ mĂ ÉS’Ň rŁ lĘ MêąĆkĘŇ pČŇ hĞ =yJĲĂ MyrĳĂqĎ BĘ BČ Sor¡xĞ yĲČ=M’ĲĂ MysĂŔ Cs É‘lČ iĆÄ BČ
’olă hĞ MyrĂŔ mĘ ’ăŁ hĎ rbĳĎŇ dĎŇ âlă lĘ Myx¡Ă mĄ vĘ hČ : hŇ nĲĎ‘ĞlĲČ lĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ yr¿ĂpĘŇ C 13

l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ MkĆÁ ylĄ ‘Ğ MyqĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ yJĂÃ : MyĂnĲĎrĘqČ Cnl¡Ď CnxĘ q¿ČlĎ CnqĄŔ zĘxĎ bĘŇ 14

tŇ m¡Ď xĞ ’ob¿Ň QĘ mĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć CY¿ xĞlĲĎ wĘ yoGĳ tŇ o’¡ bĎŇ ~Ę hČ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=M’ĚnĘ
: hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ lxČ n¿Č=dŇ ‘Č

SqĆQĳĎhČ tŇ olă ‘Ğ tŇ Q¡Č xĂ tĘŇ BĂ ybČŔ GŁ rYăĄoy ÉheĄhĂ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉynĂ ’ČÄ rĘhĂ hŇ JąŁ z

bŇ WĆ ‘ăĄ=tŇ ’Ć É lokŇ ’ĹlĲĆ ÉhQĎ JĂ =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yE¿ĄGĂ rx¡Č ’Č SqĆlĆŔ =hŇ eĄhĂÄ wĘ 2

NT¡Ł qĎ yJ¿Ă bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ MCq¡ yĎ ym¿Ă ’nĎŔ =xlĲČ sĲĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ rmČę ’Ł wĲĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ âl¿ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č ho¡ĎhyĘ Mx¿Č nĂ : ’ChĲ 3

hk

www.bibleist.ru



7:4—8:4 swm‘ 873

4 hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ S’¡Ą BĎ bŇ r¿ĂlĎ ’rËĄqŁ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉynĂ ’ČÄ rĘhĂ hŇ JąŁ
5 ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ rmČę ’Ł wĲĎ : qlĆ xĲĄ hČ =tŇ ’Ć hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ BĎŔ rČ Mohă êĘ =tŇ ’Ć É lkČŇ ’Ň êÄŁ wČ
6 tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č ho¡ĎhyĘ Mx¿Č nĂ : ’ChĲ NT¡Ł qĎ yJ¿Ă bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ MCq¡ yĎ ym¿Ă ’nĎŔ =ldČŇ xĞ
7 ynĂ ’ČŔ rĘhĂ hŇ JăŁ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ yĆŔhĘ tĲĂŇ âlă É’yhĂ =MGČ
8 ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ nĲĎ’Ğ od¡Ň yĎbĘŇ C ëŇ ĳĎn’Ğ tŇ măČ ox=l‘Č bŇ ~¡Ď nĂ ynËĎdŇŁ ’Ğ hŇ eÌĄhĂ wĘ

ÉënĎ’Ğ MWąĎ ynĂÄ nĘ hĂ ynĎę dŇŁ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ ĳĎn’Ğ rm¡Č ’Ł wĲĎ somŔ ‘Ď Éh’Ć rŁ hŇ êąĎ’Č =hŇ mĲĎ
9 tŇ omă BĎ ÉCUSČÄ nĎ wĘ : olĲ rob¿Ň ‘Ğ dŇ o‘¡ PŇ ys¿Ă o’=âlĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č ÉbrĆqĆÄ BĘ

: bŇ rĆxĲĎ BĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yB¿Ą =l‘Č yêËĂ mĘ qČ wĘ CbŇ rĳĎxĹyĲĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yS¿Ą DĘqĘ mĂ C qxĎŔ WĘ yĂ
10 =ëŇ lĆ mĲĆ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ=l’Ć l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ NhăĄ JŁ ÉhyĎYĘ mČ ’Ğ xlČęSĘ IĂwČ

lkăČŇ CtŇ =âlĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉbrĆqĆÄ BĘ somę ‘Ď ìŇ ylĆÁ‘Ď rSČÄ qĎ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
11 bŇ rĆx¡ĆBČ somŔ ‘Ď rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĂ : wyrĲĎbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć lyk¡ĂŇ hĎ lĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ

: otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘¿ČmĄ hŇ l¡Ć gĘŇ yĂ hŇ Łl¿ GĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂÄwĘ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ Cmă yĎ
12 hŇ dĳĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ì¡Ň lĘ =xrČBĘ ëŇ ¿Ąl hŇ zĆěxŁ somŔ ‘Ď=l’Ć ÉhyĎYĘ mČ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
13 ’bĳĄŇ eĎhĂ lĘ dŇ o‘¡ PŇ ys¿Ă otŇ =âlĲ l’ĄŔ =tŇ ybĲĄŇ C : ’bĲĄŇ eĎêĂ MS¡Ď wĘ MxĆ lĆŔ MSăĎ =lkĎŇ ’ĹwĲĆ
14 rmĆ ’Ň IăŁ wČ Ésom‘Ď N‘Č IąČwČ : ’ChĲ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ mČ tŇ yb¿ĄŇ C ’ChŔ ÉëlĆ mĆÄ =SDČqĘ mĂ yJąĂ

ykĂŇ n¡Ł ’Ď rq¿ĄobŇ =yJĲĂ ykĂŇ nĳŁ ’Ď ’yb¡ĂŇ nĎ=NbĆŇ âl¿ wĘ ykĂŇ nŔŁ ’Ď ’ybăĂŇ nĎ=âlĲ hŇ yĎŔYĘ mČ ’Ğ=l’Ć
15 ëŇ ¿Ąl hoĎŔhyĘ ÉylČ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ N’Ň ~ĳŁ hČ yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ hoĎŔhyĘ ynĂ xăĄ uĎ IĂwČ : MymĲĂ qĘ SĂ sl¿Ą obŇ C sŘ8

16 âlą rmĄę ’Ł hŇ êăĎ’Č hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ ‘măČ SĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č=l’Ć ’b¡ĄŇ eĎhĂ
17 rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : qxĲĎ WĘ yĂ tŇ yB¿Ą =l‘Č PŇ yF¡Ă tČŇ âl¿ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č É’bĄŇ eĎtĂŇ

ì¡Ň tĘŇ mĲĎ dĘŇ ’Č wĘ CljŔŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ ÉìytĆÄ nŁ bĘŇ C ìŇ ynąĆbĎŇ C ÉhnĆzĘêĂ ry‘ąĂBĎ ìÂêĘ SĘ ’Ă hoĎęhyĘ
hŇ Łl¿ GĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂÄwĘ tŇ CmŔ êĎ Éh’Ď mĄ TĘ hŇ mąĎ dĎŇ ’Ğ=l‘Č hŇ êĎę ’Č wĘ qQĳĎ xĚêĘ lbĆŇ xăĆ BČ

: otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘¿ČmĄ hŇ l¡Ć gĘŇ yĂ
x, 2 Éh’Ć rŁ hŇ êąĎ’Č =hŇ mĲĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ZyĂqĲĎ bŇ Cl¿ JĘ hŇ e¡ĄhĂ wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ynĂ ’¡Č rĘhĂ hŇ J¿Ł

yUăĂ ‘Č=l’Ć ÉZuĄhČ ’BąĎ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ZyĂqĳĎ bŇ Clă JĘ rm¡Č ’Ł wĲĎ somŔ ‘Ď
3 MoIăBČ É lkĎŇ yhĄ tŇ orąySĂ ClylĂÁ yhĄ wĘ : olĲ rob¿Ň ‘Ğ dŇ o‘¡ PŇ ys¿Ă o’=âlĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

: shĲĎ ëŇ yl¿Ă SĘ hĂ Moq¡ mĎ =lkĎŇ BĘ rgĆŇjĆŔ hČ bŇ răČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ’ChŔ hČ
4 : ZrĆ’ĲĎ =ywnř‘ tŇ yB¡Ă SĘ lČř wĘ NoyĳbĘŇ ’Ć Myp¡ĂŇ ’ĞèĲŁ hČ tŇ ’Ň Łzě=C‘mĘ SĂ

rm’l
Nkw yrqw bytk ywĄnĘ‘Č ’"sb ,yrq yIĄnĂ‘Ğ ,bytk ywĄnĘ‘Č v.4 .x"k +h tw’ hrsm Nyy‘ : yrq tyBĂ SĘ hČlĘ C v.4 .x

.’"ydw T"d Nkw yrqw bytk yIĄnĂ‘Ğ ’"sbw ,w"dw g"d
www.bibleist.ru
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rBĳĎ=hŇ xĎ êĘ pĘŇ nĂ wĘ tŇ B¡Ď èČ hČ wĘ rbĆŇ èĆŔ hŇ rĎyBăĂ SĘ nČ wĘ ÉSdĆŇ xÄŁ hČ rbąŇŁ ‘ĞyĲČ ytČÂmĎ rmęŁ ’Ň lĄ 5

tŇ onąqĘ lĂ : hŇ mĲĎ rĘmĂ yn¿ĄzĘ’Ň mĲŁ tŇ C¡Ą‘ČlĘ C lqĆSĆŔ lyDăĂgĘŇhČ lĘ C ÉhpĎŇ y’Ą NyTąĂ qĘ hČ lĘ 6

‘B¿Č SĘ nĂ : ryBĲĂ SĘ nČ rB¡Č lj¿Č mČ C MyĂlĳĎ ‘ĞnĲČ rCbăŇ ‘ĞBĲČ Noy¡bĘŇ ’Ć wĘ MyQĂŔ DČ ÉPsĆ JĆÄ BČ 7

l‘ČhąČ : MhĲĆ yWĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ xYČ n¡ĆlĎ xJ¿Č SĘ ’Ć =M’Ă bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ No’ă gĘŇBĂ ho¡ĎhyĘ 8

HQĎŔ JĚ Ér’Ł kĎŇ hŇ tąĎŇ lĘ ‘ĲĎwĘ HBĳĎ bŇ SăĄ oy=lJĎ lb¡ČŇ ’Ď wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ zGăČrĘtĂŇ =âlĲ Ét’Ň zŁ
MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ro’¿ yJĂ hŇ qĎ SĘ nĂ wĘ hŇ S¿Ď rĘgĘŇ nĂ wĘ 9

yê¿Ă kĘŇ SČ xĞhĲČ wĘ MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ BČ SmĆ è¡Ć hČ yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ’Chę hČ
hŇ nĎŔ yqĂ lĘ ÉMkĆŇ yrĄySĲĂ =lkĎŇ wĘ lbĆŇ ’Ąę lĘ MkĆÁ yGĄxČ yêĂÄ kĘŇ pČŇ hĎ wĘ : ro’Ĳ Moy¿BĘ ZrĆ’¡ĎlĎ 10

ÉhĎ yêĂÄ mĘ WČ wĘ hŇ xĳĎ rĘqĎ S’Ň r¡Ł =lJĎ =l‘Č wĘ qWĎŔ ÉMyĂnČÄtĘŇ mĎ =lJĎ =l‘Č ytąĂŇ ylĄ ‘ĞhĲČ wĘ
: rmĲĎ Moy¿JĘ Ht¡ĎŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ dŇ yxĂŔ yĎ lbĆŇ ’ăĄ JĘ

ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ ‘¡ĎrĎ yê¿Ă xĘ lČ SĘ hĂ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ My’Ăę BĎ MymăĂ yĎ ű hŇ eăĄhĂ 11

yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą ‘ČmŔŁ SĘ lĂ =M’Ă yJăĂ MyĂUČŔ lČ ’măĎ YĎ =âlĲ wĘ ÉMxĆ QĆÄlČ bŇ ‘ąĎrĎ=âlĲ
Su¿ĄbČŇ lĘ CTË TĘ oSĲ yĘ xrĳĎzĘmĂ =dŇ ‘Č wĘ Nop¡Ň ~Ď mĂ C MyĎŔ =dŇ ‘Č MIăĎmĂ ÉC‘nĎ wĘ : hoĲĎhyĘ 12

tŇŁlÌ CtŇ BĘ hČ hŇ nĎpĘŇ QČ ‘ČtĘŇ êĂ ţ ’ChÁ hČ MoIÄBČ : C’YĲĎ mĘ yĂ âl¿ wĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ=tŇ ’Ć 13

Crę mĘ ’ĲĎ wĘ NorŔ mĘ SĲŁ tŇ măČ SĘ ’Č BĘ ÉMy‘Ă BĎ SĘ eĂ hČ : ’mĲĎ ~Ď BČ Myr¡ĂCxBĲČ hČ wĘ tŇ opËŇ IĎhČ 14

: dŇ o‘Ĳ CmCq¿ yĎ=âlĲ wĘ Cl¡ pĘŇ nĲĎ wĘ ‘bČŇ SĳĎ =r’ĲĄ BĘ ëŇ rĆDăĆ yx¡Ą wĘ NDĎŔ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ yxąĄ

CSă ‘ĞrĘyĂwĘ roêÁ pĘŇ JČ hČ ëŇ hČÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ xČ BĄę zĘUĂ hČ =l‘ĲČ bŇ ~ăĎ nĂ ynĎÁdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’ĂÄ rĎ T

sCną yĎ=âlĲ gŇrĳŁ hĹ’ĲĆ bŇ rĆxăĆBČ Mt¡ĎŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ MQĎŔ JĚ S’Ň răŁ BĘ ÉM‘ČYČÄ bĘŇ C MyjĂę iĂ hČ
Mè¡Ď mĂ lo’Ŕ SĘ bĂŇ CrăêĘ xĘ yČ=M’Ă : TylĲĂ jĎ Mh¡Ć lĎ Tl¿Ą UĎ yĂ=âlĲ wĘ snĎŔ ÉMhĆ lĎ 2

ÉC’bĘŇ xĲĎ yĄ=M’Ă wĘ : MdĲĄŇ yrĂo’ Mè¡Ď mĂ MyĂmČŔ èĎ hČ ÉCl‘ĞyĲČ=M’ĲĂ wĘ MxĳĄ uĎ tĂŇ ydăĂŇ yĎ 3

ÉynČ y‘Ą dŇ gĆŇ eąĆmĂ CrÁ tĘŇ iĎÄ yĂ=M’Ă wĘ MyêĳĂ xĘ qČ lĘ C Wj¡Ą xČ ’Ğ Mè¿Ď mĂ lmĆŔ rĘJČ hČ S’Ň răŁ BĘ
ÉybĂŇ èĘ bČŇ CkąŇ lĘ yĲĄ=M’Ă wĘ : MkĲĎŇ SĎ nĘ C Sx¡Ď eĎhČ =tŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ ’Ğ MèËĎ mĂ MIĎŔhČ ‘qăČrĘqČ BĘ 4

ynÌĂy‘Ą yêĂÄ mĘ WČ wĘ MtČŇ gĳĎŇrĎhĞ wĲČ bŇ rĆx¡ĆhČ =tŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ ’Ğ MèËĎ mĂ MhĆŔ ybĄŇ y’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ
‘ČgąĄŇ oehČ tŇ o’ę bĎŇ ~Ę hČ hoĂÁhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ň wĲČ : hŇ bĲĎŇ oTlĘ âl¿ wĘ hŇ ‘¡ĎrĎlĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ 5

hŇ ‘¡ĎqĘ SĎ wĘ HQĎŔ JĚ Ér’Ł yĘkČŇ hŇ tąĎŇ lĘ ‘ĲĎwĘ HbĳĎŇ ybĄŇ SĘ oyă=lJĎ Cl¡ bĘŇ ’ĲĎ wĘ gŇ omŔ êĎ wČ ÉZrĆ’ĎÄ BĎ
ZrĆ’ăĆ=l‘Č ot¡Ň DĎgĚŇ’Ğ wĲČ otŇ ol‘ĞmĲČ ÉMyĂmČÄ èĎ bČŇ hŇ nąĆoBhČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ r’¿Ł yJĂ 6

: omĲ SĘ ho¿ĎhyĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č MkËĄŇ jĘ SĘ IĂwĲČ MIĎęhČ =ymĲĄ lĘ ’răĄuŁ hČ HdĳĎŇ sĎ yĘ
’olă hĞ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ylËĂ Mê¿Ć’Č MyIĂÄSĂ kĚŇ žynĄbĘŇ kĂŇ ’olă hĞ 7

l’rVy=t’www.bibleist.ru
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Mr¿Ď’Ğ wĲČ roê¡pĘŇ JČ mĂ MyI¿ĂêĂ SĘ lĂ pĘŇ C MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉytĂŇ ylĄ ‘ĹhĲĆ l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
8 yêăĂ dĘŇ mČ SĘ hĂ wĘ hŇ ’ĎŔ FĎ xČ hĲČ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ BČ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű ynăĄy‘Ą hŇ eĄÂhĂ : ryuĲĂ mĂ

tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć dŇ ymËĂ SĘ ’Č dŇ ym¿Ą SĘ hČ âlă yJĂ ţ spĆŇ ’Ćę hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ HtĎŔ ’Ł
9 My¡ĂoGhČ =lkĎŇ bĘŇ ytĂŇ o‘¿ nĂ hĞ wĲČ hŇ CĆŔYČ mĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ

: ZrĆ’ĲĎ ror¡YĘ loj¿ yĂ=âlĲ wĘ hŇ rĎŔ bĎŇ JĘ BČ É‘Č oeÄ yĂ rSąĆ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
10 MyDËĂqĘ tČŇ wĘ SyGÌĂtČŇ =âlĲ MyrĂę mĘ ’ĲŁ hĎ yUĳĂ ‘Č y’ăĄFĎ xČ lJ¡Ł CtŇ CmŔ yĎ bŇ rĆxăĆBČ
11 tŇ lĆ pĳĆŇ eŁ hČ dŇ yw¡ĂDĎ tŇ J¿Č sĚ=tŇ ’Ć MyqËĂ’Ď ’ChŔ hČ MoIăBČ : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ Cnyd¡ĄŇ ‘ĞBĲČ
12 N‘ČmČÄ lĘ : MlĲĎ o‘ ym¿Ą yJĂ hĎ yt¡ĂŇ ynĂ bĘŇ C MyqĂŔ ’Ď ÉwytĎŇ sŁ rĲĂhĞ wĲČ NhĆę yYĄrĘjĂ =tŇ ’Ć yêăĂ rĘdČŇ gĲĎŇ wĘ

MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ym¡Ă SĘ ’r¿ĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ =lkĎŇ wĘ ÉModŇ ’Ĺ tŇ yrąĂ’Ą SĘ =tŇ ’Ć CSÁ rĘyyĲĂ
13 =M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ hŇ eĄÄhĂ : tŇ ’Ň EĲŁ hŇ WĆ ‘¿Ł ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ

CpŇ yFąĂ hĂ wĘ ‘rČEĳĎhČ ëŇ SăĄ mŁ BĘ Myb¡ĂŇ nĎ‘Ğ ëŇ r¿ĄdŇŁ wĘ rYĄŔ uŁ BČ ÉSrĄox SGąČnĂ wĘ hoĎŔhyĘ
14 tŇ CbăŇ SĘ =tŇ ’Ć ÈyêĂ bĘŇ SČ wĘ : hŇ nĎgĘŇgĲČŇ omtĘŇ êĂ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ =lkĎŇ wĘ sysĂŔ ‘Ď ÉMyrĂhĎ hĲĆ

Ct¡Ň SĎ wĘ MymĂŔ rĎkĘŇ C‘ăTĘ nĲĎ wĘ CbŇ SĎŔ yĎwĘ ÉtoUSČ nĘ MyrąĂ‘Ď CnÂbĎŇ C ů l’Ą rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č
15 MtĳĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č Myê¡Ă ‘Ę TČ nĘ C : MhĲĆ yrĂjĘ =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ wĘ tŇ oeŔ gČŇ CWă ‘Ď wĘ MnĳĎ yyĄ=tŇ ’Ć

ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď MhĆŔ lĎ yêĂ tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉMtĎŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘ąČmĄ dŇ o‘ę CSÁ tĘŇ eĲĎ yĂ âlÄ wĘ
: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ

hydb‘
’ Cn‘Ę mČÁ SĎ hŇ ‘ĎÄ CmSĘ Modę ’ĹlĲĆ hoĂÁhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ğ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ yĳĎdĘŇ bČŇ ‘ĲŁ Noz¡xĞ

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ mĎ Cq¿ nĎ wĘ CmCqË xQĎŔ SĚ MyăĂoGBČ ÉryYĂ wĘ hoĎęhyĘ tŇ ’ąĄ mĄ
2, 3 ìŇ ’ĆŔ yèĂ hĂ ÉìBĘ lĂ NodąŇ zĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ ê¡Ď’Č yCz¿BĎ MyĳĂoGBČ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ NTËŁ qĎ hŇ e¿ĄhĂ

: ZrĆ’ĲĎ ynĂ d¡ĄŇ rĂř oyĲ ym¿Ă oBŔ lĂ BĘ rmăĄ ’Ł oêĳbĘŇ SĂ Morăř mĘ ‘lČ s¡Ć =ywĄgĘŇxČ bĘŇ yn¿ĂkĘŇ SĲŁ
hybgt=M’

Nmysw h‘br’w My‘br’w h’m ’"n . w"mq Nmysw hVVw My‘br’w h’m swm‘ rpsd yqwsp Mwks v.15 .T
KyrYw .llk qsp ’d ’rpysb tylw .hVlV wyrdsw .]w"T +h swm‘[ bwT wbh’w ‘r=w’nV wyYxw . d"mq

.rpsw rps lk Nyb qlx twrwW VlV xynhl
The number of the verses of the book of Amos is 146; and the sign is w"mq; other copies
[have] 144; and the sign is d"mq. And its middle point is [Amos 5:15]. And its sedarim
are 3. And there is not in this book an ordinary peseq. And there should be left a space
of 3 lines between each book.
.r"tw s"t ,‘"t Nk MyrĂmĄ w’ MormĎ l"n v.3 .’+k qwsp d‘ +’ qwsp Nm xlVyw tVrpl hrTph v.1 .’
,b"yd ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ynĂdĄyrĂoy ’"s ,’"ydw T"d Nkw d"wy rsx wyl‘ rsmnw y"k Myrpsb Nk v.3
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ì¡Ň dĘŇ yrĲĂo’ Mè¿Ď mĂ ìŇĳĆeqĂ MyWăĂ Myb¡ĂŇ kĎŇ oJĲ NyB¿Ą =M’Ă wĘ rSĆ eĆŔ JČ HČ yBăĂ gĘŇêČ =M’Ă 4

hŇ tĎŇ ymĄŔ dĘŇ nĂ ëŇ y’ăĄ hŇ lĎ yĘlČŔ ydĄŇ dĘŇ oSă =M’Ă ÉìlĘ =C’BĲĎ śMybąĂŇ eĎGČ=M’Ă : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 5

: tŇ olĲ lĄ ‘ĲŁ Cry’¿Ă SĘ yČ ś’ol¡ hĞ ëŇ lĎŔ C’BăĎ ÉMyrĂYĘ BĲŁ =M’Ăř MIĳĎDČ Cb¡Ň nĘ gĘŇ yĂ ’ol¿ hĞ
lJŁ ť ìŇ Cxę QĘ SĂ lCbăŇ GĘ hČ =dŇ ‘Č : wynĲĎ Cjř YĘ mČ C‘¡bĘŇ nĂ wWĎŔ ‘Ą CWă jĘř xĘ nĆ ëŇ y’Ą ť 6, 7

CmyWąĂ yĎ ìę mĘ xĘ lČ ìŇ mĳĆŁlSĘ ySăĄ nĘ ’Č ì¡Ň lĘ Cl¿řkĘŇ yĲĎ ìŇ C’Ë yèĂ hĂ ìŇ tĆŔ yrĂbĘŇ ySăĄ nĘ ’Č
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ ’olË hĞ : oBĲ hŇ n¡Ď CbŇ êĘ Ny’¿Ą ìŇ yêĆŔ xĘ êČ ÉrozmĎ 8

ìŇ yr¡ĆoBgĂŇ Cê¿xČ wĘ : wWĲĎ ‘Ą rh¿Č mĄ hŇ n¡Ď CbŇ tĘŇ C ModŔ ’ĹmĲĄ ÉMymĂ kĎŇ xĞ yêąĂ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ 9

bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ìŇ yx¿Ă ’Ď smËČ xĞmĲĄ : lTĆ uĲĎmĂ wW¡Ď ‘Ą rh¿Č mĄ Sy’ËĂ =tŇ rĆJĲĎ yĂ N‘ČmÌČ lĘ NmĳĎ yêĄ 10

tŇ ob¿Ň SĘ MoyËBĘ dŇ gĆŇ eĆŔ mĂ ìăŇ dĘŇ mĲĎ ‘Ğ ÉMoyBĘ : MlĲĎ o‘lĘ êĎr¡ČkĘŇ nĂ wĘ hŇ SĳĎ CbŇ ìăŇ iĘ kČŇ êĘ 11

hŇ ê¡Ď’Č =MGČ lrĎŔ ogŇ CDăyČ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ=l‘Č wĘ wřrę ‘V C’BăĎ MyrĂÂkĘŇ nĎ wĘ olĳ yxĄ Myr¡ĂzĎ
xm¿Č WĘ êĂ =l’Č wĘ orŔ kĘŇ nĎ MoyăBĘ ÉìyxĂÄ ’Ď =MoyĲbĘŇ ’rĆêąĄ=l’Č wĘř : MhĲĆ mĄ dŇ x¿Č ’Č JĘ 12

=l’Č : hŇ rĲĎYĎ Moy¿BĘ ìŇ yj¡Ă lD¿ĄgĘŇêČ =l’Č wĘ MdĳĎŇ bĘŇ ’Ď MoyăBĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ lĂ 13

MoyăBĘ ot¡Ň ‘ĎrĲĎBĘ hŇ êËĎ’Č =MgČŇ ’rĆêÌĄ=l’Čř MdĎŔ y’Ą MoyăBĘ ÉyUĂ ‘Č=r‘ČSĲČ bĘŇ ’obąŇ êĎ
qrĆjĆŔ hČ =l‘Č ÉdmŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ wĘ : odĲŇ y’Ą Moy¿BĘ ol¡ yxĄ bĘŇ hŇ nĎxĘ l¿Č SĘ êĂ =l’Č wĘ odĳŇ y’Ą 14

bŇ or¿qĎ =yJĲĂ : hŇ rĲĎYĎ Moy¿BĘ wyd¡ĎŇ yrĂWĘ rG¿ĄsĘ êČ =l’Č wĘ wyTĳĎylĂ jĘ =tŇ ’Ć tŇ yr¡ĂkĘŇ hČ lĘ 15

bŇ CS¿ yĎ ì¡Ň lĘ mĲĚ GĘ ëŇ QĎŔ hŇ WĆ ‘ăĎyĄ ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ MyĳĂoGhČ =lJĎř =l‘Č ho¡ĎhyĘ=MoyĲ
My¡ĂoGhČ =lkĎŇ Cê¿SĘ yĂ ySĂŔ dĘŇ qĎ rhăČ =l‘Č ÉMtĆŇ ytĂŇ SĘ rSąĆ ’ĞJĲČ yJĂę : ìŇ SĲĆ ’Ň rŁ BĘ 16

hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ NoIËYĂ rh¿Č bĘŇ C : CyĲhĎ ’ol¿ JĘ Cy¡hĎ wĘ C‘Ŕ lĎ wĘ CtăŇ SĎ wĘ dŇ ymĳĂ êĎř 17

bŇ qÄŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ybĲĄŇ žhyĎhĎ wĘ : MhĲĆ ySĄ rĲĎom tŇ ’¡Ą bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ ÉCSrĘyĲĎwĘ SdĆŇ qĳŁ hŇ yĎhăĎwĘ 18

MClĳ kĎŇ ’Ğ wĲČ Mh¡Ć bĎŇ Cq¿ lĘ dĲĎŇ wĘ SqČŔ lĘ ÉwWĎ ‘Ą tŇ ybąĄŇ C hŇ bĎę hĎ lĲĆ PŇ ăĄsoy tŇ ybÌĄŇ C S’ĄÁ
bŇ gĆŇ eĆÁhČ CSÄ rĘyĲĎwĘ : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă wWĎŔ ‘Ą tŇ ybăĄŇ lĘ ÉdyrĂWĎ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âlwĘ 19

MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć hŇ dăĄŇ WĘ =tŇ ’Ć ÉCSrĘyĲĎwĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć ÉhlĎ pĄŇ èĘ hČ wĘ wWĎę ‘Ą rhăČ =tŇ ’Ć
ynĄÄbĘŇ lĂ hŇ EĆhČ ţ=lxĲĄ hČř tŇ lăĚ gĎŇ wĘ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ C NorĳmĘ SĲŁ hŇ dăĄŇ WĘ tŇ ’¡Ą wĘ 20

l’rVy

.w’ąb MybÄ ng=M’ ’"n ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsbw yllhb Ngwnm Nk v.5
,b"d Nkw wry’¡ Vy ’wl¿ h ’"s ,w"Tdw T"d ,x"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.5 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.5

,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .+y T"m hymry Nyy‘ : CpWĘ xĘ nĆ l"n v.6 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d
.s"tw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw ClkĘ yĎwĘ ’"s v.7 .w"Tdw ’"yd Nkw rsx bynĎjĚYĘ mČ ’"s ,d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d
,’"d Nkw =l’Č ’"s v.12 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyrĎ‘ĎSĘ ’"sb ,yrq wyrĎ‘ĎSĘ ,bytk or‘ĞSČ v.11

.’y‘gb =lJĲĎ n"b ,’"b Nk v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,g"d ,b"d ,’"d Nkw =l’Č wĘ ’"s v.13 .w"dw g"d ,b"d
d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,y"k Myrpsb gtmb Nk v.18 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw bybĂ sĎ ’"s v.16

.g"dw b"d Nkw Pqm ’lbw lxăh ’"s ,=lxhĲČ n"b ,’"b Nk v.20 .b"dw ’"d Nkw gtm ’lb hyĆhĘ yĂ ’"s ,w"Tdw
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dŇ rĳČpĎŇ sĘ BĂ rSăĆ ’Ğ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ l¿Ě gĎŇ wĘ tŇ pČŔ rĘYăĎ=dŇ ‘Č ÉMynĂ ‘ĞnĲČJĘ =rSĆ ’Ğř l’ąĄ rĎWĘ yĂ
21 rhăČ =tŇ ’Ć Tj¡Ł SĘ lĂ NoIŔYĂ rhăČ BĘ ÉMy‘Ă SĂ omĲ Clą ‘Ď wĘ : bŇ gĆŇ eĲĆhČ yr¿Ą‘Ď tŇ ’¡Ą CSě rĘyĲĂ sŘ9

: hŇ kĲĎŇ ClUĘ hČ ho¡ĎhylĲČ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ wWĳĎ ‘Ą

hnwy
’, 2 hŇ wËĄnĘ ynĲĂ =l’Ć ëŇ lÌĄ MCqţ : rmĲŁ ’Ň lĄ yê¡ČmĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ n¿Ď oy=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwČĲ

3 MqĎ IąĎwČ : ynĲĎpĎŇ lĘ Mt¡ĎŇ ‘ĎrĲĎ hŇ t¿ĎŇ lĘ ‘ĲĎ=yJĂ hĎ ylĳĆ‘Ď ’răĎqĘ C hŇ l¡Ď odŇ GĘ hČ ry‘¿ĂhĎ
ű hŇ IăĎnĂ ’Ľ ’Y¿Ď mĘ IĂwČ opÁ yĎ dŇ rĆIĄÄwČ hoĳĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ hŇ SĎ ySĂŔ rĘêČ xČ răřŁ bĘŇ lĂ ÉhnĎ oy
hŇ SĎ ySĂŔ rĘêČ ÉMhĆ UĎ ‘Ă ’obąŇ lĎ ÉHBĎ dŇ rĆIąĄwČ HrĎÁ kĎŇ WĘ NêĄÄ IĂwČ SySĂę rĘtČŇ hŇ ’ăĎ BĎ

4 lod¡Ň GĎ=r‘ČsĲČ yh¿Ă yĘwČ MIĎŔhČ =l’Ć ÉhlĎ odŇ GĘ =xČ CrĲ lyTąĂ hĄ hoĎęhywĲČ : hoĲĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ
5 Sy’ăĂ ÈCq‘ĞzĘIĂwĲČ MyxĂę QĎ UČ hČ C’ă rĘyIĲĂwČř : rbĲĄŇ èĎ hĂ lĘ hŇ b¡ĎŇ èĘ xĂ hŇ IĎŔnĂ ’ĽhăĎ wĘ MIĳĎBČ

lq¡ĄhĎ lĘ MIĎŔhČ =l’Ć ÉhIĎnĂ ’ĽBĲĎ rSąĆ ’Ğ MylĂÁJĄ hČ =tŇ ’Ć ClTĂÄ IĎwČ ůwyhĎŁl’Ĺ=l’Ć
6 bŇ rąČqĘ IĂwČ : MdĲČŇ rĎIĲĄwČ bŇ J¡Č SĘ IĂwČ hŇ nĎŔ ypĂŇ iĘ hČ ytăĄŇ JĘ rĘyČ=l’Ć ÉdrČyĎ hŇ nĎę oywĘ MhĳĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ

ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ=l’Ć ’răĎqĘ MCqť MDĳĎrĘnĂ ìăŇ QĘ =hŇ mČ ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ lbĄŔ xŁ hĲČ bŇ răČ ÉwylĎ ’Ą
7 Ch‘Ąę rĄ=l’Ć Sy’ăĂ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : dŇ bĲĄŇ ’Ň nŁ âl¿ wĘ Cnl¡Ď MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ èÌĄ ‘ČtĘŇ yĂ ylČÂC’

ÉCljĂÄ IČwČ CnlĳĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ ymËĂ QĘ SĆ BĘ hŇ ‘ĎŔ dĘŇ năĄwĘ tŇ olŔ rĎř ogĲŇ hŇ lĎ yjăĂ nČ wĘ ÉCkŇ lĘ
8 CnlĎŔ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ wylĎŔ ’Ą śCrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ nĲĎ oy=l‘Č lr¡ĎoGhČ lj¿Ł IĂwČ tŇ olŔ rĎoGĲ

hŇ măĎř ’obŔ êĎ NyĂ’ăČmĄ C ÉìêĘ kĘŇ ’Ň lČ UĘ =hŇ mĲČř CnlĳĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ ymËĂ lĘ śrS¿Ć ’ĞBĲČ
9 hoĎÂhyĘ=tŇ ’Ć wĘ ykĂŇ nĳŁ ’Ď yrăĂbĘŇ ‘Ă Mh¡Ć ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ êĎ’ĲĎ M‘¡Č hŇ E¿ĆmĂ =y’ĲĄ wĘ ìŇ YĆŔ rĘř ’Č

: hŇ SĲĎ BĎ IČhČ =tŇ ’Ć wĘ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ ’rĄŔ yĎ ynăĂ’Ğ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ yhąĄŁl’Ĺ
w’ryyw

Mwyb wyYxw . K"’ Nmysw MyrV‘w dx’ hydb‘ rpsd yqwsp Mwks v.21 .’y‘gb =rV’ĲĞ n"b ,’"b Nk v.20

qwsp[ My‘yVwm wl‘w Vy ’"sb .’rds tylw ,Nbtk ’lw Nyyrq tylw .qsp hyb tylw .]’"y qwsp[ dgnm Kdm‘
.twrwV VlV xynhl KyrYw .n ,dy Nk ,]’"k

The number of the verses of the book of Obadiah is 21; and the sign is K"’. And its
middle point is, In the day that thou didst stand on the other side [v. 11]. And there is
not in it a peseq. And there are no qeris or kethibhs, nor a seder. In other copies there
is [a seder], And saviours shall come up [v. 21]. And there should be left [a space of] 3
lines.
,’"d ,y"k Myrpsb rsx Nk v.3 .’"y qwsp +d d‘ +’ qwsp +’ Nm hxnml rwpk Mwyl hrTph v.1 .’
,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .rsx C’rĘyĂwČ ’"s v.5 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d
,w"Tdw T"d ,x"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.8 .Vgdb twlroG ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d
,g"d Nkw =yml rVË ’b ’"s ,b"dw y"k Myrpsb Nk v.8 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Éwyl’ wrąm’yw ’"s
.s"tw ‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw hmĎC ’"s v.8 .Zmq =hmĎ ’"s v.8 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d

.b"yd Nkw KŔ YĘ r’ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.8www.bibleist.ru
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tĎŇ yWĳĂ ‘Ď tŇ ’Ň EăŁ =hŇ mČ wyl¡Ď ’Ą Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ hŇ ’ăĎ rĘyĂ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ C’ą rĘyIĲĂwČ 10

: MhĲĆ lĎ dŇ yG¡ĂhĂ yJ¿Ă xČ rĄŔ bŇŁ ’Chă ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ QĂ mĂ =yJĲĂ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ C‘ădĘŇ yĲĎ=yJĂ
ëŇ ¿Ąloh MI¡ĎhČ yJ¿Ă CnylĳĄ‘ĎmĲĄ MI¡ĎhČ qê¿Ł SĘ yĂwĘ ëŇ QĎŔ hŇ WĆ ‘ĞeăČ=hŇ mČ ÉwylĎ ’Ą CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ 11

MI¡ĎhČ qê¿Ł SĘ yĂwĘ MIĎŔhČ =l’Ć ynĂ lăĚ yTĂ hĞ wĲČ ÉynĂ C’Ä WĎ MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : r‘ĲĄsŁ wĘ 12

: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ hŇ E¡ĆhČ lodËŇ GĎhČ r‘ČiÌČ hČ yQĂęSĆř bĘŇ yJăĂ ynĂ ’ĎŔ ‘ČdăĄŇ oy yJĂ ť MkĳĆŇ ylĄ ‘ĞmĲĄ
ëŇ ¿Ąloh MIĎŔhČ yJăĂ ClkĳŇŁ yĎ âlă wĘ hŇ S¡Ď BĎ IČhČ =l’Ć bŇ ySËĂ hĎ lĘ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ CrăêĘ xĘ IČwČ 13

’năĎ=l’Č ÉhoĎhyĘ hŇ eąĎř’ĲĎ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ hoĎÁhyĘ=l’Ć C’Ä rĘqĘ IĂwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ r‘¡ĄsŁ wĘ 14

hŇ êăĎ’Č =yJĲĂř ’ř yqĳĂnĎ MDăĎ Cnyl¡Ą ‘Ď Nê¿ĄêĂ =l’Č wĘ hŇ EĆŔhČ Sy’ăĂ hĎ ÉSpĆŇ nĆÄBĘ hŇ dĎę bĘŇ ’Ň nĲŁ
MIĳĎhČ =l’Ć Chl¡Ě TĂ yĘwČ hŇ nĎŔ oy=tŇ ’Ć ÉC’WĘ IĂwČ : tĎŇ yWĲĂ ‘Ď êĎYĘ p¡ČŇ xĎ rS¿Ć ’ĞJĲČř hoĎŔhyĘ 15

hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ ’¿Ď rĘyĂ MySËĂ nĎ’ĞhĲĎ C’Ì rĘyIĲĂwČ : ojĲ ‘Ę EČmĂ MI¡ĎhČ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ 16

‘ČŁl¡ bĘŇ lĂ lodŔ GĎ gŇDăĎ ÉhoĎhyĘ NmąČ yĘwČ : MyrĲĂdĎŇ nĘ Cr¡DĘIĂwČ hoĎŔhylĲČ ÉxbČŇ zĆÄ=CxBĘ zĘIĂwČ b
: tŇ olĲ ylĄ hŇ S¿Ď ŁlSĘ C Mym¡Ă yĎ hŇ S¿Ď ŁlSĘ gŇDĎŔ hČ y‘ăĄmĘ BĂ ÉhnĎ oy yhąĂ yĘwČ hŇ nĳĎ oy=tŇ ’Ć
ytĂŇ ’Ň rĎqĎ ţ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ gĲĎŇDĎhČ y‘¡ĄUĘ mĂ wyhĳĎŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ nĎŔ oy lQăĄ jČ tĘŇ IĂwČ 2, 3

: ylĲĂ oq êĎ‘Ę m¿Č SĎ yêĂ ‘Ę C¡ČSĂ lo’Ë SĘ NTĆ BÌĆ mĂ ynĂ nĳĄ‘ĞIĲČwĲČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć ylËĂ hŇ rĎ~¿ĎmĂ
ìŇ yr¿ĆBĎ SĘ mĂ =lJĎ ynĂ bĳĄŇ bĘŇ sĲřŁ yĘ rh¡Ď nĎ wĘ MyUĂŔ yČ bŇ băČŇ lĘ BĂ ÉhlĎ CYmĘ ynĂ kąĄŇ ylĂ SĘ êČ wČ 4

ëŇ ’Č ť ìŇ ynĳĆy‘Ą dŇ gĆŇ eăĆmĂ yêĂ SĘ r¡ČgĘŇ nĂ yêĂ rĘmČŔ ’Ď ynăĂ’Ğ wĲČ : CrbĲĎŇ ‘Ď yl¿Č ‘Ď ìŇ yQ¡Ć gČŇ wĘ 5

Moh¡ êĘ SpĆŇ nĆŔ =dŇ ‘Č ÉMyĂmČÄ ynĂ CpąŇ pĎŇ ’Ğ : ìŇ SĲĆ dĘŇ qĎ lk¡ČŇ yhĄ =l’Ć TyBĂŔ hČ lĘ PŇ ysăĂ o’ 6

ZrĆ’ËĎhĎř yêĂ dĘŇ rČŔ yĎ ÉMyrĂhĎ ybąĄŇ YĘ qĂ lĘ : ySĲĂ ’Ň rŁ lĘ SCb¿Ň xĎ PŇ Cs¡ ynĂ bĳĄŇ bĘŇ sĲřŁ yĘ 7

PŇ FąĄ ‘ČtĘŇ hĂ BĘ : yhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yI¡ČxČ tŇ xČ èËČ mĂ l‘ČêÌČ wČ MlĳĎ o‘lĘ yd¡ĂŇ ‘ĞbĲČŇ hĎ yx¿Ć rĂř BĘ 8

lk¡ČŇ yhĄ =l’Ć ytĂŔ QĎ pĂŇ êĘ ÉìylĆÄ’Ą ’obąŇ êĎ wČ yêĂ rĘkĳĎŇ zĎ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć ySĂŔ pĘŇ nČ ÉylČ ‘Ď
ÉhdĎŇ oê loqąBĘ ynĂę ’Ğ wĲČ : CbŇ zĲŁ ‘ĞyĲČ MD¡ĎsĘ xČ ’wĘSĳĎ =ylĄ bĘŇ hČ Myr¡ĂUĘ SČ mĘ : ìŇ SĲĆ dĘŇ qĎ 9, 10

ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hoĲĎhylĲČ hŇ tĎŇ ‘¡ĎCSyĘ hŇ mĎ QĳĄSČ ’Ğ yêĂ rĘd¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ QĎŔ =hŇ xĎ BĘ zĘ’Ć 11

: hŇ SĲĎ BĎ IČhČ =l’Ć hŇ n¡Ď oy=tŇ ’Ć ’q¿ĄIĎwČ gŇDĳĎlČ
hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂ =l’Ć ëŇ ¿Ąl MCqË : rmĲŁ ’Ň lĄ tŇ yn¿ĂSĄ hŇ n¡Ď oy=l’Ć hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhÌĂ yĘwČ g, 2

rb¿ĄŇ DŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ’ĎŔ yrĂuĘ hČ =tŇ ’Ć ÉhĎ ylĆÄ’Ą ’rąĎqĘ CĂ hŇ lĳĎ odŇ GĘ hČ ry‘ăĂhĎ
hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ hŇ wĄęnĘ ynĲĂ wĘ hoĳĎhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂ =l’Ć ëŇ lĆ IËĄwČ hŇ nĎę oy MqĎ IăĎwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą 3

hlwdg=ry‘

Myrps bwrb Nk v.14 .yrq yqĂnĎ v.14 .g"dw b"d Nkw Pl’b ’eĎ’Ď ’"s v.14 .q"z ylŔVb ’"s v.12
ynĂbĄ bĘ osyĘ ’"s v.4 .b .rSĆ ’Ğ rybs v.14 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d Nkw yJąĂ ’"s ,w"Tdw T"d ,x"d ,b"d ,y"k
’lm hĎ yxĆyrĂBĘ ’"s v.7 .s"tw ’"d Nkw ZrĆ’ĎhĎ wĘ ’"s v.7 .’lm ynĂbĄ bĘ osyĘ ’"s v.6 .b"dw ’"d Nkw ’lm

.T"dw x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw
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4 ’obăŇ lĎ ÉhnĎ oy lxĆ IąĎwČ : MymĲĂ yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ ëŇ ¡ČlhĞmĲČ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉhlĎ odŇ GĘ =ry‘ĲĂ
hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂ wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č dŇ o‘ť rmČŔ ’Ň IŁ wČ É’rĎqĘ IĂwČ dŇ xĳĎ ’Ć Moyă ëŇ ¡ČlhĞmĲČ ry‘ĂŔ bĎŇ

5 CSă BĘ lĘ IĂwČ ÉMoY=C’rĘqĘ IĂwČ MyhĳĂ Łl’Ň BĲĄ hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂ yS¿Ą nĘ ’Č CnymËĂ ’Ğ IĲČwĲČ : tŇ kĆŇ jĲĎ hĘ nĆ
6 ÉMqĎ IĎÄwČ hŇ wĄŔnĘ ynĲĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć ÉrbĎŇ DĎhČ ‘GąČ IĂwČ : MeĲĎTČ qĘ =dŇ ‘Č wĘ Ml¡Ď odŇ GĘ mĂ MyuĂŔ WČ
7 q‘Ąę zĘIČwČ : rpĆŇ ’ĲĄ hĎ =l‘Č bŇ SĆ I¡ĄwČ qWČŔ skăČŇ yĘwČ wylĳĎ ‘ĎmĲĄ oê¡rĘDČ’Č rb¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ o’Ŕ sĘ JĂ mĂ

hŇ mĎÁ hĄ BĘ hČ wĘ MdĎÄ ’Ď hĲĎ rmĳŁ ’Ň lĄ wyl¡Ď dŇŁ gĘŇ C ëŇ lĆ UËĆ hČ M‘ČFÌČ mĂ hŇ wĄŔnĘ ynĲĂ BĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
: CêĲ SĘ yĂ=l’Č MyĂm¡ČC C‘Ŕ rĘyĂ=l’Čř hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ÉCm‘ĞTĘ yĂ=l’ĲČ N’Ň ~ęŁ hČ wĘ rqăĎBĎ hČ

8 hŇ qĳĎzĘxĎ BĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ=l’Ć C’¿ rĘqĘ yĂwĘ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ wĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ MyuĂę WČ Ciă JČ tĘŇ yĂwĘ
9 ‘ČdăĄŇ oy=ymĲĂ : MhĲĆ yjĄ kČŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ sm¡Ď xĎ hĲĆ =NmĂ C hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ Sy’Ă ť CbŇ SĚę yĎwĘ

10 ’rĘIąČwČ : dŇ bĲĄŇ ’Ň nŁ âl¿ wĘ oj¡ ’Č Nor¿xĞmĲĄ bŇ SËĎ wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Mx¡Č nĂ wĘ bŇ CSŔ yĎ
MyhĂę Łl’ĹhĲĎ MxĆ eăĎIĂwČ hŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ MJăĎ rĘDČmĂ CbŇ S¡Ď =yJĂ MhĆŔ yWĄ ‘ĞmăČ=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ

d hŇ n¡Ď oy=l’Ć ‘rČI¿ĄwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď âl¿ wĘ Mh¡Ć lĎ =tŇ oW‘ĞlĲČ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ ‘ËĎrĎhĲĎ =l‘Č
2 ÉhoĎhyĘ hŇ eąĎ’ĲĎ rmČę ’Ň IŁ wČ hoĎÁhyĘ=l’Ć lQĄÄjČ tĘŇ IĂwČ : olĲ rxČ I¡ĂwČ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘ăĎrĎ

xČ răŁ bĘŇ lĂ yêĂ mĘ D¡ČqĂ NJ¿Ą =l‘Č ytĂŔ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č ÉytĂŇ oyhĹ=dŇ ‘Č yrĂę bĎŇ dĘŇ hŇ zăĆ=’olhĞ
ÉMyĂjČÄ ’Č ëŇ rĆ’ąĆ MCxŔ rČwĘ NCeăxČ =l’Ąř ÉhêĎ’Č yJąĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎ yJăĂ hŇ SĎ ySĳĂ rĘêČ

3 yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ’n¿Ď=xqČ hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ =l‘Č Mx¡Ď nĂ wĘ dŇ sĆ xĆŔ =bŇ rČwĘ
4 : ëŇ lĲĎ hŇ rĎx¿Ďř bŇ T¡Ą yhĄ hĲČ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : yIĲĎxČ mĲĄ yt¡ĂŇ om bŇ oT¿ yJËĂ yeĂ UĳĆ mĂ
5 hŇ JĎę sĚ MSĎÁ olÄ žW‘Č IČwČ ry‘ĳĂlĎ MdĆŇ uăĆmĂ bŇ SĆ I¡ĄwČ ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ ÉhnĎ oy ’YąĄ IĄwČ
6 śNmăČ yĘwČ : ry‘ĲĂBĎ hŇ y¡ĆhĘ IĲĂ=hŇ mČ hŇ ’ĆŔ rĘyĂ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť l~ĄŔ BČ ÉhĎ yêĆÄ xĘ êČ bŇ SĆ IąĄwČ

oSŔ ’Ň rŁ =l‘Č É lYĄ tŇ oy¿hĘ lĲĂ hŇ nĎę oylĘ l‘ăČmĄ ű l‘Č IăČwČ NoyÂqĎ yqĲĂ MyhĂ Łl’Ĺţ=hoĲĎhyĘ
: hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ x¿Ď mĘ WĂ Noy¡qĎ yuĲĂ hČ =l‘Č hŇ nËĎ oy xm¿Č WĘ IĂwČ otĳŇ ‘ĎrĲĎmĄ ol¡ lř y~¿Ă hČ lĘ

7 Noy¡qĎ yuĲĂ hČ =tŇ ’Ć ëŇ ê¿Č wČ tŇ rĳĎxĽUĲĎ lĲČ rxČ è¡Č hČ tŇ ol¿ ‘ĞBĲČř tŇ ‘ČlČŔ oê ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ NmąČ yĘwČ
8 tŇ ySĂŔ yrĂxĞ ÉMydĂŇ qĎ xČ Crą MyhĂÁ Łl’Ĺ NmČÄ yĘwČ SmĆ èĆę hČ xČ răŁ zĘJĂ ű yhăĂ yĘwČ : SbĲĎŇ yIĂwČ

tŇ CmŔ lĎ ÉoSpĘŇ nČ=tŇ ’Ć l’ąČ SĘ IĂwČ PŇ QĳĎ ‘ČtĘŇ IĂwČ hŇ n¡Ď oy S’Ň r¿Ł =l‘Č SmĆ èËĆ hČ ëŇ ê¿Č wČ
9 bŇ T¿Ą yhĄ hĲČ hŇ nĎŔ oy=l’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : yIĲĎxČ mĲĄ yt¡ĂŇ om bŇ oT¿ rmĆ ’Ň ŁIěwČ

10 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ wĆmĲĎ =dŇ ‘Č yl¡Ă =hŇ rĎxĲĎ bŇ T¿Ą yhĄ rmĆ ’Ň ŁIěwČ NoyĳqĎ yuĲĂ hČ =l‘Č ì¡Ň lĘ =hŇ rĎxĲĎ
hwhy

,+rt Nkw =l’Č wĘ ’"sw ,d"ydw b"yd Nkw w‘Ŕ ry=l’Ä ’"s ,w"Tdw T"d ,x"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .g
.’qsp N’k Vy ’"sb v.4 .l’ăĄ n"b ,=l’ĲĄ ’"b ’"n ,’y‘gb =l’ĲĄ n"b ,’"b Nk v.2 .d .r"tw s"t ,‘"t
.w"dw g"d ,b"d Nkw hnŔ wyl l‘ămÉ lyÄw Nwyęqyq MyÁhl’ hwÄhy žNmyw ’"s v.6 .hrx¿Ď n"b ,hr¿Ďx ’"b ’"n v.4

.’"d Nkw tol‘ĞJČ ’"s v.7 .oly~Ă hČlĘ l"n v.6www.bibleist.ru
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oêĳlĘ DČgĂŇ âlă wĘ oB¡ êĎlĘ m¿Č ‘Ď=âlĲ rSËĆ ’Ğ NoyŔqĎ yuăĂhČ =l‘Č ÉêĎsĘ xČÄ hŇ ê¿Ď’Č hoĎęhyĘ
hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂř =l‘Čř sCxŔ ’Ď âlă ÉynĂ ’Ğ wĲČ : dŇ bĲĎŇ ’Ď hŇ lĎ yĘl¿Č =NbĂŇ C hŇ y¡ĎhĎ hŇ lĎ yĘl¿Č =NBĂ SĆ 11

MdĎę ’Ď oBÁ rĂ hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ mĲĂ žhBĄ rĘhČ HBĎÃ =SyĆ rSăĆ ’Ğ hŇ lĳĎ odŇ GĘ hČ ry‘ăĂhĎ
: hŇ BĲĎ rČ hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ C olŔ ’Ň mŁ WĘ lĂ onă ymĂ yĘ=NyBĲĄř É‘dČŇ yĎ=âlĲ rSąĆ ’Ğ

hkym
sŘ10 zx¿Ď ’Ď MtËĎŇ oy ym¿Ą yBĂ yêĂŔ SĘ rČUăŁ hČ ÉhkĎŇ ymĂ =l’Ć hŇ yĎęhĎ rSăĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ=rbČŇ DĘ ’

ÉC‘mĘ SĂ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ Nor¡mĘ SĲŁ =l‘Č hŇ z¿ĎxĎ =rSĆ ’Ğ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ 2

dŇ ‘ĄŔ lĘ ÉMkĆŇ BĎ hoąĂhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ğ žyhĂ ywĂ HâĳĎ lmĘ C ZrĆ’ăĆ ybĂŇ yS¡Ă qĘ hČ MQĎŔ JĚ MyUăĂ ‘Č
ëŇ r¡ČdĎŇ wĘ dŇ r¿ČyĎwĘ omĳ oqUĘ mĂ ’YăĄ yŁ ho¡ĎhyĘ hŇ e¿ĄhĂ =yJĲĂ : oSĲ dĘŇ qĎ lk¿ČŇ yhĄ mĄ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ 3

C‘uĳĎBČ tĘŇ yĂ Myq¡ĂmĎ ‘ĞhĲĎ wĘ wyêĎŔ xĘ êČ ÉMyrĂhĎ hĲĆ CimąČ nĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ =ytwmř b=l‘Č 4

ÉbqŁ ‘ĞyĲČ ‘SČ pąĆŇ BĘ : dŇ rĲĎomBĘ Myr¿ĂGĎmĚ MyĂm¡ČJĘ S’ĄŔ hĎ ynăĄjĘ mĂ ÉgnČ oDJČ 5

NorŔ mĘ SĲŁ É’olhĞ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ ‘SČ păĆŇ =ymĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ tŇ w’Ň F¡Ł xČ bĘŇ C tŇ ’Ň ŁzŔ=lJĎ
hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ y‘¿ĂlĘ NorËmĘ SĲŁ yê¿Ă mĘ WČ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ’ol¡ hĞ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ omă BĎ ÉymĂ C 6

hĎ ylăĆ ysĂ jĘ =lkĎŇ wĘ : hŇ QĲĆ gČŇ’Ğ hĎ yd¡ĆŇ sŁ ywĂ hĎ ynĆŔ bĎŇ ’Ğ ÉyGČlČ yêąĂ rĘGČhĂ wĘ MrĆkĳĎŇ y‘ĄFăĎ mČ lĘ 7

yJĂ ţ hŇ mĳĎ mĎ SĘ MyWăĂ ’Ď hĎ yB¡ĆYČ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ S’ĄŔ bĎŇ CpăŇ rĘvĎ yĂ ÉhĎ yeĆÄ nČtĘŇ ’Ć =lkĎŇ wĘ CêJČę yĚ
hŇ dăĎŇ jĘ sĘ ’Ć Ét’Ň zŁ =l‘Č : CbŇ CSĲ yĎ hŇ n¡Ď oz N¿ČntĘŇ ’Ć =dŇ ‘Č wĘ hŇ YĎ BĎŔ qĂ ÉhnĎ oz NąČntĘŇ ’Ć mĄ 8

lbĆŇ ’¡Ą wĘ MyeĂŔ êČJČ ÉdjĄ sĘ mĂ hŇ WąĆ ‘Ĺ’ĲĆ Morĳ‘Ď wĘ ll¡ yVř hŇ k¿ĎŇ lĘ y’Ą hŇ lĎ ylĂŔ y’Ą wĘ
‘gËČŇ nĎ hŇ dĎŔ ChyĘ=dŇ ‘Č Éh’Ď bĎÄ =yJĂ hĎ ytĳĆŇ oJmČ hŇ S¡Ď Cn’Ğ yJ¿Ă : hŇ nĲĎ‘ĞyĲČ tŇ on¿bĘŇ JĂ 9

CJĳ bĘŇ êĂ =l’Č ok¡Ň BĎ CdŇ yGĂŔ êČ =l’Č ÉtgČŇBĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=dŇ ‘Č yU¡Ă ‘Č r‘ČS¿Č =dŇ ‘Č 10

ryp¡ĂŇ SĎ tŇ bĆŇ S¿Ć oy MkËĆŇ lĎ yr¿ĂbĘŇ ‘Ă : ytř VlĲ pth rp¡ĎŇ ‘Ď hŇ rĎŔ pĘŇ ‘ČlĘ tŇ ybăĄŇ BĘ 11

tVb=hyr‘
’lb =NyBĄ n"b ,’"b Nk v.11 .’y‘g ’lb hwnyn n"b ,’"b Nk v.11 .’y‘gb =l‘ĲČ n"b ,’"b Nk v.11

PT‘thb wyYxw . m"x Nmysw hnmVw My‘br’ hnwy rpsd yqwsp Mwks v.11 .Nybă n"b ,NyBĲĄ ’"b ’"n ,’y‘g
Nk ,rpsw rps lk Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .’rds ’lw ’qsp ’l hyb tylw .]+x +b hnwy[ yVpn yl‘

.+’ +g Nyy‘ : ’qsp hnwy rpsb Vy y"k Myrps lkb lb’ : h hrsmb rsmn
The number of the verses of the book of Jonah is 48; and the sign is, m"x. And its middle
point is, When my soul fainted within me [Jonah 2:8]. And there is in it neither peseq
nor seder. And there should be left a space of 3 lines between each book; so according
to the Massorah in Ar. Or. 16; but in all the manuscripts there is a peseq in the book of
Jonah; see [Jonah 3:1].
,yrq llĎ oS ,bytk llĎ ySĄ v.8 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ytĄmĽBĎ ’"sb ,yrq ytĄmĽBĎ bytk ytĄomBĎ v.3 .’
.‘"t Nk CSlĎ jČ tĘ hĂ l"Yw ,yrq ySĂ lĎ jČ tĘ hĂ ,bytk yêĂ SĘ lĎ jČ tĘ hĂ v.10 .’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk llĎ oS ’"sb
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1:12—3:2 hkym 881

xu¿ČyĂ lYĆ’ĄŔ hĎ tŇ yBăĄ ÉdjČ sĘ mĂ NnĎŔ ’ĞYĲČ tŇ bĆŇ SăĆ oy Éh’Ď YĘ yĲĎ âlą tŇ SĆ bĳŇŁ =hŇ yĎrĘ‘Ć
12 tŇ ’ăĄ mĄ É‘rĎ dŇ rČyąĎ=yJĲĂ tŇ orĳmĎ tŇ bĆŇ SăĆ oy bŇ oT¡ lĘ hŇ lĲĎ x¿Ď =yJĂ : otĲŇ DĎmĘ ‘Ć MJ¡Ć mĂ
13 SykĳĂŇ lĎ tŇ bĆŇ SăĆ oy SkĆŇ r¡ĆlĎ hŇ bËĎŇ JĎ rĘUĆ hČ MtÌŇŁ rĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ r‘ČS¡Č lĘ hoĎŔhyĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ y‘¿ĄSĘ jĂ C’¡ YĘ mĘ nĂ ëŇ b¿ĎŇ =yJĂ NoIŔYĂ =tŇ bČŇ lĘ É’yhĂ tŇ ’Ň F¿Ď xČ tŇ ySĂÄ ’Ň rĄ
14 yk¡ĄŇ lĘ mČ lĘ bŇ zĎŔkĘŇ ’Č lĘ ÉbyzĂkĘŇ ’Č yêąĄBĎ tŇ GĳČ tŇ SĆ răĆom l‘¡Č MyxĂŔ CQSĂ ynăĂêĘ êĂ ÉNkĄŇ lĎ
15 ’ob¡Ň yĎ MQ¿Ď dĚŇ ‘Ğ=dŇ ‘Č hŇ SĳĎ rĄmĲĎ tŇ bĆŇ S¡Ć oy ëŇ lĎŔ ybĂŇ ’ăĎ ÉSrĄIŁ hČ dŇ ‘ęŁ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
16 ÉëtĄŇ xĎ rĘqĎ ybĂŇ xąĂ rĘhČ ëŇ yĂgĳĎŇ Cn‘ĞêĲČ yn¡ĄBĘ =l‘Č yEĂgŔŁ wĎ yxăĂ rĘqĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ dŇ ob¿Ň JĘ
b ‘r¡Ď ylĄ ‘Ğp¿ŇŁ C NwĆ’ËĎ=ybĄŇ SĘ xĲŁ yohÌ : ëŇ UĲĄ mĂ Cl¡ gĎŇ yJ¿Ă rSĆ eĆŔ JČ
2 CdąŇ mĘ xĲĎ wĘ : MdĲĎŇ yĎ l’¡Ą lĘ =SyĆ yJ¿Ă hĎ CWŔ ‘ĞyĲČ ÉrqĆBÄŁ hČ ro’ą BĘ MtĳĎŇ obŇ JĘ SĘ mĂ =l‘Č

: otĲŇ lĎ xĞ nĲČ wĘ Sy’¡Ă wĘ otŔ ybĄŇ C rbĆŇ GăĆ ÉCqSĘ ‘ĲĎwĘ C’WĳĎ nĎ wĘ Myê¡Ă bĎŇ C ClzĎŔgĎŇ wĘ ÉtodŇ WĎ
3 hŇ x¿Ď jĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č bŇ SËĄ xŁ yn¿ĂnĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ

ÉCkŇ lĘ tĲĄŇ âlą wĘ MkĆę ytĄŇ rĲŁ ’Ň CĘYČ MèĎÁ mĂ CSymĂÄ tĎŇ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ hŇ ‘ĳĎrĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ
4 lSĎę mĎ MkăĆŇ ylĄ ‘Ğ ’vÌĎ yĂ ’ChÁ hČ MoIÄBČ : ’yhĲĂ hŇ ‘¡ĎrĎ tŇ ‘¿Ą yJËĂ hŇ mĎŔ or

SymăĂ yĎ ëŇ y’Ą ť rymĳĂ yĎ yU¡Ă ‘Č qlĆ x¿Ą CnDĚŔ SČ nĘ dŇ odăŇ SĎ ÉrmČ ’Ď ÉhyĎhĘ nĲĂ yhąĂ nĘ hŇ hĎÄ nĎ wĘ
5 lbĆŇ x¡Ć ëŇ yl¿Ă SĘ mČ ìŔ lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl ÉNkĄŇ lĎ : qQĲĄ xČ yĘ Cnyd¡ĄŇ WĎ bŇ b¿ĄŇ oSlĘ ylĂŔ
6 âl¿ hŇ QĆ ’ĄŔ lĎ CpŇ FăĂ yČ=âlĲ NCpĳŇ yFĂ yČ CpŇ F¡Ă êČ =l’Č : hoĲĎhyĘ lh¡Č qĘ BĂ lrĳĎogŇBĘ
7 hŇ QĆ ’¡Ą =M’Ă hoĎŔhyĘ xČ Cră ÉrYČ qĎ hĞ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=tŇ yBĲĄ rCmă ’Ď hĆ : tŇ oUĲ lĂ JĘ gŇi¡Č yĂ
8 ÉyUĂ ‘Č lCmę tĘŇ ’Ć wĘ : ëŇ lĲĄ oh rS¿Ď IĎhČ M‘¡Ă CbŇ yTĂŔ yyĄ yrČÄ bĎŇ dĘŇ ’olą hĞ wylĳĎlĎ ‘ĞmĲČ

yb¡ĄŇ CS xTČ BĆŔ MyrăĂbĘŇ ‘Ł mĄ NCTĳ SĂ pĘŇ êČ rdĆŇ ’¡Ć hŇ mĎŔ lĘ WČ lCUă mĂ MmĄŔ oqyĘ bŇ yăĄo’lĘ
9 Cx¿ qĘ êĂ hĎ ylĆŔ lĎ ‘ĲŁ É l‘ČmĄ hĎ ygĳĆŇ nĚ‘ĞêĲČ tŇ yB¡ĄmĂ NCSŔ rĘgăĎŇêĘ ÉyUĂ ‘Č ySąĄ nĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ

10 hŇ ’ËĎ mĘ TĎ rCb¿Ň ‘ĞBĲČ hŇ xĳĎ CnUĘ hČ tŇ ’Ň z¡Ł =âl yJ¿Ă CkŔ lĘ C CmCqă : MlĲĎ o‘lĘ yr¡ĂdĎŇ hĞ
11 PŇ FăĂ ’Č bŇ EĄŔJĂ rqĆSăĆ wĎ ÉxČ CrÄ ëŇ ¿ĄlhŁ Sy’ĂÂ=Cl : ZrĲĎmĘ nĂ lbĆŇ x¿Ć wĘ lB¡Ą xČ êĘ
12 bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ PŇ sÁŁ ’Ĺ’ĲĆ PŇ sÄŁ ’Ď : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ PŇ yF¡Ă mČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ rkĳĎŇ èĄ lČ wĘ NyĂI¡ČlČ ìŔ lĘ

hŇ rĳĎYĘ BĎ N’Ň YăŁ JĘ Cem¡Ć yWĂ ’Ğ dŇ xČ y¿Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ÉZBĄ qČ ’Ğ ZBąĄ qČ ëŇ QĎę JĚ
13 MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉZrĄjŁ hČ hŇ ląĎ ‘Ď : MdĲĎŇ ’Ď mĲĄ hŇ nĎm¡Ć yhĂ êĘ orŔ bĘŇ DĲĎhČ ëŇ otăŇ BĘ ÉrdĆŇ ‘ĄÄ JĘ

ho¡ĎhywĲČ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉMJĎ lĘ mČ rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ obĳŇ C’YĘ IăĄwČ r‘ČS¡Č CrbŔŁ ‘ĞIĲČwĲČ ÉCYrĘjĲĎ
g yn¡ĄyYĂ qĘ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ySăĄ ’Ň rĎ É’nĎ=C‘mĘ SĂ rmČę ’Ł wĲĎ : MSĲĎ ’Ň rŁ BĘ
2 bŇ oT¡ y’Ą nĘŁW¿ : TjĲĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ MkĆŔ lĎ ’olă hĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ

ybh’w
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rSăĆ ’Ğ wĲČ : MtĲĎŇ omYĘ ‘Č l‘¿ČmĄ Mr¡Ď’Ą SĘ C MhĆŔ ylĄ ‘ĞmĲĄ ÉMrĎo‘ yląĄ zĘGŁ hŇ ‘ĎrĎ ybĄŇ hĞ’ăŁ wĘ 3

Mh¡Ć ytĄŇ mĲŁ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ CTySĂŔ pĘŇ hĂ MhăĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ ÉMrĎo‘wĘ ůyUĂ ‘Č r’ăĄ SĘ ÈClkĘŇ ’ĲĎ
Cqă ‘ĞzĘyĂ z’Ď ť : tŇ xČ QĲĎ qČ ëŇ ot¿Ň BĘ rW¡Ď bĎŇ kĘŇ C ryiĂŔ BČ rSăĆ ’Ğř JĲČ ÉCWrĘpĲĎŇ C Cx~ĳĄjĂ 4

rS¿Ć ’ĞJĲČ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉMhĆ mĄ wynąĎjĎ rêĄÄ sĘ yČwĘ MtĳĎŇ o’ hŇ n¡Ć‘ĞyĲČ âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć
My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ C‘r¡ĄhĄ 5

ÉrSĆ ’Ğ wĲČ MolŔ SĎ C’ă rĘqĲĎ wĘ ÉMhĆ yeĄSĂ BĘ MykąĂŇ SĘ eĲŁ hČ yUĳĂ ‘Č=tŇ ’Ć My‘ăĂtĘŇ UČ hČ
ÉMkĆŇ lĎ hŇ lĎ yĘląČ NkĄÂ lĎ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ wyl¡Ď ‘Ď CS¿ DĘqĂ wĘ MhĆŔ yjĂ =l‘Č NêăĄ yĂ=âlĲ 6

rd¿ČŇ qĎ wĘ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č ÉSmĆ èĆÄ hČ hŇ ’Ď bąĎŇ C MsĳŁ uĘ mĂ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ k¿ĎŇ SĘ xĎ wĘ NozŔxĎ mĲĄ
Mp¡ĎŇ WĎ =l‘Č CT¿ ‘Ď wĘ MymĂŔ sĘ uăŁ hČ ÉCrpĘŇ xĲĎ wĘ MyzĂęxŁ hČ CSbăŇŁ C : MoIĲhČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ 7

xČ Cră=tŇ ’Ć ÉxČ kÄŁ ytĂŇ ’Ň ląĄ mĎ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ MlĎę C’wĘ : MyhĲĂ Łl’Ĺ hŇ n¡Ą‘ĞmĲČ Ny’¿Ą yJËĂ MQĳĎ JĚ 8

: otĲŇ ’Ň FĎ xČ l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ CĲ o‘Ŕ SĘ jĂ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ dŇ yGąĂhČ lĘ hŇ rĳĎCbŇ gĘŇ C Tj¡Ď SĘ mĂ C hoĎŔhyĘ
tŇ yBăĄ yn¡ĄyYĂ qĘ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ ÉySĄ ’Ň rĎ tŇ ’Ň Łzę ’năĎ=C‘mĘ SĂ 9

NoI¡YĂ hŇ n¿ĆBŁ : CSuĲĄ‘Č yĘ hŇ r¡ĎSĎ yĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ TjĎŔ SĘ mĂ MybăĂŇ ‘ĞtĲČŇ mĞhĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 10

ÉhĎ ynĆÄhĞkĲŇŁ wĘ CTjęŁ SĘ yĂ dŇ xČ SăŁ BĘ ű hĎ ySăĆ ’Ň rĎ : hŇ lĲĎ wĘ‘ČBĘ MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ MymĳĂ dĎŇ BĘ 11

rmŔŁ ’Ň lĄ Cn‘ăĄèĎ yĂ ÉhoĎhyĘ=l‘Č wĘ CmsĳŁ qĘ yĂ PŇ sĆ kăĆŇ BĘ hĎ y’¡ĆybĂŇ nĘ C CrŔ oy ryxăĂ mĘ BĂ
NoI¡YĂ MkĆŔ lĘ lČ gĘŇBĂ ÉNkĄŇ lĎ : hŇ ‘ĲĎrĎ Cnyl¡Ą ‘Ď ’ob¿Ň tĎŇ =âlĲ CnBĄŔ rĘqĂ BĘ ÉhoĎhyĘ ’olą hĞ 12

: r‘Č yĲĎ tŇ om¿ bĎŇ lĘ tŇ yĂB¡Č hČ rh¿Č wĘ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ NyIăĂ‘Ă ÉMĂlČÄSĎ CrĲywĂ SrĳĄxĎ tĲĄŇ hŇ dăĆŇ WĎ
hoąĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rhăČ hŇ yĆhĘ yĲĂţ MymĂę IĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ ű hŇ yăĎhĎ wĘ d
: MyUĲĂ ‘Č wyl¡Ď ‘Ď Cr¿hĞ nĲĎ wĘ tŇ o‘ĳbĎŇ GĘ mĂ ’Ch¡ ’v¿Ď nĂ wĘ MyrĂŔ hĎ hĲĆ S’Ň răŁ BĘ ÉNokŇ nĎ
ÉtyBĄ =l’Ć wĘ hoĎęhyĘ=rhČ =l’Ć hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ ű CkăŇ lĘ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ MyBĂę rČ MyăĂoG CkÂ lĘ hĲĎ wĘ 2

’YăĄêĄ ÉNoI~Ă mĂ yJąĂ wytĳĎŇ xŁ rĘ’ĲŁ BĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ wĘ wykĎŔ rĎDĘmĂ ÉCnrĄÄ oywĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yhăĄŁl’Ĺ
xČ ykËĂŇ ohwĘ MyBĂŔ rČ MyUăĂ ‘Č NyBĄ ť TpČę SĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C hŇ rĎŔ otŇ 3

ÉMhĆ ytĄŇ tĲŇŁ ynĂ xĞ wĲČ MyêĂę ’Ă lĘ MhĆÁ ytĄŇ bĲŇŁ rĘxČ CtÄ êĘ kĂŇ wĘ qoxĳ rĎ=dŇ ‘Č Mym¡Ă YĚ‘Ğ My¿ĂogŇlĘ
: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ dŇ o‘¡ NCd¿Ň mĘ lĘ yĂ=âlĲ wĘ bŇ rĆxĆŔ ÉyoG=l’Ć yoGą C’ÂWĘ yĂ=âlĲ tŇ orŔ mĄ zĘmČ lĘ
ypËĂŇ =yJĂ dŇ yrĳĂxĞmĲČ Ny’ăĄwĘ ot¡Ň nĎ’Ą êĘ tŇ xČ t¿ČŇ wĘ onËpĘŇ GČ tŇ xČ êÌČ Sy’ăĂ Cbę SĘ yĲĎwĘ 4

sŘ11 wyhĳĎŁl’Ĺ MSăĄ BĘ Sy’¡Ă Ckě lĘ yĲĄ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lJĎ yJĂ ť : rBĲĄ DĂ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ 5

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=MSĲĄ BĘ ëŇ ËĄlnĄ CnxĘ nČę ’Ğ wĲČ
Mwyb
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6 hŇ YĎ BĳĄ qČ ’Ğ hŇ x¡Ď DĎeĂ hČ wĘ hŇ ‘ĎŔ lĄ ~ăŁ hČ ÉhpĎŇ sĘ ’ĲŁ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÁ hČ MoIÄBČ
7 yogăŇlĘ hŇ ’¡Ď lĎ hĞ eĲČhČ wĘ tŇ yrĂŔ ’Ą SĘ lĂ Éh‘ĎlĄ ~ĲŁ hČ =tŇ ’Ć yêąĂ mĘ WČ wĘ : ytĂŇ ‘ĲŁ rĄhĞ rS¡Ć ’Ğ wĲČ

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ ê¡Ď ‘ČmĲĄ NoIŔYĂ rhăČ BĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ hoąĎhyĘ ëŇ lČÄmĎ C MCYĳ‘Ď
8 hŇ ’Ďę bĎŇ C hŇ tĳĆŇ ’Ň êĄ ìŇ ydăĆŇ ‘Ď NoI¡YĂ =tŇ BČ lpĆŇ ‘ËŁ rdĆŇ ‘Ąę =lDČgĘŇmĂ hŇ êăĎ’Č wĘ
9 y‘Ă yr¡ĂtĎŇ hŇ UĎ l¿Ď hŇ êĎě ‘Č : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=tŇ b¿ČŇ lĘ tŇ kĆŇ l¡Ć mĘ mČ hŇ nĎŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉhlĎ SĎ mĘ UĆ hČ

: hŇ dĲĎŇ lĄ oIĲJČ lyx¡Ă ëŇ q¿ĄyzĂxĹhĲĆ =yJĂ dŇ bĎŔ ’Ď ÉëYĄ‘Ğoy=M’ĲĂ ëŇ BĎę =Ny’ĲĄ ëŇ lĆ măĆ hĞ ‘ČrĳĄ
10 êĘ nĘ kăČŇ SĎ wĘ hŇ yĎÁrĘuĂ mĂ y’ĂÄ YĘ tĲĄŇ žhêĎ‘Č yJăĂ hŇ dĳĎŇ lĄ oIĲJČ NoI¡YĂ =tŇ BČ yxĂ gËŇŁ wĎ ylĂ CxÌ

PŇ J¡Č mĂ hoĎŔhyĘ ëŇ ăĄl’Ď gĘŇ yĂ MSĎ ť ylĂ YĄŔ eĎêĂ MSăĎ É lbĆŇ BĎ =dŇ ‘Č tŇ ’Ň bąĎŇ C hŇ dĆę vĎ BČ
11 zxČ t¿ČŇ wĘ PŇ nĎŔ xĹêĲĆ MyrăĂmĘ ’ĲŁ hĎ MyBĳĂ rČ MyăĂoG ëŇ yĂl¡Č ‘Ď Cp¿Ň sĘ ’Ć nĲĆ hŇ êËĎ ‘Č wĘ : ëŇ yĂbĲĎŇ yĘ’ĲŁ
12 otĳŇ YĎ ‘Ğ Cnyb¡ĂŇ hĄ âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ ÉC‘dĘŇ yĲĎ âlą hŇ UĎ hĄę wĘ : CnynĲĄy‘Ą NoI¡YĂ BĘ
13 MyWąĂ ’Ď ëŇ nĄÂrĘqČ =yJĲĂ NoIęYĂ =tŇ bČŇ ySĂ odăŇ wĎ ymĂ CqÌ : hŇ nĎrĘGĲŁ rym¿Ă ‘ĎJĲĆ MY¡Ď BĘ qĂ yJ¿Ă

yêąĂ mĘ rČxĞhĲČ wĘ MyBĳĂ rČ MyUăĂ ‘Č tŇ ou¡ dĂŇ hĞ wĲČ hŇ SĎŔ CxnĘ MyWăĂ ’Ď ÉëyĂtČÄ sŁ rĘpČŇ C É lzĆrĘBČ
14 =tŇ bČŇ ydăĂŇ dĘŇ GŁ tĘŇ êĂ ÉhêĎ‘Č : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ Nod¿Ň ’ĞlĲČ Ml¡Ď yxĄ wĘ M‘ĎŔ YĘ BĂ ÉhoĎhylĲČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Tp¿ĄŇ SŁ tŇ ’¡Ą yxĂŔ QĘ hČ =l‘ĲČ CJă yČ ÉTbĆŇ èĄÄ BČ CnylĳĄ‘Ď MWăĎ roY¡ mĎ dŇ CdŔ GĘ
h ypăĄŇ lĘ ’Č BĘ ÉtoyhĘ lĲĂ Éry‘Ă YĎ hŇ tĎŇ rĎę pĘŇ ’Ć MxĆ lăĆ =tŇ yBĲĄ hŇ êĎÂ’Č wĘ

MdĆŇ u¡ĆmĂ wyt¿ĎŇ ’Ł YĎ omC l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ lS¡Ą om tŇ oy¿hĘ lĲĂ ’YĄŔ yĄ ylăĂ ÉìUĘ mĂ hŇ dĎŔ ChyĘ
2 NCb¡Ň CSyĘ wyxĎŔ ’Ć rtĆŇ yăĆwĘ hŇ dĎŇ lĳĎ yĎ hŇ d¡ĎŇ lĄ oy tŇ ‘¿Ą=dŇ ‘Č MnĄŔ êĘ yĂ NkăĄŇ lĎ : MlĲĎ o‘ ym¿Ą ymĂ
3 hoăĎhyĘ MS¡Ą No’ě gĘŇBĂ hoĎŔhyĘ z‘ăŁ BĘ Éh‘ĎrĎwĘ dŇ mČę ‘Ď wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l‘Č
4 Molĳ SĎ hŇ z¡Ć hŇ y¿ĎhĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ =ysĄ pĘŇ ’Č =dŇ ‘Č lD¡ČgĘŇ yĂ hŇ ê¿Ď ‘Č=yJĲĂ CbŇ SĎě yĎwĘ wyhĳĎŁl’Ĺ

ÉwylĎ ‘Ď CnmąŁ qĄhĞ wĲČ CnytĄŔ nŁ mĘ rĘ’Č BĘ ÉërŁ dĘŇ yĂ ykąĂŇ wĘ CnYĄę rĘ’Č bĘŇ ’obăŇ yĎ=yJĲĂ ű rCèă ’Č
5 bŇ rĆxĆŔ BČ ÉrCè’Č ZrĆ’ąĆ=tŇ ’Ć C‘ÂrĎwĘ : MdĲĎŇ ’Ď yk¿ĄŇ ysĂ nĘ hŇ n¡ĎmŁ SĘ C My‘ĂŔ rŁ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ

yk¿ĂŇ wĘ CnYĄŔ rĘ’Č bĘŇ ’obăŇ yĎ=yJĲĂ rCèŔ ’Č mĲĄ É ly~Ă hĂ wĘ hĎ yxĳĆtĎŇ pĘŇ BĂ dŇ r¡Ł mĘ nĂ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć wĘ
: CnlĲĄ CbŇ gĘŇBĂ ëŇ r¡Ł dĘŇ yĂ

6 hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ É lTČ JĘ MyBĂŔ rČ MyUăĂ ‘Č ÉbrĆqĆÄ BĘ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ű hŇ yăĎhĎ wĘ
yn¿ĄbĘŇ lĂ lx¡Ą yČyĘ âl¿ wĘ Sy’ĂŔ lĘ ÉhCĆqČ yĘ=âlĲ rSąĆ ’Ğ bŇ WĆ ‘ĳĄ=ylĄ ‘Ğ Myb¡ĂŇ ybĂŇ rĘJĂ

7 MyBĂŔ rČ MyUăĂ ‘Č ÉbrĆqĆÄ BĘ MyĂęoGBČ bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ tŇ yrĂÄ ’Ą SĘ žhyĎhĎ wĘ : MdĲĎŇ ’Ď
rbËČŇ ‘Ď=M’Ă rSÌĆ ’Ğ N’Ň YĳŁ =yrĄdĘŇ ‘ĆBĘ ryp¡ĂŇ kĘŇ JĂ r‘Č yČŔ tŇ omă hĞbČŇ BĘ ÉhyĄrĘ’Č JĘ

8 ìŇ yb¡ĆŇ yĘ’ĲŁ =lkĎŇ wĘ ìŇ yrĳĆYĎ =l‘Č ì¡Ň dĘŇ yĲĎ Mr¿Ł êĎ : ly~ĲĂ mČ Ny’¿ĄwĘ PŇ r¡ČTĎ wĘ sm¿Č rĎwĘ
wtrky
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yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ =MoIĲbČŇ hŇ yąĎhĎ wĘ : CtŇ rĲĄJĎ yĂ 9

ìŇ YĳĆrĘ’Č yrăĄ‘Ď yê¡Ă rČkĘŇ hĂ wĘ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ JĘ rĘmČ yê¡Ă dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ ìŇ BĳĆ rĘuĂ mĂ ìŇ ys¡ĆCs 10

âl¿ Myn¡ĂnĘ o‘Ĳ mĘ CĲ ìŇ dĳĆŇ IĎmĂ Myp¡ĂŇ SĎ kĘŇ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ : ìŇ yrĲĆYĎ bĘŇ mĂ =lJĎ yê¡Ă sĘ rČhĲĎ wĘ 11

hŇ w¿ĆxĞêĲČSĘ tĂŇ =âlĲ wĘ ìŇ BĳĆ rĘuĂ mĂ ìŇ yt¡ĆŇ obŇ ~ĄmČ C ìŇ ylËĆ ysĂ pĘŇ yêÌĂ rČkĘŇ hĂ wĘ : ëŇ lĲĎ =CyhĘ yĲĂ 12

yê¡Ă dĘŇ mČ SĘ hĂ wĘ ìŇ BĳĆ rĘuĂ mĂ ìŇ yr¡ĆySĄ ’Ğ yê¿Ă SĘ tČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ ydĲĆŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ lĘ dŇ o‘¡ 13

: C‘mĲĄ SĎ âl¿ rS¡Ć ’Ğ MyĳĂoGhČ =tŇ ’Ć Mq¡ĎnĎ hŇ mËĎ xĄ bĘŇ C PŇ ’ÌČ BĘ ytĂŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : ìŇ yrĲĆ‘Ď 14

=tŇ ’Ć bŇ yrăĂ MCqť rmĳĄ’Ł ho¡ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ’nĎě=C‘mĘ SĂ w
hoĎŔhyĘ bŇ yrăĂ=tŇ ’Ć ÉMyrĂhĎ C‘ąmĘ SĂ : ìŇ lĲĆ oq tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ hŇ nĎ‘Ę m¿Č SĘ tĂŇ wĘ MyrĂŔ hĎ hĲĆ 2

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=M‘Ă wĘ oUŔ ‘Č=M‘Ă ÉhoĎhylĲČ bŇ yrąĂ yJăĂ ZrĆ’ĳĎ ydĄŇ sĘ măŁ Myn¡ĂtĎŇ ’Ą hĲĎ wĘ
yJąĂ : ybĲĂŇ hŇ n¿Ą‘Ğ ìŇ ytĳĂŇ ’Ą lĘ hĆ hŇ măĎ C ì¡Ň lĘ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď=hŇ mĆ yUËĂ ‘Č : xJĲĎ wČtĘŇ yĂ 3, 4

ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ xlăČ SĘ ’Ć wĲĎ ìŇ ytĳĂŇ ydĂŇ jĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ C MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉìytĂÄ lĂ ‘ĹhĲĆ
ëŇ lĆ măĆ ÉqlĎ BĎ Z‘Čę IĎ=hŇ mČ É’nĎ=rkĎŇ zĘ yUĂę ‘Č : MyĲĎrĘmĂ C Nr¿Ł hĞ’ĲČ hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć 5

lGĎŔ lĘ GĂ hČ =dŇ ‘Č ÉMyFĂ èĂ hČ =NmĂ ro‘ĳBĘ =NBĆ M‘ăĎlĘ BĂ ot¡Ň ’Ł hŇ n¿Ď‘Ď=hŇ mĆ C bŇ ’ĎŔ om
MorĳmĎ yhăĄŁl’Ň lĲĄ PŇ J¡Č ’Ă hoĎŔhyĘ MDăĄqČ ’Ğ ÉhUĎ BČ : hoĲĎhyĘ tŇ oq¿ dĘŇ YĂ tŇ ‘ČD¡Č N‘ČmČě lĘ 6

ypăĄŇ lĘ ’Č BĘ ÉhoĎhyĘ hŇ YąĆrĘyĂhĞ : hŇ nĲĎSĎ yn¿ĄBĘ Myl¡Ă gĎŇ‘ĞBĲČ tŇ olŔ o‘bĘŇ CemăĆ DĘqČ ’ĞhĲČ 7

yn¡ĂTĘ bĂŇ yr¿ĂjĘ y‘ĂŔ SĘ jĂ ÉyrĂokŇ BĘ NêąĄ’Ć hČ NmĆ SĳĎ =ylĄ xĞ nĲČ tŇ ob¡Ň bĘŇ rĲĂBĘ MylĂŔ y’Ą
ìę UĘ mĂ SrăĄoD hoĎÂhyĘ=hŇ mĲĎ C bŇ oFĳ =hŇ mČ Md¡ĎŇ ’Ď ìËŇ lĘ dŇ yG¿ĂhĂ : ySĲĂ pĘŇ nČ tŇ ’Ň F¿Č xČ 8

: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ=M‘Ă tŇ kĆŇ l¡Ć ‘Čn¿ĄYĘ hČ wĘ dŇ sĆ xĆŔ tŇ bČŇ hĞ’ăČ wĘ ÉTjĎ SĘ mĂ tŇ oWą ‘Ğ=M’Ă yJăĂ
ìŇ mĳĆ SĘ hŇ ’ăĆ rĘyĂ hŇ I¡ĎSĂ CtŇ wĘ ’rĎŔ qĘ yĂ ry‘ăĂlĎ ÉhoĎhyĘ loqą 9

‘SČ rĳĆ tŇ or¡YĘ ’ĲŁ ‘SĎŔ rĎ tŇ yBăĄ ÉS’Ă hČ dŇ o‘ę : HdĲĎŇ ‘Ď yĘ ym¿Ă C hŇ F¡Ć mČ C‘¿mĘ SĂ 10

: hŇ mĲĎ rĘmĂ yn¿ĄbĘŇ ’Č syk¡ĂŇ bĘŇ C ‘SČ rĳĆ ynĄzĘ’Ň măŁ BĘ hŇ J¡Ć zĘ’Ć hČ : hŇ mĲĎ C‘zĘ Noz¡rĎ tŇ p¿ČŇ y’Ą wĘ 11

hŇ I¿ĎmĂ rĘ Mn¡Ď oSlĘ C rqĆSĳĎ =CrBĘ DĂ hĎ yb¡ĆŇ SĘ yĲŁ wĘ smĎŔ xĎ C’ă lĘ mĲĎ ÉhĎ yrĆÄ ySĂ ‘Ğ rSąĆ ’Ğ 12

hŇ êąĎ’Č : ìŇ tĲĆŇ ’Ň FŁ xČ =l‘Č Mm¡Ą SĘ hČ ìŇ tĳĆŇ oJhČ ytĂŇ ylăĄ xĹhĲĆ yn¡Ă’Ğ=MgČŇ wĘ : MhĲĆ ypĂŇ BĘ 13, 14

rS¿Ć ’Ğ wĲČ TylĂŔ pĘŇ tČŇ âlă wĘ ÉgiĄ tČŇ wĘ ìŇ BĳĆ rĘqĂ BĘ ì¡Ň xĞSĘ yĆwĘ ‘BĎŔ WĘ tĂŇ âlă wĘ É lkČŇ ’Ň tŇŁ
ÉtyĂzČÄ=ëŇ rĲŁ dĘŇ tĂŇ hŇ êąĎ’Č roYĳqĘ tĂŇ âlă wĘ ‘r¡ČzĘtĂŇ hŇ ê¿Ď’Č : NêĲĄ’Ć bŇ rĆx¿ĆlČ TQ¡Ą pČŇ êĘ 15

yrĂę mĘ ‘Ď tŇ ouă xĚ rUĄÂêČSĘ yĂwĘ : NyĂIĲĎ=hŇ êĆSĘ tĂŇ âl¿ wĘ Sor¡ytĂŇ wĘ NmĆ SĆŔ ëŇ Csă tĎŇ =âlĲ wĘ 16

ìÁ tĘŇ ’ĲŁ yêĂÄ êĂ žN‘ČmČ lĘ MtĳĎŇ oY‘ĞmĲŁ BĘ Ck¡Ň lĘ êĲĄ wČ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č =tŇ ybĲĄŇ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ É lkŇŁ wĘ
: C’vĲĎ êĂ yU¡Ă ‘Č tŇ j¿Č rĘxĆ wĘ hŇ qĎŔ rĄSĘ lĂ ÉhĎ ybĆÄ SĘ yĲŁ wĘ hŇ UĎę SČ lĘ

yll’
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7:1—20 hkym 885

z loJă SĘ ’Ć =Ny’ĲĄ ryYĳĂBĎ tŇ Łl¡ lĘ ‘ĲŁ JĘ ZyĂqČŔ =yjĄ sĘ ’Ď JĘ ÉytĂŇ yyĂÄhĎ yJąĂ ylĂę ylČ lĘ ’ăČ
2 rS¿Ď yĎwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =NmĂ ÉdysĂ xĎ dŇ bąČŇ ’Ď : ySĲĂ pĘŇ nČ hŇ t¿ĎŇ CĘ’Ă hŇ r¡ĎCJBĂ lokŔ ’ĹlĲĆ

: MrĆxĲĄ CdŇ CY¿ yĎ Chyx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć Sy’¿Ă CbŇ rŔŁ ’ĹyĲĆ MymăĂ dĎŇ lĘ ÉMQĎ JĚ NyĂ’ĳĎ Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ
3 lodę GĎhČ wĘ MCQĳ èĂ BČ Tp¡ĄŇ èŁ hČ wĘ l’ĄŔ SŁ rvăČ hČ bŇ yTĂŔ yhĄ lĘ ÉMyĂjČÄ JČ ‘rąČhĎ =l‘Č
4 hŇ kĳĎŇ CsUĘ mĂ rS¡Ď yĎ qdĆŇ xĄŔ JĘ MbăĎŇ oT : hĎ CtĲŇ BĘ ‘Č yĘwĲČ ’Ch¡ oSË pĘŇ nČ tŇ C¿ČhČ rbĄÄ DŁ
5 CnymăĂ ’ĞêĲČ =l’Č : MtĲĎŇ kĎŇ CbŇ mĘ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ hŇ ê¿Ď ‘Č hŇ ’Ď bĎŔ ìăŇ tĘŇ DĲĎqĚjĘ ÉìyjĆÄ YČ mĘ Moyą

: ìŇ ypĲĂŇ =yxĄ tĘŇ jĂ rm¡Ł SĘ ìŇ qĆŔ yxĄ tŇ bĆŇ kăĆŇ èŁ mĂ PŇ CQĳ ’Č BĘ Cx¡ TĘ bĘŇ êĂ =l’ĲČ ‘ČrĄŔ bĘŇ
6 Sy’¡Ă yb¿ĄŇ yĘ’ĲŁ HtĳĎŇ mŁ xĞBĲČ hŇ Q¡Ď JČ HUĎŔ ’Ă bĘŇ hŇ măĎ qĎ tŇ BČ ť bŇ ’ĎŔ lBăĄ nČmĘ ÉNbĄŇ =yJĲĂ
7 ynĂ ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ y‘ĳĂSĘ yĂ yhăĄŁl’Ň lĲĄ hŇ lĎ yx¡Ă o’ hŇ jĆŔ YČ ’Ğ hoăĎhyBĲČ ÉynĂ ’Ğ wĲČ : otĲŇ ybĄŇ yS¿Ą nĘ ’Č
8 ëŇ SĆ xŔŁ BČ bŇ SăĄ ’Ą =yJĲĂ yêĂ mĘ qĳĎ yêĂ lĘ p¡ČŇ nĎ yJ¿Ă ylĂŔ ÉyêĂ bĘŇ yČÄ’Ł yxąĂ mĘ WĘ êĂ =l’ĲČ : yhĲĎ Łl’Ĺ
9 žd‘Č olĳ ytĂŇ ’Ň T¡Ď xĎ yJ¿Ă ’vĎŔ ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ ‘Č ząČ : ylĲĂ ro’¿ ho¡ĎhyĘ

: otĲŇ qĎ dĘŇ YĂ BĘ hŇ ’¡Ć rĘ’Ć ro’Ŕ lĎ ynĂ ’ăĄ yYĂ oyĲ yTĂŔ jĎ SĘ mĂ hŇ WăĎ ‘Ď wĘ ÉybĂŇ yrĂ bŇ yrąĂyĎ rSĆÄ ’Ğ
10 ëŇ yĂhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ oI¡’Č ylČŔ ’Ą hŇ răĎmĘ ’Ł hĲĎ hŇ SĎŔ CbŇ hĎ iăĆ kČŇ tĘŇ C ÉyêĂ bĘŇ yČÄ’Ł ’rąĆtĄŇ wĘ
11 Moy¡ : tŇ oYĲ Cx TyT¿Ă JĘ sm¡Ď rĘmĂ lĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ êËĎ ‘Č HBĎŔ hŇ eĎ y’ăĆrĘêĂ ÉynČ y‘Ą
12 ’obŔ yĎ ìŇ ydăĆŇ ‘Ď wĘ É’Ch Moy¿ : qxĲŁ =qxČ rĘyĂ ’Ch¡ hČ Moy¿ ëŇ yĂrĳĎdĄŇ GĘ tŇ onăbĘŇ lĂ

rh¿Č wĘ MI¡ĎmĂ My¿ĎwĘ rhĎŔ nĎ=dŇ ‘Č wĘ ÉroYmĎ yeąĂmĂ lĘ C roYĳmĎ yrăĄ‘Ď wĘ rCè¡ ’Č ye¿ĂmĂ lĘ
13 : MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ yr¡ĂjĘ mĂ hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ =l‘Č hŇ m¡Ď mĎ SĘ lĂ ZrĆ’ËĎhĎ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ : rhĲĎ hĎ
14 dŇ dĎŔ bĎŇ lĘ ynăĂkĘŇ SĲŁ ìŇ tĆŔ lĎ xĞ nĲČ N’Ň YŁ ť ìŇ TĆę bĘŇ SĂ bĘŇ ìăŇ UĘ ‘Č hŇ ‘ÌĄrĘ
15 ì¡Ň tĘŇ ’Ň YĄ ym¿Ą yJĂ : MlĲĎ o‘ ym¿Ą yJĂ dŇ ‘¡ĎlĘ gĂŇ wĘ NSËĎ bĎŇ C‘¿rĘyĂ lmĳĆ rĘJČ ëŇ otăŇ BĘ r‘Č y¡Č
16 MtĳĎŇ rĎCbĲŇ GĘ lJ¡Ł mĂ CSbŔŁ yĄwĘ ÉMyĂogŇ C’ą rĘyĂ : tŇ o’Ĳ lĎ pĘŇ nĂ Ce’¡Ć rĘ’Č MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
17 SxĎŔ eĎJČ ÉrpĎŇ ‘Ď CkąŇ xĞlĲČ yĘ : hŇ nĎSĘ rĲČxĹêĲĆ Mh¡Ć ynĄzĘ’Ď hŇ jĆŔ =l‘Č ÉdyĎ CmyWąĂ yĎ

C’¡ rĘyĲĂwĘ CdŇ xĎŔ pĘŇ yĂ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=l’Ć MhĳĆ ytĄŇ rĲŁ GĘ sĘ UĂ mĂ Cz¡GĘ rĘyĂ ZrĆ’ĆŔ ylăĄ xĞ zĲŁ JĘ
18 otĳŇ lĎ xĞ nĲČ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ lĂ ‘SČ jĆŔ =l‘Č rbăĄŇ ‘Ł wĘ ÉNwŁ ‘Ď ’WąĄ nŁ ìŇ omę JĎ l’ăĄ =ymĂ : OĎ UĲĆ mĂ
19 SoB¡ř kĘŇ yĂ CnmĄŔ xĞrĲČyĘ bŇ CSă yĎ : ’ChĲ dŇ sĆ x¡Ć Zp¿ĄŇ xĎ =yJĲĂ ojŔ ’Č Éd‘ČlĎ qyząĂxĹhĲĆ =âl
20 bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ÉtmĆ ’Ĺ NêąĄêĂ : MtĲĎŇ ’Ň FŁ xČř =lJĎ My¡Ď tŇ ol¿ YĚmĘ BĂ ëŇ ylËĂ SĘ tČŇ wĘ CnytĳĄŇ nŁ wĲŁ ‘Ğ sŘ12

dsx
.r"tw ‘"t Nkw CnytĄ’FŁ xČ ’"sw ,’"yd Nkw ’lm MtĎw’FŁ xČ ’"s v.19 .rsx SBŁ kĘ yĂ ’"s v.19 .z
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886 Mwxn 1:1—2:1

: MdĆŇ qĲĆ ymĄ ym¿Ă Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ êĎ‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ dŇ sĆ x¡Ć

Mwxn
Mq¿ĄnŁ hoĎŔhyĘ ÉMqĄ nŁ wĘ ’oeąqČ l’ăĄ : ySĲĂ qŁ lĘř’Ć hĲĎ MCx¡ nČ NozËxĞ rpĆŇ sÌĄ hŇ wĳĄnĘ ynĲĂ ’v¡Ď mČ ’, 2

hoĎęhyĘ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ lĘ ’Ch¡ rT¿Ą onwĘ wyrĎŔ YĎ lĘ ÉhoĎhyĘ MqąĄnŁ hŇ mĳĎ xĄ l‘ČbăČŇ C ho¡ĎhyĘ 3

ÉhrĎ‘ĎWĘ bĂŇ C hŇ pąĎŇ CsřBĘ hoĎęhyĘ hŇ uĳĆnČ yĘ âlă hŇ u¡ĄnČ wĘ xČ JŔŁ =lwdř gw ÉMyĂjČÄ ’Č ëŇ rĆ’ąĆ
tŇ or¡hĎ eĘ hČ =lkĎŇ wĘ ChSĄŔ BĘ IČwĲČ ÉMIĎBČ r‘ąĄoG : wylĲĎ gĘŇrČ qb¿ČŇ ’Ğ N¡Ďn‘Ď wĘ oJŔ rĘDČ 4

CSă ‘ĞrĲĎ ÉMyrĂhĎ : llĲĎ mĘ ’Ě Non¡bĎŇ lĘ xrČp¿ĆŇ C lmĆŔ rĘkČŇ wĘ ÉNSĎ BĎ lląČ mĘ ’Ě bŇ yrĳĂxĹhĲĆ 5

ybĄŇ SĘ y¿Ł =lkĎŇ wĘ lb¡ĄŇ tĄŇ wĘ wynĎŔ jĎ mĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ’vąĎ êĂ wČ CgŇgĳĎŇmŁ tĘŇ hĂ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ wĘ CeUĆŔ mĂ
hŇ kăĎŇ êĘ nĂ ÉotŇ mĎ xĞ ojĳ ’Č NorăxĞBĲČ MCq¡ yĎ ym¿Ă C dŇ omŔ ‘ĞyĲČ ymăĂ Éom‘Ę zČ ynąĄpĘŇ lĂ : HbĲĎŇ 6

‘Čd¡ĄŇ yŁ wĘ hŇ rĳĎYĎ MoyăBĘ zo‘¡mĎ lĘ hoĎŔhyĘ bŇ oTă : CeUĲĆ mĂ CY¿ êĘ nĂ Myr¡Ă~ĚhČ wĘ S’ĄŔ kĎŇ 7

: ëŇ SĆ xĲŁ =PŇ DĆrČyĘ wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ wĘ HmĳĎ oqmĘ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ hŇ l¡Ď JĎ rbĄŔ ‘Ł PŇ TĆ SăĆ bĘŇ C : obĲŇ ysĄ x¿Ł 8

: hŇ rĲĎYĎ MyĂm¡Č‘ĞjĲČ MCq¿ tĎŇ =âlĲ hŇ WĳĆ ‘Ł ’Chă hŇ l¡Ď JĎ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉNCbŇ èĘ xČ êĘ =hŇ mČ 9

: ’lĲĄ mĎ Sb¡ĄŇ yĎ Sq¿ČJĘ ClŔ JĘ ’ĚÄ My’ĳĂ CbŇ sĘ M’¡Ď bĘŇ sĎ kĘŇ C MykĂŔ bĚŇ sĘ MyrăĂysĂ =dŇ ‘Č yJĂ ť 10

: l‘Č IĲĎlĂ BĘ Z‘¡ĄyŁ hŇ ‘ĳĎrĎ ho¡ĎhyĘ=l‘Č bŇ S¿Ą xŁ ’YĎŔ yĎ ëŇ UăĄ mĂ 11

âl¿ ëŇ tĂŔ eĂ ‘ĂÄ wĘ rbĳĎŇ ‘Ď wĘ CEg¡ŇŁ nĎ Nk¿ĄŇ wĘ MyBĂŔ rČ NkăĄŇ wĘ ÉMymĂ lĄ SĘ =M’Ă hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 12

hŇ CąĎYĂ wĘ : qêĲĄ nČ’Ğ ëŇ yĂt¡ČŇ rŁ sĘ omĲ C ëŇ yĂlĳĎ ‘ĎmĲĄ ChT¡Ą mŁ rB¿Ł SĘ ’Ć hŇ êĎě ‘Č wĘ : dŇ o‘Ĳ ëŇ e¡Ą‘Č’Ğ 13, 14

lsĆ jÌĆ tŇ yrĂÄ kĘŇ ’Č ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ tŇ yBĄÄ mĂ dŇ o‘ĳ ì¡Ň mĘ èĂ mĂ ‘r¿ČEĎyĂ=âlĲ hoĎŔhyĘ ÉìylĆÄ‘Ď
: tĎŇ oQĲ qČ yJ¿Ă ìŇ r¡ĆbĘŇ qĂ MyW¿Ă ’Ď hŇ kËĎŇ iĄ mČ C

hŇ dËĎŇ ChyĘ yGÌĂxĎ MolŔ SĎ ‘Č ymăĂ SĘ mČ ÉrvĄ bČŇ mĘ yląĄ gĘŇrČ MyrĂÁ hĎ hĲĆ =l‘Č hŇ eĄÄhĂ b
Kygx

Kl PyT’ bzkw rqVw xwr Klh V’=wl wyYxw . q"x Nmysw hWmxw h’m hkym rpsd yqwsp Mwks v.20

rsmn Nk ,My’ybnd rpsw rps lk Nyb NyTV +g xynhl KyrYw qsp hyb tylw hVlV wyrdsw .]’"y +b hkym[
. h hrsmb

The number of the verses of the book of Micah is 105; and the sign is q"x. And its middle
point is, If a man walking in wind and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee
[Mic 2:11]. And its sedarim are 3. And there is not in it a peseq. And there should be
left [a space of] 3 lines between each book of the prophets; so according to the Massorah
in Ar. Or. 16.
b"d ,’"d Nkw ’lm ySĂ oqlĘ ’ĆhĎ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,h"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.1 .’
,’"d Nkw yrqw bytk lodgĘC ’"sb ,yrq =ldĎgĘC ,bytk lodgĘC v.3 .Nylm +b ySĂ qŁ =l’ĆhĎ w’ ySĂ oq=l’ĆhĎ ’"sw ,w"dw

.’ry‘z +s v.3 .T"dw x"d ,b"d
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2:2—3:7 Mwxn 887

l‘Č I¡ČlĂ BĘ ëŇ B¿Ď =rwbř ‘l dŇ o‘Ë PŇ ys¿Ă oy âlÄ žyJĂ ëŇ yĂrĳĎdĎŇ nĘ ymăĂ QĘ SČ ëŇ yĂG¡ČxČ
2 ÉërĆdĆÄ =hŇ jĄ YČ hŇ rĳĎYĚmĘ roYă nĎ ëŇ yĂn¡ČjĎ =l‘Č ZypËĂŇ mĄ hŇ l¿Ď ‘Ď : tŇ rĲĎkĘŇ nĂ hŇ řŁQ¿ JĚ
3 bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ No’ă GĘ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ bŇ SąĎ yJăĂ : dŇ ’ĲŁ mĘ xČ J¡Ł ZU¿Ą ’Č MyĂnČŔ tĘŇ mĎ qEăĄxČ
4 NgĄÄmĎ : CtŇ xĲĄ SĂ Mh¡Ć yrĄmŁ zĘC MyqĂŔ qĘ BĲŁ ÉMCqqĎ bĘŇ yJąĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ No’¡ gĘŇJĂ

MoyăBĘ bŇ kĆŇ r¡ĆhĎ tŇ od¿Ň lĎ jĘ =S’ĲĄ BĘ My‘ĂŔ QĎ tĚŇ mĘ É lyĂxČÄ =ySĄ nĘ ’Č MDĎę ’Ď mĘ ChyrĄÁ BŁ GĂ
5 NCq¡ SĘ qĘ êČSĘ yĲĂ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ Clă lĘ ohĲ tĘŇ yĂ ÉtoYCxBĲČ : Cl‘ĲĎrĘhĲĎ MyS¡Ă rŁ BĘ hČ wĘ onĳykĂŇ hĞ
6 wyrĎŔ yDĂ’Č ÉrJŁ zĘyĂ : CYYĲĄ oryĘ Myq¡ĂrĎBĘ JČ MdĂŔ yjĂ QČ JČ ÉNhĆ y’Ą rĘmČ tŇ obĳŇ xŁ rĘBĲĎ
7 tŇ or¡hĎ eĘ hČ yr¿Ą‘ĞSĲČ : ëŇ kĲĄŇ iŁ hČ Nk¡ČŇ hĚ wĘ HtĎŔ mĎ oxĲ ÉCrhĞmĲČ yĘ MtĎŇ okŇ lĂ hĞbČŇ Cl¡ SĘ JĲĎ yĂ
8 ÉtogŇhĞ nĲČmĘ hĎ ytĆę hŁ mĘ ’Č wĘ hŇ tĎŇ lĳĎ ‘ĞhĲŁ hŇ tăĎŇ QĘ GĚ bŇ ~¡Č hĚ wĘ : gŇ omĲ nĎ lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ wĘ CxêĳĎpĘŇ nĂ
9 ymĄ yřmăĂ MyĂm¡Č=tŇ kČŇ rĲĄbĘŇ kĂŇ hŇ w¿ĄnĘ ynĲĂ wĘ : NhĲĆ bĄŇ bĘŇ lĂ =l‘Č tŇ p¡ŇŁ pĘŇ tŇŁ mĘ MynĂŔ oy loqă JĘ

10 bŇ hĳĎ zĎ CEBăŁ PŇ sĆ k¡ĆŇ CEB¿Ł : hŇ nĲĆpĘŇ mČ Ny’¿ĄwĘ CdŇ m¡Ł ‘Ğ Cd¿Ň mĘ ‘Ă MysĂŔ nĎ hŇ UĎ hăĄ wĘ ’yhĳĂ
11 hŇ q¡ĎCbŇ mĘ C hŇ q¿ĎCB : hŇ DĲĎmĘ xĆ yl¿Ă JĘ lJ¡Ł mĂ dŇ běŁ JĎ hŇ nĎŔ CkŇ êĘ lČ ÉhYĆqĄ Ny’¿ĄwĘ

yn¿ĄpĘŇ C MyĂnČŔ tĘŇ mĎ =lkĎŇ BĘ ÉhlĎ xĎ lĘ xČ wĘ MyĂJČę rĘBĂ qpăĂŇ C smĄÁ nĎ bŇ lĄÄ wĘ hŇ qĳĎQĎ bĚŇ mĘ C
12 MyrĳĂpĂŇ JĘ lČ ’Ch¡ hŇ ‘¿ĆrĘmĂ C tŇ oyŔrĎ’Ğ No‘ămĘ ÉhIĄ’Č : rCrĲ’Ň pĎŇ CY¿ BĘ qĂ MQ¡Ď kĚŇ
13 hŇ yąĄrĘ’Č : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ hŇ y¡ĄrĘ’Č rCG¿ MSËĎ ’yb¿ĂŇ lĎ hŇ yĄÄrĘ’Č žëlČ hĎ rSăĆ ’Ğ

wyt¡ĎŇ nŁ ‘ĲŁ mĘ C wyrĎŔ xŁ PŇ rĆTăĆ=’QĄ mČ yĘwČ wytĳĎŇ ’Ł bĘŇ lĂ lĘ qe¡ĄxČ mĘ C wytĎŔ orgĲŇŁ ydăĄŇ BĘ ÉPrĄTŁ
14 HBĎŔ kĘŇ rĂ ÉNSĎ ‘ĎbĲĆŇ yêąĂ rĘ‘ČbĘŇ hĂ wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ ëŇ yĂlČę ’Ą ynăĂnĘ hĂ : hŇ pĲĎŇ rĄTĘ

dŇ o‘¡ ‘m¿Č èĎ yĂ=âlĲ wĘ ëŇ jĄŔ rĘTČ ÉZrĆ’ĆÄ mĄ yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ bŇ rĆxĳĎ lkČŇ ’Ň êăŁ ëŇ yĂr¡ČypĂŇ kĘŇ C
: hŇ kĄŇ kĲĄŇ ’Ď lĘ mČ loq¿

g, 2 loqă : PŇ rĆTĲĎ Sym¡Ă yĎ âl¿ hŇ ’ĎŔ lĄ mĘ ÉqrĆjĆÄ SxČ JąČ HQĎęJĚ MymĳĂ DĎ ry‘ăĂ yoh¡
3 SrăĎjĎ : hŇ dĲĎŇ uĄrČmĘ hŇ b¡ĎŇ JĎ rĘmĆ C rhĄŔ DŁ sCsă wĘ NpĳĎŇ o’ S‘ČrăČ loq¡ wĘ ToSŔ

ÉhYĆqĄ Ny’¿ĄwĘ rgĆŇjĳĎ dŇ bĆŇ kăŇŁ wĘ ll¡Ď xĎ bŇ r¿Ł wĘ tŇ ynĂŔ xĞ qrăČbĘŇ C ÉbrĆxĆÄ bŇ hČ ląČ wĘ hŇ lĆę ‘ĞmĲČ
4 MypĳĂŇ SĎ JĘ tŇ lăČ ‘ĞBĲČ Nx¡Ą tŇ bČŇ oT¿ hŇ nĎŔ oz ynăĄCnzĘ ÉbrŁ mĄ : MtĲĎŇ IĎwĂgĘŇBĂ ClSĘ kĘŇ yĂ hŇ IĎŔwĂGĘ lČ
5 ÉM’ĚnĘ ëŇ yĂlČę ’Ą ynăĂnĘ hĂ : hĎ ypĲĆŇ SĎ kĘŇ BĂ tŇ ox¡ jĎ SĘ mĂ C hĎ ynĆŔ CnzĘBĂ ÉMyĂoG tŇ rĆkąĆŇ UŁ hČ

ëŇ rĄŔ ‘Ę mČ ÉMyĂogŇ ytąĂŇ y’Ą rĘhČ wĘ ëŇ yĂ nĳĎjĎ =l‘Č ëŇ yĂl¡Č CS yt¿ĂŇ yQĄ gĂŇ wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
6 ëŇ yê¡Ă mĘ WČ wĘ ëŇ yêĳĂ lĘ BČ nĂ wĘ MyY¡Ă uĚSĂ ëŇ yĂlËČ ‘Ď yê¿Ă kĘŇ lČ SĘ hĂ wĘ : ëŇ nĲĄ olqĘ tŇ ok¡Ň lĎ mĘ mČ C
7 dŇ Cnă yĎ ym¡Ă hŇ wĄŔnĘ ynĲĂ hŇ dăĎŇ DĘSĎ ÉrmČ ’Ď wĘ ëŇ UĄŔ mĂ dŇ oDăyĂ ÉëyĂ’ČÄ rŁ =lkĎŇ hŇ yąĎhĎ wĘ : y’Ă rĲŁ JĘ

hl
yrqw bytk =rbĎ ‘ĞlČ ’"sbw ,T"dw x"d ,b"d Nkw yrqw bytk rbŁ ‘ĞlČ ’"sb ,yrq =rbĎ ‘ĞlČ ,bytk rob‘ĞlČ v.1 .b

.r"tw ‘"t Nk ymĄymĄ l"Y v.9 .yrq oQJĚ v.1 .d"ydw b"yd ,w"d Nkw
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ÉhbĎŇ SĘ IĲŁ hČ NomŔ ’Ď ’eăŁ mĂ ÉybĂŇ TĘ ytĲĄŇ hĞ : ëŇ lĲĎ Mym¡Ă xĞ nĲČmĘ Su¿ĄbČŇ ’Ğ NyĂ’ËČmĄ HlĳĎ 8

SCJ¿ : HtĲĎŇ mĎ ox MI¡ĎmĂ MyĎŔ lyxăĄ =rSĆ ’Ğ HlĳĎ bŇ ybăĂŇ sĎ MyĂm¡Č MyrĂŔ ’Ł yĘBČ 9

’yhĂę =MGČ : ëŇ tĲĄŇ rĎzĘ‘ĆBĘ Cy¡hĎ MybĂŔ ClwĘ TCjă hŇ YĆqĳĄ Ny’ăĄwĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ C hŇ mËĎ YĘ ‘Ď 10

tŇ oYĳ Cx=lJĎ S’Ň răŁ BĘ CS¡ FĘ rĚyĘ hĎ ylËĆlĎ ‘Ł MGÌČ ybĂŇ èĆŔ bČŇ hŇ kăĎŇ lĘ hĎ ÉhlĎ GŁ lČ
êĘ ’ăČ =MGČ : MyuĲĂ EĂbČŇ Cq¿ êĘ rĚ hĎ yl¡Ć odŇ GĘ =lkĎŇ wĘ lrĎŔ ogŇ CDăyČ ÉhĎ yDĆÄ BČ kĘŇ nĂ =l‘Č wĘ 11

=lJĎÄ : bŇ yĲĄo’mĲĄ zo‘¡mĎ yS¿Ă qĘ bČŇ êĘ êĘ ’ËČ =MGČ hŇ mĳĎ lĎ ‘ĞnĲČ yh¡Ă êĘ yrĂŔ JĘ SĘ êĂ 12

: lkĲĄŇ o’ yj¿Ă =l‘Č Cl¡ pĘŇ nĲĎ wĘ C‘oeě yĂ=M’Ă MyrĳĂCJBĂ =M‘Ă Myn¡Ă’Ą êĘ ëŇ yĂrČŔ YĎ bĘŇ mĂ
ëŇ YĳĄrĘ’Č yrăĄ‘ĞSĲČ Cx¡ êĘ pĘŇ nĂ xČ ot¿Ň jĎ ëŇ yĂbČŔ yĘ’ăŁ lĘ ëŇ BĄŔ rĘqĂ BĘ ÉMySĂ nĎ ëŇ UąĄ ‘Č hŇ eĄÄhĂ 13

y’Ă BÌŁ ëŇ yĂrĳĎYĎ bĘŇ mĂ yq¡Ă EĘxČ ëŇ lĎŔ =ybĂŇ ’ĞSĲČ ÉroYmĎ ymąĄ : KŇ yĂxĲĎ yrĂBĘ S’¡Ą hŇ l¿Ď kĘŇ ’ĲĎ 14

ëŇ tăĄŇ yrĂkĘŇ êČ S’ĄŔ ëŇ ăĄlkĘŇ ’Ň êĲŁ MSĎ ť : NBĲĄ lĘ mČ yqĂ yz¿ĂxĞhĲČ rmĆ x¡Ł bČŇ ys¿Ă mĘ rĂwĘ TyFËĂ bČŇ 15

ÉtyBĄ rĘhĂ : hŇ BĲĆ rĘ’Č JĲĎ yd¡ĂŇ BĘ JČ tĘŇ hĲĂ qlĆ IĆŔJČ dŇ BăĄ JČ tĘŇ hĂ qlĆ IĳĎJČ ëŇ ¡ĄlkĘŇ ’Ň êĲŁ bŇ rĆxĆŔ 16

hŇ BĆŔ rĘ’Č JĲĎ ÉëyĂrČÄ zĎeĘ mĂ : PŇ ‘ĲŁ IĎwČ TS¡Č jĎ qlĆ y¿Ć MyĂmĳĎèĎ hČ yb¡ĄŇ kĘŇ oJĲ mĂ ëŇ yĂlČŔ kĘŇ rĲŁ 17

ÉhxĎ rĘzĲĎ SmĆ SąĆ hŇ rĎŔ qĎ MoyăBĘ ÉtordĄŇ GĘ BČ MynąĂoxhĲČ ybĳĎŇ GŁ bŇ ogăŇJĘ ëŇ yĂr¡ČsĘ pĘŇ TČ wĘ
Cn¡JĘ SĘ yĂ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ Éìy‘ĆÄ rŁ Cmą nĎ : MIĲĎ’Č om¡ oqmĘ ‘d¿ČŇ on=âlĲ wĘ dŇ dČŔ onwĘ 18

ìŇ rĆŔ bĘŇ SĂ lĘ hŇ hăĎ JĄ =Ny’ĲĄ : ZBĲĄ qČ mĘ Ny’¿ĄwĘ Myr¡ĂhĎ hĲĆ =l‘Č ìËŇ UĘ ‘Č CSpÌŇŁ nĎ ìŇ yrĳĆyDĂ’Č 19

ymËĂ =l‘Č yJĂę ìŇ ylĆŔ ‘Ď ÉPkČŇ C‘qĘ êąĎ ìę ‘ĞmĘ SĂ y‘ăĄmĘ SĲŁ ű lJăŁ ìŇ tĳĆŇ JĎ mČ hŇ l¡Ď xĘ nČ
: dŇ ymĲĂ êĎ ì¡Ň tĘŇ ‘ĎrĲĎ hŇ r¿ĎbĘŇ ‘ĲĎ=âl

qwqbx
sŘ13 âlă wĘ yêĂ ‘Ę C¡ČSĂ hoËĎhyĘ hŇ nĎ’ÌĎ =dŇ ‘Č : ’ybĲĂŇ eĎhČ qCu¡ bČŇ xĞ hŇ zĎŔxĎ rSăĆ ’Ğ É’vĎ UČ hČ ’, 2

lmăĎ ‘Ď wĘ ÉNwĆ’ĎÄ ynĂ ’ąĄ rĘtČŇ hŇ UĎ lăĎ : ‘Č ySĲĂ otŇ âl¿ wĘ sm¡Ď xĎ ìŇ ylËĆ’Ą q‘¿ČzĘ’Ć ‘mĳĎ SĘ tĂŇ 3

gŇ CpăŇ êĎ ÉNJĄ =l‘Č : ’vĲĎ yĂ Nod¡Ň mĎ C bŇ yr£Ă yhÌĂ yĘwČ yDĳĂgĘŇ nĆlĘ sm¡Ď xĎ wĘ dŇ S¿Ł wĘ TyBĂŔ êČ 4

qyDĂŔ ~Č hČ =tŇ ’Ć ryêăĂ kĘŇ mČ É‘SĎ rĎ yJąĂ TjĳĎ SĘ mĂ xYČ n¡ĆlĎ ’Y¿Ą yĄ=âlĲ wĘ hŇ rĎŔ oê
ChmĳĎ êĘ Ch¡ UĘ êČhĲĂ wĘ CTyBĂŔ hČ wĲĘ ÉMyĂoGbČŇ C’ą rĘ : luĲĎ ‘ĚmĘ Tj¡Ď SĘ mĂ ’Y¿Ą yĄ NJËĄ =l‘Č 5

l‘p=yk

tylw .]+y +b Mwxn[ bhz wzb Psk wzb wyYxw . m"z Nmysw My‘br’w h‘bV Mwxn rpsd yqwsp Mwks v.19 .g
.rpsw rps lk Nyb qlx twrwV +g xynhl KyrYw .qspw rds hyb

The number of the verses of the book of Nahum is 47; and the sign is m"z. And its middle
point is, Take ye the spoil of silver, take the spoil of gold [Nah 2:10]. And there is not in
it seder or peseq. And there should be left a space of 3 lines between each book.
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6 ÉMyqĂ mĄ ynąĂnĘ hĂ =yJĲĂ : rjĲĎ sĚ yĘ yJ¿Ă Cnym¡Ă ’ĞtĲČŇ âl¿ MkĆŔ ymĄ yBĲĂ l‘ăĄjŁ É l‘ČpÄŁ =yJĂ
tŇ SĆ r¡ĆlĎ ZrĆ’ĆŔ =ybĄŇ xĞrĘmĆ lĘ ÉëlĄ ohhĲČ rhĳĎmĘ eĂ hČ wĘ rUăČ hČ yoG¡hČ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =tŇ ’Ć

7 : ’YĲĄ yĄ ot¡Ň ’Ą WĘ C oT¿ jĎ SĘ mĂ CeUĆě mĂ ’Chĳ ’r¡ĎonwĘ My¿Ł ’Ď : olĲ =âQ tŇ on¿JĎ SĘ mĂ
8 ÉwySĎ rĎpĲĎŇ C wySĳĎ rĎjĲĎ CSp¡ĎŇ C bŇ rĆ‘ĆŔ ybĄŇ ’ăĄ EĘmĂ ÉCDxČ wĘ wysĎę Cs MyrĂÁ mĄ eĘ mĂ CQÄqČ wĘ
9 tŇ U¿Č gČŇmĘ ’obŔ yĎ smăĎ xĎ lĘ ÉhŁQJĚ : lokĲŇ ’ĹlĲĆ Sx¿Ď rSĆ n¡ĆJĘ CpŇ ‘Ěě yĎ C’bŔŁ yĎ qoxă rĎmĲĄ

10 Myn¡ĂzĘrĲŁ wĘ sQĎŔ qČ tĘŇ yĂ MykăĂŇ lĎ UĘ BČ É’ChwĘ : ybĂŇ SĲĆ lox¡ JČ PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ hŇ mĎ ydĳĂŇ qĎ Mh¡Ć ynĄjĘ
11 z’ăĎ : HdĲĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ rp¡ĎŇ ‘Ď rB¿Ł YĘ IĂwČ qxĎŔ WĘ yĂ rYăĎ bĘŇ mĂ =lkĎŇ lĘ ’Chť olĳ qxăĎ WĘ mĂ
12 MdĆŇ uĆę mĂ hŇ êăĎ’Č ’olÌ hĞ : ohĲ Łl’Ň lĲĄ ox¡ kŇŁ Cz¿ MSĳĄ ’Ď wĘ rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ xČ CrË PŇ ¿ČlxĎ

xČ yk¿ĂŇ ohlĘ rCY¡ wĘ oêŔ mĘ WČ TjăĎ SĘ mĂ lĘ ÉhoĎhyĘ tŇ Cmĳ nĎř âlă yS¡Ă dŇŁ qĘ yhËČ Łl’Ĺ hoÌĎhyĘ
13 lkĳĎŇ CtŇ âlă lm¡Ď ‘Ď=l’Ć TyB¿Ă hČ wĘ ‘rĎŔ tŇ o’ă rĘmĲĄ ÉMyĂnČÄ y‘Ą rohą TĘ : oêĲ dĘŇ sČ yĘ
14 hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ wČ : CeUĲĆ mĂ qyD¿ĂYČ ‘S¡Ď rĎ ‘Q¿Č bČŇ BĘ SyrĂě xĞêĲČ MydĂŔ gĘŇ oBĲ ÉTyBĂ tČŇ hŇ UĎ ląĎ
15 hŇ lĎŔ ‘ĞhĲĄ hŇ JăĎ xČ BĘ ÉhŁQJĚ : oBĲ lS¿Ą mŁ =âl WmĆ r¡ĆJĘ MIĳĎhČ ygăĄŇdĘŇ JĂ Md¡ĎŇ ’Ď
16 ÉNJĄ =l‘Č : lygĲĂŇ yĎwĘ xm¿Č WĘ yĂ NJ¡Ą =l‘Č oêĳrĘmČ kĘŇ mĂ BĘ Chp¡ĄŇ sĘ ’Č yČwĘ omŔ rĘxĆ bĘŇ ChrăĄgŇŁ yĘ

ol¡ kĎŇ ’ĞmĲČ C oqŔ lĘ xĆ NmăĄ SĎ ÉhUĎ hĄÄ bĎŇ yJąĂ oêĳrĘmČ kĘŇ mĂ lĘ rF¡Ą qČ ywĲĂ omŔ rĘxĆ lĘ xČ BăĄ zČyĘ
17 : lomĲ xĘ yČ âl¿ My¡ĂoG gŇr¿Ł hĞlĲČ dŇ ymËĂ tĎŇ wĘ omĳ rĘxĆ qyrăĂyĎ NJ¡Ą l‘Čh¿Č : hŇ ’ĲĎ rĂBĘ
b hŇ jĆę YČ ’Ğ wĲČ roYĳmĎ =l‘Č hŇ b¡ĎŇ ~Ę yČtĘŇ ’ĲĆ wĘ hŇ dĎŇ mŔŁ ‘Ĺ’ĲĆ yêăĂ rĘmČ SĘ mĂ =l‘Č
2 ÉhoĎhyĘ ynĂ nąĄ‘ĞIĲČwČ : yêĲĂ xĘ kČŇ oê=l‘Č bŇ yS¡Ă ’Ď hŇ m¿Ď C yBĂŔ =rBĆ dČŇ yĘ=hŇ mČ Éto’rĘlĂ
3 yJăĂ : obĲŇ ’rĄoq¿ ZCr¡yĎ N‘Čm¿Č lĘ tŇ oxĳ QĚ hČ =l‘Č r’¡Ą bĎŇ C NozŔxĎ bŇ otăŇ JĘ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ

olŔ =hŇ JĄ xČ ÉHmĎ hĘ mČ tĘŇ yĂ=M’Ă bŇ EĳĄkČŇ yĘ âlă wĘ Zu¡ĄlČ xČ p¿ĄŇ yĎwĘ dŇ ‘ĄŔ oUlČ ÉNozxĎ dŇ o‘ą
4 qyD¡ĂYČ wĘ oBĳ oS¡ pĘŇ nČ hŇ r¿ĎSĘ yĲĎ=âl hŇ lĎŔ jĘ ‘Ě hŇ eăĄhĂ : rxĲĄ ’Č yĘ âl¿ ’b¡ŇŁ yĎ ’b¿ŇŁ =yJĂ
5 žrSĆ ’Ğ hŇ wĳĆnĘ yĂ âlă wĘ ryh¡Ă yĎ rbĆŇ G¿Ć dŇ gĄŔ oB NyĂIăČhČ =yJĲĂ ÉP’Č wĘ : hŇ yĲĆxĘ yĲĂ ot¿Ň nĎ CmĲ ’ĹBĲĆ

=lJĎ ÉwylĎ ’Ą PŇ sąŁ ’ĹIĲĆwČ ‘BĎŔ WĘ yĂ âlă wĘ ÉtwĆUĎÄ kČŇ ’Chą wĘ oSę pĘŇ nČ lo’Á SĘ JĂ bŇ yxĂÄ rĘhĂ
6 lSăĎ mĎ ÉwylĎ ‘Ď MQĎękĚŇ hŇ QĆ ’ăĄ =’olhĞ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ wyl¡Ď ’Ą ZB¿Ł qĘ IĂwČ MyĂŔoGhČ

ytČě mĎ =dŇ ‘Č olŔ =âQ hŇ BăĆ rĘUČ hČ yohť rmČę ’Ň yŁ wĘ olĳ tŇ odăŇ yxĂ hŇ Y¡Ď ylĂ mĘ C C’vĎŔ yĂ
7 ìŇ y‘ĳĆzĘ‘Ę zČmĘ CY¡ qĘ yĂwĘ ìŇ ykĆŔ SĘ nŁ ÉCmCqÄ yĎ ‘tČŇ pĆę ’olă hĞ : TyTĲĂ bĘŇ ‘Č wyl¡Ď ‘Ď dŇ yB¿Ă kĘŇ mČ C
8 ìŇ CQ¡ SĎ yĘ MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉtĎ oQÄSČ hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ : omlĲĎ tŇ oi¡ SĂ mĘ lĂ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ

: HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ y¿Ł =lkĎŇ wĘ hŇ y¡ĎrĘqĂ ZrĆ’ĆŔ =smČ xĞ wĲČ ÉMdĎŇ ’Ď ymąĄDĘmĂ MyUĳĂ ‘Č rtĆŇ yăĆ=lJĎ
ywh

.bwtkh hnykV ’l’ tCmêĎ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.12 .’
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: ‘rĲĎ=PŇ JČ mĂ lY¡Ą eĎhĂ lĘ oeŔ qĂ ÉMorUĎ BČ MCWą lĎ otĳŇ ybĄŇ lĘ ‘r¡Ď ‘YČ B¿Ć ‘ČYËĄBŁ yohę 9

NbĆŇ ’¡Ć =yJĂ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ ’T¿Ą oxwĘ MyB¡Ă rČ MyU¿Ă ‘Č=tŇ oYqĘ ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ lĘ tŇ SĆ B¡Ł êĎYĘ ‘¿ČyĎ 10, 11

ry‘¡Ă hŇ n¿ĆBŁ yohË : hŇ eĎ nĲĆ‘ĞyĲČ Z‘¿ĄmĄ syp¡ĂŇ kĎŇ wĘ q‘ĳĎzĘêĂ ryuăĂmĂ 12

tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ tŇ ’¡Ą mĄ hŇ eĄŔ hĂ ’olă hĞ : hŇ lĲĎ wĘ‘ČBĘ hŇ y¡ĎrĘqĂ N¿ĄnokŇ wĘ MymĳĂ dĎŇ BĘ 13

ZrĆ’ĎŔ hĎ ’lăĄ UĎ êĂ yJĂ ť : CpŇ ‘ĲĎyĂ qyr¿Ă=ydĄŇ BĘ MyU¡Ă ’ĚlĘ C S’ĄŔ =ydĄŇ BĘ ÉMyUĂ ‘Č C‘ągĘŇ yyĲĂwĘ 14

: MyĲĎ=l‘Č Ci¿ kČŇ yĘ MyĂU¡ČJČ hoĳĎhyĘ dŇ obăŇ JĘ =tŇ ’Ć tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ

=l‘Č TyB¡Ă hČ N‘Čm¿Č lĘ rJĳĄSČ PŇ ’ăČ wĘ ì¡Ň tĘŇ mĎ xĲĞ xČ j¿Ą sČ mĘ Ch‘ĄŔ rĄ hŇ qăĄSĘ mČ yohť 15

bŇ oiă êĂ lrĳĄ‘ĎhĲĄ wĘ hŇ êĎ’¡Č =MgČŇ hŇ t¿ĄŇ SĘ dŇ obŔ JĎ mĂ ÉNolqĎ êĎ‘Ę bąČŇ WĎ : MhĲĆ yrĄo‘mĘ 16

OĎ iĆŔ kČŇ yĘ ÉNonbĎŇ lĘ smąČ xĞ yJăĂ : ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ =l‘Č Nol¡ qĎ yqĂ wĘ hoĎŔhyĘ NymăĂ yĘ soJť ìŇ ylĆę ‘Ď 17

ybĄŇ SĘ y¿Ł =lkĎŇ wĘ hŇ y¡ĎrĘqĂ ZrĆ’ĆŔ =smČ xĞ wĲČ ÉMdĎŇ ’Ď ymąĄDĘmĂ NtĳČŇ yxĂ yĘ tŇ om¡ hĄ BĘ dŇ S¿Ł wĘ
hŇ k¡ĎŇ iĄ mČ orŔ YĘ yĲŁ ÉolsĎ pĘŇ yJąĂ lsĆ jĆę ly‘ăĂoh=hŇ mĲĎ : HbĲĎŇ 18

: MymĲĂ QĘ ’Ă Myl¿Ă ylĂ ’Ĺ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ wylĎŔ ‘Ď ÉorYĘ yĂ rYąĄyŁ xTČÂbĎŇ yJăĂ rqĆèĳĎ hŇ rĆomă C
’Chă MmĳĎ CD NbĆŇ ’ăĆ lĘ yrĂC‘¡ hŇ YĎ yqĂŔ hĎ ÉZ‘ĄlĎ rmąĄ ’Ł yohă 19

ho¡ĎhywĲČ : oBĲ rĘqĂ BĘ Ny’¿Ą xČ Cr¡=lkĎŇ wĘ PŇ sĆ kĆŔ wĎ bŇ hăĎ zĎ ÉWCpŇ êĎ ’Chę =hŇ eĄhĂ hŇ rĆŔ oy 20

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ wyn¡ĎjĎ mĂ sh¿Č oSĳ dĘŇ qĎ lkăČŇ yhĄ BĘ
Èì‘ĞmĘ SĂ yêĂ ‘Ę măČ SĎ hoĎęhyĘ : tŇ onĲ yŁ gĘŇSĂ l‘¡Č ’ybĳĂŇ eĎhČ qCuă bČŇ xĞlĲČ hŇ Q¡Ď pĂŇ êĘ g, 2

‘Č ydĳĂŇ oê Myn¡ĂSĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ ChyIĄŔxČ ÉMynĂ SĎ bŇ rĆqąĆBĘ ÉìlĘ ‘ĎjĲĎ hoĎęhyĘ ůytĂŇ ’Ň rĄyĎ
hŇ lĎ sĳĆ Nr¡Ď’Ň jĎ =rhČ mĲĄ Sod¿Ň qĎ wĘ ’obŔ yĎ NmăĎ yêĄmĂ ÉhČ olÄ’Ĺ : roJĲ zĘêĂ Mx¿Ą rČ zgĆŇr¡Ł BĘ 3

hŇ yĆŔhĘ êĲĂ ro’ă JĎ ÉHgČŇ nŁ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ ot¡Ň QĎ hĂ tĘŇ C odŔ oh ÉMyĂmČÄ SĎ hŇ iąĎ JĂ 4

PŇ SĆ r¡Ć ’Y¿Ą yĄwĘ rbĆŇ DĳĎ ëŇ lĆ yăĄ wyn¡ĎpĎŇ lĘ : hŇ EĲŁ ‘Ě Noy¿bĘŇ xĆ MS¡Ď wĘ olĳ od¡Ň IĎmĂ MyĂn¿ČrĘqČ 5

dŇ ‘ČŔ =yrĄrĘhČ ÉCYYĘ jĲŁ tĘŇ IĂwČ MyĂŔoG rêăĄ IČwČ Éh’Ď rĎ ZrĆ’Ćę dŇ dĆŇ măŁ yĘwČ ű dŇ măČ ‘Ď : wylĲĎ gĘŇrČlĘ 6

ylăĄ hĽ’ĲĎ ytĂŇ y’¡Ă rĎ NwĆ’ĎŔ tŇ xČ êăČ : olĲ Ml¡Ď o‘ tŇ ok¿Ň ylĂ hĞ MlĳĎ o‘ tŇ o‘ăbĘŇ GĂ Cx¡ SČ 7

hŇ răĎxĎ ÉMyrĂhĎ nĘ bĂŇ hĞ : NyĲĎdĘŇ mĂ ZrĆ’¿Ć tŇ o‘¡ yrĂyĘ NCzěGĘ rĘyĂ NSĳĎ CkŇ 8

ìŇ ysĆŔ Cs=l‘Č ÉbJČ rĘtĂŇ yJąĂ ìŇ tĳĆŇ rĎbĘŇ ‘Ć MI¡ĎBČ =M’Ă ìŇ jĆŔ ’Č ÉMyrĂhĎ eĘ BČ M’ąĂ hoĎŔhyĘ
rmĆ ’ăŁ tŇ oF¡ mČ tŇ o‘¿bĚŇ SĘ ìŇ êĆŔ SĘ qČ Éro‘tĄŇ hŇ yąĎrĘ‘Ć : hŇ ‘ĲĎCSyĘ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ JĘ rĘmČ 9

rbĳĎŇ ‘Ď MyĂm¡Č MrĆz¿Ć MyrĂŔ hĎ ÉClyxĂÄ yĎ ìŇ C’ą rĎ : ZrĆ’ĲĎ =‘uČ bČŇ êĘ tŇ or¡hĎ nĘ hŇ lĎ sĳĆ 10

hŇ lĎ bĳĚŇ zĘ dŇ mČ ‘ăĎ xČ r¡ĄyĎ SmĆ S¿Ć : ’WĲĎ nĎ Chyd¿ĄŇ yĎ Mor¡ olŔ oq ÉMohêĘ NtąČŇ nĎ 11
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12 ZrĆ’ĳĎ=dŇ ‘ČYĘ êĂ M‘Č z¡ČBĘ : ìŇ tĲĆŇ ynĂ xĞ qr¿ČBĘ HgČŇ n¡Ł lĘ CkŇ QĄŔ hČ yĘ Éìy~ĆÄ xĂ ro’ą lĘ
13 êĎYĘ xąČ mĎ ìŇ xĳĆ ySĂ mĘ =tŇ ’Ć ‘SČ y¡ĄlĘ ìŇ UĆŔ ‘Č ‘SČ yăĄlĘ ÉtĎ’Ň YĎÄ yĎ : MyĲĂoG SCd¿Ň êĎ PŇ ’¡Č BĘ
14 ÉwyFĎ mČ bĘŇ êĎbĘŇ qąČnĎ : hŇ lĎ sĲĆ r’Ň C¡ĎYČ =dŇ ‘Č dŇ os¿ yĘ tŇ orË‘Ď ‘SĎŔ rĎ tŇ yBăĄmĂ ÉS’Ň ïŁ

: rêĲĎsĘ UĂ BČ yn¡Ă‘Ď lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ =omJĘ MtĎŔ YĚ ylăĂ ‘Ğ ynĂ YĳĄ ypĂŇ hĞlĲČ Cr¡‘ĞsĘ yĂ wzŔrř p S’Ň răŁ
15, 16 ynĂę TĘ BĂ zGăČrĘêĂ wČ ű yêĂ ‘Ę măČ SĎ : MyBĲĂ rČ MyĂm¿Č rmĆ x¡Ł ìŇ ysĳĆCs MI¡ĎbČŇ êĎkĘŇ r¿ČDĎ

ÉxČ CnÄ’Ď rSąĆ ’Ğ zGĳĎrĘ’Ć yêăČxĘ tČŇ wĘ ym¡Č YĎ ‘ĞBĲČ bŇ qËĎrĎ ’ob¿Ň yĎ ytČŔ pĎŇ WĘ Clă lĞ YĲĎ É loqlĘ
17 É lCbŇ yĘ Ny’ąĄwĘ xrĎę pĘŇ tĂŇ =âlĲ hŇ năĎ’Ą tĘŇ =yJĲĂ : CedĲĆŇ CgŇ yĘ M‘¿ČlĘ tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ hŇ rĎŔ YĎ MoyălĘ

ÉhlĎ kĘŇ UĂ mĂ rząČGĎ lkĆŇ ’ĳŁ hŇ WĎ ‘ăĎ=âl tŇ om¡ dĄŇ SĘ C tŇ yĂzČŔ=hŇ WĄ ‘ĞmĲČ ÉSxĄ JĂ MynĂŔ pĎŇ GĘ BČ
18 yh¿ĄŁl’Ň BĲĄ hŇ lĎ yg¡ĂŇ’Ď hŇ zĎolĳ ‘Ę ’Ć hoăĎhyBĲČ yn¡Ă’Ğ wĲČ : MytĲĂŇ pĎŇ rĘBĎ rq¡ĎBĎ Ny’¿ĄwĘ N’Ň YŔŁ
19 ynĂ kĳĄŇ rĂdĘŇ yČ yt¡ČŇ omBĎ l‘¿ČwĘ tŇ olŔ IĎ’Č JĲĎ ÉylČ gĘŇrČ MWĆ IąĎwČ ylĂŔ yxĄ ÉynĎdŇŁ ’Ğ hoąĂhyĹ : y‘ĲĂSĘ yĂ

: ytĲĎŇ onygĂŇ nĘ BĂ xČ ~¡Ą nČmĘ lČ

hynpY
’ =NBĆ hŇ yĎŔlĘ dČŇ GĘ =NbĆŇ ySăĂ CJ=NBĆ ÉhyĎnĘ pČŇ YĘ =l’Ć hŇ yĎęhĎ rSăĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ=rbČŇ DĘ sŘ14

2 PŇ sÄŁ ’Ď : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć Nom¡ ’Ď =NbĆŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ ymËĄyBĂ hŇ IĳĎqĂ zĘxĂ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘmČ ’Ğ
3 hŇ mĎę hĄ bĘŇ C MdĎÁ ’Ď PŇ sĄÄ ’Ď : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘ËČmĄ lJęŁ PŇ sĄÁ ’Ď

yêăĂ rČkĘŇ hĂ wĘ My‘ĳĂSĎ rĘhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ol¡ SĄ kĘŇ UČ hČ wĘ MIĎŔhČ ygăĄŇdĘŇ C ÉMyĂmČÄ èĎ hČ =PŇ o‘Ĳ PŇ ąĄs’Ď
4 hŇ dĎŔ ChyĘ=l‘Č ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ yTąĂ nĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘ËČmĄ MdĎę ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć

r’ăĎ SĘ =tŇ ’Ć ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =NmĂ yêĂÂrČkĘŇ hĂ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ oyĲ=lJĎ l‘¡ČwĘ
5 =l‘Č Myw¿ĂxĞêĲČSĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ =M‘Ă Myr¡ĂmĎ JĘ hČ MS¿Ą =tŇ ’Ć l‘ČBČŔ hČ

hoĎŔhylĲČ My‘ăĂBĎ SĘ eĂ hČ ÉMywĂxĞêĲČSĘ UĲĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ ’băĎŇ YĘ lĂ tŇ oG¡GČhČ
6 =âlĲ rSËĆ ’Ğ wĲČ hoĳĎhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ Myg¡ĂŇ oseĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ : MJĲĎ lĘ mČ BĘ My‘¡ĂBĎ SĘ eĂ hČ wĘ
7 ÉborqĎ yJąĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ yn¡ĄjĘ mĂ shČě : ChSĲĚ rĎdĘŇ âl¿ wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć CS¿ qĘ bĂŇ

: wy’ĲĎ rĚqĘ SyD¿ĂqĘ hĂ xbČŇ z¡Ć hoËĎhyĘ NykÌĂŇ hĄ =yJĲĂ hoĎŔhyĘ Moyă
hyhw
yqwsp Mwks v.19 .T"dw x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyzĎrĎjĘ ’"sb ,yrq wyzĎrĎjĘ ,bytk ozrĎjĘ v.14 .g
hlw‘b hyrq Nnwkw Mymdb ry‘ hnwb ywh wyYxw .hVVw MyVmx ’"n . n"z Nmysw MyVmxw h‘bV qwqbx rpsd

.rpsw rps lk Nyb NyTV +g xynhl KyrYw .’dx ’rdysw .]b"y +b qwqbh[
The number of the verses of the book of Habakkuk is 57; and the sign is n"z; other copies
[have] 56. And its middle point is [Hab 2:12]. And there is one seder. And there should
be left [a space of] 3 lines between each book.
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ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĄBĘ =l‘Č wĘ Myr¡ĂvĎ hČ =l‘Č yê¿Ă dĘŇ qČ pĲĎŇ C hoĎŔhyĘ xbČŇ zăĆ ÉMoyBĘ hŇ yĎęhĎ wĘ 8

gŇlËĄ oDhČ =lJĎ l‘ÌČ yêĂę dĘŇ qČ pĲĎŇ C : yrĲĂkĘŇ nĎ SCB¿ lĘ mČ MyS¡Ă bĘŇ ŁQhČ =lJĎ l‘¿ČwĘ 9

: hŇ mĲĎ rĘmĂ C sm¿Ď xĎ Mh¡Ć ynĄdĲŇŁ ’Ğ tŇ yB¿Ą My’ËĂ lĘ mČ mĘ hĲČ ’Chĳ hČ MoIăBČ Nê¡ĎpĘŇ UĂ hČ =l‘Č
r‘ČèăČ mĂ ÉhqĎ ‘ĎYĘ loqą hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ 10

Clyl¡Ă yhĄ : tŇ o‘Ĳ bĎŇ GĘ hČ mĲĄ lod¡Ň GĎ rbĆŇ S¿Ć wĘ hŇ nĳĆSĘ UĂ hČ =NmĂ hŇ l¡Ď lĎ ywĲĂ MygĂŔ DĎhČ 11

: PŇ sĆ kĲĎŇ ylĄ yT¿Ă nĘ =lJĎ Ct¡Ň rĘkĘŇ nĂ N‘ČnČŔ JĘ M‘ăČ=lJĎ ÉhmĎ dĘŇ nĂ yJąĂ SêĳĄkĘŇ UČ hČ ybăĄŇ SĘ yĲŁ
tŇ orĳeĄBČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć Wj¿Ą xČ ’Ğ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉhyĎhĎ wĘ 12

MbĎŔ bĎŇ lĘ BĂ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ hĎ MhĆŔ yrĄmĘ SĂ =l‘Č ÉMy’Ă pĘŇ uĲŁ hČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =l‘Č yêăĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C
Mh¡Ć yêĄbĲĎŇ C hŇ iĎŔ SĂ mĘ lĂ ÉMlĎ yxĄ hŇ yąĎhĎ wĘ : ‘ČrĲĄyĎ âl¿ wĘ ho¡ĎhyĘ bŇ yT¿Ă yyĄ=âlĲ 13

Cê¡SĘ yĂ âl¿ wĘ MymĂŔ rĎkĘŇ C‘ăTĘ nĲĎ wĘ CbŇ SĄŔ yĄ âlă wĘ ÉMyêĂ bĎŇ CnąbĎŇ C hŇ mĳĎ mĎ SĘ lĂ
loqť dŇ ’ĳŁ mĘ rhăĄ mČ C bŇ or¡qĎ lodŔ GĎhČ ÉhoĎhyĘ=MoyĲ bŇ orąqĎ : MnĲĎ yyĄ=tŇ ’Ć 14

MoyÌ ’Chĳ hČ MoIăhČ hŇ r¡ĎbĘŇ ‘Ć Moy¿ : roBĲ GĂ MS¿Ď xČ r¡ĄYŁ rm¿Č hoĎŔhyĘ Moyă 15

N¡Ďn‘Ď Moy¿ hŇ lĎŔ pĄŇ ’Ğ wĲČ ÉëSĆ xÄŁ Moy¿ hŇ ’ĎŔ oSmĘ C Éh’Ď SŁ Moyą hŇ qĎę CYmĘ C hŇ răĎYĎ
tŇ oe¿jĂ hČ l‘¡ČwĘ tŇ orŔ YĚBĘ hČ MyrăĂ‘ĎhĲĆ l‘Č ť hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ C rp¡ĎŇ oS Moy¿ : lpĲĆŇ rĎ‘ĞwĲČ 16

C’TĳĎ xĎ ho¡ĎhylĲČ yJ¿Ă MyrĂŔ wĘ‘Ă JĲČ ÉCkŇ lĘ hĲĎ wĘ MdĎę ’Ď lĎ ytĂŇ răŁ YĄhĞ wĲČ : tŇ ohĲ bŇŁ GĘ hČ 17

MbĎÁ hĎ zĘ=MGČ MjĎÄ sĘ JČ =MGČ : MylĲĂ lĎ GĘ JČ Mm¡Ď xĚlĘ C rpĎŔ ‘ĎJĲĆ ÉMmĎ DĎ ëŇ jąČ SĚ wĘ 18

lk¡ĄŇ ’Ď êĲĄ otŔ ’Ď nĘ qĂ ÉS’Ą bĘŇ C hoĎŔhyĘ tŇ răČbĘŇ ‘Ć ÉMoyBĘ MlĎę y~Ă hČ lĘ lkăČŇ Cy=âlĲ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ tŇ ’¿Ą hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ ÉhlĎ hĎ bĘŇ nĂ =ëŇ ’Č hŇ ląĎ kĎŇ =yJĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ
ÉMrĆTĆÄ BĘ : PŇ sĲĎ kĘŇ nĂ âl¿ yoG¡hČ Cèoqĳ wĎ CS¡ SĘ oqĲ tĘŇ hĲĂ b, 2

ÉNorxĞ MkĆę ylĄ ‘Ğ ’obăŇ yĎ=âlĲ ű MrĆTăĆBĘ Moyĳ rbČŇ ‘ăĎ Zm¡Ł JĘ qxŔŁ tŇ dĆŇ lăĆ
=tŇ ’Ć CSą uĘ BČ : hoĲĎhyĘ=PŇ ’Č Moy¡ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ’obăŇ yĎ=âlĲ ÉMrĆTĆÄ BĘ hoĎŔhyĘ=PŇ ’Č 3

CSă uĘ BČ ÉqdĆŇ YĆÄ =CSuĘ BČ Cl‘ĳĎjĎ oT¡ jĎ SĘ mĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ ywăĄnĘ ‘Č=lJĎ ÉhoĎhyĘ
hŇ yĆŔhĘ tĲĂŇ hŇ băĎŇ Cz‘Ğ ÉhEĎ‘Č yJąĂ : hoĲĎhyĘ=PŇ ’Č Moy¡BĘ CrŔ tĘŇ iăĎ êĂ ÉylČ C’ hŇ wĎŔnĎ‘Ğ 4

: rqĲĄ‘ĎêĲĄ Nor¡qĘ ‘ĆwĘ hĎ CSŔ rĘgăĎŇ yĘ ÉMyĂrČÄ hĽ~ĲĎ BČ dŇ oDę SĘ ’Č hŇ mĳĎ mĎ SĘ lĂ Nol¡ qĘ SĘ ’Č wĘ
hoăĎhyĘ=rbČŇ DĘ MytĳĂŇ rĄJĘ yoGă MI¡ĎhČ lbĆŇ x¿Ć ybËĄŇ SĘ yĲŁ yohę 5

hŇ tĎÂ yĘhĲĎ wĲĘ : bŇ SĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ ëŇ yê¡Ă dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆ ÉN‘ČnČÄJĘ MkĆę ylĄ ‘Ğ 6

tŇ yrËĂ’Ą SĘ lĂ lbĆŇ xĆę hŇ yĎhăĎwĘ : N’Ň YĲŁ tŇ or¿dĘŇ gĂŇ wĘ My‘¡ĂrŁ tŇ r¿Ł JĘ tŇ wËŁ nĘ MIĎęhČ lbĆŇ xăĆ 7

yJÌĂ NCYŔ BĎ rĘyĂ ÉbrĆ‘ĆÄ BĎ NolęqĘ SĘ ’Č yêăĄbĎŇ BĘ NC‘ĳrĘyĂ MhăĆ ylĄ ‘Ğ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą
Mdqpy
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8 bŇ ’ĎŔ om tŇ jăČ rĘxĆ ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ : MtĎŇ CbŇ SĘ bŇ S¿Ď wĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ MdËĄŇ qĘ pĘŇ yĂ
: MlĲĎ CbŇ GĘ =l‘Č ClyD¡ĂgĘŇ IČwČ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉCpŇ rĘxĲĄ rSąĆ ’Ğ NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ yp¡ĄŇ CDgĂŇ wĘ

9 MdąŇŁ sĘ JĂ bŇ ’ĎÂ om=yJĲĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žM’ĚnĘ ynĂ ’ĎÃ =yxČ NkăĄŇ lĎ
hŇ m¡Ď mĎ SĘ C xlČ m¿Ć =hŇ rĄkĘŇ mĂ C lCrËxĎ qS¿Č mĘ mĂ hŇ rĎŔ mŁ ‘ĞJĲČ ÉNoU‘Č ynąĄbĘŇ C ÉhyĆhĘ êĲĂ

10 Mh¡Ć lĎ tŇ ’Ň z¿Ł : MClĲ xĎ nĘ yĂ y¡ĂoGř rtĆŇ y¿ĆwĘ MCEŔbĎŇ yĘ ÉyUĂ ‘Č tŇ yrąĂ’Ą SĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č
11 ’rąĎon : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M‘¡Č=l‘Č ClDĂŔ gĘŇ IČwČ ÉCpŇ rĘxĲĄ yJąĂ MnĳĎ o’GĘ tŇ xČ êăČ

Sy’ăĂ Éol=CwxĞêĲČSĘ yĂwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yhăĄŁl’Ĺ=lJĎ tŇ ’¡Ą hŇ zĎŔrĎ yJăĂ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ
12 : hŇ UĎ hĲĄ yB¡Ă rĘxČ yl¿Ą lĘ xĲČ MySĂŔ CJ MêăĆ’Č =MGČ : MyĲĂoGhČ yI¿Ą’Ă lJ¡Ł omŔ oqUĘ mĂ
13 hŇ mĎŔ mĎ SĘ lĂ ÉhwĄnĘ ynĲĂ =tŇ ’Ć MWąĄ yĎwĘ rCèĳ ’Č =tŇ ’Ć dŇ B¡Ą ’Č ywĲĂ NopŔ YĎ =l‘Č ÉodŇ yĎ TyąĄwĘ
14 Ét’Č qĎ =MGČ yogŔ =otŇ yĘxČ =lJĎ ÉMyrĂdĎŇ ‘Ğ HkąĎŇ otŇ bĘŇ CYÄ bĘŇ rĲĎwĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ JČ hŇ I¡ĎYĂ

yJ¿Ă PŇ iČŔ BČ bŇ rĆxăŁ ÉNoQxČ BĲČ rrąĄoSyĘ loqţ CnylĳĂ yĎ hĎ yr¡ĆêŁ pĘŇ kČŇ BĘ dŇ jŔŁ qĂ =MGČ
15 ÉhrĎmĘ ’ĲŁ hĎ xTČ bĆŔ lĎ tŇ bĆŇ SăĆ oIhČ ÉhzĎyQĂ ‘ČhĲĎ ry‘ąĂhĎ tŇ ’Ň ţŁzÂ : hŇ rĲĎ‘Ą hŇ z¡ĎrĘ’Č

lJŁ ť hŇ IĎŔxČ lĲČ ÉZBĄ rĘmČ hŇ UĎę SČ lĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ű ëŇ y’ăĄ dŇ o‘ĳ ysăĂ pĘŇ ’Č wĘ yn¡Ă’Ğ HbĎŔ bĎŇ lĘ BĂ
g hŇ lĳĎ ’Ď gĘŇ nĂ wĘ hŇ ’¡Ď rĘmĲŁ yoh¿ : odĲŇ yĎ ‘Č yn¿ĂyĎ qr¡Ł SĘ yĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď rbăĄŇ o‘
2 âlă ÉhoĎhyBĲČ rsĳĎCm hŇ x¡Ď qĘ lĲĎ âl¿ loqŔ BĘ Éh‘ĎmĘ SĲĎ âlą : hŇ nĲĎ oIhČ ry‘¡ĂhĎ
3 MygĳĂŇ’ĞSĲŁ tŇ oy¡rĎ’Ğ HBĎŔ rĘqĂ bĘŇ hĎ yrăĆWĎ : hŇ bĎŇ rĲĄqĎ âl¿ hĎ yh¡ĆŁl’Ĺ=l’Ć hŇ xĎ TĎŔ bĎŇ
4 yS¡Ą nĘ ’Č MyzĂŔxĞjĲŁ ÉhĎ y’ĆÄ ybĂŇ nĘ : rqĆBĲŁ lČ Cm¡ rĘgĲĎŇ âl¿ bŇ rĆ‘ĆŔ ybĄŇ ’ăĄ zĘ ÉhĎ yTĆÄ pĘŇ SĲŁ
5 HBĎŔ rĘqĂ BĘ ÉqyDĂYČ hoąĎhyĘ : hŇ rĲĎoê Cs¡ mĘ xĲĎ SdĆŇ qŔŁ =ClQĘ xĂ ÉhĎ ynĆÄhĞJĲŁ tŇ odĳŇ gĘŇBĲŁ

rDĎŔ ‘Ę nĆ âlă Éro’lĎ NêąĄ yĂ oTÄ jĎ SĘ mĂ rqĆBÁŁ BČ rqĆBÄŁ BČ hŇ lĳĎ wĘ‘Č hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ âl¿
6 yêĂ bĘŇ r¿ČxĹhĲĆ MtĎŔ oejĂ ÉCUSČÄ nĎ MyĂęogŇ yêĂ răČkĘŇ hĂ : tŇ SĆ BĲŁ lC¡Ď‘Č ‘Čd¿ĄŇ oy=âlĲ wĘ

: bŇ SĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ Sy’¡Ă =ylĂ BĘ mĂ MhËĆ yrĄ‘ĲĎ CDÌYĘ nĂ rbĳĄŇ o‘ ylăĂ BĘ mĂ Mt¡ĎŇ oYCxĲ
7 lJ¿Ł HnĎŔ o‘mĘ tŇ răĄJĎ yĂ=âlĲ wĘ rsĎŔ Cm yxăĂ qĘ êĂ ÉytĂŇ o’ y’ąĂ rĘyêĂ =ëŇ ’Č yêĂ rĘmČÁ ’Ď
8 NkąĄŇ lĎ : MtĲĎŇ olylĲĂ ‘Ğ lJ¡Ł CtŇ yxĂŔ SĘ hĂ CmyJăĂ SĘ hĂ ÉNkĄŇ ’Ď hĎ ylĳĆ‘Ď yêĂ dĘŇ q¡ČjĎ =rSĆ ’Ğ

MyĂÁoG PŇ sÄŁ ’ĹlĲĆ žyTĂ jĎ SĘ mĂ yJăĂ dŇ ‘ĳČlĘ ymăĂ Cq Moy¡lĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉylĂ =CJxČ
S’ăĄ BĘ yJĂ ť yjĂŔ ’Č NorăxĞ lJŁ ť ÉymĂ ‘Ę zČ MhąĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ jÄŁ SĘ lĂ tŇ okę lĎ mĘ mČ yYăĂ bĘŇ qĎ lĘ

9 hŇ rĳĎCrbĘŇ hŇ păĎŇ WĎ MyU¡Ă ‘Č=l’Ć ëŇ j¿Ł hĘ ’Ć z’ËĎ =yJĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ lk¡ĄŇ ’Ď êĲĄ ytĂŔ ’Ď nĘ qĂ
10 SCkĳŇ =yrĄhĞ nĲČlĘ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ : dŇ xĲĎ ’Ć Mk¿ĆŇ SĘ od¡Ň bĘŇ ‘ĎlĘ hoĎŔhyĘ MSăĄ BĘ ÉMQĎ kĚŇ ’rąŁ qĘ lĂ
11 lJăŁ mĂ ÉySĂ obÄ tĄŇ âlą ’Chę hČ MoIăBČ : ytĲĂŇ xĎ nĘ mĂ NCl¡ bĂŇ oy yYČŔ Cj=tŇ BČ ÉyrČtĎŇ ‘Ğ

lyl‘
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ëŇ tĄŔ wĎ’ĞGĲČ ÉyzĄyQĂ ‘Č ëŇ BĄę rĘuĂ mĂ rysăĂ ’Ď ű z’ăĎ =yJĂ yBĳĂ êĘ ‘ČS¡Č jĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ yĂtČŔ ŁlylĂ ‘Ğ
M‘¿Č ëŇ BĄŔ rĘqĂ bĘŇ yêăĂ rĘ’Č SĘ hĂ wĘ : ySĲĂ dĘŇ qĎ rh¿Č BĘ dŇ o‘¡ hŇ hËĎ bĘŇ gĎŇlĘ ypĂŇ sÌĂ otŇ =âlĲ wĘ 12

ÉhlĎ wĘ‘Č CWą ‘ĞyĲČ=âl l’ĄÁ rĎWĘ yĂ tŇ yrĂÄ ’Ą SĘ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ Cs¡ xĎ wĘ ldĳĎŇ wĎ yn¡Ă‘Ď 13

C‘¿rĘyĂ hŇ UĎ hËĄ =yJĂ tŇ ymĳĂ rĘêČ NoSă lĘ Mh¡Ć ypĂŇ BĘ ’Y¿ĄUĎ yĂ=âlĲ wĘ bŇ zĎŔkĎŇ CrăBĘ dČŇ yĘ=âlĲ wĘ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ C‘yr¡ĂhĎ NoIŔYĂ =tŇ BČ ÉyeĂ rĎ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ CY¡ bĘŇ rĲĎwĘ 14

ëŇ yĂTČŔ jĎ SĘ mĂ ÉhoĎhyĘ rysąĂ hĄ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ B¡Č bŇ lĄŔ =lkĎŇ BĘ ÉyzĂlĘ ‘Ď wĘ yxąĂ mĘ WĂ 15

: dŇ o‘Ĳ ‘r¡Ď y’¿Ă rĘytĲĂŇ =âl ëŇ BĄŔ rĘqĂ BĘ ÉhoĎhyĘ ű l’ąĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ëŇ bĳĄŇ yĘ’ĲŁ hŇ e¡ĎjĂ

: ëŇ yĂdĲĎŇ yĎ Cj¿ rĘyĂ=l’Č NoI¡YĂ y’Ă rĳĎyêĂ =l’Č MĂl¡Č SĎ CrĲylĂ rm¿Ą ’Ď yĲĄ ’ChŔ hČ MoIăBČ 16

ÉSyrĂxĞ yĲČ hŇ xĎę mĘ WĂ BĘ ëŇ yĂlČÁ‘Ď WyWĂÄ yĎ ‘Č ySĳĂ oy roBă GĂ KŇ B¡Ą rĘqĂ BĘ ëŇ yĂhËČŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ 17

CyĳhĎ ëŇ UăĄ mĂ yêĂ pĘŇ s¡Č ’Ď dŇ ‘ËĄoUmĂ ygÌĄŇ Cn : hŇ eĲĎrĂBĘ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď lyg¿ĂŇ yĎ otŔ bĎŇ hĞ’ăČ BĘ 18

’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ëŇ yĂe¡Č‘ČmĘ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ WËĆ ‘Ł yn¿ĂnĘ hĂ : hŇ jĲĎ rĘxĆ hĎ yl¡Ć ‘Ď tŇ ’¿Ą WĘ mČ 19

MSĄŔ lĘ C hŇ QăĎ hĂ tĘŇ lĂ ÉMyêĂ mĘ WČ wĘ ZBĄŔ qČ ’Ğ ÉhxĎ DĎeĂ hČ wĘ hŇ ‘Ďę lĄ ~Ł hČ =tŇ ’Ć yêăĂ ‘Ę SČ ohwĘ
sŘ15 yYăĂ BĘ qČ tŇ ‘¡ĄbĎŇ C MkĆŔ tĘŇ ’Ć ’ybăĂŇ ’Ď É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ : MêĲĎSĘ BĎ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ BĘ 20

ybÌĂŇ CSBĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ yUăĄ ‘Č É lkŇŁ BĘ hŇ QĎęhĂ tĘŇ lĂ wĘ MSăĄ lĘ MkĆÁ tĘŇ ’Ć NêĄÄ ’Ć =yJĲĂ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ MkËĆŇ ytĄŇ CbŇ SĘ =tŇ ’Ć

ygx
SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ x¡Ď ’Ć Moy¿BĘ yèĂŔ èĂ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ BČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ SwĆyăĎrĘdĎŇ lĘ ÉMyĂêČÄ SĘ tŇ nąČSĘ BĂ ’

É l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ =NBĆ lbąĆŇ BĎ rĚzĘ=l’Ć ’ybĂę eĎhČ yGăČxČ =dŇ yČBĘ hoĎÁhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yĎÄhĎ
hŇ J¿Ł : rmĲŁ ’Ň lĄ lod¡Ň GĎhČ Nh¿Ą JŁ hČ qdËĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ ‘ČSÌĚ ohyĘ=l’Ć wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ xăČ jČ 2

tŇ yB¿Ą =tŇ ‘Ć ’BËŁ =tŇ ‘Ć âl¿ CrŔ mĘ ’ĲĎ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď
’yb¡ĂŇ eĎhČ yG¿ČxČ =dŇ yČBĘ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : tŇ onĲ BĎ hĂ lĘ ho¡ĎhyĘ 3

tŇ yĂB¿Č hČ wĘ MynĳĂCpŇ sĘ MkăĆŇ yêĄbĲĎŇ BĘ tŇ bĆŇ S¡Ć lĎ MêĆŔ ’Č ÉMkĆŇ lĎ tŇ ‘ąĄhČ : rmĲŁ ’Ň lĄ 4

hzh

yhl’ tw’bY hwhy M’n yn’=yx Nkl wyYxw . n"g Nmysw hVlVw MyVmx hynpY rpsd yqwsp Mwks v.20 .g
.rpsw rps lk Nyb twrwV +g xynhl KyrYw .]+T +b hynpY[ l’rVy

The number of the verses of the book of Zephaniah is 53; and the sign is n"g. And its
middle point is, Therefore as I live saith the Lord of Hosts the God of Israel [Zeph 2:9].
And there should be left [a space of] 3 lines between each book.
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5 Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ CmyW¿Ă tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł hŇ êĎě ‘Č wĘ : bŇ rĲĄxĎ hŇ E¡ĆhČ
6 Éh‘ĎbĘŇ WĎ lĘ =Ny’ĲĄ wĘ lokąŇ ’Ď T‘Ďę mĘ ’băĄŇ hĎ wĘ hŇ BĄÁ rĘhČ MêĆÄ ‘Ę rČzĘ : MkĲĆŇ ykĄŇ rĘDČ=l‘Č

rJ¡ĄêČWĘ mĂ rJĄŔ êČWĘ UĂ hČÄ wĘ olĳ MxăŁ lĘ =Ny’ĲĄ wĘ Sob¡Ň lĎ hŇ rĎŔ kĘŇ SĎ lĘ =Ny’ĲĄ wĘ otăŇ SĎ
7 CmyW¿Ă tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł : bŇ CqĲ nĎ ror¿YĘ =l’Ć
8 tŇ yĂBĳĎhČ CnăbĘŇ C Z‘¡Ą Mt¿ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ rhËĎ hĎ Cl¿ ‘Ğ : MkĲĆŇ ykĄŇ rĘDČ=l‘Č Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ
9 T‘ĎŔ mĘ lĂ hŇ eăĄhĂ wĘ ÉhBĄ rĘhČ =l’Ć hŇ nąŁ jĎ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď dŇ bĄŇ JĎ ’Ć wĘ oB¿ =hŇ YĆrĘ’Ć wĘ

N‘Č yČę tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ hŇ mĆę N‘Č yăČ obĳŇ yêĂ xĘ păČŇ nĲĎ wĘ tŇ yĂB¡Č hČ Mt¿ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ
10 MkĆŔ ylĄ ‘Ğ NJăĄ =l‘Č : otĲŇ ybĄŇ lĘ Sy’¿Ă MyY¡Ă rĎ Mê¿Ć’Č wĘ bŇ rĄŔ xĎ ’Chă =rSĆ ’Ğ ÉytĂŇ yBĄ
11 =l‘Č bŇ rĆxÁŁ ’rĎÄ qĘ ’Ć wĲĎ : HlĲĎ CbŇ yĘ hŇ ’¿Ď lĘ JĲĎ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ lFĳĎ mĂ MyĂm¡ČSĎ C’¿ lĘ JĲĎ

l‘ËČwĘ rhĎŔ YĘ IĂhČ =l‘Č wĘ SorăyêĂ hČ =l‘Č wĘ ÉNgĎŇDĎhČ =l‘Č wĘ MyrĂę hĎ hĲĆ =l‘Č wĘ ZrĆ’ăĎhĎ
‘Č yg¿ĂŇ yĘ=lJĎ l‘¡ČwĘ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =l‘Č wĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č wĘ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ’yY¡Ă oêĲ rS¿Ć ’Ğ

12 ‘ČSăĚ ohywĲĂ l’ĄÃ yêĂ lĘ SČ =NBĲĆ ű lbăĆŇ BĎ rĚzĘ ‘măČ SĘ IĂwČ : MyĂjĲĎ JČ
hoăĎhyĘ É loqBĘ M‘Ďę hĎ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ű lkăŇŁ wĘ lodÁ GĎhČ NhĄÄ JŁ hČ žqdĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ
MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ox¡ lĎ SĘ rS¿Ć ’ĞJĲČ ’ybĂŔ eĎhČ yGăČxČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l‘Č wĘ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ

13 hoËĎhyĘ ëŇ ’ÌČ lĘ mČ yGČÂxČ rmĆ ’Ň IŁ wČţ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ mĂ M‘¡ĎhĎ C’¿ rĘyIĲĂwČ
14 hoĎÃhyĘ r‘Č IăĎwČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă yn¿Ă’Ğ rmĳŁ ’Ň lĄ M‘ăĎlĎ ho¡ĎhyĘ tŇ Ck¿Ň ’ĞlĘ mČ BĘ

‘ČSąĚ ohyĘ ÉxČ CrÄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎę ChyĘ tŇ xăČ jČ l’ĄÁ yêĂ lĘ SČ =NBĆ lbĆÄ BĎ rĚzĘ žxČ Cr=tŇ ’Ć
ÉC’bÄŁ IĎwČ M‘ĳĎhĎ tŇ yrăĂ’Ą SĘ lJ¡Ł xČ CrŔ =tŇ ’Ć wĲĘ lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ ÉqdĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ

: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ CWă ‘ĞIĲČwČ
15 SwĆy¿ĎrĘdĎŇ lĘ MyĂê¡ČSĘ tŇ n¿ČSĘ BĂ yèĳĂ èĂ BČ SdĆŇ x¡Ł lČ hŇ ‘ËĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrÌĂWĘ ‘Ć MoyÄBĘ
b =dŇ yČBĘ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉhyĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ x¡Ď ’Ć wĘ Myr¿ĂWĘ ‘ĆBĘ y‘Ăě ybĂŇ èĘ BČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ
2 tŇ xăČ jČ É l’Ą yêĂ lĘ SČ =NBĆ lbąĆŇ BĎ rĚzĘ=l’Ć ’nĎę =rmĎ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ yG¿ČxČ

M‘¡ĎhĎ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ =l’Ć wĘ lodĳŇ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ qd¡ĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ ‘ČS¿Ě ohyĘ=l’Ć wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ
3 od¡Ň obŇ kĘŇ BĂ hŇ EĆŔhČ tŇ yĂBăČ hČ =tŇ ’Ć Éh’Ď rĎ rSąĆ ’Ğ r’ĎŔ SĘ eĂ hČ ÉMkĆŇ bĎŇ ymąĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ

: MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ NyĂ’¡ČJĘ ChmËŁ kĎŇ ’ol¿ hĞ hŇ êĎ‘ČŔ ÉotŇ ’Ł My’ąĂ rŁ MêĆÁ ’Č hŇ mĎÄ C NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ
4 NhĄÄ JŁ hČ žqdĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ ‘ČSăĚ ohyĘ qzăČxĞ wĲČ hoĎÃhyĘ=M’ĚnĘ ű lbăĆŇ BĎ rĚzĘ qzăČxĞ hŇ êăĎ ‘Č wĘ

MkĆŔ êĘ ’Ă ynăĂ’Ğ=yJĲĂ CWĳ ‘ĞwĲČ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ZrĆ’ËĎhĎ M‘¿Č=lJĎ qzČÄxĞ wĲČ lodÁ GĎhČ
5 MkăĆŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ ÉMkĆŇ êĘ ’Ă yêĂ rąČJĎ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ =tŇ ’ĲĆ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ

: C’rĲĎyêĂ =l’Č MkĳĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ tŇ dĆŇ măĆ‘Ł yx¡Ă CrwĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ
ykwww.bibleist.ru



896 ygx 2:6—23

ÉSy‘Ă rĘmČ ynĂę ’Ğ wĲČ ’yhĳĂ T‘ăČmĘ tŇ x¡Č ’Č dŇ o‘¿ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ 6

ÉyêĂ SĘ ‘ČÄ rĘhĂ wĘ : hŇ bĲĎŇ rĎxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć wĘ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmăČèĎ hČ =tŇ ’Ć 7

ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =tŇ ’Ć ytĂÂ’Ň QĄ mĂ C MyĳĂoGhČ =lJĎ tŇ DăČmĘ xĆ C’b¡ĎŇ C MyĂŔoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć
ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ bŇ hĳĎ EĎhČ ylăĂ wĘ PŇ sĆ J¡Ć hČ yl¿Ă : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď dŇ obŔ JĎ 8

NoSŔ ’Ň rĂhăĎ=NmĂ ÉNorxĞ’ĲČ hĎ hŇ EąĆhČ tŇ yĂBČÄ hČ ždobŇ JĘ hŇ yĆÃhĘ yĲĂ lodăŇ GĎ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ 9

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ MolŔ SĎ NêăĄ’Ć ÉhEĆhČ MoqąUĎ bČŇ C tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď

=rbČŇ DĘ ÉhyĎhĎ SwĆyĳĎrĘdĎŇ lĘ MyĂê¡ČSĘ tŇ n¿ČSĘ BĂ y‘ĂŔ ySĂ êĘ lČ Éh‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrąĂWĘ ‘ĆBĘ 10

’nÌĎ=l’Č SĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł : rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ yG¿ČxČ =l’Ć hoĎŔhyĘ 11

PŇ năČkĘŇ BĂ SdĆŇ qÁŁ =rWČ BĘ Sy’ĂÄ =’vĎ yĂ ű NhăĄ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ r¡Ďoê MynËĂhĞJĲŁ hČ =tŇ ’Ć 12

NmĆ SËĆ =l’Ć wĘ NyĂIÌČhČ =l’Ć wĘ dŇ yzĂÁeĎhČ =l’Ć wĘ MxĆ QĆÄhČ =l’Ć opŇ nĎkĘŇ BĂ ţ ‘găČŇ nĎ wĘ odę gĘŇBĂ
yGČŔ xČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : âlĲ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ MynËĂhĞJĲŁ hČ CnÌ‘ĞIĲČwČ SDĳĎqĘ yĂhĞ lk¡ĎŇ ’ĞmĲČ =lJĎ =l’Ć wĘ 13

Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ MynËĂhĞJĲŁ hČ CnÌ‘ĞIĲČwČ ’mĳĎ TĘ yĂhĞ hŇ QĆ ’¡Ą =lkĎŇ BĘ SpĆŇ nËĆ=’mĄ TĘ ‘GÌČ yĂ=M’Ă
ÉynČpĎŇ lĘ hŇ EąĆhČ yoGÄhČ =NkĲĄŇ wĘ hŇ EĆhČ ţ=M‘ĲĎhĎ NJăĄ rmĆ ’Ň ŁIęwČ yGČÁxČ N‘Č IČÄwČ : ’mĲĎ TĘ yĂ 14

: ’ChĲ ’m¿Ą TĎ MS¡Ď CbŇ yrËĂqĘ yČ rS¿Ć ’Ğ wĲČ MhĳĆ ydĄŇ yĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ Nk¡ĄŇ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
NbĆŇ ’ËĆ =MCWĲ MrĆFÌĆmĂ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ =NmĂ MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ ’năĎ=CmyWĲĂ ÉhêĎ‘Č wĘ 15

hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ wĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć tŇ măČ rĄ‘Ğ=l’Ć É’BĎ Mt¿ĎŇ oyhĘ mĲĂ : hoĲĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ BĘ NbĆŇ ’¡Ć =l’Ć 16

: MyrĲĂWĘ ‘Ć hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ rĎŔ Cj MyèăĂ mĂ xĞ ÉPŁWxĘ lČ bŇ qĆ IĆęhČ =l’Ć ’BăĎ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ
MkĳĆŇ ydĄŇ yĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ tŇ ’¡Ą dŇ rĎŔ BĎ bČŇ C ÉNoqrĎIĲĄbČŇ C NopąŇ DĎèĂ BČ MkĆÁ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yJĄÄ hĂ 17

hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ =NmĂ MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ ’năĎ=CmyWĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl¡Č ’Ą Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ć =Ny’ĲĄ wĘ 18

dŇ i¿Č yĚ=rSĆ ’Ğ MoIËhČ =NmĂ lĘ y‘Ăę ySĂ êĘ lČ hŇ ‘ĎÁ BĎ rĘ’Č wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć žMoImĂ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ
NpĆŇ GĆÄhČ =dŇ ‘Č wĘ hŇ rĎŔ CgŇUĘ BČ É‘rČEĆÄhČ dŇ o‘ąhČ : MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ CmyW¿Ă ho¡ĎhyĘ=lkČŇ yhĲĄ 19

: ëŇ rĲĄbĎŇ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ =NmĂ ’WĳĎ nĎ âlă tŇ yĂE¡ČhČ Z‘¿ĄwĘ NoUË rĂhĲĎ wĘ hŇ nÌĎ’Ą êĘ hČ wĘ
hŇ ‘ËĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrÌĂWĘ ‘ĆBĘ yGČŔ xČ =l’Ć ÉtynĂ SĄ ű hoąĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhĂÄ yĘwČ 20

ynăĂ’Ğ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ xČ jĲČ lb¿ĆŇ BĎ rĚzĘ=l’Ć rměŁ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ SdĆŇ x¡Ł lČ 21

tŇ okŔ lĎ mĘ mČ ’iăĄ JĂ ÉyêĂ kĘŇ pČŇ hĲĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =tŇ ’Ć Sy‘ĂŔ rĘmČ 22

CdąŇ rĘyĲĎwĘ hĎ ybĆŔ kĘŇ răŁ wĘ ÉhbĎŇ JĎ rĘmĆ yêąĂ kĘŇ pČŇ hĎ wĘ MyĳĂoGhČ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ qzĆx¡Ł yêĂŔ dĘŇ mČ SĘ hĂÄ wĘ
sŘ16 hoăĎhyĘ=M’ĚnĘ ’Chă hČ MoIăBČ : wyxĲĂ ’Ď bŇ rĆx¿ĆBĘ Sy’¡Ă MhĆŔ ybĄŇ kĘŇ răŁ wĘ ÉMysĂ Cs 23

ìŇ yê¡Ă mĘ WČ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉyDĂbĘŇ ‘Č l’ąĄ yêĂ lĘ ’Č SĘ =NBĆ lbĆÄ BĎ rĚzĘ ìŇ xĞuĎ ’Ć ţ tŇ o’Ã bĎŇ YĘ
Mtwxkwww.bibleist.ru
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: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘxČŔ bĎŇ ìăŇ bĘŇ =yJĲĂ MtĳĎŇ oxJĲČ

hyrkz
’ =l’Ć hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yăĎhĎ SwĆyĳĎrĘdĎŇ lĘ MyĂê¡ČSĘ tŇ n¿ČSĘ BĂ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ BČ
2 =l‘Č hoËĎhyĘ PŇ YÌČ qĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ oD¿‘Ă =NBĆ hŇ yĎŔkĘŇ rĆBăĆ =NBĆ ÉhyĎrĘkČŇ zĘ
3 CbŇ CSă tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ MhĆę lĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : PŇ YĆqĲĎ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ
4 =l’Č : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď MkĆŔ ylĄ ’Ğ bŇ CSă ’Ď wĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ M’¡Ě nĘ ylČŔ ’Ą

rmęŁ ’Ň lĄ MynĂÁSŁ ’Ň rĲĂhĎ My’ĂÄ ybĂŇ eĘ hČ žMhĆ ylĄ ’Ğ=C’Ĳ rĘqĲĎ rSăĆ ’Ğ MkĆÃ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞkĲČŇ CyăhĘ êĲĂ
Mk¡ ylyřl‘mw My‘ĂŔ rĎhĲĎ MkăĆŇ ykĄŇ rĘDČmĂ É’nĎ CbŇ CSą tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ

5 Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl¡Č ’Ą CbŇ yS¿Ă qĘ hĂ =âlĲ wĘ C‘ËmĘ SĲĎ âl¿ wĘ My‘ĳĂrĎhĲĎ
6 ÉytĂŇ yCĂÄYĂ rSąĆ ’Ğ yuČę xĚ wĘ yrăČbĎŇ DĘ ű ëŇ ’ăČ : CyĲxĘ yĲĂ Ml¡Ď o‘lĘ hČ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČÄ wĘ MhĳĄ =hŇ IĄ’Č

Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ CbŇ CSă IĎwČ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ CgŇ yv¡Ă hĂ ’ol¿ hĞ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć
CnylĄŔ lĎ ‘ĞmăČkĘŇ C ÉCnykĄÄ rĎdĘŇ JĂ CnlĎŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ MmČÁ zĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ

7 =yêĲĄSĘ ‘ČlĘ hŇ ‘ĎÁ BĎ rĘ’Č wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć žMoyBĘ : CnêĲĎ ’Ă hŇ W¿Ď ‘Ď NJ¡Ą
hŇ yăĎhĎ SwĆyĳĎrĘdĎŇ lĘ MyĂê¡ČSĘ tŇ n¿ČSĘ BĂ TbĎŔ SĘ SdĆŇ xăŁ =’Ch ÉSdĆŇ xÄŁ rW¿Ď ‘Ď
: rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ ’oD¿‘Ă =NBĆ ChyĎŔkĘŇ rĆBăĆ =NBĆ ÉhyĎrĘkČŇ zĘ=l’Ć hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ

8 NyB¿Ą dŇ mĄŔ ‘Ł ’Chă wĘ MdŔŁ ’Ď sCsă =l‘Č ÉbkĄŇ rŁ ÉSy’Ă =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ lĎ yĘQČęhČ ű ytĂŇ y’ăĂ rĎ
: MynĲĂ bĎŇ lĘ C Myu¡ĂrĚWĘ MyUĂŔ dĚŇ ’Ğ MysăĂ Cs ÉwyrĎxĞ’ĲČ wĘ hŇ lĳĎ YĚUĘ BČ rSăĆ ’Ğ Myi¡Ă dČŇ hĞhĲČ

9 yn¿Ă’Ğ yBĂŔ rbăĄŇ DŁ hČ Éë’Ď lĘ UČ hČ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ynĳĂdŇŁ ’Ğ hŇ QĆ ’ăĄ =hŇ mĎ rm¡Č ’Ł wĲĎ
10 rmĳČ ’Ň IŁ wČ Myi¡Ă dČŇ hĞhĲČ =NyBĲĄ dŇ m¿Ą ‘Ł hĲĎ Sy’ËĂ hĎ N‘Č IČęwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hŇ UĎ h¿Ą =hŇ mĎ OĎ ’¡Ć rĘ’Č
11 ëŇ ’ăČ lĘ mČ =tŇ ’Ć CnÂ‘ĞIĲČwĲČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ ëŇ Q¡Ą hČ tĘŇ hĂ lĘ hoĎŔhyĘ xlăČ SĎ rSăĆ ’Ğ hŇ QĆ ’Ą ť

hŇ e¿ĄhĂ wĘ ZrĆ’ĳĎbĎŇ CnkĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ MyiĂŔ dČŇ hĞhĲČ NyBăĄ ÉdmĄ ‘Ł hĲĎ hoĎęhyĘ
Zr’h=lk

yk wyYxw . z"l Nmysw MyVlVw h‘bV ’"n , h"lg Nmysw hnmVw MyVlV ygx rpsd yqwsp Mwks v.23 .b
twrwV +g xynhl KyrYw .’dx ’rdysw .hVlV wytwtqspw .]+w +b ygx[ ’yh T‘m tx’ dw‘ tw’bY hwhy rm’ hk

.rpsw rps lk Nyb
The number of the verses of the book of Haggai is 38; and the sign is h"lg; other copies
[have] 37, and the sign is z"l. And its middle point is, For thus saith the Lord of Hosts:
Yet once, it is a little while [Hag 2:6]. And its peseqot are 3. And there is 1 seder. And
there should be left [a space of] 3 lines between each book.
MkĆylĄlĘ ‘ČUČmĂ C ’"sbw ,d"ydw w"d Nkw yrqw bytk MkĆylĄlĘ ‘ČmČ C ’"sb ,yrq MkĆylĄlĘ ‘ČmČ C ,bytk MkĆylĄylĂ ‘ĞmČ C v.4 .’

.b"ydw ’"d Nkw yrqw bytk
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hoăĎhyĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈhoĎhyĘ=ëŇ ’Č lĘ mČ N‘Č IăČwČ : tŇ TĆ qĲĎSŁ wĘ tŇ bĆŇ S¿Ć yŁ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ 12

hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘Ď tŇ ’¡Ą wĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć MxăĄ rČtĘŇ =âlĲ ÉhêĎ’Č ytČę mĎ =dŇ ‘Č tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ
rb¿ĄŇ DŁ hČ ëŇ ’ËĎ lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ N‘Č IăČwČ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ z¡Ć hŇ êĎmĘ ‘ČŔ zĎ rSăĆ ’Ğ 13

rbăĄŇ DŁ hČ Éë’Ď lĘ UČ hČ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MymĲĂ xĚ nĂ Myr¡ĂbĎŇ DĘ MybĳĂŇ oT MyrăĂbĎŇ DĘ yB¡Ă 14

NoI¡YĂ lĘ C MĂlËČ SĎ CrĲylĂ ytĂŇ ’Ň eÌĄqĂ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł rmŔŁ ’Ň lĄ ’răĎqĘ yBĂŔ
MyeĳĂnČ’ĞèĲČ hČ My¡ĂoGhČ =l‘Č PŇ YĄŔ qŁ ynăĂ’Ğ É lodŇ GĎ PŇ YĆqąĆwĘ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ ’¿Ď nĘ qĂ 15

: hŇ ‘ĲĎrĎlĘ Cr¿zĘ‘ĲĎ hŇ UĎ h¡Ą wĘ T‘ĎŔ UĘ yêĂ pĘŇ YăČ qĎ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’Ğ
hŇ nĆBăĎ yĂ ÉytĂŇ yBĄ MymĂŔ xĞrĲČBĲĘ ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ yêĂ bĘŇ SąČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ 16

’răĎqĘ ű dŇ o‘ă : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č hŇ T¡Ć eĎ yĂ hŇ wĎqĎ wĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ M’¡Ě nĘ HBĎŔ 17

MxČÄ nĂ wĘ bŇ oFĳ mĂ yr¡Č‘Ď hŇ nĎ yY¿ĆCpŇ êĘ dŇ o‘Ë tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ rmęŁ ’Ň lĄ
’v¿Ď ’Ć wĲĎ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ dŇ o‘¡ rx¿Č bĎŇ C NoIŔYĂ =tŇ ’Ć Édo‘ ho¿ĎhyĘ b

ëŇ ’ËĎ lĘ UČ hČ =l’Ć rmČę ’Ł wĲĎ : tŇ onĲ rĎqĘ ‘B¿Č rĘ’Č hŇ e¡ĄhĂ wĘ ’rĆ’ĳĄwĎ yn¡Čy‘Ą=tŇ ’Ć 2

CrăzĄ rSăĆ ’Ğ ÉtonrĎuĘ hČ hŇ QĆ ’ąĄ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ QĆ ’ĳĄ =hŇ mĎ yB¡Ă rb¿ĄŇ DŁ hČ
hoĎŔhyĘ ynĂ ’ăĄ rĘIČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć 3

rmęŁ ’Ň lĄ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ My’¡Ă bĎŇ hŇ QĆ ’¿Ą hŇ mËĎ rmČě ’Ł wĲĎ : MySĲĂ rĎxĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č 4

oSŔ ’Ň rŁ ’WăĎ nĎ=âlĲ ÉSy’Ă =ypĂŇ JĘ hŇ dĎę ChyĘ=tŇ ’Ć CrzăĄ=rSĆ ’Ğ tŇ onÂrĎuĘ hČ hŇ QĆ ’ăĄ
My’¿Ă WĘ eĲŁ hČ MyĂęoGhČ tŇ onărĘqČ =tŇ ’Ć tŇ oDÂyČlĘ MtĎŔ ’Ł dŇ yrăĂxĞhĲČ lĘ ÉhQĆ ’ĄÄ C’bąŇŁ IĎwČ
’rĆ’¡ĄwĎ ynËČy‘Ą ’v¿Ď ’Ć wĲĎ : HtĲĎŇ orzĎlĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć NrĆqËĆ 5

rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ ĳĄlhŁ hŇ êăĎ’Č hŇ nĎ’¡Ď rmČě ’Ł wĲĎ : hŇ DĲĎmĂ lbĆŇ x¿Ć od¡Ň yĎbĘŇ C Sy’ĳĂ =hŇ eĄhĂ wĘ 6

: HJĲĎ rĘ’Ď hŇ U¿Ď kČŇ wĘ HB¡Ď xĘ rĎ=hŇ UĲĎ JČ tŇ o’¿ rĘlĂ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=tŇ ’Ć ÉdmŁ lĎ ylČę ’Ą
: otĲŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ’Y¡Ą yŁ rxĄŔ ’Č ëŇ ’ăĎ lĘ mČ C ’YĳĄ yŁ yB¡Ă rb¿ĄŇ DŁ hČ ëŇ ’ËĎ lĘ UČ hČ hŇ eĄęhĂ wĘ 7

bŇ SăĄ êĄ ÉtozrĎjĘ rmĳŁ ’Ň lĄ zQ¡Ď hČ r‘Če¿ČhČ =l’Ć rBËĄDČ ZrĚę wřlŔ ’ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 8

hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉHQĎ =hŇ yĆhĘ ’ĲĆ ynąĂ’Ğ wĲČ : HkĲĎŇ otŇ BĘ hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ C MdËĎŇ ’Ď bŇ r¿Ł mĄ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ 9

yohă : HkĲĎŇ otŇ bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ dŇ ob¡Ň kĎŇ lĘ C bŇ ybĳĂŇ sĎ S’¡Ą tŇ mČ ox¿ 10

MyĂmËČèĎ hČ tŇ oxÌ Cr ‘BČÂ rĘ’Č JĘ yJĂ ţ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Nop¡Ň YĎ ZrĆ’¿ĆmĄ CsnËĚwĘ yohę
: lbĲĆŇ BĎ =tŇ BČ tŇ bĆŇ S¡Ć oy yTĳĂ lĘ UĲĎ hĂ NoI¡YĂ yoh¿ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ WĘ r¿ČjĄ 11

ynĂ xČě lĎ SĘ dŇ obŔ JĎ rxăČ ’Č ůto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ ’Ď hŇ kăŇŁ yJăĂ 12

Mywgh=l’
.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ ’Ą ’"sb ,yrq wylĎ ’Ą ,bytk ol’Ą v.8 .b
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: onĲř y‘Ą tŇ b¿ČŇ bĎŇ BĘ ‘Čg¡ĄŇ nŁ MkĆŔ BĎ ‘ČgăĄŇ eŁ hČ yJĂ ť MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć MylăĂ lĘ èĲŁ hČ My¡ĂoGhČ =l’Ć
13 MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ MhĳĆ ydĄŇ bĘŇ ‘ČlĘ ll¡Ď SĎ Cy¿hĎ wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉydĂŇ yĎ=tŇ ’Ć PŇ ynąĂmĄ ynĂÄ nĘ hĂ yJĂ ţ

: ynĂ xĲĎ lĎ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ
14 : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ëŇ k¡ĄŇ otŇ bĘŇ yê¿Ă nĘ kČŇ SĲĎ wĘ ’bËĎŇ =ynĂ nĘ hĂ yJÌĂ NoIĳYĂ =tŇ BČ yx¡Ă mĘ WĂ wĘ ye¿ĂrĎ
15 yêăĂ nĘ kČŇ SĲĎ wĘ M‘ĳĎlĘ yl¡Ă Cyh¿Ď wĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć MyBąĂ rČ MyĂÄogŇ žCwlĘ nĂ wĘ
16 hoąĎhyĘ lxČÄ nĎ wĘ : ëŇ yĂlĲĎ ’Ą ynĂ x¿Č lĎ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ êĘ ‘ČdČě yĎwĘ ëŇ kĄŔ otŇ bĘŇ
17 sh¿Č : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ dŇ o‘¡ rx¿Č bĎŇ C SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ măČ dĘŇ ’Č l‘¡Č oqŔ lĘ xĆ ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć

: oSĲ dĘŇ qĎ No‘¿UĘ mĂ ro‘¡ nĄ yJ¿Ă hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ mĂ rW¡Ď BĎ =lJĎ
g hoĳĎhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ yn¡ĄpĘŇ lĂ dŇ mĄě ‘Ł lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ É‘ČSĚÄ ohyĘ=tŇ ’Ć ynĂ ’Ąę rĘIČwČ
2 r‘ČÄ gĘŇ yĂ NTĎę vĎ hČ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : onĲ TĘ WĂ lĘ on¡ ymĂ yĘ=l‘Č dŇ m¿Ą ‘Ł NTËĎ vĎ hČ wĘ

hŇ z£Ć ’olÌ hĞ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ rx¡Ą BŁ hČ ìŔ BĘ ÉhoĎhyĘ r‘ąČgĘŇ yĂwĘ NTĎŔ vĎ hČ ÉìBĘ hoąĎhyĘ
3 dŇ m¡Ą ‘Ł wĘ My’ĳĂ oY MydăĂŇ gĎŇBĘ Sb¡ĚŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ ‘ČSĚě ohywĲĂ : S’ĲĄ mĄ l~¿Ď mĚ dŇ C’¡
4 CrysËĂ hĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwynĎpĎŇ lĘ MydąĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ =l’Ć rmĆ ’Ň ŁIęwČ N‘Č IăČwČ : ëŇ ’ĲĎ lĘ UČ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ

ìŇ nĆŔ wŁ ‘Ğ ÉìylĆÄ‘ĎmĲĄ yêĂ rĘbąČŇ ‘ĹhĲĆ hŇ ’ĄÄ rĘ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ wylĳĎ ‘ĎmĲĄ My’¡Ă ~Ł hČ Myd¿ĂŇ gĎŇBĘ hČ
5 oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č roh¡ TĎ PŇ yn¿ĂYĎ CmyWËĂ yĎ rmČě ’Ł wĲĎ : tŇ oYĲ lĎ xĞmĲČ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ SB¿Ą lĘ hČ wĘ

ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ C MydĂŔ gĎŇBĘ ÉChSĚÄ BĂ lĘ IČwČ oSę ’Ň rŁ =l‘Č rohÁ FĎ hČ PŇ ynĂÄ~Ď hČ žCmyWĂ IĎwČ
6, 7 hoăĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyBĂ hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ Éd‘Č IĎÄwČ : dŇ mĲĄ ‘Ł

ÉhêĎ’Č =MgČŇ wĘ rmŔŁ SĘ tĂŇ yêăĂ rĘmČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć M’ăĂ wĘ ÉëlĄ êĄ ykąČŇ rĎdĘŇ BĂ =M’Ă tŇ o’ę bĎŇ YĘ
NyB¿Ą MykĂŔ lĘ hĘ mČ ÉìlĘ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ yrĳĎYĄxĞ=tŇ ’Ć rmăŁ SĘ êĂ Mg¡ČŇ wĘ ytĂŔ yBĄ =tŇ ’Ć NydăĂŇ êĎ

8 Éìy‘ĆÄ rĄwĘ ÉhêĎ’Č lodę GĎhČ NhăĄ JŁ hČ ű ‘ČSăĚ ohyĘ ’nĎÂ=‘mĲČ SĲĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ
yD¡ĂbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć ’ybËĂŇ mĄ yn¿ĂnĘ hĂ =yJĲĂ hŇ UĎ hĳĄ tŇ p¡ĄŇ om yS¿Ą nĘ ’Č =yJĲĂ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ MybăĂŇ SĘ IĲŁ hČ

9 tŇ x¡Č ’Č NbĆŇ ’¿Ć =l‘Č ‘ČSĚŔ ohyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉyêĂ tČÄ nĎ rSąĆ ’Ğ NbĆŇ ’Ćę hĎ hŇ eăĄhĂ ű yJăĂ : xmČ YĲĆ
yêËĂ SĘ mČ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ HxĎę êĚjĂ xČ êăĄpČŇ mĘ ynÌĂnĘ hĂ MyĂnĳĎy‘Ą hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ

10 tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ ’Chę hČ MoIăBČ : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿BĘ ’yh¡Ă hČ =ZrĆ’ĲĎ hĎ Nw¿Ł ‘Ğ=tŇ ’Ć
d bŇ SĎ IĎěwČ : hŇ nĲĎ’Ą êĘ tŇ xČ ê¿Č =l’Ć wĘ NpĆŇ G¡Ć tŇ xČ ê¿Č =l’Ć Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’ăĂ C’¡ rĘqĘ êĂ
2 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : otĲŇ nĎèĘ mĂ ro‘¿ yĄ=rSĆ ’Ğ Sy’¡Ă JĘ ynĂ rĄě y‘Ă yĘwČ yBĳĂ rbăĄŇ DŁ hČ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ sŘ17

HQĎÁJĚ bŇ hĎÄ zĎ žtrČonmĘ hŇ eăĄhĂ wĘ ű ytĂŇ y’ăĂ rĎ rmĆ ’Ň yŁ wČ hŇ ’ĳĆ rŁ hŇ ê¡Ď’Č hŇ m¿Ď ylČŔ ’Ą
tŇ oqŔ YĎ CmĲ Éh‘ĎbĘŇ SĂ wĘ hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď ÉhĎ ytĆÄ rŁ nĲĄ hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ wĘ HSĎę ’Ň rŁ =l‘Č HQăĎ gĚŇ wĘ
twrnl
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NymăĂ ymĂ ÉdxĎ ’Ć hĎ ylĳĆ‘Ď Myt¡ĂŇ yzĄ MyĂn¿ČSĘ C : HSĲĎ ’Ň rŁ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ tŇ or¡eĄlČ 3

yB¡Ă rb¿ĄŇ DŁ hČ ëŇ ’ËĎ lĘ UČ hČ =l’Ć rmČŔ ’Ł wĲĎ ÉN‘Č’ČÄ wĎ : HlĲĎ ’Ň mŁ WĘ =l‘Č dŇ x¡Ď ’Ć wĘ hŇ QĎŔ GĚhČ 4

ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉyBĂ rb¿ĄŇ DŁ hČ ëŇ ’ĎÂlĘ UČ hČ N‘Č IČwČţ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ hŇ QĆ ’¡Ą =hŇ mĎ rmĳŁ ’Ň lĄ 5

ÉylČ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ N‘Č IČÁwČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ âl¿ rm¡Č ’Ł wĲĎ hŇ QĆ ’ĳĄ hŇ UĎ hăĄ =hŇ mĎ êĎ‘Ę d¡ČŇ yĎ ’ol¿ hĞ 6

xČ kŔŁ bĘŇ âlă wĘ É lyĂxČÄ bĘŇ âlą rmĳŁ ’Ň lĄ lb¡ĆŇ BĎ rĚzĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ hŇ zĆť rmŔŁ ’Ň lĄ
yn¿ĄpĘŇ lĂ lodËŇ GĎhČ =rhČ hŇ êÌĎ’Č =ymĲĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď yxĂŔ CrBĘ =M’Ă yJăĂ 7

: HlĲĎ Nx¡Ą Nx¿Ą tŇ o’ě SĚ êĘ hŇ SĎŔ ’Ň rŁ hĎ NbĆŇ ’ăĆ hĎ =tŇ ’Ć É’yYĂ ohwĘ rSĳŁ ymĂ lĘ lb¡ĆŇ BĎ rĚzĘ

wydăĎŇ yĎwĘ hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ CdËŇ iĘ yĂ lbĆę BĎ rĚzĘ ydăĄŇ yĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 8, 9

MoyălĘ ÈzbČŇ ymăĂ yJăĂ : MkĲĆŇ lĄ ’Ğ ynĂ x¿Č lĎ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ êĎŔ ‘Ę dČŇ yăĎwĘ hŇ nĎ‘Ę ~ĳČ bČŇ êĘ 10

=hŇ ‘ĎbĘŇ SĂ lb¡ĆŇ BĎ rĚzĘ dŇ y¿ČBĘ lydËĂŇ BĘ hČ NbĆŇ ’ÌĆ hĎ =tŇ ’Ć C’ÂrĎwĘ Cxę mĘ WĲĎ wĘ ůtoeTČ qĘ
rmăČ ’Ł wĲĎ N‘Č’¡Č wĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ MyT¡Ă TĘ oSmĘ hŇ UĎ h¿Ą hoĎŔhyĘ ynăĄy‘Ą hŇ QĆ ’ĳĄ 11

: HlĲĎ w’Ň mŁ WĘ =l‘Č wĘ hŇ r¡ĎonUĘ hČ Nym¿Ă yĘ=l‘Č hŇ lĆ ’ĄŔ hĎ ÉMytĂŇ yEĄhČ ynąĄèĘ =hŇ mČ wylĳĎ’Ą
dŇ yČęBĘ ÉrSĆ ’Ğ MytĂę yEĄhČ ylăĄ BĞ SĂ yêĄÂSĘ =hŇ mČ wylĳĎ’Ą rm¡Č ’Ł wĲĎ tŇ ynĂŔ SĄ N‘Č’ăČ wĎ 12

ÉylČ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ hĲĎ EĎhČ Mh¡Ć ylĄ ‘ĞmĲĄ Myq¿Ă yrĂmĘ hĲČ bŇ hĎŔ EĎhČ tŇ orăêĘ nĘ YČ ÉynĄSĘ 13

ynăĄSĘ hŇ QĆ ’¡Ą rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ âl¿ rm¡Č ’Ł wĲĎ hŇ QĆ ’ĳĄ =hŇ mĎ êĎ‘Ę d¡ČŇ yĎ ’ol¿ hĞ rmŔŁ ’Ň lĄ 14

yn¡Čy‘Ą ’v¿Ď ’Ć wĲĎ bŇ CSě ’Ď wĲĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ Nod¿Ň ’Ğ=l‘Č Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ rhĳĎYĘ IĂhČ =ynĲĄbĘŇ h

rmČę ’Ł wĲĎ hŇ ’ĳĆ rŁ hŇ ê¡Ď’Č hŇ m¿Ď ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ pĲĎŇ ‘Ď hŇ Q¿Ď gĂŇmĘ hŇ e¡ĄhĂ wĘ hŇ ’ĳĆ rĘ’Ć wĲĎ 2

rWĆ ‘¿Ć HB¡Ď xĘ rĎwĘ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉHJĎ rĘ’Ď hŇ pĎŔ ‘Ď hŇ QăĎ gĂŇmĘ Éh’Ć rŁ ynąĂ’Ğ
ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č tŇ ’Ň Y¡Ą oIhČ hŇ lĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ ’Ň zŁ ť ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ UĲĎ ’Č BĲĎ 3

: hŇ uĲĎ nĂ hĎ om¿ JĎ hŇ E¡ĆmĂ ‘BĎŔ SĘ eĂÄhČ =lkĎŇ wĘ hŇ uĎŔ nĂ hĎ omă JĎ ÉhEĆmĂ bŇ nĄę GŁ hČ =lkĎŇ yJăĂ
tŇ yBËĄ=l’Ć wĘ bŇ eĎŔ GČhČ tŇ yBăĄ =l’Ć Éh’Ď bĎÄ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ hĎ ytĂę ’Ň YĄ ohĲ 4

=tŇ ’Ć wĘ wyY¿Ď ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ CêQ¡Č kĂŇ wĘ otŔ yBĄ ëŇ otăŇ BĘ ÉhnĆlĎÄ wĘ rqĆèĳĎ lČ ym¡Ă SĘ BĂ ‘B¿Ď SĘ eĂ hČ
hŇ ’ĄŔ rĘC ÉìynĆÄ y‘Ą ’nąĎ ’WăĎ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ yBĳĂ rbăĄŇ DŁ hČ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ ’YĄě IĄwČ : wynĲĎbĎŇ ’Ğ 5

tŇ ’Ň YĄŔ oIhČ ÉhpĎŇ y’Ą hĲĎ tŇ ’Ň ząŁ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ’yhĳĂ =hŇ mČ rm¡Č ’Ł wĲĎ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ tŇ ’Ň Y¿Ą oIhČ hŇ m¡Ď 6

Ét’Ň zŁ wĘ tŇ ’Ň vĳĄ nĂ tŇ rĆp¡ĆŇ ‘Ł rJ¿Č JĂ hŇ eËĄhĂ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ Mn¡Ď y‘Ą tŇ ’Ň z¿Ł rmĆ ’Ň ŁIěwČ 7

ëŇ ¿ĄlSĘ IČwČ hŇ ‘ĎŔ SĘ rĂhĎ tŇ ’Ň zăŁ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ pĲĎŇ y’Ą hĲĎ ëŇ ot¿Ň BĘ tŇ bĆŇ S¡Ć oy tŇ xČŔ ’Č hŇ èăĎ ’Ă 8

: hĎ yjĲĂ =l’Ć tŇ rĆp¡ĆŇ ‘Ł hĎ NbĆŇ ’¿Ć =tŇ ’Ć ëŇ ËĄlSĘ IČwČ hŇ pĳĎŇ y’Ą hĲĎ ëŇ oêă =l’Ć Ht¡ĎŇ ’Ł
’V’w
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9 xČ CrăwĘ Éto’YĘ oyĲ MySąĂ nĎ MyĂêČÄ SĘ žheĄhĂ wĘ ’rĆ’Ąę wĎ ynČÁ y‘Ą ’vĎÄ ’Ć wĲĎ
hŇ pĎŔ y’Ą hăĎ =tŇ ’Ć ÉhnĎ’Ň vĆ êĂ wČ hŇ dĳĎŇ ysĂ xĞhĲČ ypăĄŇ nĘ kČŇ JĘ MyĂp¡ČŇ nĎkĘŇ hŇ eĎh¿Ą lĎ wĘ MhĆŔ ypĄŇ nĘ kČŇ BĘ

10 hŇ nĎ’ËĎ yBĳĂ rbăĄŇ DŁ hČ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ =l’Ć rmČě ’Ł wĲĎ : MyĂmĲĎ èĎ hČ Nyb¿ĄŇ C ZrĆ’¡ĎhĎ NyB¿Ą
11 ZrĆ’ăĆBĘ tŇ yĂb¡ČŇ hŇ l¿Ď =tŇ onĲ bĘŇ lĂ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ pĲĎŇ y’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ok¡Ň lĂ omĲ hŇ UĎ h¿Ą
w bŇ SĚę ’Ď wĲĎ : HtĲĎŇ nĎkĚŇ mĘ =l‘Č Mè¡Ď hŇ xĎ ye¿ĂhĚ wĘ NkËČŇ ChwĘ r‘ĳĎnĘ SĂ

ynăĄSĘ NyB¡ĄmĂ tŇ o’Ŕ YĘ yĲŁ ÉtobŇ JĎ rĘmČ ‘BąČ rĘ’Č hŇ eĄÄhĂ wĘ hŇ ’ĆŔ rĘ’Ć wĲĎ ÉynČ y‘Ą ’vąĎ ’Ć wĲĎ
2 MyUĳĂ dĚŇ ’Ğ MysăĂ Cs hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂhĎ hŇ b¿ĎŇ JĎ rĘUĆ BČ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ yr¿ĄhĎ Myr¡ĂhĎ hĲĆ wĘ MyrĳĂhĎ hĲĆ
3 MysăĂ Cs tŇ yS¡Ă lĂ èĘ hČ hŇ b¿ĎŇ JĎ rĘUĆ bČŇ C : MyrĲĂxŁ SĘ Mys¿Ă Cs tŇ yn¡ĂèĄ hČ hŇ b¿ĎŇ JĎ rĘUĆ bČŇ C
4 rmČŔ ’Ł wĲĎ ÉN‘Č’ČÄ wĎ : My~ĲĂ mĚ ’Ğ MyD¡ĂrĚBĘ Mys¿Ă Cs tŇ y‘ĂŔ bĂŇ rĘhĲĎ ÉhbĎŇ JĎ rĘUĆ bČŇ C MynĳĂbĎŇ lĘ
5 rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ N‘Č I¿ČwČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ hŇ QĆ ’¡Ą =hŇ mĎ yBĳĂ rbăĄŇ DŁ hČ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ =l’Ć

Nod¿Ň ’Ğ=l‘Č bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ mĲĄ tŇ o’ě YĘ oy MyĂmČŔ èĎ hČ tŇ oxă rĚ É‘BČ rĘ’Č hŇ QĆ ’Ąę ylĳĎ’Ą
6 NopŔ YĎ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉMy’Ă YĘ yĲŁ MyrĂę xŁ èĘ hČ MysăĂ CihČ HBĎÂ =rSĆ ’Ğ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ

: NmĲĎ yêĄhČ ZrĆ’¿Ć=l’Ć C’¡ YĘ yĲĎ MyDĂŔ rĚBĘ hČÄ wĘ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ =l’Ć C’¡ YĘ yĲĎ MynĂŔ bĎŇ QĘ hČ wĘ
7 Ck¡Ň lĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ZrĆ’ĎŔ BĎ ëŇ QăĄ hČ tĘŇ hĂ lĘ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ ÉCSqĘ bČŇ yĘwČ C’ę YĘ yĲĎ My~ăĂ mĚ ’ĞhĲĎ wĘ
8 yl¡Č ’Ą rB¿Ą dČŇ yĘwČ ytĂŔ ’Ł q‘ăĄzĘIČwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ nĎkĘŇ Q¡Č hČ tĘŇ êĂ wČ ZrĆ’ĳĎbĎŇ CkăŇ QĘ hČ tĘŇ hĂ

ZrĆ’¿ĆBĘ yx¡Ă Cr=tŇ ’Ć Cxyn¿ĂhĄ NopŔ YĎ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉMy’Ă YĘ oIĲhČ hŇ ’Ąę rĘ rmĳŁ ’Ň lĄ
: NopĲŇ YĎ

9, 10 yDČě lĘ xĆ mĲĄ hŇ lĎŔ oGhČ tŇ ’ăĄ mĄ ÉxČ oÄqÄ lĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
tĎŇ ’Ň bĎę C ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhêĎ’Č tąĎŇ ’Ň bĎŇ C hŇ yĳĎ‘Ę dĲČŇ yĘ tŇ ’ăĄ mĄ C hŇ I¡ĎbĂŇ oTĲ tŇ ’¿Ą mĄ C

11 bŇ h¡Ď zĎwĘ=PŇ sĆ kĲĆŇ ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : lbĲĆŇ BĎ mĂ C’B¡Ď =rSĆ ’Ğ hŇ yĎŔnĘ pČŇ YĘ =NbĆŇ hŇ IăĎSĂ ’Ň yĲŁ tŇ yBĄ ť
: lodĲŇ GĎhČ Nh¿Ą JŁ hČ qd¡ĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ ‘ČS¿Ě ohyĘ S’Ň rËŁ BĘ êĎę mĘ WČ wĘ tŇ orĳTĎ ‘Ğ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ

12 Sy’ĂÂ=hŇ eĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
13 hŇ nĆÂbĘŇ yĂ ’ChwĘţ : hoĲĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ =tŇ ’Ć hŇ n¡ĎbĎŇ C xmĎŔ YĘ yĂ wyêăĎxĘ êČmĂ C ÉomSĘ xmČ YąĆ

hŇ yąĎhĎ wĘ o’ĳ sĘ JĂ =l‘Č lS¡Č mĎ C bŇ S¿Č yĎwĘ dŇ ohŔ ’văĎ yĂ=’ChĲ wĘ ÉhoĎhyĘ lkąČŇ yhĄ =tŇ ’Ć
14 ÉhyĆhĘ êĲĂ tŇ ręŁ TĎ ‘ĞhĲĎ wĘ : MhĲĆ ynĄSĘ NyB¿Ą hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ MolŔ SĎ tŇ YăČ ‘ĞwĲČ o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č ÉNhĄ kŇŁ sŘ18

: hoĲĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ BĘ Nor¡JĎ zĂlĘ hŇ yĳĎnĘ pČŇ YĘ =NBĆ Nx¡Ą lĘ C hŇ yĎŔ ‘Ę dĲČŇ ylĂ wĘ hŇ IăĎbĂŇ oTĲ lĘ C ÉMlĆ xĄ lĘ
15 tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ hoĎŔhyĘ lkăČŇ yhĄ BĘ ÉCnbĎÄ C C’bęŁ yĎ ű MyqăĂ oxrĘC

: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ NC‘Ŕ mĘ SĘ êĂ ‘Č omă SĎ =M’Ă ÉhyĎhĎ wĘ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ynĂ xăČ lĎ SĘ
yhyw
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=rbČŇ dĘŇ hŇ yĎÄhĎ ëŇ lĆ UĳĆ hČ SwĆy¡ĎrĘdĎŇ lĘ ‘BČŔ rĘ’Č tŇ năČSĘ BĂ ÉyhĂ yĘwĲČ z

ÉxlČ SĘ IĂwČ : wlĲĄ sĘ kĂŇ BĘ y‘¡ĂSĂ êĘ hČ SdĆŇ x¿Ł lČ hŇ ‘ËĎBĎ rĘ’Č BĘ hŇ yĎęrĘkČŇ zĘ=l’Ć hoĎÁhyĘ 2

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć tŇ oQ¡ xČ lĘ wySĳĎ nĎ’Ğ wĲČ ëŇ lĆ m¡Ć MgĆŇr¿ĆwĘ rYĆ’Ćě =rWČ l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ
My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ =l’Ć wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ÉrSĆ ’Ğ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =l’Ć rmęŁ ’Ň lĄ 3

hŇ U¿Ć JČ hŇ z¡Ć ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ rzĄěeĎhĂ ySĂŔ mĂ xĞhĲČ SdĆŇ xăŁ BČ ÉhJĆ bĘŇ ’Ć hĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ
: rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇ DĘ yhËĂ yĘwČ : MynĲĂ SĎ 4

dŇ opÁ sĎ wĘ MêĆÄ mĘ YČ =yJĲĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ =l’Ć wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăČ=lJĎ =l’Ć ÉrmŁ ’Ĺ 5

yk¿ĂŇ wĘ : ynĂ ’ĲĎ ynĂ ê¡ĚmĘ YČ MoY¿ hĞ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ ÉhzĆwĘ y‘Ăę ybĂŇ èĘ bČŇ C ySăĂ ymĂ xĞBĲČ 6

’olă hĞ : MytĲĂŇ èŁ hČ Mê¡Ć’Č wĘ MylĂŔ kĘŇ ’ăŁ hĎ ÉMêĆ’Č ’olą hĞ CêĳSĘ tĂŇ ykăĂŇ wĘ Cl¡ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ 7

tŇ oyąhĘ BĲĂ MynĂŔ SŁ ’Ň rĲĂhĎ My’ăĂ ybĂŇ eĘ hČ ÉdyČBĘ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ rSĆÄ ’Ğ MyrĂę bĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć
: bŇ SĲĄ yŁ hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ hČ wĘ bŇ gĆŇ e¿ĆhČ wĘ hĎ ytĳĆŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ hĎ yr¡Ć‘Ď wĘ hŇ wĎŔlĄ SĘ C tŇ bĆŇ SăĆ yŁ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ
rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ 8, 9

CW¡ ‘Ğ MymĂŔ xĞrĲČwĘ dŇ sĆ xăĆ wĘ CTpŔŁ SĘ ÉtmĆ ’Ĺ TjąČ SĘ mĂ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ
Ét‘ČrĎwĘ CqSĳŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ yn¡Ă‘Ď wĘ rG¿Ą MotËŇ yĎwĘ hŇ nÌĎmĎ lĘ ’Č wĘ : wyxĲĂ ’Ď =tŇ ’Ć Sy’¿Ă 10

PŇ t¡ĄŇ kĎŇ Cn¿êĘ IĂwČ bŇ ySĂŔ qĘ hČ lĘ Cnă’ĞmĲĎ yĘwČ : MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ BĂ Cb¡Ň SĘ xĘ êČ =l’ĲČ wyxĂŔ ’Ď Sy’ăĂ 11

‘Č omèĘ mĂ ţ rymĂę SĎ CmWăĎ MBĎÂ lĂ wĘ : ‘Č omĲ èĘ mĂ CdŇ yB¿Ă kĘŇ hĂ Mh¡Ć ynĄzĘ’Ď wĘ tŇ rĆrĳĎsŁ 12

oxŔ CrBĘ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ xlČÁSĎ rSĆÄ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ rąĎoêhČ =tŇ ’Ć
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ tŇ ’¡Ą mĄ lodŔ GĎ PŇ YĆqăĆ ÉyhĂ yĘwĲČ MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ My’ăĂ ybĂŇ eĘ hČ dŇ y¡ČBĘ
ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ‘mĎŔ SĘ ’Ć âlă wĘ ÉC’rĘqĘ yĂ NJąĄ C‘mĳĄ SĎ âlă wĘ ’r¡ĎqĎ =rSĆ ’ĞkĲČŇ yh¿Ă yĘwČ 13

ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ MC‘Ŕ dĎŇ yĘ=âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ =lJĎ l‘ąČ MrĄę ‘ĞsĲĎ ’ăĄ wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ 14

: hŇ UĲĎ SČ lĘ hŇ D¡ĎmĘ xĆ =ZrĆ’ĲĆ CmyW¿Ă IĎwČ bŇ èĳĎ mĂ C rb¡ĄŇ ‘Ł mĲĄ MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ hŇ UĎ SăČ nĎ

ytĂŇ ’Ň e¿ĄqĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇ DĘ yhËĂ yĘwČ x, 2

: HlĲĎ ytĂŇ ’Ň e¿ĄqĂ hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ m¿Ď xĄ wĘ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ ’ăĎ nĘ qĂ NoI¡YĂ lĘ
MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ëŇ otăŇ BĘ yê¡Ă nĘ kČŇ SĲĎ wĘ NoIŔYĂ =l’Ć yêĂ bĘŇ SČ ť hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť 3

: SdĆŇ uĲŁ hČ rh¿Č tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=rhČ wĘ tŇ mĆŔ ’ĹhĲĎ =ry‘ăĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ hŇ ’ąĎ rĘqĘ nĂ wĘ
tŇ onŔ qĄ zĘC MynăĂqĄ zĘ ÉCbŇ SĘ yĲĄ dŇ ‘ąŁ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 4

tŇ obąŇ xŁ rĘC : MymĲĂ yĎ bŇ r¿Ł mĄ od¡Ň yĎBĘ oêË nĘ ‘ČSĘ mĂ Sy’ÌĂ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ ob¡Ň xŁ rĘBĂ 5

: hĎ ytĲĆŇ bŇŁ xĲŁ rĘBĂ Myq¡ĂxĞWĲČ mĘ tŇ odĳŇ lĎ ywĲĂ Myd¡ĂŇ lĎ yĘ C’Ŕ lĘ UăĎ yĂ Éry‘Ă hĎ
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6 hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉtyrĂ’Ą SĘ ÉynĄy‘ĄBĘ ’lĄęjĎ yĂ yJăĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ ’lĄŔ jĎ yĂ ÉynČ y‘ĄBĘ =MGČ MhĳĄ hĎ Mym¡Ă IĎBČ

7 xrĳĎzĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć ‘Č ySËĂ om yn¿ĂnĘ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
8 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ëŇ otăŇ BĘ Cn¡kĘŇ SĲĎ wĘ MtĎŔ ’Ł ytăĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : SmĆ èĲĎ hČ ’ob¿Ň mĘ ZrĆ’¡ĆmĄ C

: hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ bĂŇ C tŇ m¡Ć ’ĹBĲĆ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉMhĆ lĎ hŇ yąĆhĘ ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ wĲČ M‘Ďę lĘ ylăĂ =CyhĲĎ wĘ

9 hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉMy‘Ă mĘ èĲŁ hČ MkĆŔ ydĄŇ yĘ hŇ nĎqĘ zăČxĹêĲĆ ůto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
hoÌĎhyĘ=tŇ yBĲĄ dŇ iČÄ yĚ MoyÂBĘ rSĆ ’Ğ ţ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ÉyjĂ mĂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ tŇ ’¡Ą

10 ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ rkąČŇ WĘ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎhČ ÉynĄpĘŇ lĂ yJĂę : tŇ onĲ BĎ hĂ lĘ lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ
ÉMolSĎ =Ny’ĲĄ ’BąĎ lČ wĘ ’YĄÄ oIlČ wĘ hŇ eĎ nĳĆy’Ą hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ rk¿ČŇ WĘ C hŇ yĎŔhĘ nĲĂ âlă

11 MymąĂ IĎkČŇ âlă hŇ êĎę ‘Č wĘ : Ch‘ĲĄrĄBĘ Sy’¿Ă Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć xQ¿Č SČ ’Ğ wĲČ r~ĎŔ hČ =NmĂ
12 ‘rČzăĆ=yJĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ lĂ ynĂŔ ’Ğ ÉMynĂ SŁ ’Ň rĲĂhĎ

MyĂm¡ČèĎ hČ wĘ HlĎŔ CbŇ yĘ=tŇ ’Ć NêăĄêĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ ÉHyĎrĘjĂ NêąĄêĂ NpĆŇ GĆÁhČ MolęèĎ hČ
: hŇ QĆ ’ĲĄ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ tŇ yrËĂ’Ą SĘ =tŇ ’Ć yêĂę lĘ xČ nĘ hĂ wĘ MQĳĎ TČ CnăêĘ yĂ

13 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ tŇ yBąĄ MyĂęoGBČ hŇ lĎÁlĎ qĘ MtĆÄ yyĂhĹ žrSĆ ’ĞJĲČ hŇ yĎÃhĎ wĘ
: MkĲĆŇ ydĄŇ yĘ hŇ nĎqĘ z¿ČxĹêĲĆ C’r¡ĎyêĂ =l’Č hŇ kĳĎŇ rĎBĘ Mt¡ĆŇ yyĂhĘ wĲĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ‘Č ySăĂ o’ NJĄ ť

14 yêĂ mĘÁ mČ zĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ ůto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ ’Ď hŇ kăŇŁ yJăĂ
âl¡ wĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď ytĂŔ ’Ł ÉMkĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ PŇ yYąĂ qĘ hČ BĘ MkĆę lĎ ‘răČhĎ lĘ

15 MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć bŇ yT¿Ă yhĄ lĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉyêĂ mĘ mČÄ zĎ yêĂ bĘŇ SąČ NJăĄ : yêĂ mĘ xĲĎ nĂ
16 CrąBĘ DČ CWĳ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’¿Ą : C’rĲĎyêĂ =l’Č hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ

: MkĲĆŇ yrĄ‘ĞSĲČ BĘ CT¡ pĘŇ SĂ MolŔ SĎ TjăČ SĘ mĂ C ÉtmĆ ’Ĺ Ch‘ĄŔ rĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉtmĆ ’Ĺ
17 rqĆS¡Ć tŇ ‘Čb¿ĚŇ SĘ C MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ BĂ ÉCbŇ SĘ xĘ êČ =l’ĲČ Ch‘Ąę rĄ tŇ ‘ăČrĎ=tŇ ’Ć ű Sy’ăĂ wĘ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ytĂŇ ’Ň n¡ĄWĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ËĄ =lJĎ =tŇ ’Ć yJÌĂ CbŇ hĳĎ ’ĹêĲĆ=l’ĲČ

18, 19 tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇ DĘ yhËĂ yĘwČ
yrĂę yWĂ ‘ĞhĲĎ MoYă wĘ y‘ĂÁ ybĂŇ èĘ hČ MoYÄ wĘ žySĂ ymĂ xĞhĲČ MoYă wĘ y‘ĂÃ ybĂŇ rĘhĲĎ MoYă
tŇ m¿Ć ’ĹhĲĎ wĘ MybĳĂŇ oT Myd¡ĂŇ ‘ĞmŁ lĘ CĲ hŇ xĎŔ mĘ WĂ lĘ C NoWă WĎ lĘ ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ hŇ yąĆhĘ yĲĂ

: CbŇ hĲĎ ’Ĺ Mol¡ èĎ hČ wĘ
20 Myr¿Ă‘Ď yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ wĘ MyUĂŔ ‘Č C’băŇŁ yĎ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Ł ť tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł
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ÉtoQxČ lĘ ÉëolhĎ hŇ kąĎŇ lĘ nĲĄ rmęŁ ’Ň lĄ tŇ xČÁ ’Č =l’Ć tŇ xČÄ ’Č žybĄŇ SĘ yĲŁ CkÃ lĘ hĲĎ wĘ : tŇ oBĲ rČ 21

C’bĎÄ C : ynĂ ’ĲĎ =MGČ hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć Su¡ĄbČŇ lĘ C hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć 22

MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć SuËĄbČŇ lĘ MymĂŔ CY‘Ğ MyăĂogŇ wĘ ÉMyBĂ rČ MyUąĂ ‘Č
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć tŇ oQ¡ xČ lĘ C

sŘ19 hŇ răĎWĎ ‘Ğ ÉCqyzĂÄxĞ yĲČ rSąĆ ’Ğ hŇ UĎ hĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ůto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ ’Ď hŇ J¿Ł 23

rmęŁ ’Ň lĄ ydĂÁ ChyĘ Sy’ĂÄ žPnČkĘŇ BĂ CqyzĂÃxĹhĲĆ wĲĘ MyĳĂoGhČ tŇ onăSŁ lĘ lJ¡Ł mĂ MySĂŔ nĎ’Ğ
’vąĎ mČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă Myh¿Ă Łl’Ĺ Cn‘Ę m¡Č SĎ yJ¿Ă MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉhkĎŇ lĘ nĲĄ T
MdĎŔ ’Ď Ny‘ăĄ ÉhoĎhylĲČ yJąĂ otĳŇ xĎ nĚmĘ qWĆ U¡Ć dČŇ wĘ ëŇ rĎŔ dĘŇ xČ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ
hŇ m¡Ď kĘŇ xĲĎ yJ¿Ă NodŔ yYĂ wĘ rYăŁ HBĳĎ =lBĎ gĘŇêĂ tŇ m¡Ď xĞ=MgČŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ lk¡ŇŁ wĘ 2

TyT¿Ă JĘ ZCr¡xĎ wĘ rpĎŔ ‘ĎJĲĆ ÉPsĆ JĆÄ =rBĎ YĘ êĂ wČ HlĳĎ roY¡ mĎ rYËŁ NbĆŇ ê¿Ă wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ 3

: lkĲĄŇ ’Ď êĲĄ S’¿Ą BĎ ’yh¡Ă wĘ HlĳĎ yxĄ MI¡ĎbČŇ hŇ J¿Ď hĂ wĘ hŇ eĎSĆŔ rĂoyĲ ÉynĎdŇŁ ’Ğ hŇ eąĄhĂ : tŇ oYĲ Cx 4

SybăĂŇ hŁ =yJĲĂ Nor¡qĘ ‘ĆwĘ dŇ ’ŔŁ mĘ lyxăĂ tĎŇ wĘ ÉhEĎ‘Č wĘ ’rĎę ytĂŇ wĘ NolÁqĘ SĘ ’Č ’rĆÄ êĄ 5

rz¡ĄmĘ mČ bŇ S¿Č yĎwĘ : bŇ SĲĄ tĄŇ âl¿ Nol¡ qĘ SĘ ’Č wĘ hŇ EĎŔ‘ČmĲĄ ÉëlĆ mĆÄ dŇ bČŇ ’ąĎ wĘ HTĳĎ BĎ mĆ 6

ÉwyYĎ uĚSĂ wĘ wyjĂę mĂ wymĎÁ dĎŇ ytĂÄ rŁ sĲĂ hĞ wĲČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ No’¿ GĘ yê¡Ă rČkĘŇ hĂ wĘ dŇ oDĳSĘ ’Č BĘ 7

hŇ dĎŔ ChyBĲĂ PŇ QăĚ ’Č JĘ ÉhyĎhĎ wĘ CnyhĳĄŁl’Ň lĲĄ ’Ch¡ =MGČ r’¿Č SĘ nĂ wĘ wyeĎŔ SĂ NyBăĄmĂ
rbÌŇŁ ‘ĞyĲČ=âlwĘ bŇ èĎŔ mĂ C rbăĄŇ ‘Ł mĄ ÉhbĎŇ ~Ď mĂ ytąĂŇ ybĄŇ lĘ ytĂŇ ynĂÄxĎ wĘ : ysĲĂ CbŇ yJĂ Nor¡qĘ ‘ĆwĘ 8

: ynĲĎ y‘ĄbĘŇ ytĂŇ y’¿Ă rĎ hŇ ê¡Ď ‘Č yJ¿Ă WgĳĄŇ nŁ dŇ o‘¡ MhËĆ ylĄ ‘Ğ
ëŇ lĎŔ ’obŇ yăĎ ÉëJĄ lĘ mČ hŇ eąĄhĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ BăČ Éy‘Ă yrĂhĎ NoIęYĂ =tŇ BČ dŇ ’ÁŁ mĘ ylĂÄ yGĂ 9

: tŇ onĲ tŇŁ ’Ğ=NBĆ ryĂ‘¡Č=l‘Č wĘ romŔ xĞ=l‘Č bŇ kăĄŇ rŁ wĘ ÉynĂ ‘Ď ’Chĳ ‘S¡Ď onwĘ qyD¿ĂYČ
hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ tŇ SĆ qăĆ ÉhtĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉsCswĘ MyĂrČę pĘŇ ’Ć mĄ bŇ kĆŇ răĆ=yêĂ rČkĘŇ hĂ wĘ 10

: ZrĆ’ĲĎ =ysĄ pĘŇ ’Č =dŇ ‘Č rh¡Ď eĎmĂ C MyĎŔ =dŇ ‘Č MIăĎmĂ ÉolSĘ mĎ C MyĳĂoGlČ Mol¡ SĎ rB¿Ć dĂŇ wĘ
: oBĲ MyĂm¡Č Ny’¿Ą roBŔ mĂ ÉëyĂrČÄ ysĂ ’Ğ yêĂ xĘ QąČ SĂ ëŇ tĄę yrĂBĘ =MdČŇ BĘ êĘ ’ăČ =MGČ 11

: ëŇ lĲĎ bŇ yS¿Ă ’Ď hŇ n¡ĆSĘ mĂ dŇ yG¿ĂmČ MoIěhČ =MGČ hŇ wĳĎqĘ êĂ hČ yr¡ĄysĂ ’Ğ NorŔ ~Ď bĂŇ lĘ CbŇ CSť 12

NoIŔYĂ ÉëyĂnČÄbĎŇ yêąĂ rĘrČo‘wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň QăĄ mĂ tŇ SĆ qĆ ť hŇ dĎę ChyĘ ylĂÁ yêĂ kĘŇ rČÄ dĎŇ =yJĲĂ 13

’Y¿Ď yĎwĘ hŇ ’ĆŔ rĎyĲĄ MhăĆ ylĄ ‘Ğ ÉhoĎhywĲČ : roBĲ GĂ bŇ rĆx¿ĆJĘ ëŇ yê¡Ă mĘ WČ wĘ NwĳĎyĎ ëŇ yĂn¡ČBĎ =l‘Č 14

: NmĲĎ yêĄ tŇ or¿‘ĞsĲČ BĘ ëŇ ¡ČlhĎ wĘ ‘qĎŔ tĘŇ yĂ rpăĎŇ oèBČ ÉhoĂhyĘ ynąĎdŇŁ ’Ň wĲČ o~ĳxĂ qr¡ĎBĎ kČŇ
Cm¡ hĎ Ct¿Ň SĎ wĘ ‘lČ qĆŔ =ynĄbĘŇ ’Č ÉCSbĘŇ kĲĎŇ wĘ ClękĘŇ ’ĲĎ wĘ ůMhĆ ylĄ ‘Ğ NgăĄŇ yĎ Èto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ 15

MhËĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ M‘ĎÂySĂ ohwĲĘ : xČ BĲĄ zĘmĂ tŇ oI¡wĂzĎJĘ qrĎŔ zĘUĂ JČ ÉC’lĘ mĲĎ C NyĂyĳĎ=omJĘ 16
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17 yJ¿Ă : otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č tŇ os¡ sĘ ontĘŇ mĲĂ rzĆnĄŔ =ynĄbĘŇ ’Č yJĂ ť oUĳ ‘Č N’Ň YăŁ JĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ
y ClÄ’ĞSĲČ : tŇ olĲ tĚŇ BĘ bŇ b¿ĄŇ onyĘ Sor¡ytĂŇ wĘ MyrĂŔ CxBĲČ ÉNgĎŇDĎ oyĳpĘŇ yĎ=hŇ mČ C ob¡Ň CF=hŇ mČ

NêăĄ yĂ ÉMSĆ GĆÄ=rTČ mĘ C MyzĳĂyzĂxĞ hŇ WăĆ ‘Ł ho¡ĎhyĘ SoqŔ lĘ mČ tŇ ‘ăĄBĘ ÉrTĎ mĎ hoąĎhyĘmĲĄ
2 ÉMymĂ sĘ ouĲ hČ wĘ NwĆ’Ďę =CrBĘ DĂ MypăĂŇ rĎêĘ hČ yJÌĂ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ bŇ WĆ ‘¿Ą Sy’¡Ă lĘ MhĆŔ lĎ

C‘ăsĘ nĲĎ ÉNJĄ =l‘Č NCmĳ xĄ nĲČ yĘ lbĆŇ h¡Ć CrBĄŔ dČŇ yĘ ’wèăĎ hČ ÉtomŁlxĞ wĲČ rqĆSĆŔ CzxăĎ
: hŇ ‘ĲĆrŁ Ny’¿Ą=yJĂ Cn¡‘ĞyĲČ N’Ň YŔŁ =omkĘŇ

3 hoĎÄhyĘ ždqČ pĎŇ =yJĲĂ dŇ oqĳpĘŇ ’Ć Myd¡ĂŇ Cê‘ČhĲĎ =l‘Č wĘ yjĂŔ ’Č hŇ răĎxĎ ÉMy‘Ă rŁ hĲĎ =l‘Č
od¡Ň oh sCs¿ JĘ MtĎŔ o’ MWăĎ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉordĘŇ ‘Ć=tŇ ’Ć tŇ o’ą bĎŇ YĘ

4 CeUËĆ mĂ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ tŇ SĆ qăĆ CeU¡Ć mĂ dŇ tĄŔ yĎ CeUăĆ mĂ ÉheĎpĂŇ CeUąĆ mĂ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ
5 ÉtoYCx TyTąĂ BĘ MysĂÄ oB MyrĂÁ BŁ gĂŇkĘŇ CyÄhĎ wĘ : wDĲĎxĘ yČ Wg¡ĄŇ on=lkĎŇ ’Y¿Ą yĄ
6 ű yêăĂ rĘBČ gĂŇ wĘ : MysĲĂ Cs yb¿ĄŇ kĘŇ rĲŁ CSyb¡ĂŇ hŁ wĘ MUĳĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă CmŔ xĞlĘ nĂÄ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ

MyêĂŔ mĘ xČ rĲĂ yJăĂ ÉMytĂŇ obŇ SĘ ohĲ wĘ ‘Č ySĂŔ o’ ÉPsĄ oy tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎę ChyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
7 CyąhĎ wĘ : MnĲĄ‘Ĺ’ĲĆ wĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĂ’Ğ yJĂę MyêĳĂ xĘ nČ zĘ=âlĲ rSăĆ ’ĞJĲČ Cy¡hĎ wĘ

lg¿ĄŇ yĎ CxmĄŔ WĎ wĘ C’ă rĘyĂ ÉMhĆ ynĄbĘŇ C NyĂyĳĎ=omJĘ MB¡Ď lĂ xm¿Č WĎ wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ÉroBgĂŇkĘŇ
8 om¿ JĘ Cb¡Ň rĎwĘ MytĳĂŇ ydĂŇ pĘŇ yJăĂ MY¡ĄBĘ qČ ’Ğ wĲČ MhËĆ lĎ hŇ q¿ĎrĘSĘ ’Ć : hoĲĎhyBĲČ MB¡Ď lĂ
9 Mh¡Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć Cy¿xĎ wĘ ynĂ CrĳJĘ zĘyĂ Myu¡ĂxČ rĘUĆ bČŇ C MyUĂŔ ‘ČBĲĎ ÉM‘ĄrĎzĘ’Ć wĘ : CbĲŇ rĎ

10 ZrĆ’ĆÄ =l’Ć wĘ MYĳĄBĘ qČ ’Ğ rCè¡ ’Č mĲĄ C MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMytĂŇ obŇ ySĲĂ hĞ wĲČ : CbŇ SĲĎ wĎ
11 hŇ JąĎ hĂ wĘ hŇ rĎę YĎ MIĎÁBČ rbČÄ ‘Ď wĘ : MhĲĆ lĎ ’Y¡ĄUĎ yĂ âl¿ wĘ M’ĄŔ ybĂŇ ’Ğ ÉNonbĎŇ lĘ C dŇ ‘ąĎlĘ GĂ

TbĆŇ S¿Ą wĘ rCèŔ ’Č No’ă GĘ ÉdrČChwĘ r’ĳŁ yĘ tŇ olă CYmĘ lJ¡Ł CSybĂě hŁ wĘ MyQĂŔ GČ ÉMIĎbČŇ
12 : hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ CkŇ QĳĎ hČ tĘŇ yĂ om¡ SĘ bĂŇ C hoĎŔhyBĲČ ÉMyêĂ rĘBČ gĂŇ wĘ : rCsĲ yĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ

’y, 2 lląĄ yhĄ : ìŇ yzĲĆrĎ’ĞBĲČ S’¡Ą lk¿ČŇ ’Ň tŇŁ wĘ ìŇ ytĳĆŇ lĎ DĘ Non¡bĎŇ lĘ xt¿ČŇ jĘ
NSĎŔ bĎŇ ynăĄoQ’Č ÉClylĂÄ yhĄ CdŇ DĳĎSĚ Myr¡ĂDĂ’Č rS¿Ć ’Ğ zrĆ’ĆŔ lpČŇ năĎ=yJĂ ÉSorBĘ

3 MêĳĎrĘDČ’Č hŇ d¡ĎŇ DĘSĚ yJ¿Ă My‘ĂŔ rŁ hĲĎ tŇ lăČ lĘ yĲĂ loqť : rwYĲř bh r‘Č y¿Č dŇ r¡ČyĎ yJ¿Ă
: NDĲĄrĘIČhČ No’¿ GĘ dŇ D¡ČSĚ yJ¿Ă MyrĂŔ ypĂŇ JĘ tŇ găČŇ’ĞSĲČ loqť

4, 5 ÉNgĚŇrĘhĞ yĲČ NhąĆ ynĄqŁ rSĆÄ ’Ğ : hŇ gĲĎŇrĄhĞhĲČ N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć hŇ ‘¡ĄrĘ yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł
âl¿ MhĆŔ y‘ĄrăŁ wĘ rSĳĂ ‘Ę ’wČ ho¡ĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ rmČŔ ’Ň yŁ NhăĆ yrĄkĘŇ mŁ C CmSĎŔ ’Ę yĆ âlă wĘ

6 hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č dŇ o‘Ë lom¿ xĘ ’Ć âlă yJĂ ţ : NhĲĆ ylĄ ‘Ğ lom¡ xĘ yČ
hnhw
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oJŔ lĘ mČ dŇ yăČbĘŇ C ÉCh‘ĄÄ rĄ=dŇ yČBĘ Sy’ąĂ MdĎę ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć ’yYăĂ mĘ mČ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ
hŇ gĎŔ rĄhĞhĲČ N’Ň YăŁ =tŇ ’Ć Éh‘ĆrĘ’Ć wĲĎ : MdĲĎŇ IĎmĂ ly~¡Ă ’Č âl¿ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCtŇ êĘ kĂŇ wĘ 7

ÉM‘ČnŁ ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ dŇ xČÂ’Č lĘ tŇ olęqĘ mČ ynăĄSĘ ylĂÂ=xuĲČ’Ć wĲĎ N’Ň ~ĳŁ hČ yIăĄnĂ ‘Ğ Nk¡ĄŇ lĎ
tŇ SĆ Łl¿ SĘ =tŇ ’Ć dŇ xËĂ kĘŇ ’Č wĲĎ : N’Ň ~ĲŁ hČ =tŇ ’Ć hŇ ‘¡ĆrĘ’Ć wĲĎ MylĂŔ bĘŇ xĲŁ ytĂŇ ’Ň răĎqĎ ÉdxČ ’Č lĘ C 8

hŇ l¿Ď xĞBĲĎ MS¡Ď pĘŇ nČ=MgČŇ wĘ MhĆŔ BĎ ÉySĂ pĘŇ nČ rYąČqĘ êĂ wČ dŇ xĳĎ ’Ć xrČyăĆBĘ My‘¡ĂrŁ hĲĎ
dŇ xĄŔ JĎ êĂ ÉtdĆŇ xĆÄ kĘŇ eĂ hČ wĘ tŇ Cmę tĎŇ hŇ tăĎŇ UĄ hČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ ‘¡ĆrĘ’Ć âl¿ rmČě ’Ł wĲĎ : ybĲĂŇ 9

ÉylĂ qĘ mČ =tŇ ’Ć xuąČ’Ć wĲĎ : HtĲĎŇ C‘rĘ rW¿Č BĘ =tŇ ’Ć hŇ è¡Ď ’Ă hŇ nĎlĘ kČě ’Ň êŁ tŇ orŔ ’Ď SĘ eĂ hČÄ wĘ 10

=lJĎ =tŇ ’Ć yêĂ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ÉrypĄŇ hĎ lĘ otĳŇ ’Ł ‘D¡ČgĘŇ’Ć wĲĎ M‘ČnŔŁ =tŇ ’Ć
ytĂŔ ’Ł MyrăĂmĘ èĲŁ hČ ÉN’Ň ~Ł hČ yIąĄnĂ ‘Ğ NkĄÁ C‘Ä dĘŇ IĲĄwČ ’Chĳ hČ MoIăBČ rp¡ČŇ êĚwČ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ 11

yr¡ĂkĎŇ WĘ Cb¿Ň hĎ MkËĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ oTÌ =M’Ă MhĆę ylĄ ’Ğ rmăČ ’Ł wĲĎ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yJ¿Ă 12

hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : PŇ sĆ JĲĎ MyS¿Ă ŁlSĘ yr¡ĂkĎŇ WĘ =tŇ ’Ć Cl¿ qĘ SĘ IĂwČ CldĳĎŇ xĞ ű âlă =M’Ă wĘ 13

MhĳĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ yêĂ rĘq¡ČyĎ rS¿Ć ’Ğ rqĎŔ yĘhČ rdĆŇ ’ăĆ rYĄŔ oIhČ =l’Ć ÉChkĄÄ ylĂ SĘ hČ ylČę ’Ą
: rYĲĄ oIhČ =l’Ć ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą otËŇ ’Ł ëŇ yl¿Ă SĘ ’Č wĲĎ PŇ sĆ JĆŔ hČ MySăĂ ŁlSĘ ÉhxĎ qĘ ’Ć wĲĎ
NyB¿Ą hŇ wĎŔxĞ’ĲČ hĲĎ =tŇ ’Ć ÉrpĄŇ hĎ lĘ MylĳĂ bĘŇ xĲŁ hČ tŇ ’¡Ą ynĂŔ èĄ hČ ylăĂ qĘ mČ =tŇ ’Ć É‘DČgĘŇ’Ć wĲĎ 14

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Nyb¿ĄŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ
=hŇ eĲĄhĂ yJăĂ : ylĲĂ wĂ’Ĺ hŇ ‘¿ĆrŁ yl¡Ă JĘ ìŔ lĘ =xqČ dŇ o‘ă ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 15, 16

SuĄŔ bČŇ yĘ=âlĲ r‘ČeăČhČ ÉdqŁ pĘŇ yĂ=âlĲ tŇ odąŇ xĎ kĘŇ eĂ hČ ZrĆ’Ďę BĎ hŇ ‘ĆÁ rŁ MyqĂÄ mĄ žykĂŇ nŁ ’ĲĎ
lkČŔ ’Ň yŁ Éh’Ď yrĂBĘ hČ rWąČ bĘŇ C lJĄŔ lĘ kČŇ yĘ âlă ÉhbĎŇ ~Ď eĂ hČ ’jĳĄ rČyĘ âlă tŇ rĆB¡ĆSĘ eĂ hČ wĘ
o‘¡ orzĘ=l‘Č bŇ rĆx¿Ć N’Ň ~ŔŁ hČ ybăĂŇ zĘ‘ĲŁ É lylĂ ’ĹhĲĎ y‘ąĂrŁ yohă : qrĲĄpĎŇ yĘ Nh¡Ć ysĄ rĘpČŇ C 17

: hŇ hĲĆ kĘŇ tĂŇ hŇ h¿Ł JĎ on¡ ymĂ yĘ Ny‘¿ĄwĘ SbĎŔ yêĂ SobăŇ yĎ Éo‘rŁ zĘ onĳymĂ yĘ Ny‘ăĄ=l‘Č wĘ

sŘ20 dŇ săĄ yŁ wĘ ÉMyĂmČÄ SĎ hŇ TąĆ nŁ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ ’v¿Ď mČ by
MĂlÌČSĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć MWăĎ ykĂŇ nŁ ’ĲĎ ţ hŇ eăĄhĂ : oBĲ rĘqĂ BĘ Md¡ĎŇ ’Ď =xČ CrĲ rY¿ĄyŁ wĘ ZrĆ’ĎŔ 2

=l‘Č roY¡ UĎ bČŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ dËĎŇ ChyĘ=l‘Č MgÌČŇ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =lkĎŇ lĘ l‘ČrËČ=PŇ sČ
ÉhsĎ mĎ ‘ĞmĲČ NbĆŇ ’ąĆ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć MyWĂÄ ’Ď ’ChhČ ţ=MoIĲbČŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 3

yy¿ĄoG lJ¡Ł hĎ ylĆŔ ‘Ď CpăŇ sĘ ’Ć nĲĆ wĘ CTrĳĄvĎ yĂ TorăWĎ hĎ ys¡ĆmĘ ‘Ł =lJĎ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lkĎŇ lĘ
ob¡Ň kĘŇ rŁ wĘ NohŔ UĎ êĂ BČ ÉsCs=lkĎŇ hŇ JąĆ ’Č hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÁ hČ MoIÄBČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 4

hŇ J¡Ć ’Č MyUĂŔ ‘ČhĲĎ sCsă É lkŇŁ wĘ ynČŔ y‘Ą=tŇ ’Ć xqăČpĘŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ tŇ yBąĄ=l‘Č wĘ No‘ĳGĎèĂ BČ
MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ÉylĂ hŇ Y¿Ď mĘ ’Č MBĳĎ lĂ BĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yp¿ĄŇ QĚ ’Č CrËmĘ ’ĲĎ wĘ : NorĲCĎ‘Ă BĲČ 5
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6 hŇ dĎÁ ChyĘ ypĄÄ QĚ ’Č =tŇ ’Ć žMyWĂ ’Ď ’ChÃ hČ MoIăBČ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyBĲČ
=l‘Č wĘ NymÌĂ yĎ=l‘Č ClÁkĘŇ ’ĎÄ wĘ rymĂŔ ‘ĎBĘ ÉS’Ą dŇ yj¿Ă lČ kĘŇ C MyYĂę ‘ĄBĘ S’ăĄ roIÌkĂŇ JĲĘ
hĎ yê¡ĆxĘ êČ dŇ o‘Ë MĂl¿Č SĎ CrĲyĘ hŇ bĎÄ SĘ yĲĎwĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć lw’Ň mËŁ WĘ

7 =âlĲ N‘ČmČÄ lĘ hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yl¿Ą hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ‘Č ySÌĂ ohwĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ
: hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l‘Č MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ bŇ S¿Ą yŁ tŇ rĆ’ËĆpĘŇ tĂŇ wĘ dŇ ywĂęDĎ=tŇ yBĲĄ tŇ rĆ’ăĆpĘŇ êĂ lDČÁ gĘŇtĂŇ

8 MhËĆ BĎ lS¿Ď kĘŇ eĂ hČ hŇ yĎÂhĎ wĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ bŇ SăĄ oy Éd‘ČBĘ ÉhoĎhyĘ NgąĄŇ yĎ ’Chę hČ MoIăBČ
: MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ JĘ MyhĂŔ Łl’Ň JĲĄ ÉdywĂDĎ tŇ ybąĄŇ C dŇ ywĳĂdĎŇ JĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ

9 My’¡Ă BĎ hČ MyĂŔoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉdymĂ SĘ hČ lĘ SuĄę bČŇ ’Ğ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ y¡ĎhĎ wĘ
10 MĂlČęSĎ CrĲyĘ bŇ SăĄ oy ű l‘ăČwĘ dŇ ywĂÁDĎ tŇ yBĄÄ =l‘Č žyêĂ kĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č

wylĎę ‘Ď CdăŇ pĘŇ sĲĎ wĘ CrqĳĎDĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ yl¡Č ’Ą CTyB¿Ă hĂ wĘ MynĂŔ CnxĞtăČŇ wĘ ÉNxĄ xČ Crą
11 ’Chę hČ MoIăBČ : rokĲŇ BĘ hČ =l‘ĲČ rm¿Ą hĎ JĘ wyl¡Ď ‘Ď rm¿Ą hĎ wĘ dŇ yxĂŔ IĎhČ =l‘Č ÉdjĄ sĘ mĂ JĘ

: NoDĲgĂŇmĘ tŇ ‘¿ČqĘ bĂŇ BĘ NoU¡ rĂ=dĘŇ dČŇ hĞ dŇ j¿Č sĘ mĂ JĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉdjĄ sĘ UĂ hČ lDąČgĘŇ yĂ
12 dŇ ywąĂDĎ=tŇ yBĲĄ tŇ xČ jČÄ SĘ mĂ dŇ bĳĎŇ lĘ tŇ ox¡ jĎ SĘ mĂ tŇ ox¿ jĎ SĘ mĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ dăĎŇ pĘŇ sĎ wĘ

: dŇ bĲĎŇ lĘ Mh¡Ć ySĄ nĘ C dŇ bĎŔ lĘ ÉNtĎŇ nĎ=tŇ yBĲĄ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ dŇ bĎŔ lĘ MhăĆ ySĄ nĘ C ÉdbĎŇ lĘ
13 dŇ bĎŔ lĘ Éy‘Ă mĘ èĂ hČ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ dŇ bĳĎŇ lĘ Mh¡Ć ySĄ nĘ C dŇ bĎŔ lĘ ÉywĂlĄ =tŇ yBĲĄ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ
14 tŇ x¡Ł jĎ SĘ mĂ tŇ x¿Ł jĎ SĘ mĂ tŇ orŔ ’Ď SĘ eĂ hČ ÉtoxjĎ SĘ UĂ hČ lJęŁ : dŇ bĲĎŇ lĘ Mh¡Ć ySĄ nĘ C
gy tŇ yb¿ĄŇ lĘ xêĎŔ pĘŇ nĂ roqă mĎ ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ : dŇ bĲĎŇ lĘ Mh¡Ć ySĄ nĘ C dŇ bĳĎŇ lĘ

2 ű M’ăĚ nĘ ’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ : hŇ DĲĎnĂ lĘ C tŇ ’Ň F¡Č xČ lĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ lĘ C dŇ yw¡ĂDĎ
Cr¡kĘŇ EĲĎyĂ âl¿ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =NmĂ ÉMyBĂ YČ ‘ĞhĲĎ tŇ omą SĘ =tŇ ’Ć tŇ yrĂÂkĘŇ ’Č tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ ryb¿ĂŇ ‘Ğ’ĲČ hŇ ’¡Ď mĘ FĚ hČ xČ Cr¿=tŇ ’Ć wĘ My’ËĂ ybĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć MgÌČŇ wĘ dŇ o‘ĳ

3 âlă ÉwydĎŇ lĘ yĲŁ oUą ’Ă wĘ wybĂÄ ’Ď wylĎ ’Ą ţ CrămĘ ’ĲĎ wĘ ůdo‘ ÈSy’Ă ’băĄŇ eĎ yĂ=yJĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ
wyd¡ĎŇ lĘ yĲŁ oUË ’Ă wĘ ChybÌĂŇ ’Ď ChrĚÁ qĎ dĘŇ C hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ êĎrĘB¡Č DĂ rqĆS¿Ć yJËĂ hŇ yĆŔxĘ tĲĂŇ

4 on¡ yŁ zĘxĆ mĲĄ Sy’¿Ă My’ËĂ ybĂŇ eĘ hČ CSbÌŇŁ yĄ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : o’Ĳ bĘŇ eĲĎhĂ BĘ
5 âl¿ rmČě ’Ď wĘ : SxĲĄ JČ N‘Čm¿Č lĘ r‘¡ĎWĄ tŇ rĆD¿Ć’Č CSË BĘ lĘ yĂ âlÌ wĘ otĳŇ ’Ł bĘŇ eĲĎhĂ BĘ

: yrĲĎC‘eĘ mĂ ynĂ n¿ČqĘ hĂ Md¡ĎŇ ’Ď yJ¿Ă ykĂŇ nŔŁ ’Ď ÉhmĎ dĎŇ ’Ğ dŇ bąĄŇ ‘Ł =Sy’Ă ykĂŇ nĳŁ ’Ď ’yb¡ĂŇ nĎ
6 tŇ yB¿Ą ytĂŇ yJ¡ĄhĚ rS¿Ć ’Ğ rmČě ’Ď wĘ ìŇ ydĳĆŇ yĎ NyBăĄ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ tŇ oJË UČ hČ hŇ mÌĎ wylĎŔ ’Ą rmăČ ’Ď wĘ
7 ytĂŔ ymĂ ‘Ğ rbĆŇ GăĆ=l‘Č wĘ Éy‘Ă rŁ =l‘Č yrąĂC‘ bŇ rĆxĆę : ybĲĎŇ hĞ’ĲČ mĘ

yt¿ĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ N’Ň ~ŔŁ hČ íyYăĆCpŇ tĘŇ C Éh‘ĆrŁ hĲĎ =tŇ ’Ć ëŇ hąČ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ M’¡Ě nĘ
ydy
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908 hyrkz 13:8—14:13

HBĎŔ MyĂnăČSĘ =yjĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ bĘŇ hŇ yąĎhĎ wĘ : MyrĲĂ‘Ğ~Ł hČ =l‘Č yd¡ĂŇ yĎ 8

S’ĄŔ BĎ ÉtySĂ lĂ èĘ hČ =tŇ ’Ć ytąĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : HBĲĎ rtĆŇ C¿ĎyĂ tŇ yS¡Ă lĂ èĘ hČ wĘ C‘wĳĎgĘŇ yĂ Ct¡Ň rĘJĲĎ yĂ 9

ű ’Chă bŇ hĳĎ EĎhČ =tŇ ’Ć NxăŁ bĘŇ JĂ Myê¡Ă nĘ xČ bĘŇ C PŇ sĆ JĆŔ hČ =tŇ ’Ć PŇ răŁ YĘ JĂ ÉMyêĂ pĘŇ rČYĘ C
rm¡Č ’Ň yŁ ’Ch¿ wĘ ’ChŔ yUăĂ ‘Č ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď otŔ ’Ł hŇ năĆ‘Ĺ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ wĲČ ymĂę SĘ bĂŇ ’răĎqĘ yĂ
ëŇ ¡ĄllĎ SĘ qQ¿Č xĚ wĘ hoĳĎhylĲČ ’B¡Ď =MoyĲ hŇ e¿ĄhĂ : yhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ dy
ůhmĎ xĎ lĘ UĂ lČ ÈMĂlČ SĎ CrĲyĘ=l’ĲĆ ű My¿ĂoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć yêĂÄ pĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ : ëŇ BĲĄ rĘqĂ BĘ 2

yYąĂ xĞ ’YĎÂyĎwĘ hŇ nĎlĘ gČŇèĎ êĂ MyS¡Ă eĎhČ wĘ MyêĂŔ BăĎ hČ ÉCiSČÄ nĎ wĘ ry‘Ăę hĎ hŇ dăĎŇ JĘ lĘ nĂ wĘ
hoĎŔhyĘ ’YăĎ yĎwĘ : ry‘ĲĂhĎ =NmĂ tŇ r¡ĄJĎ yĂ âl¿ M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆwĘ hŇ lĎŔ oGBČ Éry‘Ă hĎ 3

wylăĎ gĘŇrČ CdăŇ mĘ ‘ĲĎwĘ : bŇ rĲĎqĘ Moy¿BĘ om¡ xĞQĲĎ hĲĂ Moy¿JĘ MhĳĄ hĎ MyăĂoGBČ Mx¡Č lĘ nĂ wĘ 4

ůMdĆŇ uĆmĂ ÈMĂlČ SĎ CrĲyĘ yn¿ĄjĘ =l‘Č rSĆÄ ’Ğ MytĂÁ EĄhČ rhČÄ =l‘Č ’ChhČ ţ=MoIĲBČ
SmĎÄ C dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ ’yG¡Ą hŇ UĎ yĎŔwĎ hŇ xĎ răĎzĘmĂ ÉoyYĘ xĆ mĲĄ MytąĂŇ yEĄhČ rhČÄ ž‘qČ bĘŇ nĂ wĘ
=yGĄ ‘Č yGăĂyČ=yJĲĂ yrČę hĎ =’yGĲĄ MêăĆsĘ nČ wĘ : hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ=oyYĘ xĆ wĘ hŇ nĎ op¡Ň YĎ rhËĎ hĎ yY¿Ă xĞ 5

hŇ IăĎEĂ‘Ě ym¡Ą yBĂ S‘ČrČŔ hĎ ynăĄjĘ mĂ ÉMêĆsĘ nČ rSąĆ ’ĞJĲČ MêĆę sĘ nČ wĘ ů lYČ ’Ď =l’Ć ÈMyrĂhĎ
: ëŇ UĲĎ ‘Ă MyS¡Ă dŇŁ qĘ =lJĎ yhČŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É’bĎŇ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ

hŇ yăĎhĎ wĘ : Nw’Ĳ př qy tŇ or¡qĎ yĘ ro’Ŕ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ y¡ĎhĎ wĘ 6, 7

bŇ rĆ‘¡Ć=tŇ ‘ĲĄlĘ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ lĎ yĘlĳĎ =âlwĘ Moyă=âl ho¡ĎhylĲČ ‘d¿ČŇ CĎyĂ ’ChË dŇ xĎę ’Ć =MoyĲ
MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉMyIĂxČ =MyĂmĲČ C’ą YĘ yĲĄ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : ro’Ĳ =hŇ yĆhĘ yĲĂ 8

PŇ rĆx¡Ł bĎŇ C ZyĂu¿ČBČ NorĳxĞ’ĲČ hĎ MIăĎhČ =l’Ć My¡ĎYĘ xĆ wĘ ynĂŔ omdĘŇ uČ hČ ÉMIĎhČ =l’Ć MyĎęYĘ xĆ
hŇ yÌĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ hoËĎhyĘ hŇ yÌĎhĎ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ 9

‘bČŇ GăĆmĂ ÉhbĎŇ rĎ‘ĞJĲĎ ZrĆ’ąĎhĎ =lJĎ bŇ oiÄ yĂ : dŇ xĲĎ ’Ć om¿ SĘ C dŇ x¡Ď ’Ć hoËĎhyĘ 10

NmĂę yĎnĘ BĂ r‘ČèăČ mĂ lĘ hĎ yêĆÁ xĘ tČŇ hŇ bĎÄ SĘ yĲĎwĘ žhmĎ ’ĞrĲĎwĲĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ bŇ gĆŇ n¡Ć NoUŔ rĂlĘ
dŇ ‘¡Č l’ĄŔ nĘ nČxĞ lDăČgĘŇmĂ C MyeĂŔ jĂ hČ r‘ČSăČ =dŇ ‘Č ÉNoS’Ň rĂhĲĎ r‘ČSąČ MoqÂmĘ =dŇ ‘Č
MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ hŇ b¿ĎŇ SĘ yĲĎwĘ dŇ o‘ĳ=hŇ yĆhĘ yĲĂ âlă MrĆx¡ĄwĘ HbĎŔ CbŇ SĘ yăĎwĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yb¿ĄŇ qĘ yĂ 11

MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ GąŁ yĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ pĎę GĄUČ hČ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ű tŇ ’Ň zăŁ wĘ : xTČ bĲĆŇ lĎ 12

wylĎŔ gĘŇrČ=l‘Č dŇ măĄ ‘Ł É’ChwĘ orę WĎ BĘ ű qmăĄ hĎ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č C’¡ bĘŇ YĲĎ rS¿Ć ’Ğ
’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : MhĲĆ ypĂŇ BĘ qU¿Č êĂ on¡ oSlĘ C NhĆŔ yrĄxĲŁ bĘŇ hŇ nĎqĘ UăČ êĂ ÉwynĎ y‘ĄwĘ 13

hŇ t¿ĎŇ lĘ ‘ĲĎwĘ Ch‘ĄŔ rĄ dŇ yăČ Sy’Ă ť CqyzĂęxĹhĲĆ wĘ MhĳĆ BĎ hŇ B¡Ď rČ hoËĎhyĘ=tŇ mČ ChĲ mĘ hŇ yÌĆhĘ êĲĂ
wdy

.’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk No’jĎ qĂwĘ ’"sb ,yrq No’jĎ qĂwĘ ,bytk NC’jĎ qĘyĂ w’ NC’pĄuĎyĂ v.6 .dy
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14:14—1:4 yk’lm 909

14 lyxĄÄ žPiČ ’Ě wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ Mx¡Ą QĎ êĂ hŇ dĎŔ ChyĘ=MgČÄ wĘ : Ch‘ĲĄrĄ dŇ y¿Č=l‘Č od¡Ň yĎ
15 hŇ yĆÁhĘ êĲĂ NkĄÄ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ bŇ r¿Ł lĎ Myd¡ĂŇ gĎŇbĘŇ C PŇ sĆ kËĆŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ bŇ ybĂę sĎ MyĂÁoGhČ =lJĎ

hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =lkĎÄ wĘ romŔ xĞhĲČ wĘ lmăĎ GĎhČ ÉdrĆjĆÄ hČ sCię hČ tŇ păČŇ GĄmČ
16 MyĂŔoGhČ =lJĎ mĂ ÉrtĎŇ oehČ =lJĎ hŇ yĎęhĎ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ JČ hŇ UĎ hĳĄ hĎ tŇ onăxĞUĲČ BČ

ÉëlĆ mĆÄ lĘ ÉtwŁ xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ hŇ nĎęSĎ bĘŇ hŇ năĎSĎ yDÌĄmĂ ClÂ‘Ď wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č My’¡Ă BĎ hČ
17 tŇ ’ĄÄ mĄ hŇ lĆÁ‘ĞyĲČ=âl rSĆÄ ’Ğ hŇ yĎhĎ wĘţ : tŇ oJĲ iĚhČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć gŇx¡Ł lĎ wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ

tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ëŇ lĆ m¡Ć lĘ tŇ wŔŁ xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l’Ć ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ oxą jĘ SĘ mĂ
18 âl¿ wĘ hŇ lËĆ ‘ĞtĲČŇ =âl MyĂrÌČYĘ mĂ tŇ xČ jČÄ SĘ mĂ =M’Ă wĘ : MSĆ GĲĎhČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ âl¿ wĘ

MyĂŔoGhČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ GąŁ yĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ pĎę GĄUČ hČ hŇ yăĆhĘ êĲĂ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ âlă wĘ hŇ ’¡Ď bĎŇ
19 tŇ ’Ň FăČ xČ hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ tŇ ’Ň z¿Ł : tŇ oJĲ iĚhČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć gŇx¡Ł lĎ ClŔ ‘ĞyĲČ âlă ÉrSĆ ’Ğ

: tŇ oJĲ iĚhČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć gŇx¡Ł lĎ ClŔ ‘ĞyĲČ âlă ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ =lJĎ Ét’Ň FČ xČ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ
20 ÉtoryiĂ hČ hŇ yąĎhĎ wĘ hoĳĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł sCiŔ hČ tŇ oQă YĂ mĘ =l‘Č ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ
21 MĂlČÁSĎ CrĲyBĂ rysĂÄ =lJĎ hŇ yĎhĎ wĘţ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Myq¡ĂrĎzĘUĂ JČ hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ sŘ21

Mh¡Ć mĄ Cx¿ qĘ lĲĎ wĘ MyxĂŔ bĘŇ EăŁ hČ =lJĎ ÉC’bĎÄ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhylĲČ SdĆŇ qŁ ť hŇ dĎę ChybĲĂŇ C
MoI¿BČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ dŇ o‘Ë yn¿Ă‘ĞnĲČkĘŇ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âlwĘ MhĳĆ bĎŇ Clă èĘ bĂŇ C

: ’ChĲ hČ

yk’lm
’, 2 ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ bĘŇ hąČ ’Ď : ykĲĂŇ ’Ď lĘ mČ dŇ y¡ČBĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ ’v¿Ď mČ

ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ wWąĎ ‘Ą x’ĎÄ =’olhĞ CnêĳĎbĘŇ hČ ’Ğ hŇ UăĎ BČ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď
3 =tŇ ’Ć MyWąĂ ’Ď wĲĎ ytĂŇ ’Ň nĳĄWĎ wW¡Ď ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ bŇ h¡Č ’Ł wĎ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
4 ModÁ ’Ĺ rmČÄ ’Ň tŇŁ =yJĲĂ : rBĲĎ dĘŇ mĂ tŇ oe¿tČŇ lĘ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć wĘ hŇ mĎŔ mĎ SĘ ÉwyrĎhĎ

Cn¡bĘŇ yĂ hŇ UĎ h¿Ą tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ tŇ obŔ rĎxĽ hŇ năĆbĘŇ nĂ wĘ ÉbCSnĎ wĘ CnSĘ èČę rĚ
ho¡ĎhyĘ M‘¿ČzĎ=rSĆ ’Ğ M‘ËĎhĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ SĘ rĂ lCbăŇ GĘ ÉMhĆ lĎ C’ą rĘqĲĎ wĘ sorĳhĹ’ĲĆ ynăĂ’Ğ wĲČ
Mlw‘=d‘

tVq wnmm dty ynmm hnp wnmm wyYxw . y"’r Nmysw rV‘ dx’w Myt’m hyrkz rpsd yqwsp Mwks v.21
.rpsw rps Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .h‘br’ wyrdsw .]+d +y hyrkz[ hmxlm

The number of the verses of the book of Zechariah is 211; and the sign is y"’r. And its
middle point is, From him the corner stone, from him the nail, from him the battle bow
[Zec 10:4]. And its sedarim are 4. And there should be left a space of 3 lines between
each book.
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910 yk’lm 1:5—2:6

l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ lDăČgĘŇ yĂ ÉCrmĘ ’Ň êĲŁ MêąĆ’Č wĘ hŇ nĎ y’ĳĆrĘêĂ Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄwĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č 5

hŇ IăĄ’Č ynĂ ’ăĎ bŇ ’ăĎ =M’Ă wĘ wynĳĎdŇŁ ’Ğ dŇ bĆŇ ‘ăĆwĘ bŇ ’¡Ď dŇ B¿Ą kČŇ yĘ NBËĄ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lCb¿Ň gĘŇlĂ 6

ÉMkĆŇ lĎ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ű rmăČ ’Ď y’ĂÁ rĎomĲ hŇ IĄÄ’Č žynĂ ’Ď MynăĂodŇ ’Ğ=M’Ă wĘ ydĂÃ obŇ kĘŇ
MySąĂ yGĂ mČ : ìŇ mĲĆ SĘ =tŇ ’Ć Cnyz¡ĂbĎŇ hŇ U¿Ć BČ MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ ymĂŔ SĘ yzăĄoB ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ 7

Nx¿Č lĘ SĚ MkĆě rĘmĎ ’ĹBĲĆ ìŇ CnĳlĘ ’Č gĲĄŇ hŇ UăĆ BČ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ l’ĎŔ gŇŁ mĘ MxĆ lăĆ ÉyxĂ BĘ zĘmĂ =l‘Č
CSyGËĂtČŇ yk¿ĂŇ wĘ ‘rĎŔ Ny’ăĄ ÉxČ BÄŁ zĘlĂ rCąĄ‘Ă NCSÄ GĂ tČŇ =ykĲĂŇ wĘ : ’ChĲ hŇ z¿ĆbĘŇ nĂ ho¡ĎhyĘ 8

’văĎ yĂhĞ o’ť ÉìYĘ rĘyĂhĞ ìŇ tĆę xĎ pĆŇ lĘ ’nĎÁ ChbĄÄ yrĂqĘ hČ ‘rĳĎ Ny’ăĄ hŇ l¡Ć xŁ wĘ xČ i¿Ą jĂ
ÉMkĆŇ dĘŇ IĆmĂ CnnĳĄxĎ ywĲĂ l’¡Ą =ynĄpĘŇ ’n¿Ď=CQxČ hŇ êËĎ ‘Č wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ìŇ ynĆŔ pĎŇ 9

ÉMkĆŇ BĎ =MgČŇ ymąĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď MynĂŔ jĎ ÉMJĆ mĂ ’vąĎ yĂhĞ tŇ ’Ň ŁEŔ hŇ tĎŇ yĘhăĎ 10

ÉrmČ ’Ď MkĆę BĎ ZpĆŇ xĄÁ ylĂÄ=Ny’ĲĄ MeĳĎxĂ yx¡Ă BĘ zĘmĂ Cry’¿Ă tĎŇ =âlĲ wĘ MyĂtČŔ lĎ DĘ rGăŁ sĘ yĂwĘ
SmĆ SĆÁ =xrČzĘUĂ mĂ yJăĂ : MkĲĆŇ dĘŇ IĆmĂ hŇ Y¿ĆrĘ’Ć =âlĲ hŇ x¡Ď nĘ mĂ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ 11

ym¡Ă SĘ lĂ SGËĎmĚ rT¿Ď qĘ mĚ Moqę mĎ =lkĎŇ bĘŇ C MyĂŔoGBČ ÉymĂ SĘ lodąŇ GĎ o’ę obŇ mĘ =dŇ ‘Č wĘ
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď MyĂŔoGBČ ÉymĂ SĘ lodąŇ gĎŇ=yJĲĂ hŇ rĳĎohTĘ hŇ xăĎ nĘ mĂ C
ob¡Ň ynĂ wĘ ’ChŔ l’ăĎ gŇŁ mĘ ÉynĎdŇŁ ’Ğ NxąČ lĘ SĚ MkĆę rĘmĎ ’ĹBĲĆ otĳŇ o’ MylăĂ QĘ xČ mĘ Mê¡Ć’Č wĘ 12

ÉrmČ ’Ď otę o’ř MêăĆxĘ jČ hĂ wĘ hŇ ’ĎÁ lĎ êĘ mČ hŇ eĄÄhĂ žMêĆrĘmČ ’Ğ wĲČ : CŁ lĲ kĘŇ ’ĲĎ hŇ z¿ĆbĘŇ nĂ 13

Mt¡ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ hŇ lĆŔ oxhăČ =tŇ ’Ć wĘ ÉxČ iĄÄ jĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ lCzęGĎ MtăĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
lkĄę on rCră’Ď wĘ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď Mk¡ĆŇ dĘŇ IĆmĂ HtËĎŇ o’ hŇ Y¿ĆrĘ’Ć hČ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć 14

ynĂ ’Ďę lodÁ GĎ ëŇ lĆ mĆÄ žyJĂ ynĳĎdŇŁ ’Ň lĲČ tŇ x¡Ď SĘ mĎ xČ b¿ĄŇ zŁ wĘ rdËĄŇ nŁ wĘ rkĎŔ zĎ ÉordĘŇ ‘ĆBĘ SyąĄwĘ
hŇ w¿ĎYĘ UĂ hČ MkËĆŇ ylĄ ’Ğ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MyĲĂoGbČŇ ’r¿Ďon ym¡Ă SĘ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď b
tŇ tÌĄŇ lĎ bŇ lĄÁ=l‘Č CmyWĂÄ tĎŇ žâl=M’Ă wĘ C‘Ã mĘ SĘ tĂŇ âlă =M’Ă : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ 2

hŇ rĎŔ ’Ą UĘ hČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ bĎŇ yêąĂ xĘ QČ SĂ wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď ymĂę SĘ lĂ dŇ obăŇ JĎ
: bŇ lĲĄ =l‘Č Mym¿Ă WĎ Mk¡ĆŇ nĘ y’ĲĄ yJ¿Ă hĎ ytĂŔ or’ĲĎ ÉMgČŇ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ okĲŇ rĘBĂ =tŇ ’Ć yt¡ĂŇ or’ĲĎ wĘ
MkĳĆŇ yGĄxČ SrĆj¡Ć MkĆŔ ynĄjĘ =l‘Č ÉSrĆpĆÄ ytĂŇ yrąĂzĄwĘ ‘rČEĆŔhČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ r‘ąĄgŇŁ ynĂÄ nĘ hĂ 3

hŇ wăĎYĘ UĂ hČ tŇ ’¡Ą MkĆŔ ylĄ ’Ğ yêĂ xĘ QăČ SĂ yJĂ ť MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ : wylĲĎ ’Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’W¿Ď nĎ wĘ 4

ű ytăĂŇ yrĂBĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ywĂŔlĄ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ yrĂBĘ tŇ oyąhĘ lĲĂ tŇ ’Ň EĳŁ hČ 5

yn¿ĄjĘ mĂ C ynĂ ’ĳĄ rĎyIĲĂwČ ’r¡Ďom ol¿ =MnĲĄêĘ ’Ć wĲĎ MolŔ èĎ hČÄ wĘ ÉMyIĂxČ hĲČ oêę ’Ă hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ
’YăĎ mĘ nĂ =âlĲ hŇ l¡Ď wĘ‘Č wĘ ChypĂŔ BĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉtmĆ ’Ĺ tŇ rąČoê : ’ChĲ tŇ x¿Č nĂ ym¡Ă SĘ 6

wytpVb
.bwtkh hnykV ’l’ ytĂ ’Ł yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.13
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2:7—3:4 yk’lm 911

: NwĲŁ ‘ĎmĲĄ bŇ yS¿Ă hĄ MyB¡Ă rČwĘ yêĂŔ ’Ă ëŇ ăČlhĎ ÉroSymĂ bĘŇ C Molą SĎ BĘ wytĳĎŇ pĎŇ WĘ bĂŇ
7 ëŇ ’¿Č lĘ mČ yJËĂ ChyjĳĂmĂ CSă qĘ bČŇ yĘ hŇ r¡ĎotŇ wĘ tŇ ‘ČdČŔ =CrmĘ SĘ yĂ ÉNhĄ kŇŁ ytąĄŇ pĘŇ WĂ =yJĲĂ
8 MyB¡Ă rČ Mê¿ĆlĘ SČ kĘŇ hĂ ëŇ rĆDĆŔ hČ =NmĂ MêăĆrĘsČ ÉMêĆ’Č wĘ : ’ChĲ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ =hoĲĎhyĘ
9 yêĂ tÌČŇ nĎ ynĂÂ’Ğ=MgČŇ wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ywĂŔQĄ hČ tŇ yrăĂBĘ ÉMêĆxČ SĲĂ hŇ rĳĎoêBČ

MyrăĂmĘ SĲŁ ÉMkĆŇ nĘ y’ĲĄ rSąĆ ’Ğ ypĂę JĘ M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ lĘ Myl¡Ă pĎŇ SĘ C Myz¿ĂbĘŇ nĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć
: hŇ rĲĎoêBČ Myn¡ĂjĎ My’¿Ă WĘ nĲŁ wĘ ykČŔ rĎDĘ=tŇ ’Ć

10 Sy’ăĂ ÉdGČbĘŇ nĂ ‘Č CDę mČ Cn’ĳĎ rĎBĘ dŇ x¡Ď ’ĲĆ l’¿Ą ’olË hĞ CnQĎŔ kĚŇ lĘ ÉdxĎ ’Ć bŇ ’ąĎ ’olÄhĞ
11 hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ hŇ bËĎŇ ‘ĄotĲŇ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ hŇ dăĎŇ gĘŇBĲĎ : CnytĲĄŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yr¿ĂBĘ lQ¡Ą xČ lĘ wyxĂŔ ’Ď BĘ

bŇ hĄŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ SdĆŇ qąŁ hŇ dĎę ChyĘ lQăĄ xĂ ű yJăĂ MĂlĳĎSĎ CrĲybĂŇ C l’¡Ą rĎWĘ yĂbĘŇ
12 hŇ nĆŔ ‘Ł wĘ r‘ăĄ ÉheĎWĆÄ ‘ĞyĲČ rSąĆ ’Ğ Sy’ĂÄ lĎ hoĎÁhyĘ tŇ rĄÄ kĘŇ yČ : rkĲĎŇ nĄ l’¿Ą =tŇ BČ l‘¡ČbĎŇ C

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĎhylĲČ hŇ xĎŔ nĘ mĂ SyGăĂmČ C bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ yl¡Ą hĽ’ĲĎ mĄ
13 hŇ qĳĎnĎ’Ğ wĲČ yk¡ĂŇ BĘ hoĎŔhyĘ xBăČ zĘmĂ =tŇ ’Ć Éh‘ĎmĘ DĂ tŇ oią JČ CWŔ ‘ĞêĲČ tŇ ynăĂSĄ Ét’Ň zŁ wĘ
14 Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ dĘŇ IĆmĂ NoY¡ rĎ tŇ xČ q¿ČlĎ wĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =l’Ć ÉtonjĘ dŇ o‘ę Ny’ăĄmĄ

ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ ìŇ yrĆę C‘nĘ tŇ SĆ ’ăĄ ű NybăĄŇ C ìÁ nĘ yBĲĄ dŇ y‘ĂÄ hĄ žhoĎhyĘ=yJĲĂ l‘ČÃ hŇ mĳĎ =l‘Č
15 hŇ WĎę ‘Ď dŇ xăĎ ’Ć =âlĲ wĘ : ìŇ tĲĆŇ yrĂBĘ tŇ SĆ ’¿Ą wĘ ì¡Ň êĘ rĘbĆŇ xĞ ’yh¿Ă wĘ HBĎŔ hŇ êĎdĘŇ găČŇBĎ

ÉMêĆrĘmČ SĘ nĂ wĘ MyhĳĂ Łl’Ĺ ‘rČzăĆ Su¡ĄbČŇ mĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉhmĎ C olŔ ÉxČ CrÄ r’¿Ď SĘ C
16 rmąČ ’Ď xQČęSČ ’năĄWĎ =yJĲĂ : dŇ GĲŁ bĘŇ yĂ=l’Č ìŇ yr¡ĆC‘nĘ tŇ SĆ ’¿Ą bĘŇ C MkĆŔ xĞ CrăBĘ

tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď oSŔ CbŇ lĘ =l‘Č ÉsmĎ xĎ hŇ iąĎ kĂŇ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
: CdŇ GĲŁ bĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ Mk¡ĆŇ xĞ CrĲBĘ Mê¿ĆrĘmČ SĘ nĂ wĘ

17 MkĆę rĘmĎ ’ĹBĲĆ Cn‘Ę gĳĎŇ oh hŇ UăĎ BČ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ MkĆŔ yrĄbĘŇ dĂŇ BĘ ÉhoĎhyĘ MêąĆ‘Ę gČŇ oh
yh¿ĄŁl’Ĺ hŇ I¡Ą’Č o’¿ ZpĄŔ xĎ ’Chă ÉMhĆ bĎŇ C hoĎęhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ű bŇ oTă ‘rĎÁ hŇ WĄ ‘ÄŁ =lJĎ

g ’obÄ yĎ žM’Ł tĘŇ pĂŇ C ynĳĎpĎŇ lĘ ëŇ rĆd¡ĆŇ =hŇ eĎpĂŇ C ykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉxČ lĄÄSŁ ynąĂnĘ hĂ : TjĲĎ SĘ UĂ hČ
=rSĆ ’Ğ tŇ yrĂÁ BĘ hČ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ C MySĂę qĘ bČŇ mĘ MêăĆ’Č =rSĆ ’Ğ ű NodăŇ ’Ď hĲĎ olÁkĎŇ yhĲĄ =l’Ć

2 Moyă=tŇ ’Ć É lJĄ lĘ kČŇ mĘ ymąĂ C : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ’bĎŔ =hŇ eĄhĂ ÉMyYĂ pĄŇ xĞ MêąĆ’Č
tŇ yr¡ĂbŇŁ kĘŇ C PŇ rĄŔ YĎ mĘ S’ăĄ JĘ É’Ch=yJĂ otĳŇ o’rĲĎhĄ BĘ dŇ m¡Ą ‘Ł hĲĎ ym¿Ă C o’Ŕ oB

3 quăČzĂwĘ ÉywĂlĄ =ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć rhąČ TĂ wĘ PŇ sĆ JĆŔ ÉrhĄ TČ mĘ C PŇ rąĄYĎ mĘ bŇ SČÄ yĎwĘ : MysĲĂ BĘ kČŇ mĘ
4 ÉhbĎŇ rĘ‘ĲĎwĘ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ BĂ hŇ x¡Ď nĘ mĂ yS¿Ą yGĂ mČ hoĎŔhylĲČ ÉCyhĎ wĘ PŇ sĆ JĳĎ kČŇ wĘ bŇ h¡Ď EĎJČ MtĎŔ ’Ł

: tŇ oIĲnĂ mŁ dĘŇ qČ Myn¡ĂSĎ kĘŇ C MlĎŔ o‘ ymăĄ yJĂ MĂlĳĎSĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ x¿Č nĘ mĂ hoĎŔhylĲČ
ytbrqw
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912 yk’lm 3:5—21

ÉMypĂŇ èĘ kČŇ mĘ BĲČ rhĄę mČ mĘ dŇ ‘ăĄ ű ytĂŇ yyăĂhĎ wĘ ůTjĎ SĘ UĂ lČ ÈMkĆŇ ylĄ ’Ğ yêăĂ bĘŇ rČqĲĎ wĘ 5

hŇ nĎÄmĎ lĘ ’Č rykĂŇ WĎ ţ=rkČŇ WĘ yqăĄSĘ ‘ĲŁ bĘŇ C rqĆèĳĎ lČ My‘¡ĂBĎ SĘ eĂ bČŇ C MypĂŔ ’ĞnăĎmĘ bČŇ C
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ynĂ C’Ŕ rĄyĘ âlă wĘ ÉrgĄŇ=yFĄ mČ C MotąŇ yĎwĘ 6

MkĆÁ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ ymĄÄ ymĂ lĘ : MtĲĆŇ ylĂ kĘŇ âl¿ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=ynĲĄBĘ Mê¿Ć’Č wĘ ytĂŇ ynĳĂSĎ âlă 7

rm¡Č ’Ď MkĆŔ ylĄ ’Ğ hŇ bĎŇ CSă ’Ď wĘ ÉylČ ’Ą CbŇ CSą MêĆŔ rĘmČ SĘ âlă wĘ ÉyuČ xĚmĲĄ MêąĆrĘsČ
yJąĂ MyhĂę Łl’Ĺ MdĎÁ ’Ď ‘BČÄ qĘ yĂhĞ : bŇ CSĲ nĎ hŇ U¿Ć BČ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ 8

: hŇ mĲĎ CrêĘ hČ wĘ rW¡Ą ‘ĞUĲČ hĲČ ìŇ Cnĳ‘ĞbĲČŇ qĘ hŇ UăĆ BČ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ ytĂŔ ’Ł My‘ăĂbĘŇ qĲŁ ÉMêĆ’Č
C’ybĂÄ hĎ : oQĲ JĚ yoG¡hČ My‘ĳĂbĘŇ qĲŁ MêăĆ’Č yt¡ĂŇ ’Ł wĘ MyrĂŔ ’Ď nĲĄ MêăĆ’Č ÉhrĎ’Ą UĘ BČ 9, 10

ynĂ CnąxĎ bĘŇ C ytĂŔ ybĄŇ BĘ ÉPrĆTĆÄ yh¿Ă ywĂ rYĎę o’hĎ tŇ yBăĄ =l’Ć rWĄÁ ‘ĞUĲČ hĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć
tŇ oBă rĚ’Ğ tŇ ’Ą ť MkĆę lĎ xêăČpĘŇ ’Ć âlÌ =M’Ă tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď tŇ ’Ň ŁzŔBĎ É’nĎ
ÉMkĆŇ lĎ yêąĂ rĘ‘ČgĲĎŇ wĘ : ydĲĎŇ =ylĂ BĘ =dŇ ‘Č hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ MkËĆŇ lĎ yt¿ĂŇ qŁ yrĲĂř hĞ wĲČ MyĂmČŔ èĎ hČ 11

MkąĆŇ lĎ lJĄÄ SČ tĘŇ =âlwĘ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yrăĂjĘ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ tŇ x¿Ă SĘ yČ=âlĲ wĘ lkĄŔ ’Ł BĲĎ
MyĳĂoGhČ =lJĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Cr¿èĘ ’Ă wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉNpĆŇ GĆÄhČ 12

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ZpĆŇ xĄŔ ZrĆ’ăĆ ÉMêĆ’Č CyąhĘ tĂŇ =yJĲĂ
: ìŇ ylĲĆ ‘Ď CnrĘB¡Č dĘŇ eĂ =hŇ mČ MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď Mk¡ĆŇ yrĄbĘŇ DĂ ylËČ ‘Ď Cq¿ zĘxĲĎ 13

ykąĂŇ wĘ oêŔ rĘmČ SĘ mĂ ÉCnrĘmČÄ SĎ yJąĂ ‘YČ BĆę =hŇ mČ C MyhĳĂ Łl’Ĺ dŇ băŇŁ ‘Ğ ’wĘS¡Ď MêĆě rĘmČ ’Ğ 14

MydĳĂŇ zĄ MyrăĂèĘ ’Č mĘ CnxĘ n¡Č’Ğ hŇ êĎě ‘Č wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄjĘ mĂ tŇ yeĂŔ rČdăŇŁ qĘ ÉCnkĘŇ lČÄhĎ 15

y’¿ĄrĘyĂ CrËBĘ dĘŇ nĂ z’ÌĎ : CTlĲĄ UĎ IĂwČ Myh¡Ă Łl’Ĺ CnËxĞBĲĎ MGÌČ hŇ ‘ĎŔ SĘ rĂ yWăĄ ‘Ł ÉCnbĘŇ nĂ =MGČ 16

NorąJĎ zĂ rpĆŇ săĄ bŇ tĄŇ JĎ IĂwČţ ‘mĎŔ SĘ IĂwČ ÉhoĎhyĘ bŇ SąĄ qĘ IČwČ Ch‘ĳĄrĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ho¡ĎhyĘ
tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď ylĂę CyhăĎ wĘ : omĲ SĘ yb¡ĄŇ SĘ xĲŁ lĘ C hoĎŔhyĘ y’ăĄrĘyĂlĘ ÉwynĎpĎŇ lĘ 17

Sy’ĂŔ lmăŁ xĘ yČ ÉrSĆ ’ĞJĲČ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ yêăĂ lĘ mČ xĲĎ wĘ hŇ QĳĎ gĚŇsĘ hŇ WăĆ ‘Ł yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ MoIělČ
NyBĄ ť ‘SĳĎ rĎlĘ qyD¡ĂYČ NyB¿Ą MtĆŔ y’Ă rĘC ÉMêĆbĘŇ SČ wĘ : otĲŇ ’Ł dŇ b¿ĄŇ ‘Ł hĲĎ on¡BĘ =l‘Č 18

ÉMoIhČ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ : odĲŇ bĎŇ ‘Ğ âl¿ rS¡Ć ’ĞlĲČ MyhĂŔ Łl’Ĺ dŇ băĄŇ ‘Ł 19

ThČÄ lĂ wĘ SqČŔ Éh‘ĎSĘ rĂ hŇ WąĄ ‘Ł =lkĎŇ wĘ MydĂÁ zĄ=lkĎŇ CyÄhĎ wĘ rCeĳêČJČ r‘¡ĄBŁ ’BĎŔ
SrĆS¿Ł Mh¡Ć lĎ bŇ z¿Ł ‘ĞyĲČ=âl rSËĆ ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď ’BĎę hČ MoIăhČ MtĎÁ ’Ł
hĎ ypĳĆŇ nĎkĘŇ BĂ ’j¡Ą rĘmČ C hŇ qĎŔ dĎŇ YĘ SmĆ SăĆ ÉymĂ SĘ y’ąĄrĘyĂ MkĆÁ lĎ hŇ xĎÄ rĘzĲĎwĘ : PŇ nĲĎ‘Ď wĘ 20

rpĆŇ ’ĄŔ CyăhĘ yĲĂ=yJĂ My‘ĂŔ SĎ rĘ MtăĆŇ oi‘Č wĘ : qBĲĄ rĘmČ yl¿Ą gĘŇ‘ĆJĘ Mê¡ĆSĘ pĂŇ C Mt¿ĆŇ ’Ň YĎ ywĲĂ 21

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ WĆŔ ‘Ł ynăĂ’Ğ rSăĆ ’Ğ ÉMoIBČ MkĳĆŇ ylĄ gĘŇrČ tŇ ojă JČ tŇ xČ ê¡Č
wrkz
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3:22—24 yk’lm 913

22 otąŇ o’ ytĂŇ yCĂÄYĂ žrSĆ ’Ğ yDĳĂbĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ tŇ r¡Čoê Crě kĘŇ zĂř
23 MkĆŔ lĎ xČ lăĄ SŁ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eąĄhĂ : MyTĲĂ jĎ SĘ mĂ C Myu¡ĂxĚ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ÉbrĄxŁ bĘŇ
24 bŇ ySąĂ hĄ wĘ : ’rĲĎoehČ wĘ lod¡Ň GĎhČ hoĎŔhyĘ Moyă ’oBť ynĄę pĘŇ lĂ ’ybĳĂŇ eĎhČř hŇ IăĎlĂ ’ĲĄ tŇ ’¡Ą

yt¿ĂŇ yJĄ hĂ wĘ ’obě ’Ď =NjĆ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ=l‘Č Myn¡ĂBĎ bŇ l¿Ą wĘ MynĂŔ BĎ =l‘Č ÉtobŇ ’Ď =bŇ lĲĄ
: MrĆxĲĄ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć

G

+wgw xČ lĄ SŁ ykĂ nŁ ’Ď heĄhĂ
Nms ’Ł qŁ tŁ yŁ w’ qŁ qŁ tŁ yŁ

Mtrm’w wyYxw .hVmxw MyVmx ’"n ,n"d Nmysw MyVmxw h‘br’ yk’lm rpsd yqwsp Mwks
.]d"y +b yk’lm[ Knyb dy‘h hwhy=yk l‘ hm=l‘

+g hkym[ NwyY Mkllgb Nkl wyYxw .n"trt Nmysw MyVmxw Pl’ rV‘ yrt lV yqwsp Mwks
’"n ,hnwmV wytwtqspw .]+T +b hyrkz[ hkwtb hyh’ dwbklw Nmysw MyrV‘w dx’ wyrdsw .]b"y
’bV hnVh d‘ Klmh whyz‘ Nm MynV ‘bVw MyrV‘w tw’m VlV rpsh twnV .rV‘ wytwtqspw
My‘bVw tw’m ‘Vtw Mypl’ t‘br’ Mynwrx’h Myrpsh t‘br’ lV Myqwsph lk .rdnskl’
yYx .]g"k h"s hy‘Vy[ qyrl w‘gy ’l Mynwrx’h Myrps ‘br’ lV hnwV’r ty‘ybr .h‘Vtw
lV hnwrx’ ty‘ybr .]+h hydb‘[ hlyl yddV=M’ Kl=w’b Mybng=M’ Mynwrx’h Myrpsh t‘br’

.]+z ’"m l’qzxy[ hl‘ml hbgnw gbhrw Mynwrx’h Myrpsh t‘br’

The number of the verses of the book of Malachi is 54; and the sign is, n"d;
other copies [have] 55. And its middle point is, And ye say, wherefore? Because
the Lord hath been witness between thee [Mal 2:14].

The number of the verses of The Twelve is 1050; and the sign is n"trt. And
its middle point is, Therefore shall Zion for your sake [Mic 3:12]. And its sedarim
are 21; and the sign is, And I WILL BE the glory in the midst of her [Zec 2:9].
And its peseqot are 8; other copies [have], And its peseqot are 10. The years of
the book are 327 years from Uzziah the king unto the year in which Alexander
came. All the verses of the four Latter Books are 4979. The first quarter of the
four Latter Books is, They shall not labour in vain [Isa 65:23]. The middle point
of the four Latter Books is, If thieves come to thee, if robbers by night [Oba 1:5].
The last quarter of the four Latter Books is, And there was an enlarging and a
winding about upward [Eze 41:7].

.yBĂ SĘ êĂ hČ ‘"tb v.23 .ytbr +z v.22
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Mylht

NV’r rps

sŘ1 My‘¿ĂSĎň rĘ tŇ YÀČ ‘ĞBĲČ ÈëlČ hĎ âl¿ Ó rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę hĎ yr¿ĄSĲĘ ’ĲČ ’
dŇ mĳĎ ‘Ď âl¿ My’Ă FĎ xČ Æ ëŇ rĆdăĆŇ bĘŇ C

: bŇ SĲĎ yĎ âlă MyYĂę lĄ Ç bŇ S¿Č ombĘŇ C
oY¿ pĘŇ xĆň hoĎęhyĘ tŇ r¿ČotŇ BĘ M’¿Ă yJąĂ 2

: hŇ lĎ yĘlĲĎ wĎ Mm¿Ď oy hŇ GĆęhĘ yĆ ot¿Ň rĎotĲŇ bĘŇ C
MyĂm¿Ď ygĄňlĘ jČ =l‘ĲČ lCtÀŇ SĎ ÈZ‘ĄJĘ hŇ yĎęhĎ wĲĘ 3

oêę ‘Ă BĘ NêĄŋ yĂ ű oyÄrĘjĂ rSąĆ ’Ğ
loBĳ yĂ=âlĲ śChl¿Ą ‘Ď wĘ

: xČ ylĲĂ YĘ yČ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ lk¡ŇŁ wĘ
My‘ĳĂSĎ rĘhĲĎ Nk¿ĄŇ =âl 4

: xČ CrĲ Cep¿ĆŇ DĘêĂ =rSĆ ’ĲĞ ZUęŁ JČ Ç=M’Ă yJ¿Ă
TjĳĎ SĘ UĂ BČ My‘Ă SĎ rĘÆ CmqăĚyĎ=âlĲ ű NJąĄ =l‘Č 5

: MyqĲĂ yDĂYČ tŇ d¿ČŇ ‘ĞBĲČ My’Ăę FĎ xČ wĘÇ
MyqĳĂyDĂYČ ëŇ rĆDăĆ hoĎhyĘÆ ‘ČdăĄŇ oy=yJĲĂ 6

: dŇ bĲĄŇ ’Ň êŁ My‘ăĂSĎ rĘ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ
MyĳĂogŇ CSă gĘŇrĲĎ hŇ UĎ lĎ Æ b

: qyrĲĂ=CGhĘ yĆ MyUĂę ’ĚlĘ CÇ
ZrĆ’Ćę =ykĄŇ lĘ mČ ű CbÄ ~Ę yČtĘŇ yĲĂ 2

dŇ xČ yĳĎ=CdŇ sĘř onĲ Myn¿ĂzĘorĲwĘ
hwhy=l‘
.Mydwm‘ ynVb ’"s : Mylht rps lk Nkw ,y"k Myrps bwrb dx’ dwm‘b Nk +w qwsp d‘ +’ qwsp v.1 .’
b"yd Nkw hymrgl ’lb rVą ’ ’"s ,w"Tdw T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw hymrgl wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.1
b"yd ,T"d ,g"d Nkw ’lă whl‘w¡ ’"sw ,w"dw b"d Nkw ’lă whl¿ ‘w ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.3 .d"ydw
+rt Nk Cd‘Ğon l"Y v.2 .’tVrp ’dx Nwhywrt +b rwmzmw +’ rwmzm y"k Myrps bwrb v.1 .b .d"ydw

.+h x"m Nmql Nyy‘ : ‘"tw
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: oxĲ ySĂ mĘ =l‘Č wĘ hoĎęhyĘÇ=l‘Č
3 omytĳĄŇ orsĘ omĲ =tŇ ’Ć hŇ qĎ êĘ nČ nĲĘ Æ

: omytĲĄŇ bŇŁ ‘Ğ CeřUăĆ mĂ hŇ kĎŇ yl¡Ă SĘ nČ wĘ
4 qxĳĎ WĘ yĂ MyĂmăČèĎ BČ bŇ SăĄ oy

: omlĲĎ =gŇ‘ČlĘ yĂ ynĎę dŇŁ ’Ğř Ç
5 ojĳ ’Č bĘŇ omylăĄ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘ z’ąĎ

: omlĲĄ hĞbĲČŇ yĘ on¿ orxĞř bĲČŇ CĲ
6 yJĳĂlĘ mČ yêĂ kĘŇ săČ nĎ ynĂ ’Ğ wĲČÆ

: ySĲĂ dĘŇ qĎ =rhČ NoIęYĂ Ç=l‘Č
7 qx¿Ł l’Ćň hŇ rĎę jĘ sČ ’Ğ

hŇ êĎ’ĳČ ynăĂBĘ yl¿Č ’Ą rmČÅ’Ď hŇ oĎęhyĲĘ
: ìŇ yêĲĂ dĘŇ lĂ yĘ MoI¿hČ ynĂę ’Ğ Ç

8 ìŇ tĳĆŇ lĎ xĞ nĲČ MyĂogŇ Æ hŇ năĎêĘ ’Ć wĘ yeĂ UĆę mĂ l’ąČ SĘ
: ZrĆ’ĲĎ =ysĄ pĘŇ ’Č ìę tĘŇ EĲĎxĚ’Ğ wĲČÇ

9 lzĳĆrĘBČ TbĆŇ SăĄ BĘ M‘ĲĄrŁ êĘř Æ
: MYĲĄ jĘ nČêĘ rYăĄoy yl¡Ă kĘŇ JĂ

10 ClyJĳĂWĘ hČ MykăĂŇ lĎ mĘ hŇ êĎř ‘Č wĘÆ
: ZrĆ’ĲĎ yTĄ pĘŇ SăŁ Crę sĘ CĲĎhĂ Ç

11 hŇ ’ĳĎ rĘyĂBĘř hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć CdăŇ bĘŇ ‘Ă
: hŇ dĲĎŇ ‘ĎrĘBĂ ClygĂę wĘÇ

12 ëŇ rĆdĆę CdŇ bĘŇ ’Ň tŋŁ wĘ ű PŇ nąČ’ĹyĲĆ=NjĆ rbČÃ =CqèĘ nČ
ojĳ ’Č T‘ăČmĘ JĂ r‘ăČbĘŇ yĂ=yJĲĂ
: obĲŇ ysĄ ox¿ =lJĎ yrĄę SĘ ’Č Ç

g : onĲ BĘ MolŋSĎ bĘŇ ’Č ű ynąĄjĘ mĂ oxę rĘbĎŇ BĘ Ç dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ
2 yrĳĎYĎ CBă rČ=hŇ mĲĎ hoĎhyĘÆ

: ylĲĎ ‘Ď Mym¿Ă qĎ MyBĂę rČÇ
3 yS¿Ă pĘŇ nČňlĘ MyrÀĂmĘ ’ĲŁ ÈMyBĂ rČ

Ny’
’lb wnwrxbC n"b ,’"b Nk v.5 .’"dw ’"dt Nkw hoĎhyĘ ’"s v.4 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.3

,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.10 .r"tw s"t ,‘"t Nk M‘ĄrĘêĂ l"Y v.9 .’y‘g
.h’rĘyBĲĂ n"b ,’"b Nk v.11 .htă‘w ’"s ,w"Tdw ,d"ydwww.bibleist.ru



916 Mylht 3:4—4:7

: hŇ lĎ sĲĆ MyhĂŋ Łl’Ň bĲĄŇ oQŋ hŇ tĎŇ ‘Ďő CSyĲĘ Ny’ąĄ
ydĳĂŇ ‘ĞBĲČ NgăĄŇmĎ hoĎhyĘÆ hŇ êăĎ’Č wĘ 4

: ySĲĂ ’Ň rŁ Myr¿ĂmĄ C ydĂę obŇ JĘ Ç
’rĳĎqĘ ’Ć hoăĎhyĘ=l’Ć ylĂ oqÆ 5

: hŇ lĎ sĲĆ oSă dĘŇ qĎ rh¡Č mĄ ynĂ nĄÄ‘ĞIĲČwČ
hŇ nĎS¿Ď y’Ăň wĲĎ yêĂ bĘŇ kČę SĎ yn¿Ă’Ğ 6

: ynĂ kĲĄŇ mĘ sĘ yĂ hoăĎhyĘ yJ¡Ă ytĂŇ oYĳ yqĂ hĹ
M‘ĳĎ tŇ ob¿Ň bĘŇ rĲĂmĄ ’rĎy’Ă Æ=âlĲ 7

: ylĲĎ ‘Ď CtŇ SăĎ bŇ ybĂę sĎ Ç rS¿Ć ’Ğ
yhČę Łl’Ĺ ynĂ ‘ąĄySĂÅ ohĲ ű hoĎÄhyĘ hŇ mąĎ CqÅ 8

yxĂ lĳĆ ybăČŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć tĎŇ yJăĂ hĂ =yJĲĂ
: êĎrĘBĲČ SĂ My‘ăĂSĎ rĘ ye¡ĄSĂ

hŇ ‘ĳĎCSyĘhĲČ ho¿ĎhylĲČ 9

: hŇ lĎ iĲĆř ìŇ tăĆŇ kĎŇ rĘbĂŇ ì¡Ň UĘ ‘Č=l‘ĲČř
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ tŇ onę ygĂŇ nĘ BĂř xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ d

yqĂę dĘŇ YĂ yhąĄŁlÅ’Ĺ ű ynĂ nąĄ‘Ğ y’ĂÃ rĘqĎ BĘ 2

yQĳĂ êĎbĘŇ xăČ rĘhĂ r~Ď BČ Æ
: ytĲĂŇ QĎ pĂŇ êĘ ‘m¿Č SĘ C ynĂ eĄę xĎ Ç

hŇ UĎ lĂ kĘŇ lĂ Æ ydăĂŇ obŇ kĘŇ hŇ mĆŋ =dŇ ‘Č Sy’ĂÃ =ynĄBĘ 3

: hŇ lĎ sĲĆ bŇ zăĎkĎŇ CS¡ qĘ bČŇ êĘ qyrĳĂ NCbăŇ hĎ ’ĹêĲĆ
olĳ dŇ ysăĂ xĎ hoĎhyĘÆ hŇ lăĎřpĘŇ hĂ =yJĲĂ C‘ę dĘŇ C 4

: wylĲĎ ’Ą y’¿Ă rĘqĎ BĘ ‘mČę SĘ yĂÇ ho¿ĎhyĘ
MkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ bĂŇ Æ CrămĘ ’Ă C’T¿Ď xĹêĆň =l’Č wĲĘ CzęgĘŇrĂ 5

: hŇ lĎ sĲĆ CUdăŇŁ wĘ MkĆę bĘŇ JČ SĘ mĂ =l‘ĲČ
qdĆŇ YĳĆ=yxĄ bĘŇ zĂ Cx¿ bĘŇ zĂ 6

: hoĲĎhyĘ=l’Ć Cxę TĘ bĂŇ CÇ
bŇ oT¿ Cňn’ÀĄ rĘyČ=ymĲĂ ÈMyrĂmĘ ’ĲŁ MyB¿Ă rČ 7

wnyl‘=hsn
Nk v.1 .d .d"ydw b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Vgd ’lb K"msh hlĎ sĆŇ ’"s v.9 .=l‘ČwĘ ’"s v.9 .g
Nkw ’lĎ pĘ hĂ ’"s v.4 .Vrgm ‘ybr twnęygnbÇ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb
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: hoĲĎhyĘ ìŇ ynĆŋjĎ rř o’Ä CnylĄ ‘Ď Æ=hŇ sĎř nĲĘ
8 yBĳĂ lĂ bĘŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ hŇ êĎř tăČŇ nĎ

: CBrĲĎ MSăĎ orytĲĂŇ wĘ Mn¡ĎgĎŇDĘ tŇ ‘Ąŋ mĄ
9 NS¿Ď y’Ăň wĘ hŇ bÀĎŇ JĘ SĘ ’Ć ÈwDĎxĘ yČ Molă SĎ BĘ

: ynĂ bĲĄŇ ySĂ oêĲ xTČ bĆę lĎ Ç dŇ dĳĎŇ bĎŇ lĘ hoăĎhyĘ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ
h : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ tŇ olę yxĂ eĘ hČ =l’ĲĆ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ
2 hoĎęhyĘ ű hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ yr¡ČmĎ ’Ğ

: ygĲĂŇ ygĂŇhĞ hŇ nĎ yBăĂ
3 yhĳĎŁl’Ň wĲĄ yJ¿Ă lĘ mČ y‘Ăę wĘSČ loqŋ lĘ ű hŇ bĎŇ ySąĂ qĘ hČ

: lQĲĎ jČ tĘŇ ’Ć ìŇ ylĆę ’Ą Ç=yJĲĂ
4 ylĳĂ oq ‘măČ SĘ êĂ rqĆB¡Ł hŇ oĎęhyĲĘ

: hŇ jĲĆ YČ ’Ğ wĲČ ìę lĘ Ç=ëŇ rĎ‘Ĺ’ĲĆ rqĆB¿Ł
5 hŇ êĎ’ĳĎ ű ‘SČ r¿Ć ZpĄÅxĎ =l’ĲĄ âlą ű yJąĂ

: ‘rĲĎ ìăŇ rĘgĲĚŇ yĘ âl¡
6 ìŇ ynĳĆy‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ MylĂ lĘ ohĲ Æ CbăŇ ~Ę yČtĘŇ yĂ=âlĲ

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł =lJĎ tĎŇ ’Ň nĄęWĎ Ç
7 bŇ z¿ĎkĎň yrÀĄbĘŇ DĲŁ ÈdBĄ ’Č êĘ

: hoĲĎhyĘ ű bŇ ‘¿ĄtĎÅ yĘ hŇ mĎę rĘmĂ CÇ Mym¿Ă DĎ=Sy’ĲĂ
8 ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ ’obăŇ ’Ď ìŇ DĘsĘ xČ Æ bŇ răŁ BĘ ynĂę ’Ğ wĲČ

: ìŇ tĲĆŇ ’Ď rĘyĂBĘ ìę SĘ dĘŇ qĎ Ç=lkČŇ yhĲĄ =l’Ć hŇ w¿ĆxĲĞêĲČSĘ ’Ć
9 yrĳĎrĘoSĲ N‘Čm¿Č lĘ ìŇ tĆę qĎ dĘŇ YĂ bĘŇ ynĂ xĄŋ nĘ ű hoąĎhyĘ

: ìŇ JĲĆ rĘDČ ynăČpĎŇ lĘ rS¡ř wh
10 tŇ oC¿hČň MBÀĎ rĘqĂ ÈhnĎ okŇ nĲĘ ChypĂÃ BĘ Ny’ąĄ yJąĂ

: NCqĲ ylĂ xĞ yĲČ MnĎę oSlĘ Ç MnĳĎ orř GĘ xČ Ct¿Ň jĎ =rbĆŇ qĲĆ
11 Mh¿Ć ytĄň oYÀ ‘ĞUĲŁ mĂ ÈCljĘ yĂ MyhĂę Łl’ĲĹ ű MmĄÄ ySĂ ’ĞhĲČ

: ëŇ bĲĎŇ Crm¿Ď =yJĂ omxĳĄ yDĂhČ MhĆ y‘ĄSĘ jĂ Æ bŇ răŁ BĘ
wxmVyw
.rw’¿ n"b ,’"b Nkw w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.7 .hsnĲĘ n"b ,hsăn ’"b ’"n ,hsăn n"b ,’"b Nk v.7

.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk rSČ yĘhČ ’"sb ,yrq rSČ yĘhČ ,bytk rSČ oh v.9 .h .y"dw w"d Nkw êĎtČnĎ ’"s v.8

d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw rsx MnĎrŁ GĘ ’"s : ’"ydw y"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm MnĎorGĘ Nk v.10

.w"Tdw
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CneĄrČyĘÆ MlăĎ o‘lĘ ëŇ bĎÃ ysĄ oxÀ =lkĎŇ CxÄ mĘ WĘ yĂwĘ 12

: ìŇ mĲĆ SĘ yb¿ĄŇ hĞ’ĲŁ ìę bĘŇ Ç CY¿ lĘ ‘Ę yČwĲĘ omylĳĄ‘Ď ëŇ săĄ tĎŇ wĘ
hoĳĎhyĘ qyD¿ĂYČň ëŇ rÀĄbĎŇ êĘ ÈhêĎ’Č =yJĲĂ 13

: CerĲĆTĘ ‘Ę êČř NoY¿ rĎ hŇ eĎę ~Ă JČ Ç
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ tŇ ynĂę ymĂ èĘ hČ Ç=l‘ĲČ tŇ onygĂŇ nĘ BĂ Æ xČ ~ăĄ nČmĘ lĲČ w

ynĂ xĳĄ ykĂŇ otĲŇ ì¿Ň jĘ ’Č BĘ =l’Č hŇ oĎęhyĲĘÆ 2

: ynĂ rĲĄiĘ yČtĘŇ ì¿Ň tĘŇ mĲĎ xĞBĲČ =l’Č wĲĘ
ynĂ ’¿Ď llČňmĘ ’Ě yJąĂ ÈhoĎhyĘ ynĂ e¿ĄxĎ 3

: ymĲĎ YĎ ‘Ğ Clă hĞbĘŇ nĂ yJ¡Ă hoĳĎhyĘ ynĂ ’¿Ą pĎŇ rĘ
dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ lăĎ hĞbĘŇ nĂ ySĂ pĘŇ nČ wĘÆ 4

: ytĲĎŇ mĎ =dŇ ‘Č hoĎęhyĘÇ t¿’ř w
ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ YăĎ QĘ xČ hoĎhyĘÆ hŇ băĎŇ CS 5

: ìŇ DĲĆsĘ xČ N‘ČmăČ lĘ ynĂ ‘Ąę ySĂ ohĲ Ç
ìŇ rĳĆkĘŇ zĂ tŇ wĆUăĎBČ Ny’ăĄ yJąĂ 6

: ëŇ QĲĎ =hŇ dĆŇ oyĲ ymăĂ lo’ę SĘ BĂ Ç
ytĂę xĎ nĘ ’Č BĲĘ ű yêĂ ‘Ę gąČŇ yĎ 7

ytĳĂŇ FĎ mĂ hŇ lĎ yĘlČ Æ=lkĎŇ bĘŇ hŇ xăĆ WĘ ’Č
: hŇ sĲĆ mĘ ’Č yW¿Ă rĘ‘Č ytĂę ‘ĎmĘ dĂŇ BĘ Ç

ynĳĂy‘Ą s‘ČJăČ mĂ hŇ SăĎ SĘ ‘ĲĎ 8

: yrĲĎrĘoYĲ =lkĎŇ BĘ hŇ qĎę tĘŇ ‘ĲĎÇ
NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ =lJĎ yeĂ UĆ mĂ Æ CrCsă 9

: yyĲĂkĘŇ BĂ loqă hoĎęhyĘÇ ‘m¿Č SĎ =yJĲĂ
ytĳĂŇ eĎxĂ êĘ hoĎhyĘÆ ‘măČ SĎ 10

: xuĲĎ yĂ yt¿ĂŇ QĎ pĂŇ êĲĘ hoĎęhyĘÇ
ybĳĎŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ dŇ ’Ł mĘ Æ Clă hĞBĲĎ yĂwĘ ű CSbąŇŁ yĄ 11

: ‘gČŇrĲĎ CSb¿ŇŁ yĄ CbŇ SĚę yĎÇ
: ynĲĂ ymĂ yĘ=NBĆ SCkÇ=yrĄbĘŇ DĂ=l‘Č hoĳĎhylĲČ rS¿Ď =rSĆ ’Ğ dŇ w¿ĂdĎň lĘ NoyęGĎSĂ z

hwhy
,’"d ,’"dt Nkw yrqw bytk hêĎ’Č wĘ ’"sb ,yrq hêĎ’Č wĘ ,bytk êĘ ’Č wĘ v.4 .w .b"ydw T"d Nkw CerĆFĘ ‘ČêĘ ’"s v.13

.’"ydw y"d ,w"d ,b"d
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2 ytĂŇ ysĳĂ xĎ ìăŇ BĘ yhČŁl’ĹÆ hoăĎhyĘ
: ynĂ lĲĄ y~Ă hČ wĘ ypČę dĘŇ rĲŁ Ç=lJĎ mĂ ynĂ ‘¿ĄySĂ ohĲ

3 ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ yăĄrĘ’Č JĘ PŇ răŁ TĘ yĂ=NjĆ
: ly~ĲĂ mČ Ny’ăĄwĘ qř rĄę jŁ Ç

4 tŇ ’Ň zĳŁ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=M’Ă yhČŁl’ĹÆ hoăĎhyĘ
: yjĲĎ kČŇ BĘ lwĆ‘¿Ď=SyĆ=M’ĲĂ

5 ‘rĳĎ ymĂ lĘřSăŁ yêĂ lĘ mČ GĎ Æ=M’Ă
: MqĲĎ yrĄ yrăĂrĘoYĲ hŇ Y¡Ď QĘ xČř ’Ğ wĲĎ

6 yIĳĎxČ ZrĆ’ăĎlĎ smăŁ rĘyĂwĘ gŇvĄę yČwĘ ySĂÃ pĘŇ nČ ű bŇ yĄÄo’ PŇ D¿Ł rČř yĲĂ
: hŇ lĎ sĲĆ NJăĄ SĘ yČ rp¡ĎŇ ‘ĎlĲĆ ű ydĂő obŇ kĘŇ C

7 ìŇ jĆę ’Č BĘ ű hoĎÄhyĘ hŇ mąĎ CqÅ
yrĳĎrĘoYĲ tŇ orăbĘŇ ‘ČBĘ ’WĄ eĎhĂ Æ

: tĎŇ yCĲĂYĂ Tj¿Ď SĘ mĂ ylČę ’Ą Ç hŇ rĎC‘¿ wĘ
8 OĎ bĳĆŇ bĘŇ osĲ êĘ MyUĂ ’ĚlĘ Æ tŇ dăČŇ ‘ĞwĲČ

: hŇ bĎŇ CSĲ Mor¿UĎ lČ hĎ ylĆę ‘Ď wĘÇ
9 hoĳĎhyĘ ynĂ T¿Ą pĘŇ SĎ MyU¿Ă ‘Čň NydÀĂŇ yĎ ÈhoĎhyĘ

: ylĲĎ ‘Ď yUăĂ tĚŇ kĘŇ C yq¡ĂdĘŇ YĂ JĘ
10 qyD¿ĂYČň NnÀĄokŇ tĘŇ C ÈMy‘Ă SĎ rĘ ű ‘rČÄ ’nĎŋ =rmĎ gĘŇ yĂ

: qyDĲĂYČ Myh¿Ă Łl’Ĺ tŇ oyęlĎ kĘŇ C tŇ oBlĂ Æ NxăĄ bŇŁ C
11 MyhĳĂ Łl’Ĺ=l‘Č ye¿ĂgĂŇmĲĎ

: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂ ‘Č ySĂę omÇ
12 qyDĳĂYČ TpăĄŇ oS MyhĂ Łl’ĹÆ

: MoyĲ=lkĎŇ BĘ M‘¿ĄzŁ l’Ąę wĘÇ
13 SoTĳ lĘ yĂ oBă rĘxČ bŇ CSyĎÆ âlă =M’Ă

: hĎ nĲĆnĘ okĲŇ yĘwĲČ ëŇ rČę dĎÇ oê¿SĘ qČ
14 tŇ wĆmĳĎ=ylĄ JĘ NykăĂŇ hĄ olwĘÆ

: l‘ĲĎpĘŇ yĂ Myq¿ĂlĘ dĲŇŁ lĘ wy~Ďę xĂ Ç
hnh
’"s ,w"Tdw y"k Myrpsb Nkw ym¿ĂlĘ SŁ ’"s v.5 .+x +h hky’ Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nk ,qrp Ny’Ą l"Y v.3 .z
Nkw PDŁ rĞyĲĂ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .s"tw +rt Nk hYĎxĞlĘ ’ĆwĎ l"Y v.5 .’lm ymĂ lĘ oS

.’"d Nkw PDŁ rĘyĂ ’"sw ,d"ydw b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"dwww.bibleist.ru
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NwĆ’ĳĎ=lBĆ xČ yĘ hŇ e¿ĄhĂ 15

: rqĆSĲĎ dŇ lČ yăĎwĘ lmĎę ‘Ď Ç hŇ r¿ĎhĎ wĘ
ChrĳĄjĘ xĘ IČwĲČ hŇ rĎJĎ Æ roBă 16

: l‘ĲĎpĘŇ yĂ tŇ xČ SăČ BĘ ljęŁ IĂwČÇ
oSĳ ’Ň rŁ bĘŇ olă mĎ ‘Ğ bŇ CSă yĎ 17

: dŇ rĲĄyĄ os¿ mĎ xĞ odę qĽř dĘŇ qĎ Ç l‘¿ČwĘ
oqĳdĘŇ YĂ JĘ hoăĎhyĘ hŇ dăĆŇ o’ 18

: NoyĲlĘ ‘Ć ho¿ĎhyĘ=MSĲĄ hŇ rĎę UĘ zČ’Ğ wĲČÇ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ tŇ yêĂę GĂ hČ =l‘Č xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ x

CnynĄę dŇŁ ’Ğ hoąĎhyĘ 2

ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ ìŇ mĘ SĂ Æ ryDăĂ’Č =hŇ mĲĎ
: MyĂmĲĎ èĎ hČ =l‘Č ìę dĘŇ ohĲ Ç hŇ n¿ĎřêĘ rS¿Ć ’Ğ
z‘¿Ł êĎň dĘŇ iÀČyĂ ÈMyqĂ nĘ yĲŁ wĘ ű MylĂÄlĘ o‘Ĳ yjąĂ mĂ 3

ìŇ yrĳĆrĘoYĲ N‘Čm¿Č lĘ
: MuĲĄnČtĘŇ mĂ C bŇ yĄęo’Ç tŇ yB¿Ă SĘ hČ lĘ

ìŇ ytĳĆŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć hŇ WăĄř ‘ĞmĲČ ìŇ ymĆ SĎ Æ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć =yJĲĂ 4

: hŇ êĎ nĘ nĲĎ oJ rSăĆ ’Ğ MybĂę kĎŇ okĲŇ wĘÇ xČ r¿ĄyĎ
CerĳĆJĘ zĘtĂŇ =yJĲĂ Son¿’Ĺ=hŇ mĲĎ 5

: CedĲĆŇ qĘ pĘŇ tĂŇ yJăĂ MdĎę ’Ď Ç=NbĆŇ C
MyhĳĂ Łl’ĹmĲĄ T‘ČUĘ Æ ChrăĄiĘ xČ êĘ wČ 6

: ChrĲĄFĘ ‘Čř êĘ rdăĎŇ hĎ wĘ dŇ ob¡Ň kĎŇ wĘ
ìŇ ydĳĆŇ yĎ yWăĄř ‘ĞmĲČ BĘ ChlĲĄ ySĂ mĘ êČ Æ 7

: wylĲĎ gĘŇrČ=tŇ xČ tĲČŇ hŇ êĎSăČ lJęŁ Ç
MQĳĎ JĚ MypăĂŇ lĎ ’Ğ wĲČ hŇ năĆYŁ 8

: ydĲĎŇ WĎ tŇ om¿ hĞBĲČ MgČę wĘÇ
MIĳĎhČ ygăĄŇdĘŇ C MyĂmČ SĎ Æ rojă YĂ 9

rb‘
z"k rbdmb NyyY : s"tw +rt Nk êĎtČnĎ l"Y v.2 .x .h"k d"y +b l’wmV Nyy‘ : w"Td Nkw odqĘdĘqĎ ’"s v.17

.ytlbq Kk wyl‘ rsmn ChrĄTĘ ‘ĘêČ ’"sb v.6 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw yWĄ ‘ĞmČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.4 .+k
.s"tw y"d ,w"d ,’"dt Nkw hWĄ ‘ĞmČBĘ ’"s v.7

www.bibleist.ru
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: MyUĲĂ yČ tŇ ox¿ rĘ’Ď rbĄę ‘Ł Ç
10 CnynĳĄdŇŁ ’Ğ ho¿ĎhyĘ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ ìę mĘ SĂ Ç ryD¿Ă’Č =hŇ mĲĎ
T : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ NBĄę lČ tŇ Cm¿ Íl‘Č xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ
2 yBĳĂ lĂ =lkĎŇ BĘ hoĎhyĘÆ hŇ dăĆŇ o’

: ìŇ ytĲĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ =lJĎ hŇ rĎę jĘ sČ ’Ğ Ç
3 ëŇ bĳĎŇ hŇ YăĎ lĘ ‘Ć’ĲĆ wĘ hŇ xăĎ mĘ WĘ ’Ć

: NoyĲlĘ ‘Ć ìăŇ mĘ SĂ hŇ r¡ĎUĘ zČ’Ğ
4 roxĳ ’Ď yb¿ČŇ yĘo’Ĳř =bŇ CSĲ BĘ

: ìŇ ynĲĆjĎ mĂ Cdę bĘŇ ’Ň yĲŁ wĘÇ Cl¿ SĘ JĲĎ yĂ
5 ynĳĂydĂŇ wĘ yTăĂ jĎ SĘ mĂ tĎŇ yWĂ ‘Ď Æ=yJĲĂ

: qdĆŇ YĲĆ Tp¿ĄŇ oS ’iĄę kĂŇ lĘ Ç êĎbĘŇ S¿Č yĎ
6 ‘SĳĎ rĎ êĎdĘŇ BăČ ’Ă MyĂogŇ Æ êĎrĘ‘ăČGĎ

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ tĎŇ yxĂę mĎ Ç Mm¿Ď SĘ
7 xYČ n¿ĆlĎň tŇ obę rĎxĽř CUê¿Č ű bŇ yĄÄo’hĲĎ

: hŇ UĎ hĲĄ MrăĎkĘŇ zĂ dŇ b¡ČŇ ’Ď êĎSĘ tĳČŇ nĎř Myr¿Ă‘Ď wĘ
8 bŇ SĳĄ yĄ MlăĎ o‘lĘ hoĎhywĲČÆ

: o’Ĳ sĘ JĂ TjăĎ SĘ UĂ lČ N¡ĄnoJ
9 qdĆŇ YĳĆBĘ lb¿ĄŇ êĄ=TjĲŁ SĘ yĂ ’Chę wĘ

: MyrĲĂSĎ ymĲĄ BĘ MyUĂę ’ĚlĘ Ç Nyd¿ĂŇ yĎ
10 ëŇ DĳĎlČ bŇ GăĎřWĘ mĂ hoăĎhyĘ yhąĂ ywĂÅ

: hŇ rĲĎ~Ď BČ tŇ oê¿ ‘Ă lĘ bŇ GĎęWĘř mĂ Ç
11 ìŇ mĳĆ SĘ y‘ăĄdĘŇ oyĲ ìŇ bĘŇ Æ Cxă TĘ bĘŇ yĂwĘ

: hoĲĎhyĘ ìŇ ySăĆ rĘdĲŇŁ êĎbĘŇ z¡Č‘Ď=âlĲ yJąĂ
12 NoIĳYĂ bŇ SăĄ yŁ hoĎhylĲČ Æ Crę UĘ zČ

: wytĲĎŇ olylĲĂ ‘Ğ MyUĂę ‘ČbĎ Ç CdŇ yG¿ĂřhČ
Vrd=yk
’"s v.4 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"dtb ’dx hlm Nkw Nylm Nyrt ’"n wyl‘ rsmnw tCmlĘ ‘Č ’"s v.1 .T
.r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,’"d Nkw tobrĎxĞ ’"s v.7 .d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,y"k Myrps tYqmb Nk ,rsx ybČ yĘ’Ł
,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.10 .’"d Nkw êĎSĘ TČnĎ ’"s v.7

.w"Td Nkw rsx wyl‘ rsmnw CdGĂhČ ’"s v.12 .xtp bGČWĘ mĂ ’"s
www.bibleist.ru
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rkĳĎŇ zĎ MtăĎŇ o’ MymĂ DĎÆ SrăĄdŇŁ =yJĲĂ 13

: MyyĲnř ‘ tŇ q¿Č‘ĞYĲČ xkČę SĎ Ç=âlĲ
y’ĳĎnĘŁvmĂ yyĂnĘ ‘Ď Æ hŇ ’ăĄ rĘ hoĎęhyĘ ynĂ nĄŋ nĘ xĲĎ 14

: tŇ wĆmĲĎ =yrĄ‘ĞèĲČ mĂ ymĂę mĘ ormĘ Ç
ìŇ yřt¿ĆŇ QĎňhĂ êĘ =lJĲĎ hŇ rĎę jĘ sČ ’Ğ N‘Čm¿Č lĘ 15

: ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ yBĂ hŇ lĎ ygĂę ’Ď Ç NoIĳYĂ =tŇ bČŇ yr¿Ą‘ĞSĲČ BĘ
CWĳ ‘Ď tŇ xČ SăČ BĘ MyĂogŇ Æ C‘ăbĘŇ TĲĎ 16

: MlĲĎ gĘŇrČ hŇ d¿ĎŇ JĘ lĘ nĂ CnmĎę TĎ Ç Cz¿=tŇ SĆ rĲĆBĘ
hŇ W¿Ď ‘Ďň TjÀĎ SĘ mĂ ÈhoĎhyĘ ű ‘ř dČÄ oną 17

: hŇ lĎ sĲĆ Noy¿GĎhĂ ‘SĳĎ rĎ SqăĄon wyjĎ JČ Æ l‘ČpăŇŁ BĘ
hŇ lĎ o’ĳ SĘ lĂ My‘ăĂSĎ rĘ CbŇ CSă yĎ 18

: MyhĲĂ Łl’Ĺ yx¿Ą kĄŇ SĘ MyĂęoGÇ=lJĎ
NoyĳbĘŇ ’Ć xkăČŇ èĎ yĂ xYČ nĆlĎ Æ âlă yJąĂ 19

: dŇ ‘ĲČlĎ dŇ b¿ČŇ ’Ň êŁ Mywęnř‘Ç tŇ w¿ČqĘ êĂ
Sonĳ’Ĺ z‘ăŁ yĎ=l’Č hoĎhyĘÆ hŇ măĎ Cq 20

: ìŇ ynĲĆjĎ =l‘Č MyĂęogÇ CT¿ pĘŇ èĲĎ yĂ
MyĳĂogŇ C‘¿dĘŇ yĲĄ Mh¿Ć lĎň hŇ rĎę omř ű hoĎÄhyĘ hŇ tąĎŇ ySĂÅ 21

: hŇ lĎ iĲĆ hŇ UĎ hăĄ Son¡’Ĺ
qoxĳ rĎBĘ dŇ măŁ ‘ĞêĲČ hoĎhyĘÆ hŇ măĎ lĎ y

: hŇ rĲĎ~Ď BČ tŇ oê¿ ‘Ă lĘ MylĂę ‘Ę êČ Ç
ynĳĂ‘Ď qlăČ dĘŇ yĂ ‘SĎ rĎÆ tŇ wăČ’ĞgĲČŇBĘ 2

: CbŇ SĲĎ xĎ Cză tŇ oU¡ zĂmĘ BĂ ű CWő pĘŇ êĲĎ yĂ
oSĳ pĘŇ nČ tŇ wăČ’ĞêĲČ =l‘Č ‘SĎ rĎÆ lQăĄ hĂ =yJĲĂ 3

: hoĲĎhyĘ ű Z’¿Ą nĂÅ ëŇ rĄę BĄ Ç ‘ČY¿ĄbŇŁ C
SrĳŁ dĘŇ yĂ=lBČ oj’Č Æ HbČŇ găŇŁ JĘř ‘SĎę rĎ 4

: wytĲĎŇ oUzĂmĘ =lJĎ MyhĂę Łl’ĹÇ Ny’¿Ą
wlyxy
,’"d Nkw ìtĆQĎ hĂ êĘ ’"s v.15 .’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ v.13

’"s T"d Nkw ’d¿Ďwną n"b ,w"Tdw w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ,’"b Nk v.17 .b"ydw y"d ,T"d ,g"d
.r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw yrqw bytk MyIĂnĂ‘Ğ ’"sb ,yrq MyIĂnĂ‘Ğ ,bytk MywĂnĎ‘Ğ v.19 .d"ydw b"yd Nkw ’dÄwną

.s"tw +rt ,d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,’"d Nkw HbČ gŁ BĘ ’"s v.4 .y .+rtw y"d Nkw ’rĎom ’"s v.21www.bibleist.ru
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5 tŇ ‘Ąę =lkĎŇ BĘ ű wkÄ rř d ClyxąĂ yĎÅ
oDĳgĘŇ eĆmĂ ìŇ yTĆ jĎ SĘ mĂ Æ MorămĎ

: MhĲĆ BĎ xČ yp¿ĂŇ yĎÅ wyrĎę rĘoYĲ Ç=lJĎ
6 ToUĳ ’Ć =lBČ oBlĂ BĘ Æ rmăČ ’Ď

: ‘rĲĎbĘŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ rdęŁ wĎÇ rd¿ŇŁ lĘ
7 ëŇ tĳŇŁ wĎř tŇ omă rĘmĂ C ’lĄ mĎ Æ ChyjăĂ Ó hŇ ląĎ ’Ď

: NwĆ’ĲĎ wĎ lm¿Ď ‘Ď onę oSlĘ Ç tŇ xČ ê¿Č
8 MyrĂę YĄxĞ bŇ rČŋ ’Ğř mČ BĘ ű bŇ SąĄ yĄ

yqĳĂnĎ gŇrăŁ hĞ yĲČ MyrĂêĎsĘ UĂ BČ Æ
: CnjĲŁ YĘ yĂ hŇ k¿ĎŇ lĘ xĄ lĲĘ wynĎę y‘ĄÇ

9 hŇ JęŁ sĚř bĘŇ hŇ yĄŋrĘ’Č JĘ ű rêĎÄ sĘ UĂ BČ bŇ rŋŁ ’ĹyĲĆ
ynĳĂ‘Ď PŇ oTă xĞlĲČ bŇ rŁ ’ĹyĲĆÆ

: oêĲ SĘ rĂbĘŇ ok¿Ň SĘ mĎ BĘ ynĂę ‘Ď Ç PŇ T¿Ł xĘ yČ
10 xČ SĳŁ yĎ hk¿ dř w

: My’Ĳ kř lxă wymĎę CY‘ĞBĲČ Ç lp¿ČŇ nĎ wĘ
11 l’ĳĄ xkČŇ SăĎ oBlĂ BĘ Æ rmăČ ’Ď

: xYČ nĲĆlĎ hŇ ’¿Ď rĎ=lBČ wynĎę jĎ Ç ryê¿Ă sĘ hĂ
12 ìŇ dĳĆŇ yĎ ’WăĎ nĘ śl’Ą Æ hoĎęhyĘ hŇ mąĎ Cq

: MyyĲnř ‘ xJ¿Č SĘ êĂ =l’Č
13 MyhĳĂ Łl’Ĺ ű ‘S¿Ď rĎ Z’¡Ą nĂ ű hŇ mąĆ =l‘Č

: SrĲŁ dĘŇ êĂ âlă oBę lĂ BĘ Ç rm¿Č ’Ď
14 ű s‘ČkČÄ wĎ lmąĎ ‘ĎÅ ű hŇ êĎÄ ’Č =yJĲĂ hŇ tĎŇ ’ĂÃ rĎ

ìŇ d¿ĆŇ yĎňBĘř tŇ tÀĄŇ lĎ ÈTyBĂ êČ
hŇ kĎŇ ĳĆlxĄ bŇ zăŁ ‘ĞyĲČ ìŇ ylĆ ‘Ď Æ

: rzĲĄo‘ tĎŇ yyĂŋhĎ ű hŇ êąĎ’Č Motę yĎÇ
rbV
.qsp N’k Ny’ ’"sb v.7 .’"ydw y"d ,’"d Nkw yrqw bytk wykĎ rĎdĘ ’"sb ,yrq wykĎ rĎdĘ ,bytk oJrĘdČ v.5

.y"dw T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ëotwĎ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,y"k Myrps bwrb Nk v.7

,bytk hJĄdČwĘ w’ hkĎ dĎwĘ v.10 .+z +d hymry Nyy‘ : hkŁ BĘ sĚbĘ l"n ,yrq oJsĚbĘ v.9 .w"Td Nkw brČ’Ę mČBĘ ’"s v.8

l"n v.12 .yrq My’Ă JĎ lxĄ ,bytk My’Ă JĎ lĘ xĄ v.10 .’"yd ’"d Nkw yrqw bytk hJĆdĘyĂ ’"sb ,yrq hJĆdĘyĂ
’"s v.14 .+rtw ’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ v.12 .ëdĎ ’èĆ êĂ =l’Č

.r"tw s"t ,‘"t ,d"yd Nkw ìydĆyĎBĘ
www.bibleist.ru
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‘SĳĎ rĎ ‘Č orăzĘ rbŇŁ SĘ Æ 15

: ’YĲĎ mĘ êĂ =lbČŇ o‘¿SĘ rĂ=SorĲř dĘŇ êĲĂ ‘rĎę wĎÇ
dŇ ‘ĳĆwĎ MlăĎ o‘ř ëŇ lĆ mĆ Æ hoăĎhyĘ 16

: oYĲ rĘ’Č mĲĄ MyĂęogÇ Cd¿Ň bĘŇ ’ĲĎ
hoĳĎhyĘ êĎ‘Ę măČ SĎ MywăĂnĎř ‘Ğ tŇ wČŋ’ĞêČ 17

: ìŇ nĲĆ zĘ’Ď bŇ yS¿Ă qĘ êČ MBĎę lĂ Ç Nyk¿ĂŇ êĎ
dŇ o‘ĳ PŇ ys¿Ă oy=lBČ ëŇ d¿ĎŇ wĎň Motę yĎ Tj¿Ł SĘ lĂ 18

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ Sonę ’ĹÇ Zr¿Ł ‘ĞlĲČ
dŇ w¿ĂdĎň lĘ śxČ ~Ąę nČmĘ lĲČ ’y

ySĳĂ pĘŇ nČlĘ CrămĘ ’Ň êĲŁ ëŇ y’Ą Æ ytĂŇ ysĂę xĎ ű hoĎÄhyBĲČ
: rojĲ YĂ Mk¿ĆŇ rĘř hČ wdř wnę Ç

tŇ SĆ qĆę NCkŋ rĘdĘŇ yĂ My‘ĂÃ SĎ rĘhĲĎ hŇ eÀĄhĂ yJąĂ 2

rtĆŇ yĳĆ=l‘Č M~ăĎ xĂ Cnă nĘ oJĲ
: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂlĘ lpĆŇ ’ęŁ Ç=omBĘ tŇ or¿ylĂ

NCsĳ rĄhĎ yĄ tŇ otŇ èĎ hČ Æ yJăĂ 3

: l‘ĲĎjĎ =hŇ mČ qyDĂę YČ Ç
oSę dĘŇ qĎ lkąČŇ yhĄÅBĲĘ ű hoąĎhyĘ 4

o’¿ sĘ JĂň MyĂmÀČèĎ BČ ÈhoĎhyĘ
: MdĲĎŇ ’Ď ynăĄBĘ Cnę xĞbĘŇ yĂÇ wyj¿Ď‘ČpĘŇ ‘Č CzĳxĹyĲĆ wyn¿Ďy‘Ą

Nx¿Ď bĘŇ yĂň qyDÀĂYČ ÈhoĎhyĘ 5

: oSĲ pĘŇ nČ hŇ ’¿Ď nĘ WĲĎ smĳĎ xĎ bŇ hăĄ ’Ł wĘ ‘SĎ rĎwĘÆ
Myx¿Ăř jČň My‘Ăę SĎ rĘ=l‘Č rT¿Ą mĘ yČ 6

: MsĲĎ oJ tŇ năĎmĘ tŇ opę ‘ĎlĘ zĂ Ç xČ Cr¿wĘ tŇ yrĂpĘŇ gĎŇ wĘÆ S’ăĄ
sŘ2 bŇ hĳĄ ’Ď tŇ oqă dĎŇ YĘ hoĎhyĘÆ qyDăĂYČ =yJĲĂ 7

: omynĲĄpĎŇ Cz¿xĹyĲĆ rSĎę yĎÇ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ tŇ ynĂę ymĂ èĘ hČ =l‘Č xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ by

h‘yVwh
MlĎ o‘lĘ ’"s v.16 .y"d Nkw yrqw bytk =SrĎdĘêĂ ’"sbw ,b"d Nkw yrq SrĎdĘêĂ ,bytk SordĘêĂ ’"sb v.15

.yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t Nkw MyIĂnĂ‘Ğ ’"s v.17 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw
,w"d ,’"d Nkw yrqw bytk ydĂCn ’"sb ,yrq ydĂCn ,bytk CdCn v.1 .r"tw ‘"t Nk romzĘmĂ xYnml ’"s v.1 .’y

.MxĎjĆ l"n v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nk ,=omJĘ rhČ l"Y v.1 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd
www.bibleist.ru



12:2—13:5 NV’r rps 925

2 dŇ ysĳĂ xĎ rmăČ gĎŇ=yJĲĂ hoĎhyĘÆ hŇ ‘Ď ySăĂ oh
: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ mĂ MynĂę Cm’ĹÇ Cip¿ČŇ =yJĂ

3 tŇ oqĳlĎ xĞ tŇ p¿ČŇ WĘ Ch‘¿ĄrĄň =tŇ ’Ćř Sy’ÀĂ ÈCrBĘ dČŇ yĲĘ ű ’wĘSąĎ
: CrBĲĄ dČŇ yĘ bŇ lăĄ wĎ bŇ l¡Ą BĘ

4 tŇ oqĳlĎ xĞ ytăĄŇ pĘŇ WĂ =lJĎ hoĎhyĘÆ tŇ răĄkĘŇ yČ
: tŇ olĲ dŇŁ GĘ tŇ rĆB¿ĆdČŇ mĘ NoSę lĎ Ç

5 ryBĂ gĘŇ nČ Æ CnnăĄSŁ lĘ lĂř ű CrÄ mĘ ’ĲĎ rSąĆ ’Ğ
: CnlĲĎ NodăŇ ’Ď ym¡Ă CnêĳĎ’Ă CnytăĄŇ pĎŇ WĘ

6 Myn¿ĂoyňbĘŇ ’Ć tŇ qÀČnĘ ’Ć mĄ ÈMyIĂnĂ ‘Ğ dŇ è¿Ł mĂ
hoĳĎhyĘ rmăČř ’Ň yŁ MCq’Ď Æ hŇ êăĎ ‘Č
: olĲ xČ yp¿ĂŇ yĎ ‘SČ yĄęBĘ Ç tŇ yS¿Ă ’Ď

7 tŇ or¿hňŁ TĘ tŇ orÀmĎ ’Ğ ÈhoĎhyĘ tŇ orămĞř ’ĲĂ
ZrĆ’ĳĎlĎ lylăĂ ‘ĞBĲČ PŇ CrYĎ Æ PŇ sĆ JăĆ

: MyĂtĲĎŇ ‘ĎbĘŇ SĂ quĎę zĚmĘ Ç
8 Mř rĳĄmĘ SĘ êĂ ho¿ĎhyĘ=hŇ êĲĎ’Č

: MlĲĎ o‘lĘ Cză roD¡hČ =NmĂ ű CeřrĆő ~Ę êĂ
9 NCkĳŇ QĎ hČ tĘŇ yĲĂ My‘¿ĂSĎ rĘ bŇ ybĂę sĎ

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ CřQę zĚÇ Mr¿ĚJĘ
gy : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ

2 xYČ nĳĆ ynĂ xăĄ JĎ SĘ êĂ hoĎhyĘÆ hŇ nĎ’ăĎ =dŇ ‘Č
: yeĂ UĲĆ mĂ ìŇ ynăĆjĎ =tŇ ’Ć ryê¡Ă sĘ êČ ű hŇ nĎ’Ďő =dŇ ‘Č

3 ySĂę pĘŇ nČBĘ tŇ oYÃ ‘Ą tŇ ySÀĂ ’Ď hŇ nĎ’ĎÄ =dŇ ‘Č
MmĳĎ oy ybăĂŇ bĎŇ lĘ BĂ NogăŇ yĎ

: ylĲĎ ‘Ď ybăĂŇ yĘ’ĲŁ MCr¡yĎ ű hŇ nĎ’Ďő =dŇ ‘Č
4 yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂ nĄ‘ĞÆ hŇ TĲĎ yBăĂ hČ

: tŇ wĆUĲĎ hČ NS¿Č y’Ă =NjĆ ynČę y‘ĄÇ hŇ rĎy’¿Ă hĎ
5 wyêĳĂ lĘ kĎŇ yĘ ybăĂŇ yĘ’ĲŁ rmăČ ’Ň yŁ =NjĆ

yrY
.twrmĘ ’ĲĂ ’"s v.7 .rmČ’Ď rybs v.6 .+rt Nkw CnnĄSŁ lĘ BĂ ’"s v.5 .r"tw ‘"t ,T"d Nkw =l’Ć ’"s v.3 .by
,’"d ,y"k Myrps bwrb tCQzĚ Nk v.9 .r"tw ‘"t Nkw CnrĄ~Ę êĂ ’"s v.8 .r"tw ‘"t Nkw CnrĄmĘ SĘ êĂ ’"s v.8

.y"d Nkw tQĚzĚ ’"sw ,d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw toQzĚ ’"s ,w"Tdw ’"yd
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926 Mylht 13:6—15:2

: ToUĲ ’Ć yJăĂ ClygĂę yĎÇ yr¿ČYĎ
ÈyêĂ xĘ TČ bĎŇ ìăŇ DĘsĘ xČ BĘ ű ynąĂ’Ğ wĲČ 6

ìŇ t¿ĆŇ ‘Ďň CSĲ yBĲĂ yBĂę lĂ lg¿ĄŇ yąĎ
: ylĲĎ ‘Ď lmăČ gĎŇ yJ¡Ă hoĳĎhylĲČ hŇ rĎyS¿Ă ’Ď

dŇ w¿ĂdĎň lĘ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ dy
MyhĳĂ Łl’Ĺ Ny’ăĄ oBlĂ BĘ Æ lbăĎŇ nĎ rmąČ ’ĎÅ

hŇ lĎę ylĂ ‘Ğ CbŇ y‘¿ĂtĘŇ hĲĂ CtŇ yxĂę SĘ hĲĂ
: bŇ oTĲ =hŇ WĄ ‘ĲŁ Ny’ăĄ

Md¿ĎŇ ’Ďň =ynĄBĘ =l‘ĲČ PŇ yqÀĂSĘ hĂ ÈMyĂmČ èĎ mĂ hŇ oĎęhyĲĘ 2

lyJĳĂWĘ mČ SyăĄhĞ tŇ o’rĘlĂ Æ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć SrĄDŁ Ç

Cxl¿Ď ’ĹnĲĆň wDÀĎxĘ yČ ÈrsĎ lJ¿Ł hČ 3

bŇ oTĳ =hŇ WĄ ‘ĲŁ Ny’ąĄ
: dŇ xĲĎ ’Ć =MGČ Ny’Ąę Ç

NwĆ’¿Ď ylĄň‘ĞjÀŁ =lJĎ ÈC‘dĘŇ yĲĎ âl¿ hĞ 4

MxĆ lĳĆ ClkĘŇ ’ăĎ yUĂ ‘Č Æ ylăĄ kĘŇ ’ĲŁ
: C’rĲĎqĎ âlă hoĎęhyĘÇ
dŇ xČ pĳĎŇ CdŇ xĞjăĎ ű MSąĎ 5

: qyDĲĂYČ rodăŇ BĘ MyhĂę Łl’ĹÇ=yJĲĂ
CSybĳĂŇ tĎŇ yn¿Ă‘Ď=tŇ YČ ‘Ğ 6

: ChsĲĄ xĘ mČ hoăĎhyĘ yJ¡Ă
l’¿Ą rĎň WĘ yĂ tŇ ‘ÀČCSyĘ ÈNoI~Ă mĂ Nê¿Ą yĂ=ymĲĂ 7

oUĳ ‘Č tŇ CbăŇ SĘ hoĎhyĘÆ bŇ CSă BĘ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ xm¿Č WĘ yĂ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČÇ lg¿ĄŇ yĎ

dŇ w¿ĂdĎň lĘ romę zĘmĂ wT
ìŇ ĳĆlhĽ’ĲĎ BĘ rCgăŇ yĎ=ymĲĂ hoĎhyĘÆ
: ìŇ SĲĆ dĘŇ qĎ rhăČ BĘ NJęŁ SĘ yĂÇ=ymĲĂ
qdĆŇ YĳĆ l‘¿ĄpŇŁ C MymĂ êĎ Æ ëŇ ăĄloh 2

: obĲŇ bĎŇ lĘ BĂ tŇ mĆę ’ĹÇ rb¿ĄŇ dŇŁ wĘ
lgr=’l
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3 onęSŁ lĘ =l‘Č ű lgČÄrĎ=âlĲ
hŇ ‘ĳĎrĎ Ch‘ăĄrĄlĘ hŇ WăĎ ‘Ď=âlĲ

: obŇ rĲŁ qĘ =l‘Č ’W¿Ď nĎ=âlĲ hŇ jĎę rĘxĆ wĘÇ
4 s’Ďę mĘ nĂ wynąĎy‘ĄÅBĲĘ ű hŇ ząĆbĘŇ nĂ

dŇ BĳĄkČŇ yĘ hoăĎhyĘ y’ăĄrĘyĂ=tŇ ’Ć wĘ
: rmĲĂ yĎ âlă wĘ ‘rČę hĎ lĘ Ç ‘B¿Č SĘ nĂ

5 ÈëSĆ nĆBĘ NtăČŇ nĎ=âlĲ ű oją sĘ JČ
xq¿ĎlĎň=âlĲ yqĂę nĎ=l‘Č dŇ xČ S¿Ł wĘ

: MlĲĎ o‘lĘ ToUă yĂ âl¡ hŇ QĆ ’ĳĄ =hŇ WĄ ‘ĲŁ
zT dŇ wĳĂdĎŇ lĘ Mê¿ĎkĘŇ mĂ

: ëŇ bĲĎŇ ytĂŇ ys¿Ă xĎ =yJĲĂ l’Ąę Ç ynĂ r¿ĄmĘ SĲĎ
2 hŇ êĎ’ĳĎ ynăĎdŇŁ ’Ğ hoĎhylĲČ Æ êĘ rĘmăČ’Ď

: ìŇ ylĲĆ ‘Ď=lBČ ytĂę bĎŇ oTĲ Ç
3 hŇ UĎ hĳĄ ZrĆ’ăĎBĎ =rSĆ ’Ğ MySĂ odŇ qĘ lĂ Æ

: MbĲĎŇ =yYĂ pĘŇ xĆ =lJĎ yrĄę yDĂ’Č wĘÇ
4 Crh¿Ď mĎň rxÀĄ’Č ÈMtĎŇ obŇ ~Ę ‘Č CB¿ rĘyĂ

MDĳĎmĂ MhăĆ yJĄ sĘ nĂ ëŇ yiăĂ ’Č =lBČ
: ytĲĎŇ pĎŇ WĘ =l‘Č MtĎę omSĘ Ç=tŇ ’Ć ’v¿Ď ’Ć =lbČŇ CĲ

5 ysĳĂ okŇ wĘ yq¿ĂlĘ xĆ =tŇ nĎmĘ hŇ oĎęhyĲĘ
: ylĲĂ rĎoGĲ ëŇ ym¿Ă oê hŇ êĎę ’Č Ç

6 MymĳĂ ‘Ă eĘ BČ ylĂ Æ=ClpĘŇ nĲĎ MylăĂ bĎŇ xĞ
: ylĲĎ ‘Ď hŇ r¿ĎpĘŇ SĲĎ tŇ lĎęxĞ nĲČ Ç=PŇ ’Č

7 ynĂ YĳĎ ‘Ď yĘ rSăĆ ’Ğ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć ëŇ rĄę bĎŇ ’Ğ
: ytĲĎŇ oylĘ kĂŇ ynĂ Cr¿iĘ yĂ tŇ olę ylĄ Ç=PŇ ’Č

8 dŇ ymĳĂ tĎŇ yDăĂgĘŇ nĆlĘ hoăĎhyĘ ytĂŇ yCĂŋSĂ
: ToUĲ ’Ć =lBČ ynĂę ymĂ ymĲĂ Ç yJ¿Ă

9 ydĳĂŇ obŇ JĘ lgĆŇ IăĎwČ yBĂ lĂ Æ xmăČ WĎ ű NkąĄŇ lĎ
: xTČ bĲĆŇ lĎ NJ¿Ł SĘ yĂ yrĂę WĎ BĘ Ç=PŇ ’Č

10 lo’ĳ SĘ lĂ ySăĂ pĘŇ nČ bŇ zăŁ ‘ĞtĲČŇ =âl ű yJąĂ
Ntt=’lwww.bibleist.ru
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: tŇ xČ SĲĎ tŇ o’¿ rĘlĂ Kę yřdysxÇ Nê¿ĄtĂŇ =âlĲ
MyI¿ĂxČň xrČ’ąŁ ÈynĂ ‘ĄydĂŇ oêĲ 11

ìŇ ynĳĆjĎ =tŇ ’Ć tŇ oxmĎ WĘ Æ ‘bČŇ ŁWă
: xYČ nĲĆ ìăŇ nĘ ymĲĂ yBĲĂ tŇ om¡ ‘Ă nĘ

dŇ w¿ĂdĎň lĘ hŇ QĎę pĂŇ êĘ zy

ytĂę eĎrĂ hŇ bĎŇ yS¿Ă qĘ hČ qdĆŇ YĆę ű hoĎÄhyĘ hŇ ‘ąĎmĘ SĂ
: hŇ mĲĎ rĘmĂ yt¿ĄŇ pĘŇ WĂ âlęBĘ Ç ytĳĂŇ QĎ pĂŇ tĘŇ hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ

’YĳĄ yĄ yTăĂ jĎ SĘ mĂ ìŇ ynĆpĎŇ QĘ mĂ Æ 2

: MyrĲĂSĎ ymĲĄ hŇ nĎ yz¿ĆxĹêĲĆ ìŇ ynĆę y‘ĄÇ
hŇ lĎ yĘQČę êĎdĘŇ qąČjĎÅ ű yBĂÄ lĂ êĎ nĘ xąČ BĎÅ 3

’YĳĎ mĘ êĂ =lbČŇ ynĂ ê¿ČpĘŇ rČYĘ
: yjĲĂ =rbĎŇ ‘ĞyĲČ=lBČ ytĂę UŁ zČÇ

ìŇ ytĳĆŇ pĎŇ WĘ rbăČŇ dĘŇ BĂ MdĎŇ ’Ď Æ tŇ oQă ‘ĚpĘŇ lĂ 4

: ZyrĲĂjĎ tŇ ox¿ rĘ’Ď yêĂ rĘmČę SĎ Ç yn¿Ă’Ğ
ìŇ ytĳĆŇ olGĘ ‘Ę mČ BĘ yrČSĚ ’Ğ Æ ëŇ măŁ êĎ 5

: ymĲĎ ‘ĎpĘŇ CFom¿ nĎ=lBČ
l’ĳĄ ynĂ năĄ‘ĞtĲČŇ =ykĲĂŇ ìŇ ytăĂŇ ’Ň rĎqĘ =ynĲĂ ’Ğ 6

: ytĲĂŇ rĎmĘ ’Ă ‘măČ SĘ ylĂę Ç ì¿Ň nĘ zĘ’Ď =ThĲČ
MysĳĂ ox ‘Č ySăĂ om ìŇ ydĆŇ sĎ xĞ Æ hŇ lăĄ pĘŇ hČ 7

: ìŇ nĲĆ ymĂ yBĲĂ MymĂę mĘ oqĲ tĘŇ UĂ mĂ Ç
NyĂ‘ĳĎ=tŇ BČ NoSă y’Ă JĘ ynĂ rĄmĘ SĎ Æ 8

: ynĂ rĲĄyêĂ sĘ êČ ìŇ ypĆę nĎJĘ Ç lY¿ĄBĘ
ynĂ CDĳSČ Cză My‘Ă SĎ rĘÆ ynăĄjĘ mĂ 9

: ylĲĎ ‘Ď CpŇ yu¿Ă yČ SpĆŇ nĆęBĘ Ç yb¿ČŇ yĘ’ĲŁ
CrĳgĘŇsĲĎ omB¿Ď lĘ xĆ 10

: tŇ C’Ĳ gĄŇbĘŇ Cr¿BĘ DĂ omyjĂę Ç
yřnwbĳ bs hŇ êăĎ ‘Č CnyrĄèĚ ’Č Æ 11

Mhyny‘
.d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìdĘysĂ xĞ ’"sb ,yrq ìdĘysĂ xĞ ,bytk ìydĆysĂ xĞ v.10 .zT
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: ZrĆ’ĲĎ BĎ tŇ oT¿ nĘ lĂ CtŇ ySĂę yĎÇ Mh¿Ć ynĄy‘ĲĄ
12 PŇ orĳTĘ lĂ PŇ osă kĘŇ yĂ hŇ yĄrĘ’Č JĘ Æ onę yŁ mĘ DĂ

: MyrĲĂêĎsĘ mĂ BĘ bŇ S¿Ą yŁ rypĂę kĘŇ kĂŇ wĘÇ
13 Ch‘ĳĄyrĂkĘŇ hČ wynĎpĎŇ Æ hŇ măĎ DĘqČ hoĎęhyĘ hŇ mąĎ Cq

: ìŇ BĲĆ rĘxČ ‘S¿Ď rĎmĲĄ ySĂę pĘŇ nČ Ç hŇ T¿Ď QĘ jČ
14 dŇ lĆ xĆę mĄ MytĂŋ mĘ mĲĂ hoĎÃhyĘ ű ìÄ dĘŇ yĲĎ Myt¿ĂŇ mĘ mĲĂ

Mn¿ĎTĘ bĂň ’QÀĄ mČ êĘ ÈKnypĲ Yw ÈMyIĂxČ BĲČ Mq¿ĎlĘ xĆ
: MhĆ ylĄ lĘ ‘ĲŁ lĘ MrĎę tĘŇ yĂÇ Cxye¿ĂhĂ wĘ MynĳĂbĎŇ C‘¿BĘ WĘ yĂ

15 ìŇ ynĳĆpĎŇ hŇ zăĆxĹ’ĲĆ qdĆŇ YĆBĘ Æ ynĂę ’Ğ
: ìŇ tĲĆŇ nĎ CmĲ êĘ ZyqĂę hĎ bĘŇ Ç hŇ ‘¿ĎBĘ WĘ ’Ć

xy yrĄbĘŇ DĂÆ=tŇ ’Ć hoĎęhylĲČ ű rBĆÄ DĂ rSąĆ ’Ğ dŇ w¿ĂdĎň lĘ hoĎęhyĘ dŇ bĆŇ ‘¿ĆlĘ ű xČ ~ąĄ nČmĘ lĲČ
dŇ I¿ČmĂř C wybĎę yĘ’ĲŁ Ç=lJĎ PŇ J¿Č mĂ ot¿Ň o’ hoĎÅhyĘ=ly~ĲĂ hĂ MoyąBĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ răĎyèĂ hČ

: lC’Ĳ SĎ
2, 3 ytĂę dĎŇ CYĲ mĘ C y‘¿ĂlĘ sĲČ ű hoąĎhyĘ : yqĲĂ zĘxĂ hoăĎhyĘ ì¡Ň mĘ xĲĎ rĘ’Ć rmČÃ ’Ň IŁ wČ

y‘Ăę SĘ yĂÇ=NrĆqĲĆ wĘ ye¿ĂgĂŇmĲĎ oBĳ =hŇ sĆ xĹ’ĲĆ yrĂCYÆ ylăĂ ’Ą yT¿Ă lĘ pČň mĘ C
4 : ‘ČSĲĄ CĎ’Ă ybČę yĘ’ĲŁ Ç=NmĂ C hoĳĎhyĘ ’răĎqĘ ’Ć lQĎ hĚ mĘ Æ : yBĲĂ GČWĘ mĂ

5, 6 ylăĄ bĘŇ xĆ : ynĂ CtĲŇ ‘ĞbĲČŇ yĘ l‘Č IăČlĂ bĘŇ yl¡Ą xĞ nĲČ wĘ tŇ wĆmĳĎ=ylĄ bĘŇ xĆ ynĂ Cp¿Ň pĎŇ ’Ğ
7 ű yląĂ =r~Č BČ : tŇ wĆmĲĎ ySĄ qĘ omă ynĂ Cmę DĘqĂ Ç ynĂ CbĳŇ bĎŇ sĘ lo’ă SĘ

olă kĎŇ yhĲĄ mĄ ‘măČ SĘ yĂ ‘Č C¿ĄSČň ’Ğ yhÀČŁl’Ĺ=l’Ć wĘ ÈhoĎhyĘ ’răĎqĘ ’ĲĆ
8 S‘Čŋ gĘŇêĂ wČ : wynĲĎ zĘ’Ď bĘŇ ’obŋ êĎ ű wynąĎpĎŇ lĘ ytĂę ‘Ď wĘSČ wĘÇ ylĳĂ oq

CSę ‘ĞGĲĎtĘŇ IĲĂwČÇ CzGĳĎrĘyĂ MyrăĂhĎ ydăĄŇ sĘ omĲ C ZrĆ’Ďę hĎ ű S‘ČÄ rĘêĂ wČ
9 wyj¿Ă mĂ S’Ą wĘÆ oję ’Č BĘ ű NSĎÄ ‘Ď hŇ ląĎ ‘ĎÅ : olĲ hŇ rĎx¿Ď=yJĂ

10 dŇ rĳČIĄwČ MyĂmČ SĎ Æ TIăĄwČ : CeUĲĆ mĂ Cr¿‘ĞBĲĎ MylĂę xĎ GĲĆ Ç lkĳĄŇ ’Ň êŁ
11 ’dĆŇ IĄęwČÇ PŇ ‘ĳŁ IĎwČ bŇ CrJĘ Æ=l‘Č bŇ JăČ rĘIĂwČ : wylĎ gĘŇrČ tŇ xČ êăČ lpĆę rĎ‘ĞwĲČÇ
12 otĳŇ JĎ sĚ wyt¿ĎŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ orę tĘŇ sĂ ű ëŇ SĆ xÄŁ tŇ SĆ yąĎ : xČ CrĲ=ypĄŇ nĘ JČ =l‘Č
13 CrĳbĘŇ ‘ĲĎ wyb¿ĎŇ ‘Ď oD¿gĘŇ nĆň HgČŇŁeęmĂ : MyqĲĂ xĎ SĘ yb¿ĄŇ ‘Ď MyĂmČę Ç=tŇ kČŇ SĘ xĲĆ
14 NoylĘ ‘ĆwĘÆ hŇ oĎęhyĲĘ ű MyĂmČÄ èĎ BČ M‘Ąŋ rĘIČwČ : S’ĲĄ =ylĄ xĞgĲČŇ wĘ dŇ rĎę BĎ Ç

Nty
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MYĳĄ ypĂŇ yĘwČ wy~Ď xĂ Æ xlăČ SĘ IĂwČ : S’ĲĄ =ylĄ xĞgĲČŇ wĘ dŇ rĎę BĎ Ç olĳ qŁ NêăĄ yĂ 15

ÈClGĎ IĂwČĲ MyĂmČę yqĄ yp¿ĂŇ ’Ğ ű C’Ä rĎIąĄwČ : MUĲĄ hĚ yĘwČ bŇ rĎÇ Myq¿ĂrĎbĘŇ C 16

: ìŇ jĲĆ ’Č xČ Cră tŇ mČę SĘ eĂ mĂ Ç hoĳĎhyĘ ìăŇ tĘŇ răĎ‘ĞGĲČmĂ lb¿ĄŇ êĄň tŇ odÀŇ sĘ omĲ
ynĂ lĄę y~Ă yČ : MyBĲĂ rČ MyĂU¿ČmĂ ynĂ SĄę mĘ yĲČÇ ynĂ xĳĄ uĎ yĂ MorUĎ mĂ Æ xlăČ SĘ yĂ 17, 18

MoyăBĘ ynĂ CmĲ DĘqČ yĘÆ : yeĂ UĲĆ mĂ CY¿ mĘ ’ĲĎ =yJĂ y’Čę nĘŁvĲ mĂ CÇ z‘ĳĎ yb¿ĂŇ yĘ’ĲŁ mĄ 19

bŇ xĳĎ rĘUĆ lČ ynĂ ’¿Ą yYĂ oIĲwČ : ylĲĂ N‘ăĎSĘ mĂ lĘ ho¡ĎhyĘ=yhĂ yĘwĲČ ydĳĂŇ y’Ą 20

yqĳĂdĘŇ YĂ JĘ hoăĎhyĘ ynĂ lăĄ mĘ gĘŇ yĂ : yBĲĂ ZpĲĄŇ x¿Ď yJĂÅ ynĂ YĄę QĘ xČ yĘÇ 21

=âlĲ wĘ hoĳĎhyĘ ykăĄŇ rĘDČ yêĂ rĘmČ SĎ Æ=yJĲĂ : ylĲĂ bŇ yS¿Ă yĎ ydČę yĎÇ rb¿ŇŁ JĘ 22

wytĎę uŁ xĚ wĘÇ yDĳĂgĘŇ nĆlĘ wyTăĎ jĎ SĘ mĂ =lkĎŇ yJăĂ : yhĲĎ Łl’ĹmĲĄ yêĂ ‘Ę SČę rĎÇ 23

: ynĲĂ wŁ ‘ĞmĲĄ rUĄę êČSĘ ’Ć wĲĎÇ oUĳ ‘Ă MymăĂ tĎŇ yhăĂ ’ĹwĲĎ : yeĂ mĲĆ rys¿Ă ’Ď =âlĲ 24

=M‘Ă : wynĲĎ y‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ ydČę yĎÇ rb¿ŇŁ JĘ yqĳĂdĘŇ YĂ kĘŇ ylăĂ hoăĎhyĘ=bŇ SĆ IĲĎwČ 25, 26

rb¿ĎŇ nĎ=M‘Ă : MUĲĎ êČêĲĂ MymĂę êĎ Ç rb¿ČŇ GĘ =M‘Ă dŇ iĳĎ xČ tĘŇ êĲĂ dŇ ys¿Ă xĎ 27

ynăĂ‘Ď=M‘Č hŇ êĲĎ’Č Æ=yJĲĂ : lêĲĎjČ tĘŇ êĲĂ SuĄę ‘Ă Ç=M‘Ă wĘ rrĳĎBĎ tĘŇ êĂ 28

ry’ăĂ êĎ hŇ êĲĎ ’Č Æ=yJĲĂ : lyjĲĂ SĘ êČ tŇ omă rĎ MyĂn¡Čy‘ĄwĘ ‘Č ySĳĂ otŇ 29

dŇ CdĳŇ GĘ ZrăĚ’Ď ìŇ bĘŇ Æ=yJĲĂ : yJĲĂ SĘ xĎ HČ yG¿ĂyČ yhČę Łl’ĹÇ ho¿ĎhyĘ yrĳĂnĄ 30

=tŇ rĲČmĘ ’Ă oJ¿ rĘDČň MymÀĂ êĎ È l’Ą hĎ : rCSĲ =gŇQĆ dČŇ ’Ğ yhČę Łl’Ň bĲĄŇ CÇ 31

ymăĂ yJąĂ : oBĲ MysĂŋ xŁ hĲČ ű lkąŇŁ lĘ ’Chę Ç Ng¿ĄŇmĎ hŇ pĳĎŇ CrYĘ ho¿ĎhyĘ 32

l’ĲĄ hĎ Æ : CnyhĲĄŁl’Ĺ yt¿ĂŇ lĎ CzĲ rCYę Ç ym¿Ă C hoĳĎhyĘ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĂ HČ ol’ĹÆ 33

ylČ gĘŇrČÆ hŇ CăĆSČ mĘ : yJĲĂ rĘDČ MymăĂ êĎ Nê¡Ą IĂwČ lyĂxĳĎ ynĂ răĄEĘ’Č mĘ hĲČ 34

hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ ydČŇ yĎÆ dŇ UăĄ lČ mĘ : ynĂ dĲĄŇ ymĂ ‘ĞyĲČ ytČę mŁ BĲĎ Ç l‘¿ČwĘ tŇ olĳ IĎ’Č JĲĎ 35

ìŇ ‘¿ĆSĘ yĂň NgÀĄŇmĎ ÈylĂ =NêĆêĲĂ wČ : ytĲĎŇ ‘Ł orĲzĘ hŇ SĎę CxnĘ Ç=tŇ SĆ qĲĆ hŇ t¿ĎŇ xĞ nĲĂ wĘĲ 36

yêĳĎxĘ tČŇ ydăĂŇ ‘ĞYĲČ bŇ yxăĂ rĘêČ : ynĂ BĲĄ rĘtČŇ ì¿Ň tĘŇ wĲČnĘ ‘Č wĲĘ ynĂ dĳĄŇ ‘ĎsĘ tĂŇ ì¿Ň nĘ ymĲĂ ywĂ 37

=âlĲ wĘ MgĳĄŇ yvĂ ’Č wĘ ybČŇ yĘo’Ĳ Æ PŇ oDărĘ’Ć : yQĲĎ sĚrĘqČ Cdę ‘ĞmĲĎ Ç âl¿ wĘ 38

ClęjĘ yĂÇ MCqĳ ClkĘŇ yăĚ=âlwĘ MYĄxĎ mĘ ’Ć Æ : MtĲĎŇ oQJČ =dŇ ‘Č bŇ CS’Ď Ç 39

‘Č yr¡ĂkĘŇ êČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ lyĂxČ Æ ynĂ răĄEĘ’Č êĘ wČ : ylĲĎ gĘŇrČ tŇ xČ êăČ 40

y’Čę nĘ WČ mĘ CÇ PŇ rĆ‘ĳŁ yQăĂ hŇ êĎtăČŇ nĎ ybČę yĘ’ĲŁ wĘĲ : yêĲĎxĘ êČ ymăČ qĎ 41

âlă wĘ hoĎęhyĘÇ=l‘Č ‘Č ySĳĂ om Ny’ăĄwĘ C‘¡ CĘSČ yĘ : MtĲĄŇ ymĂ YĘ ’Č 42

Mn‘
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43 tŇ oYă Cx TyT¡Ă JĘ xČ Crĳ=ynĄjĘ =l‘Č rp¿ĎŇ ‘ĎJĘ MqĄę xĎ SĘ ’Ć wĲĘ : MnĲĎ‘Ď
44 S’Ň răŁ lĘ ynĂ mĲĄ yWĂ êĘ Æ M‘¿Ď ybĄň yrÀĂmĄ ÈynĂ TĄ QĘ pČŇ êĘ : MqĲĄ yrĂ’Ğ
45 C‘mĘ èăĎ yĂ NzĆ’Ł Æ ‘mĲČ SăĄ lĘ : ynĂ CdĲŇ bĘŇ ‘Č yĲČ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ=âlĲ M‘¡Č MyĳĂoG
46 CgęrĘxĘ yČwĘÇ ClBĳŁ yĂ rk¿ĎŇ nĄ=ynĲĄBĘ : ylĲĂ =CSxĞkĲČŇ yĲĘ rkĎę nĄ Ç=ynĲĄBĘ ylĳĂ
47 yh¿Ą ol’Ĺ MCrę yĎwĘÇ yrĳĂCY ëŇ CrăbĎŇ C hoĎhyĘÆ=yxČ : MhĲĆ ytĄŇ orĲGĘ sĘ UĂ mĲĂ
48 : yêĲĎxĘ êČ MyUăĂ ‘Č rB¡Ą dĘŇ IČwČ ylĳĂ tŇ omă qĎ nĘ NtăĄŇ oehČ l’Ąę hĎ : y‘ĲĂSĘ yĂ
49 smĎę xĎ Ç Sy’¿Ă mĄ ynĂ mĳĄ mĘ orĲêĘ ymČ qĎ Æ=NmĂ PŇ ’ăČ yb¿ĎŇ yĘ’ĲňŁ mĄ yTĂę QĘ pČŇ mĘ
50 ì¿Ň mĘ SĂ lĘ C hoĳĎhyĘ ű My¿ĂoGbČŇ ì¡Ň dĘŇ o’Ĳ ű NJąĄ =l‘Čř : ynĂ lĲĄ y~Ă êČ
51 ű dŇ sĆ xĆÄ hŇ WĆ ‘ąŁ wĘ oJ¿ lĘ mČň tŇ o‘ÀCSyĘ È lDĂgĘŇmČ : hŇ rĎUĲĄ zČ’Ğ

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č o‘ę rĘzČlĘ C dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ oxę ySĂ mĘ lĂ
Ty : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ

2 l’ĳĄ =dŇ obĲŇ JĘ Myr¿ĂjĘ sČ mĲĘ MyĂmČę èĎ hČ
: ‘Č yqĲĂ rĎhĲĎ dŇ yG¿ĂmČ wydĎę yĎÇ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ C

3 rmĆ ’ĳŁ ‘Č yBăĂ yČ MoylĘ Æ Moyă
: tŇ ‘ČDĲĎ=hŇ CĆxČ yĘ hŇ lĎ yĘlČę QĘ Ç hŇ lĎ yĘl¿Č wĘ

4 MyrĳĂbĎŇ DĘ Ny’ăĄwĘ rmĆ ’Ł Æ=Ny’ĲĄ
: MlĲĎ oq ‘m¿Ď SĘ nĂ ylĂęBĘ Ç

5 MCĎęqČ ’YąĎ yĎÅ ű ZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ BĘ
MhĳĆ yQĄ mĂ lbĄŇ tĄŇ Æ hŇ YăĄqĘ bĂŇ C

: MhĲĆ BĎ lhĆ ’¿Ł =MWĲĎ SmĆ èĆę lČ Ç
6 otĳŇ jĎ xĚmĲĄ ’YăĄ yŁ NtĎŇ xĎ JĘ Æ ’Chę wĘ

: xrČ’ĲŁ ZCr¿lĎ roBę gĂŇJĘ Ç WyW¿Ă yĎ
7 o’ę YĎ omĲ ű MyĂmČÄ èĎ hČ hŇ YąĄqĘ mĂ

MtĳĎŇ oYqĘ =l‘Č ot¿Ň pĎŇ CqĲ tĘŇ C
: otŇ UĎ xČ mĲĄ rêĎę sĘ nĂ Ç Ny’¿ĄwĘ

8 SpĆŇ nĳĎ tŇ bČŇ ySăĂ mĘ hŇ mĎ ymĂ êĘ Æ hoăĎhyĘ tŇ rąČoêÅ
: ytĂŇ jĲĆ tŇ mČ yJ¿Ă xĘ mČ hŇ nĎęmĎ ’ĹnĲĆ Ç ho¿ĎhyĘ tŇ Cd¿Ň ‘Ą

ydwqp
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bŇ lĳĄ =yxĄ UĘ WČ mĘ MyrĂSĎ yĘÆ hoăĎhyĘ ydąĄŇ CuÅjĂ 9

: MyĂnĲĎy‘Ą tŇ r¿Čy’Ă mĘ hŇ rĎę BĎ Ç ho¿ĎhyĘ tŇ w¿ČYĘ mĂ
dŇ ‘¿ČlĎň tŇ dĆŇ mÀĆo‘ ÈhrĎohTĘ ű hoĎÄhyĘ tŇ ’ąČ rĘyĂ 10

: wDĲĎxĘ yČ Cq¿ dĘŇ YĲĎ tŇ mĳĆ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=yTĲĄ jĘ SĘ mĲĂ
bŇ rĳĎ zjăČ mĂ C bŇ hĎ EĎmĂ Æ MydĂę mĎ xĹeĲĆhČ Ĳ 11

: MypĲĂŇ CY tŇ pĆŇ năŁ wĘ SbČę DĘmĂ Ç Myq¿Ă CtŇ mĘ C
MhĳĆ BĎ rhăĎ zĘnĂ ìŇ DĘbĘŇ ‘Č Æ=MGĲČ 12

: bŇ rĲĎ bŇ qĆ‘ăĄ MrĎę mĘ SĎ BĘ Ç
NybĳĂŇ yĎ=ymĲĂ tŇ o’¿ ygĂŇSĘ 13

: ynĂ uĲĄnČ tŇ or¿êĎsĘ eĂ mĲĂ
ybăĂŇ =ClSĘ mĘ yĂ=l’ĲČ ìŇ DĆę bĘŇ ‘Č ëŇŁWŋ xĞ ű MydĂÄ EĄmĂ MGąČ 14

: bŇ rĲĎ ‘SĲČ j¿Ć mĂ ytĂŇ yuĄę nĂ wĘÇ MtĳĎŇ y’Ą z’ăĎ
ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ yBăĂ lĂ NoyăgĘŇhĆ wĘ ypĂÃ =yrĄmĘ ’Ă ű NoYÄ rĎlĘ Cy¿hĘ yĲĂ 15

: ylĲĂ ’ĞgĲŇŁ wĘ yr¿ĂCY hoĎęhyĘÇ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ k

hŇ rĳĎYĎ MoyăBĘ hoĎhyĘÆ ìăŇ nĘ ‘Č yĲČ 2

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yhĄŋ Łl’Ĺ ű MSąĄ ìę bĘŇ GĆWČ yĘÇ
SdĆŇ uĳŁ mĂ ì¿Ň rĘzĘ‘Ć=xlĲČ SĘ yĂ 3

: OĎ dĲĆŇ ‘ĎsĘ yĂ NoIę~Ă mĂ CÇ
ìŇ tĳĆŇ xŁ nĘ mĂ =lJĎ rJ¿Ł zĘyĂ 4

: hŇ lĎ sĲĆ hŇ năĆèĘ dČŇ yĘ ìę tĘŇ lĲĎ o‘wĘÇ
ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ kĂŇ ì¿Ň lĘ =NêĆ yĲĂ 5

: ’QĲĄ mČ yĘ ì¿Ň tĘŇ YĲĎ ‘Ğ=lkĎŇ wĲĘ
ìŇ tĆę ‘Ď CSą yBĂÅ ű hŇ nąĎ nĘ rČnĘ 6

lGĳŁ dĘŇ nĂ Cnyh¿ĄŁl’Ĺ=MSĲĄ bĘŇ C
: ìŇ ytĲĆŇ ol’ĞSĘ mĂ =lJĎ hoĎęhyĘÇ ’Q¿Ą mČ yĘ

ox¿ ySĂň mĘ hoĎęhyĘ ű ‘Č yS¿Ă oh yJąĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎ hŇ êąĎ ‘Č 7

oSĳ dĘŇ qĎ ymăĄ èĘ mĂ ChnĲĄ‘ĞyĲČÆ
: onĲ ymĂ yĘ ‘SČ yăĄ tŇ orę bĚŇ gĘŇBĂ Ç
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8 MysĳĂ CibČŇ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ bŇ kĆŇ rĆbĎŇ Æ hŇ QĆ ’ăĄ
: ryJĲĂ zĘnČ CnyhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=MSĲĄ BĘ ű CnxĘ nČő’Ğ wĲČ

9 ClpĳĎŇ nĎ wĘ C‘ărĘJĲĎ hŇ UĎ hĄ Æ
: dŇ dĲĎŇ o‘tĘŇ eĂ wČ CnmĘ uČę Ç CnxĘ n¿Č’Ğ wĲČ

10 hŇ ‘Ď ySĳĂ oh ho¿ĎhyĘ sŘ3

: Cn’ĲĄ rĘqĎ =MoyĲbĘŇ Cnn¿Ą‘ĞyĲČ ëŇ lĆ UĆę hČ Ç
’k : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ

2 ëŇ lĆ mĳĆ =xmČ WĘ yĲĂ ì¿Ň EĘ‘ĎBĘ hŇ oĎęhyĲĘ
: dŇ ’ĲŁ mĘ lygĆŇ I¿Ď=hŇ mČ ìę tĘŇ ‘ĲĎCS¿ ybĲĂŇ CÇ

3 oQĳ hŇ êĎtăČŇ nĎ oBlĂ Æ tŇ wăČ’ĞêĲČ
: hŇ lĎ iĲĆ êĎ‘Ę n¿ČmĎ =lBČ wytĎę pĎŇ WĘ Ç tŇ SĆ r¿Ć’Ğ wĲČ

4 bŇ oTĳ tŇ okăŇ rĘBĂ CemĆ DĘqČ tĘŇ Æ=yJĲĂ
: zjĲĎ tŇ rĆTăĆ‘Ğ oSę ’Ň rŁ lĘ Ç tŇ yS¿Ă êĎ

5 oQĳ hŇ êĎtăČŇ nĎ ìŇ UĘ mĂ Æ l’ăČ SĎ ű MyIąĂxČ
: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘ MymĂę yĎÇ ëŇ rĆ’¿Ł

6 ìŇ tĳĆŇ ‘Ď CSĲ yBĂ odŇ obŇ JĘ Æ lodăŇ GĎ
: wylĲĎ ‘Ď hŇ C¿ĆSČ êĘ rdĎŇ hĎ wĘÇ dŇ oh¿

7 dŇ ‘ĳČlĎ tŇ okăŇ rĎbĘŇ ChtăĄŇ ySĂ tĘŇ =yJĲĂ
: ìŇ ynĲĆjĎ =tŇ ’Ć hŇ xĎę mĘ WĂ bĘŇ Ç ChD¿ĄxČ êĘ

8 hoĳĎhyBĲČ xČ TăĄ BŁ ëŇ lĆ UĆ hČ Æ=yJĲĂ
: ToUĲ yĂ=lBČ NoyęlĘ ‘ĆÇ dŇ sĆ x¿Ć bĘŇ C

9 ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ =lkĎŇ lĘ ìŇ dĘŇ yĲĎÆ ’YăĎ mĘ êĂ
: ìŇ y’ĲĆ nĘŁWĲ ’Y¿Ď mĘ êĂ ìŇ nĘ ymĲĂ yĘÇ

10 ìŇ yn¿ĆjĎň tŇ ‘ÀĄlĘ ÈS’Ą rCe¿tČŇ JĘ ű omtąĄŇ ySĂ êĘ
: S’ĲĄ Ml¿Ą kĘŇ ’Ň tŇŁ wĘĲ M‘ĳĄQĘ bČŇ yĘ ojă ’Č BĘ hoĎhyĘÆ

11 dŇ BĳĄ’Č êĘ ZrĆ’ăĆmĄ omyĲĎrĘjĂ Æ
: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ mĂ M‘Ďę rĘzČwĘÇ

12 hŇ ‘ĳĎrĎ ìŇ ylăĆ ‘Ď CTă nĎ=yJĲĂ
: ClkĲĎŇ Cy=lBČ hŇ UĎę zĂmĘ Ç Cb¿Ň SĘ xĲĎ
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MkĆŇ SĳĆ omtăĄŇ ySĂ êĘ yJĂ Æ 13

: MhĲĆ ynĄjĘ =l‘Č N¿ĄnokŇ êĘ ìŇ yrĆę tĎŇ ymĲĄ BĘ Ç
ìŇ EĳĆ‘ĚbĘŇ hoăĎhyĘ hŇ mĎ Cră 14

: ìŇ tĲĆŇ rĎCbĲŇ GĘ hŇ rĎUĘ zČnĘ CĲÇ hŇ rĎyS¿Ă nĎ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ rxČ èČę hČ tŇ lĆ I¿Ć’Č =l‘Č xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ bk

ynĂ êĳĎbĘŇ zČ‘Ğ hŇ măĎ lĎ ylĂ ’Ą Æ ylăĂ ’Ą 2

: ytĲĂŇ gĎŇ’ĞSĲČ yr¿ĄbĘŇ DĂ ytĂę ‘Ď CSĲ ymĂ Ç qox¿ rĎ
hŇ nĳĆ‘ĞtĲČŇ âlă wĘ MmĎ oy¡ ’răĎqĘ ’Ć yhČę Łl’ĲĹ 3

: ylĲĂ hŇ I¿ĎmĂ CdĲŇ =âlwĘĲ hŇ lĎ yĘlČę wĘÇ
SodĳŇ qĎ hŇ ê¿Ď’Č wĘ 4

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ oQ¿ hĂ êĘ bŇ SĄę oyÇ
CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ Cxă TĘ BĲĎ ìŇ BĘ Æ 5

: omTĲĄ QĘ pČŇ êĘ wĲČ Cxę TĘ BĲĎ Ç
CTlĳĎ mĘ nĂ wĘ Cqă ‘ĞzĲĎ ìŇ ylăĆ ’Ą 6

: CSobĲŇ =âlwĘ Cxă TĘ bĲĎŇ ì¡Ň BĘ
Sy’ĳĂ =âlwĘ tŇ ‘ČlăČ otŇ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ 7

: M‘ĲĎ yCz¿bĘŇ C MdĎę ’Ď Ç tŇ j¿Č rĘxĆ
ylĳĂ CgŇ‘ăĂlĘ yČ y’Č rŁ Æ=lJĎ 8

: S’Ň rĲŁ C‘yn¿ĂyĎ hŇ pĎę WĎ bĘŇ Ç CryT¿Ă pĘŇ yČ
ChTĳĄ QĘ pČŇ yĘ hoăĎhyĘ=l’Ć lGăŁ 9

: oBĲ ZpĲĄŇ x¿Ď yJĂÅ ChlĄę y~Ă yČÇ
NTĆ BĳĎ mĂ yxăĂ gŇŁ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ 10

: yUĲĂ ’Ă yd¿ĄŇ SĘ =l‘Č yxĂę yTĂ bĘŇ mČ Ç
MxĆ rĳĎmĄ yêĂ kĘŇ ăČlSĘ hĎ ìŇ ylĆ ‘Ď Æ 11

: hŇ êĎ’ĲĎ ylĂ ’ăĄ yUĂę ’Ă Ç NTĆ B¿Ć mĂ
hŇ bĳĎŇ orqĘ hŇ răĎYĎ =yJĲĂ yeĂ UĆ mĂ Æ qxăČ rĘêĂ =l’Č 12

: rzĲĄo‘ Ny’¿Ą=yJĂ
MyBĳĂ rČ MyrăĂjĎ ynĂ CbŇ bĎŇ sĘ Æ 13

: ynĂ CrĲêĘ JĂ NSăĎ bĎŇ yr¡ĄyBĂ ’Č
wYpwww.bibleist.ru
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14 MhĳĆ yjĂ ylăČ ‘Ď CYă jĎ
: gŇ’ĲĄ SŁ wĘ PŇ r¿ĄTŁ hŇ yĄęrĘ’Č Ç

15 ÈyêĂ kĘŇ jČ SĘ nĂ MyĂU¿ČJČ
yt¿ĎŇ omň YĘ ‘Č=lJĲĎ Cdę rĘjĲĎ tĘŇ hĂ wĘ

gŇ nĳĎoDJČ yBĂ lĂ Æ hŇ yăĎhĎ
: y‘ĲĎmĄ ëŇ otăŇ BĘ smĄę nĎ Ç

16 yxĂę JŁ ű WrĆxĆÄ JČ SbąĄŇ yĎÅ
yxĳĎoqlĘ mČ qBăĎ dĘŇ mĚ ynĂ oSlĘ CÆ
: ynĂ tĲĄŇ jĘ SĘ êĂ tŇ wĆm¿Ď=rpČŇ ‘ĞlĲČ wĘĲ

17 Myb¿ĂŇ lĎňJĘ ynĂ Cbę bĎŇ sĘ yJ¿Ă
ynĂ CpĳŇ yuĂ hĂ My‘Ă rĄmĘ Æ tŇ dăČŇ ‘Ğ

: ylĲĎ gĘŇrČwĘ yd¿ČŇ yĎ yrĂę ’ĞJĲĎ Ç
18 ytĳĎŇ omYĘ ‘Č=lJĎ rj¿ĄsČ ’Ğ

: ybĲĂŇ =C’rĘyĂ CTyBĂę yČÇ hŇ UĎ h¿Ą
19 MhĳĆ lĎ ydăČŇ gĎŇbĘŇ Cqă QĘ xČ yĘ

: lrĲĎogŇ Clyj¿Ă yČ ySĂę CbŇ lĘ Ç=l‘Č wĘ
20 qxĳĎ rĘêĂ =l’Č hoĎhyĲĘÆ hŇ êăĎ’Č wĘ

: hŇ SĎ CxĲ ytĂŇ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ ytĂę ClyĲĎ’ĹÇ
21 ySĳĂ pĘŇ nČ bŇ rĆxăĆmĄ hŇ lĎ y~ăĂ hČ

: ytĲĂŇ dĎŇ yxĲĂ yĘ bŇ lĆ JĆę Ç=dŇ IČmĂ
22 hŇ yĳĄrĘ’Č yjăĂ mĂ ynĂ ‘ĲĄySĂ ohĲ Æ

: ynĂ tĲĎŇ ynĂ ‘Ğ MymăĂ rĄ yn¡ĄrĘuČ mĂ C
23 yxĳĎ’Ć lĘ ìăŇ mĘ SĂ hŇ răĎjĘ sČ ’Ğ

: OĎ lĲĆ lĘ hČ ’ĲĞ lhăĎ qĎ ëŇ ot¡Ň BĘ
24 ChClęlĘ hĲČ ű hoĎÄhyĘ y’ąĄrĘyĂ

ChCdĳŇ BĘ JČ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ‘rČzăĆ=lJĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ‘rČz¿Ć=lJĎ CeUĆę mĂ Ç CrCg¿Ň wĘ

25 ynĂę ‘Ď tŇ Cnŋ‘Ĺ ZuČÃ SĂ âlÀ wĘ hŇ zĎÄbĎŇ =âlĲ yJąĂ
CeUĳĆ mĂ wynăĎjĎ ryêăĂ sĘ hĂ =âlĲ wĘ
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: ‘ČmĲĄ SĎ wylăĎ ’Ą o‘¡ CĘSČ bĘŇ CĲ
bŇ rĳĎ lh¿Ď qĎ BĘ yt¿ĂŇ QĎňhĂ tĲĘŇ ìę êĘ ’Ă mĲĄ 26

: wy’ĲĎ rĄyĘ dŇ gĆŇ năĆ MQĄęSČ ’Ğ Ç yr¿ČdĎŇ nĘ
C‘BĎę WĘ yĂwĘ ű MywĂÄnĎ‘Ğ ClŋkĘŇ ’Ň yĲŁ 27

wySĳĎ rĘDĲŁ hoĎhyĘÆ Clă lĘ hĲČ yĘ
: dŇ ‘ĲČlĎ MkăĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ yx¡Ă yĘ

ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č =lJĎ hoĎhyĘÆ=l’Ć CbŇ SăĚ yĎwĘ ű CrąJĘ zĘyĂ 28

: MyĲĂoG tŇ ox¿ jĘ SĘ mĂ =lJĲĎ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ Ç Cw¿xĞêĲČSĘ yĲĂwĘ
hŇ kĳĎŇ ClUĘ hČ hoĎhylĲČ Æ yJăĂ 29

: MyĲĂoGBČ lSĄę mŁ CÇ
ZrĆ’Ćę =ynĄSĘ DĂ=lJĲĎ ű CwÄxĞêĲČSĘ IĲĂwČ ClŋkĘŇ ’ĲĎ 30

rpĳĎŇ ‘Ď ydăĄŇ rĘoyĲ=lJĲĎ C‘rĘkĘŇ yĂÆ wynăĎpĎŇ lĘ
: hŇ IĲĎxĂ âlă oSę pĘŇ nČ wĘÇ

CedĳĆŇ bĘŇ ‘Č yĲČ ‘rČz¿Ć 31

: roDĲlČ ynăĎdŇŁ ’Ň lĲČ rj¡Č sĚ yĘ
otĳŇ qĎ dĘŇ YĂ CdŇ yGăĂyČwĘ C’bŇŁ yĎÆ 32

: hŇ WĲĎ ‘Ď yJăĂ dŇ lĎę onÇ M‘¿ČlĘ
dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ gk

: rsĲĎ xĘ ’Ć âlă y‘Ăę rŁ Ç ho¿ĎhyĘ
ynĂ YĳĄ yBĂ rĘyČ ’SĆ DĆÆ tŇ o’ă nĘ BĂ 2

: ynĂ lĲĄ hĞ nĲČ yĘ tŇ oxă nĚmĘ ym¡Ą =l‘Č
bŇ bĳĄŇ oSyĘ yS¿Ă pĘŇ nČ 3

: omĲ SĘ N‘ČmăČ lĘ qdĆŇ YĆę Ç=ylĄ GĘ ‘Ę mČ bĘŇ ynĂ x¿Ą nĘ yĲČ
tŇ wĆmĎÃ lĘ YČ ’ygÀĄŇBĘ ëŇ lĄÄ’Ą =yJĲĂ MGąČ 4

ydĳĂŇ UĎ ‘Ă hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ ‘rĎę ’rąĎy’ĂÅ=âlĲ
: ynĂ mĲĚ xĞ nĲČ yĘ hŇ UĎ hăĄ ìŇ êĆę nĘ ‘ČSĘ mĂ CÇ ì¿Ň TĘ bĘŇ SĂ

yrĳĎrĘYĲŁ dŇ gĆŇ n¿Ć NxĎę lĘ SĚ ű ynČÄpĎŇ lĘ ëŇ rŋŁ ‘ĞêĲČ 5

: hŇ yĲĎwĎrĘ ys¿Ă oJ ySĂę ’Ň rŁ Ç NmĆ è¿Ć bČŇ êĎ nĘ è¡Č DĂ
yIĳĎxČ ymăĄ yĘ=lJĎ ynĂ CpŇ DĘrĘyĂÆ dŇ sĆ xăĆ wĎ bŇ oTą ű ëŇ ’ąČ 6

ytbVwwww.bibleist.ru



24:1—10 NV’r rps 937

: MymĲĂ yĎ ëŇ rĆ’ăŁ lĘ hoĎęhyĘÇ=tŇ ybĲĄŇ BĘ yê¿Ă bĘŇ SČ wĘ
dk rom¿ zĘmĂň dŇ wĂędĎŇ lĘ

H’ĳĎ olmĘ C ZrĆ’ăĎhĎ hoĎhylĲČ Æ
: HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ yăŁ wĘ lbĄę êĄ Ç

2 HdĳĎŇ sĎ yĘ MyUăĂ yČ=l‘Č ’Ch¡ =yJĂ
: hĎ nĲĆnĘ okĲŇ yĘ tŇ orę hĎ nĘ Ç=l‘Č wĘ

3 hoĳĎhyĘ=rhČ bĘŇ hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=ymĲĂ
: oSĲ dĘŇ qĎ Moq¿ mĘ BĂ MCqyĎÇ=ymĲĂ C

4 bŇ b¿ĎŇ lĄň=rbČŇ CĲ MyĂjČę kČŇ yq¿ĂnĘ
wVř pn ’wĘřèăĎ lČ ’WăĎ nĎ=âlĲ ű rSąĆ ’Ğ

: hŇ mĲĎ rĘmĂ lĘ ‘BăČ SĘ nĂ âl¡ wĘ
5 hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ hŇ kĎŇ rĎbĘŇ Æ ’văĎ yĂ

: o‘Ĳ SĘ yĂ yh¿ĄŁl’ĹmĲĄ hŇ qĎę dĎŇ YĘ CÇ
6 wVĳř rř d roDă hŇ zĆÆ

: hŇ lĎ sĲĆ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ ySĄÄ qĘ bČŇ mĘ
7 MkĆę ySĄ ’Ň rĲĎ ű MyrĂÄ ‘ĎSĘ C’ą WĘ

MlĳĎ o‘ yxăĄ tĘŇ jĂ C’WĘ eĲĎhĂ wĲĘÆ
: dŇ obĲŇ JĎ hČ ëŇ lĆ măĆ ’obę yĎwĘÇ

8 dŇ ob¿Ň JĎň hČ ëŇ lĆ mąĆ ÈhzĆ ym¿Ă
roBĳ gĂŇ wĘ zCEă‘Ă hoĎhyĲĘÆ

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ roB¿ GĂ hoĎęhyĘÇ
9 MkĆę ySĄ ’Ň rĲĎ ű MyrĂÄ ‘ĎSĘ C’ą WĘ

MlĳĎ o‘ yxăĄ tĘŇ jĂ C’WĘ CÆ
: dŇ obĲŇ JĎ hČ ëŇ lĆ măĆ ’bŇŁ yĎwĘÇ

10 dŇ ob¿Ň JĎň hČ ëŇ lĆ mąĆ ÈhzĆ ’Chă ymąĂ
tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ

: hŇ lĎ sĲĆ dŇ obăŇ JĎ hČ ëŇ lĆ m¡Ć ’Chą
dwdl
’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk oSpĘ nČ ’"sb ,yrq ySĂ pĘ nČ ,bytk oSpĘ nČ v.4 .’ry‘z +w v.4 .dk
,+rt Nkw yrqw bytk wySĎ rĘDŁ ’"sb ,yrq wySĎ rĘDŁ ,bytk oSrĘDŁ v.6 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ySĂ pĘ nČ
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dŇ wĂÃdĎŇ lĘ hk

: ’vĲĎ ’Ć yS¿Ă pĘŇ nČ hoĎęhyĘÇ ìŇ yl¿Ć ’Ą
hŇ SĎ obĳŇ ’Ą =l’Č yêĂ xĘ TČ bĎŇ Æ ìăŇ BĘ yhČę Łl’ĲĹ 2

: ylĲĂ ybăČŇ yĘ’ĲŁ CY¡ lĘ ‘Č yĲČ=l’Č
CSbĳŇŁ yĄ âlă ìŇ yoĆqÆ=lJĎ MGăČ 3

: MqĲĎ yrĄ Myd¿ĂŇ gĘŇ oBĲ hČ CSbęŁ yĄÇ
ynĂ ‘ĳĄydĂŇ ohĲ hoĎhyĘÆ ìŇ ykăĆŇ rĎDĘ 4

: ynĂ dĲĄŇ UĘ lČ ìŇ ytăĆŇ oxrĘ’¡Ł
ynĂ dĄę UĘ lČ wĲĘ ű ìêĆÄ mĂ ’ĞbĲČŇ ynĂ kąĄŇ yrĂÅdĘŇ hĲČ 5

y‘ĳĂSĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hŇ êĎ’Č Æ=yJĲĂ
: MoIĲhČ =lJĎ ytĂŇ yCĂęqĂ Ç ì¿Ň tĘŇ o’Ĳ

ìŇ ydĳĆŇ sĎ xĞ wĲČ hoĎhyĘÆ ìŇ ymăĆ xĞrĲČ=rkŇŁ zĘ 6

: hŇ UĎ hĲĄ MlăĎ o‘mĲĄ yJ¡Ă
rJ¿Ł zĘêĂň =l’Č y‘Čę SĎ pĘŇ C ű yrČÄ C‘nĘ tŇ wř’Ň FąŁ xČ 7

hŇ êĎ’ĳČ =ylĂ =rkĎŇ zĘ ì¿Ň DĘsĘ xČ JĲĘ
: hoĲĎhyĘ ìăŇ bĘŇ CTĲ N‘Čm¡Č lĘ

hoĳĎhyĘ rS¿Ď yĎwĘ=bŇ oT 8

: ëŇ rĆDĲĎBČ My’ăĂ FĎ xČ hŇ r¡Ćoy NJąĄ =l‘Č
TjĳĎ SĘ UĂ BČ MywĂnĎ‘ĞÆ ëŇ răĄdĘŇ yČ 9

: oJĲ rĘDČ MywăĂnĎ‘Ğ dŇ U¡Ą lČ ywĲĂ
tŇ mĳĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ xăĆ hoĎhyĘÆ tŇ oxă rĘ’Ď =lJĎ 10

: wytĲĎŇ dŇŁ ‘ĲĄwĘ otę yrĂbĘŇ Ç yr¿ĄYĘ nĲŁ lĘ
hoĳĎhyĘ ì¿Ň mĘ SĂ =N‘ČmĲČ lĘ 11

: ’ChĲ =bŇ rČ yJăĂ ynĂę wŁ ‘ĞlĲČ Ç ê¿ĎxĘ lČ sĎ wĲĘ
hoĳĎhyĘ ’răĄyĘ Sy’Ă hĎ Æ hŇ zăĆ=ymĂ 12

: rxĲĎ bĘŇ yĂ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ CerĆę oyÇ
NylĳĂ êĎ bŇ oTă BĘ oSpĘŇ nČ Æ 13

: ZrĆ’ĲĎ SrČyyăĂ o‘ę rĘzČwĘÇ
dws

.b"ydw ’"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx t’FŁ xČ ’"s v.7 .hk
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14 wy’ĳĎrĄylĲĂ hoĎhyĘÆ dŇ osă
: M‘ĲĎydĂŇ ohĲ lĘ otę yrĂbĘŇ CÇ

15 hoĳĎhyĘ=l’Ć dŇ ymĂ êĎ Æ ynăČy‘Ą
: ylĲĎ gĘŇrČ tŇ SĆ răĆmĄ ’yY¡Ă oy=’ChĲ yJĂÅ

16 ynĂ eĳĄxĎ wĘ yl¿Č ’Ą =hŇ nĲĄjĘ
: ynĂ ’ĲĎ ynăĂ‘Ď wĘ dŇ yx¡Ă yĎ=yJĲĂ

17 CbŇ yxĳĂ rĘhĂ ybăĂŇ bĎŇ lĘ tŇ orăYĎ
: ynĂ ’ĲĄ yYĂ ohĲ ytČę oqCYĲ UĘ mĂ Ç

18 ylĳĂ mĎ ‘ĞwĲČ yyĂnĘ ‘Ď Æ hŇ ’ăĄ rĘ
: ytĲĎŇ wř’Ň FŁ xČ =lkĎŇ lĘ ’WĎę wĘÇ

19 CBrĳĎ=yJĂ yb¿ČŇ yĘo’Ĳ =hŇ ’ĲĄ rĘ
: ynĂ C’Ĳ nĄWĘ smăĎ xĎ tŇ ’¡Č nĘ WĂ wĘ

20 ynĂ lĳĄ y~Ă hČ wĘ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ răĎmĘ SĎ
: ëŇ bĲĎŇ ytĂŇ ys¿Ă xĎ =yJĲĂ Sobę ’Ą Ç=l’Č

21 ynĂ Crĳ~Ę yĂ rSĆ y¿Ł wĎ=MêĲŁ
: ìŇ ytĲĂŇ yCĂqĂ yJĂę Ç

22 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ dăĄŇ jĘ
: wytĎŇ orYĲĎ lJęŁ mĂ Ç

wk ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ
yêĂ kĘŇ ĳČlhĎ yUăĂ tĚŇ BĘ ynĂ ’Ğ Æ=yJĲĂ hoĎęhyĘ ynĂ TąĄ pĘŇ SĎ

: dŇ ‘ĲĎmĘ ’Ć âlă yêĂ xĘ TČę BĎ Ç ho¿ĎhybĲČŇ C
2 ynĂ iĳĄ nČ wĘ hoăĎhyĘ ynĂ năĄxĎ BĘ

: yBĲĂ lĂ wĘ ytăČŇ oylĘ kĂŇ hŇ pĎŇ orYĘ
3 ynĳĎy‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ ìŇ DĘsĘ xČ Æ=yJĲĂ

: ìŇ êĲĆmĂ ’ĞBĲČ yêĂ kĘŇ QČęhČ tĘŇ hĲĂ wĘÇ
4 ’wĘSĳĎ =ytĄŇ mĘ =M‘Ă yêĂ bĘŇ SČ yĎÆ=âlĲ

: ’obĲŇ ’Ď âlă MymĂę lĎ ‘ĞnĲČ Ç M‘¿ĂwĘ
5 My‘ĳĂrĄmĘ lhăČ qĘ ytĂŇ ’Ň nĲĄWĎ Æ

My‘Vr=M‘w
.d"ydw b"yd ,’"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ytĎ’FŁ xČ ’"s v.18
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: bŇ SĲĄ ’Ą âlă My‘Ăę SĎ rĘÇ=M‘Ă wĘ
yjĳĎJČ NoyăuĎ nĂ BĘ ZxăČ rĘ’Ć 6

: hoĲĎhyĘ ìăŇ xĞBĲČ zĘmĂ =tŇ ’Ć hŇ b¡ĎŇ bĘŇ sĲŁ ’Ğ wĲČ
hŇ dĳĎŇ oê loqă BĘ ‘ČmĂ SĘ lČ Æ 7

: ìŇ ytĲĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ =lJĎ rjĄę sČ lĘ CÇ
ìŇ tĳĆŇ yBĄ No‘ămĘ yêĂ bĘŇ hČ ’Ď Æ hŇ oĎęhyĲĘ 8

: ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ NJ¿Č SĘ mĂ Moqę mĘ CÇ
ySĳĂ pĘŇ nČ My’ăĂ FĎ xČ =M‘Ă PŇ săŁ ’ĹêĲĆ=l’Č 9

: yIĲĎxČ MymăĂ dĎŇ yS¡Ą nĘ ’Č =M‘Ă wĘ
hŇ UĳĎ zĂ Mh¿Ć ydĄŇ yBĲĂ =rSĆ ’Ğ 10

: dŇ xČ èĲŁ hŇ ’Ď lĘ măĎ MnĎę ymĂ ywĲĂÇ
ëŇ lĄę ’Ą yU¿Ă tĚŇ BĘ ynĂ ’Ğ wĲČÆ 11

: ynĂ eĲĄxĎ wĘ ynĂ dăĄŇ jĘ
roSĳ ymĂ bĘŇ hŇ dăĎŇ mĘ ‘ĲĎ ylĂ gĘŇrČÆ 12

: hoĲĎhyĘ ëŇ r¿ĄbĎŇ ’Ğ MylĂęhĄ qĘ mČ BĘ Ç
ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ zk

’rĳĎy’Ă yUăĂ mĂ y‘Ă SĘ yĂwĘÆ yrăĂo’ ű hoąĎhyĘ
: dŇ xĲĎ pĘŇ ’Ć yU¿Ă mĂ yIČęxČ Ç=zo‘mĲĎ ho¿ĎhyĘ

yr¿ĂWĎň BĘ =tŇ ’Ć lkÀŇŁ ’ĹlĲĆ ÈMy‘Ă rĄmĘ ű ylČÄ‘Ď bŇ rąŁ qĘ BĂ 2

: ClpĲĎŇ nĎ wĘ Clă SĘ JĲĎ hŇ UĎ h¡Ą ylĳĂ ybăČŇ yĘ’ĲŁ wĘ yrăČYĎ
yB¿Ă lĂň ’rÀĎyyĂ=âlĲ ÈhnĆxĞmĲČ ű ylČÄ‘Ď hŇ nĆŋxĞêĲČ =M’Ă 3

: xČ TĲĄ obŇ ynăĂ’Ğ tŇ ’Ň ŁzęBĘ Ç hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ ylČ ‘Ď Æ MCqă êĎ =M’Ă
Su¿ĄbČň ’Ğ HtÀĎŇ o’ ÈhoĎhyĘ=tŇ ’Ą mĲĄ yêĂ lĘ ’ăČ SĎ ű tŇ xąČ ’Č 4

yIĳČxČ ymăĄ yĘ=lJĎ hoĎhyĘÆ=tŇ ybĲĄŇ BĘ yêăĂ bĘŇ SĂ
: olĲ kĎŇ yhĲĄ BĘ ru¿ĄbČŇ lĘ C hoĎęhyĘÇ=M‘ČnĲŁ BĘ tŇ oz¿xĞlĲČ

hŇ ‘¿ĎrĎň MoyÀBĘ ÈhJŁ sĚBĘ ű ynĂ nĄÄjĘ YĘ yĂ yJąĂ 5

olĳ hĽ’ĲĎ rtĆŇ săĄ BĘ ynĂ rĄêĂ sĘ yČÆ
: ynĂ mĲĄ mĘ orĲyĘ rCYę BĘ Ç

ht‘w
.’ry‘z +m v.5 .’ry‘z +s v.5 .zk
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6 ytČę obŇ ybĂŇ sĲĘ ybČŋ yĘ’ĲŁ l‘ąČ ySĂÃ ’Ň rŁ MCrÀyĎ hŇ êĎÄ ‘Č wĘ
hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ yxăĄ bĘŇ zĂ olhĽ’ĲĎ bĘŇ Æ hŇ xăĎ BĘ zĘ’Ć wĘ

: hoĲĎhylĲČ hŇ rĎę UĘ zČ’Ğ wĲČÇ hŇ rĎyS¿Ă ’Ď
7 ’rĎę qĘ ’Ć yl¿Ă oq ho¡ĎhyĘ=‘mČ SĘ

: ynĂ nĲĄ‘ĞwĲČ ynĂ e¿ĄxĎ wĘ
8 ynĳĎpĎŇ CSă uĘ BČ yBĂ lĂ Æ rmăČ ’Ď ű ìąŇ lĘ

: SuĲĄbČŇ ’Ğ hoăĎhyĘ ìŇ yn¡ĆjĎ =tŇ ’Ć
9 ÈyeĂ UĆ mĂ ű ìynĆÄjĎ rêĄŋ sĘ êČ =l’Č

tĎŇ yyĳĂhĎ yt¿ĂŇ rĎzĘ‘Ć ìŇ D¿ĆbĘŇ ‘Čň PŇ ’Čę BĘ =TêČ=l’ĲČ
: y‘ĲĂSĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ynĂ bĄę zĘ‘ČêĲČ Ç=l’Č wĘ ynĂ S¿Ą FĘ êĂ =l’ĲČ

10 ynĂ CbĳŇ zĎ‘Ğ yUăĂ ’Ă wĘ ybăĂŇ ’Ď =yJĲĂ
: ynĂ pĲĄŇ sĘ ’Č yĲČ hoăĎhywĲČ

11 ìŇ J¿Ć rĘDČň hoĎęhyĘ ynĂ r¿Ąohą
: yrĲĎrĘoSĲ N‘ČmČę lĘ Ç roSĳ ymĂ xrČ’ăŁ BĘ ynĂ xĄ nĘ CÆ

12 yrĳĎYĎ SpĆŇ năĆBĘ ynĂ nĄêĘ êĂ Æ=l’ĲČ
: smĲĎ xĎ xČ p¿ĄŇ ywĂ rqĆSĆę Ç=ydĄŇ ‘ĲĄ yb¿ĂŇ =CmqĲĎ yJ¿Ă

13 tŇ o’¿ rĘlĂ yêĂ nĘ mČ ’ĹhĲĆ Æ ś’Ăę lĄę CĂęlĂę
: MyIĲĂxČ ZrĆ’ăĆBĘ hoĎęhyĘ=bŇ CTBĲĘ

14 hŇ w¿Ďhň yĘ=l’Ć hŇ CĄę qČ
ìŇ BĳĆ lĂ ZmăĄ ’Ğ yĲČwĘ qzČxĞ Æ
: hoĲĎhyĘ=l’Ć hŇ CĄę qČ wĘÇ

xk dŇ wĂÃdĎŇ lĘ
’rĎę qĘ ’Ć ű hoĎÄhyĘ ìŇ yląĆ’ĄÅ

yeĂ U¿Ć mĂň SrÀČxĹêĲĆ=l’ĲČ ÈyrĂCY
: robĲŇ ydĄŇ rĘoy¿=M‘Ă yêĂ lĘ SČę mĘ nĂ wĘÇ yeĂ UĳĆ mĂ hŇ S¿Ć xĹêĲĆ=NjĆ

2 ìŇ ylĳĆ’Ą y‘ăĂCĘSČ BĘ ynČ CnxĞêĲČ Æ loqă ‘mąČ SĘ
: ìŇ SĲĆ dĘŇ qĎ ryb¿ĂŇ DĘ=l’Ć ydČę yĎÇ y’¿Ă WĘ nĎBĘ

ynkVmt=l’

+d Nm rb y"k Myrps lkb ‘ybrb ’lĄęCl Nkw ,w"Tdb hrsm Nyy‘ : y"k Myrpsb Nkw ‘rlmw ly‘lm dwqn v.13

+w tw’ hrsm Nyy‘ : w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d Nkw dbl hl‘mlm twdwqnh ’ę lĄęCęlę ’"sbw ,xnwm ’lăĄCl
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NwĆ’¿Ď ylĄň‘ĞjÀŁ =M‘Ă wĘ ÈMy‘Ă SĎ rĘ=M‘Ă ynĂ kăĄŇ SĘ mĘ êĂ =l’Č 3

MhĳĆ y‘ĄrĲĄ=M‘Ă MolSĎ Æ yrăĄbĘŇ DĲŁ
: MbĲĎŇ bĎŇ lĘ BĂ hŇ ‘Ďę rĎwĘÇ

Mh¿Ć ylĄňlĘ ‘ČmĲČ ‘ČrÀŁ kĘŇ C ÈMlĎ ‘ĽpĲĎŇ JĘ MhăĆ lĎ =NêĆ 4

MhĳĆ lĎ NêăĄ MhĆ ydĄŇ yĘÆ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ JĘ
: MhĲĆ lĎ MlăĎ CmGĘ bŇ S¡Ą hĎ

hoĎhyĘÆ tŇ ŁQă ‘ĚjĘ =l’Ć CnybĂÃ yĎ âlą yJąĂ 5

wydĳĎŇ yĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =l’Ć wĘ
: MnĲĄbĘŇ yĂ âlă wĘ MsĄę rĘhĆ yĲĆÇ

hoĳĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ 6

: ynĲĎ CnxĞêĲČ loqă ‘mČ SĎ Ç=yJĂ
ÈyeĂ gĂŇmĲĎ C yE¿Ă‘Ě ű hoąĎhyĘ 7

yêĂ rĘz¿Ď‘ĹnĲĆň wĘĲ yBĂę lĂ xT¿Č bĎŇ oBą
: CedĲĆŇ oh’Ğ yr¿ĂyèĂ mĂ CĲ yBĳĂ lĂ zŁl¿ ‘ĞIĲČwČ

omlĳĎ =z‘ĲŁ ho¿ĎhyĘ 8

: ’ChĲ oxă ySĂ mĘ tŇ o‘¡ CSyĘ zo‘ąmĎÅ C
ìŇ UĆę ‘Č=tŇ ’Ć ű hŇ ‘Ď ySąĂ oh 9

ìŇ tĳĆŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć ëŇ r¿ĄbĎŇ C
: MlĲĎ o‘hĲĎ =dŇ ‘Č M’Ąę vĘ nČ wĘÇ M‘¿ĄrĘCĲ

dŇ w¿ĂdĎň lĘ romę zĘmĂ Tk
MylĳĂ ’Ą ynăĄBĘ hoĎhylĲČ Æ CbăŇ hĎ

: z‘ĲŁ wĎ dŇ ob¿Ň JĎ hoĎęhylĲČ Ç Cb¿Ň hĎ
omĳ SĘ dŇ obăŇ JĘ hoĎhylĲČ Æ CbăŇ hĎ 2

: SdĆŇ qĲŁ =tŇ rČdĘŇ hČ BĘ hoĎęhylĲČ Ç Cw¿xĞêĲČSĘ hĲĂ
MyĂU¿ĎhČň =l‘Č hoĎęhyĘ loq¿ 3

My‘ĳĂrĘhĂ dŇ ob¿Ň JĎ hČ =l’ĲĄ
: MyBĲĂ rČ MyĂm¿Č=l‘Č hoĎęhyĘÇ

xČ JĳŁ BČ ho¿ĎhyĘ=loqĲ 4

: rdĲĎŇ hĎ BĲĆ hoĎęhyĘÇ loq¿
lwq
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5 MyzĳĂrĎ’Ğ rbăĄŇ SŁ hoĎhyĘÆ loqă
: NonĲ bĎŇ QĘ hČ yz¿ĄrĘ’Č =tŇ ’Ć hoĎęhyĘÇ rB¿Ą SČ yĘwČ

6 lgĆŇ‘ĳĄ=omJĘ Md¿ĄŇ yqĂ rĘIČwČ
: MymĲĂ ’Ą rĘ=NbĆŇ omă JĘ NŁyęrĘWĂ wĘÇ Non¿bĎŇ lĘ

7 : S’ĲĄ tŇ ob¿Ň hĞlĲČ bŇ YĄę xŁ ho¿ĎhyĘ=loqĲ
8 rBĳĎdĘŇ mĂ lyxăĂ yĎ hoĎhyĘÆ loqă

: SdĲĄŇ qĎ rB¿Č dĘŇ mĂ hoĎęhyĘÇ lyx¿Ă yĎ
9 ÈtolIĎ’Č llăĄ oxyĘ ű hoĎÄhyĘ loqą

tŇ or¿‘Ďň yĘ PŇ ŁWÀ xĹIĲĆwČĲ
: dŇ obĲŇ JĎ rm¿Ą ’Ł oQęJĚ Ç olĳ kĎŇ yhĲĄ bĘŇ C

10 bŇ SĳĎ yĎ lCBă UČ lČ hoĎhyĘÆ
: MlĲĎ o‘lĘ ëŇ lĆ măĆ hoĎęhyĘÇ bŇ SĆ I¿ĄwČ

11 NêĳĄ yĂ oUă ‘ČlĘ z‘¡Ł hŇ oĎęhyĲĘ sŘ4

: MolĲ èĎ bČŇ oUă ‘Č=tŇ ’Ć ëŇ r¡ĄbĎŇ yĘ ű hoĎőhyĘ
l : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ tŇ yĂBăČ hČ tŇ J¡Č nĚxĞ=rySĂ romÃ zĘmĂ
2 ynĂ tĳĎŇ yQĂ dĂŇ yJăĂ hoĎhyĘÆ ìăŇ mĘ mĂ orĲ’Ğ

: ylĲĂ ybăČŇ yĘ’ĲŁ êĎxĘ U¡Č WĂ =âlĲ wĘ
3 yhĳĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ

: ynĂ ’ĲĄ jĎ rĘêĂ wČ ìŇ ylĆę ’Ą Ç yêĂ ‘Ę C¿ČSĂ
4 ySĳĂ pĘŇ nČ lo’ă SĘ =NmĂ tĎŇ ylăĂ ‘ĹhĲĆ hŇ oĎęhyĲĘ

: robĲŇ yd¿rwyřm ynĂ tČę yIĂxĂ Ç
5 wydĳĎŇ ysĂ xĞ hoăĎhylĲČ CrăUĘ zČ

: oSĲ dĘŇ qĎ rkĆŇ zăĄlĘ Cdę ohwĘÇ
6 on¿ oYň rĘBĂ MyIÀĂxČ Èoj’Č BĘ ű ‘gČŇrĆÄ yJąĂ

ykĂŇ BĆę Nyl¿Ă yĎ bŇ rĆ‘ĆBĎ Æ
: hŇ eĲĎrĂ rqĆB¿Ł lČ wĘ

7 ywĳĂlĘ SČ bĘŇ yêĂ rĘmăČ’Ď ynĂ ’Ğ wĲČÆ
Twm’=lb
Nkw yrqw bytk ydĄrĘIĎmĂ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk ydĄrĘoImĂ ’"sb ,yrq ydĂrĘIĎmĂ ,bytk ydĄrĘoImĂ v.4 .l
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: MlĲĎ o‘lĘ ToU¿ ’Ć =lBČ
z‘¿Ł yrĂň rĘhČ lĲĘ hŇ êĎdĘŇ mÀČ‘ĹhĲĆ ÈìnĘ oYĲ rĘBĲĂ hŇ oĎęhyĲĘ 8

: lhĲĎ bĘŇ nĂ ytĂŇ yy¿ĂhĎ ìŇ ynĆę pĎŇ êĎrĘê¿ČsĘ hĂ
’rĳĎqĘ ’Ć hoăĎhyĘ ìŇ ylăĆ ’Ą 9

: NeĲĎxČ tĘŇ ’Ć ynĎę dŇŁ ’Ğ Ç=l’Ć wĘ
tŇ xČ S¿Ď =l’Ćň yêÀĂ dĘŇ rĂBĘ ÈymĂ dĎŇ BĘ ‘YČ B¿Ć =hŇ mČ 10

: ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ dŇ yG¿ĂyČhĞ rpĳĎŇ ‘Ď ì¿Ň dĘŇ oyĲhĞ
ynĂ eĳĄxĎ wĘ ho¿ĎhyĘ=‘mČ SĘ 11

: ylĲĂ rz¿Ą‘Ł =hŇ yĄhĹ hoĎęhyĘÇ
yl¿Ă loxÀ mĎ lĘ ÈydĂŇ jĘ sĘ mĂ êĎkĘŇ păČŇ hĎ 12

: hŇ xĲĎ mĘ WĂ ynĂ r¿ĄEĘ’Č êĘ wĲČ yuĳĂWČ êĎxĘ ê¿ČjĂ
MDĳŁ yĂ âlă wĘ dŇ obŇ kĎŇ Æ ìăŇ rĘUĆ zČyĘ ű N‘ČmąČ lĘ 13

: OĎ dĲĆŇ o’ Ml¿Ď o‘lĘ yhČę Łl’ĹÇ ho¿ĎhyĘ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ ’l

ytĂŇ ysĂ xĎ Æ hoăĎhyĘ ì¡Ň BĘ 2

MlĳĎ o‘lĘ hŇ SĎ obăŇ ’Ą =l’Č
: ynĂ TĲĄ QĘ pČŇ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ BĘ

ynĂ l¿Ą y~Ăň hČ hŇ rÀĎhĄ mĘ ÈìnĘ zĘ’Ď ű ylČÄ’Ą hŇ FąĄ hČ 3

zo‘mĎ Æ=rCYĲ lĘ Ĳ ű ylĂÄ hŇ yąĄhĹ
: ynĂ ‘ĲĄySĂ ohĲ lĘ tŇ odę CYmĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ

hŇ êĎ’ĳĎ ytăĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ C y‘ăĂlĘ sČ =yJĲĂ 4

: ynĂ lĲĄ hĞ nĲČtĘŇ CĲ ynĂ x¿Ą nĘ êĲČ ìę mĘ SĂ Ç N‘Čm¿Č lĘ C
ylĳĂ CnmĘ TăĎ CzÆ tŇ SĆ răĆmĄ ynĂ ’Ąę yYĂ oêĲ 5

: yEĲĂC‘mĲĎ hŇ êĎ’Č Ç=yJĲĂ
yx¿Ă Crň dŇ yqÀĂpĘŇ ’Č ÈìdĘŇ yĲĎBĘ 6

: tŇ mĲĆ ’Ĺ l’ăĄ hoĎęhyĘ yt¿ĂŇ o’ hŇ tĎŇ yd¡ĂŇ jĎ
’wĘSĳĎ =ylĄ bĘŇ hČ Myr¿ĂmĘ èĲŁ hČ ytĂŇ ’Ň nĄęWĎ 7

: yêĂ xĘ TĲĎ BĎ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ynĂę ’Ğ wĲČÇ
ìŇ D¿ĆsĘ xČň BĘ hŇ xĎę mĘ WĘ ’Ć wĘ hŇ lĎ yg¿ĂŇ’Ď 8

rV’
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yyĳĂnĘ ‘Ď=tŇ ’Ć tĎŇ y’Ă rĎÆ rSăĆ ’Ğ
: ySĲĂ pĘŇ nČ tŇ or¿YĎ BĘ êĎ‘Ę dČę yĎÇ

9 bŇ yĳĄo’=dŇ yČBĘ ynĂ êČrĘGČsĘ hĂ Æ âlă wĘ
: ylĲĎ gĘŇrČ bŇ xăĎ rĘUĆ bČŇ êĎdĘŇ m¡Č ‘ĹhĲĆ

10 yl¿Ă rYČň yJąĂ ÈhoĎhyĘ ynĂ e¿ĄxĎ
: ynĲĂ TĘ bĂŇ C yS¿Ă pĘŇ nČ ynĂę y‘Ą s‘Čk¿ČŇ bĘŇ hŇ S¡Ď SĘ ‘ĲĎ

11 ÈyIČxČ NogÃ yĎbĘŇ ClÀ kĎŇ yJąĂ
hŇ x¿Ď nĎň’ĞBĲČ ytÀČŇ onSĘ C

yxĳĂ kŇŁ ynăĂwŁ ‘ĞBĲČ lSăČ JĎ
: CSSĲĄ ‘Ď ym¿Č YĎ ‘ĞwĲČ

12 hŇ jĎÃ rĘxĆ ytĂŇ yyÀĂhĎ yrČÄ rĘYĲŁ =lJĎ mĂ
y‘¿ĎDĎň yĚmĘ lĲĂ dŇ xČ pÀČŇ C Èd’Ł mĘ ű ynČÄkĄŇ SĞ lĲĂ wĘ

: yeĂ UĲĆ mĂ Cd¿Ň dĘŇ nĲĎ ZCxĳ BČ y’¿Č rŁ
13 bŇ QĳĄ mĂ tŇ măĄ JĘ yêĂ xĘ JČ SĘ nĂ Æ

: dŇ bĲĄŇ ’Ł yl¿Ă kĘŇ JĂ ytĂŇ yyĂęhĎ Ç
14 bŇ yb¿ĂŇ iĎň mĂ rogÀŇmĎ ÈMyBĂ rČ tŇ B¿Č DĂ ű yêĂ ‘Ę mČÄ SĎ yJąĂ

ylĳČ ‘Ď dŇ xČ yăČ MdăĎŇ sĘ CĲĎhĂ BĘ
: CmmĲĎ zĎ ySăĂ pĘŇ nČ tŇ xČ q¡ČlĎ

15 hoĳĎhyĘ yêĂ xĘ TăČ bĎŇ ìŇ ylăĆ ‘Ď ű ynąĂ’Ğ wĲČ
: hŇ êĎ’ĲĎ yh¿Č Łl’Ĺ yêĂ rĘmČę ’Ď Ç

16 ytĳĎŇ êŁ ‘Ă ì¿Ň dĘŇ yĲĎBĘ
: ypĲĎŇ dĘŇ rĲŁ mĄ C ybČę yĘo’Ĳ Ç=dŇ IČmĂ ynĂ ląĄ y~ĂÅhČ

17 ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=l‘Č ìŇ ynĆpĎŇ Æ hŇ rĎy’ăĂ hĎ
: ìŇ DĲĆsĘ xČ bĘŇ ynĂ ‘ăĄySĂ oh¡

18 ìŇ ytĳĂŇ ’Ň rĎqĘ yJăĂ hŇ SĎ obĲŇ ’Ą Æ=l’Č hŇ oĎęhyĲĘ
: lo’Ĳ SĘ lĂ Cm¿ DĘyĂ My‘Ăę SĎ rĘÇ CSb¿ŇŁ yĄ

19 rqĆS¿Ď ytĄň pĘŇ WĂ hŇ nĎmĘ lČę ’Ď êĲĄ
qtĎę ‘Ď qyD¿ĂYČ =l‘Č tŇ or¡bĘŇ DĲŁ hČ

: zCbĲŇ wĎ hŇ w¿Ď’ĞgĲČŇBĘ
hm
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ìŇ y’¿ĆrĄň yQĲĂ êĎ nĘ pÀČŇ YĎ =rSĆ ’Ğ ÈìbĘŇ CTĲ =bŇ rĲČ hŇ mąĎ 20

: MdĎŇ ’Ď ynăĄBĘ dŇ gĆŇ nĆę Ç ëŇ BĳĎ MysăĂ xŁ lĲČ êĎlĘ ‘ČjĎ Æ
Sy’¿Ă ysĄň kĘŇ rĚmĲĄ ÈìynĆjĎ rtĆŇ s¿Ą BĘ ű MrąĄyêĂ sĘ êČ 21

: tŇ onĲ SŁ lĘ bŇ yr¿ĂmĄ hŇ JĎę sĚBĘ Mn¿ĄjĘ YĘ êĂ
hoĳĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ 22

: roYĲ mĎ ry‘ăĂBĘ ylĂę Ç oD¿sĘ xČ ’ylĂÅpĘŇ hĂ yJ¿Ă
yzĂępĘŇ xĎ bĘŇ yêĂ rĘmąČ’ĎÅ ű ynąĂ’Ğ wĲČ 23

ìŇ yn¿Ćy‘Ąň dŇ gĆŇ eÀĆmĂ ÈyêĂ zĘrČgĘŇ nĂ
: ìŇ ylĲĆ ’Ą y‘¿ĂCĘSČ BĘ ynČę CnxĞêĲČ loq¿ êĎ‘Ę mČ SĎ Æ NkĄę ’Ď

wyd¿ĎŇ ysĂň xĞ=lJĲĎ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć Cb¿Ň hĹ’ĲĆ 24

hoĳĎhyĘ rYăĄnŁ MynĂ Cm’ĹÆ
: hŇ wĲĎ’ĞgĲČŇ hŇ W¿Ą ‘Ł rtĆŇ yĆęÇ=l‘Č MQ¿Ą SČ mĘ C

MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ ZmăĄ ’Ğ yĲČwĘ CqzĘxĂ Æ 25

: hoĲĎhylĲČ MylĂę xĞ yĲČmĘ hĲČ Ç=lJĎ
lyJ¿Ă WĘ mČň dŇ wĂędĎŇ lĘ bl

: hŇ ’ĲĎ TĎ xĞ yCsă JĘ ‘SČ jĆę =yCWnĲĘ yr¿ĄSĘ ’Č
NwĳŁ ‘Ď olă hoăĎhyĘ bŇ SŋŁ xĘ yČ=âlĲ MdĎę ’Ď =yrĄSĲĘ ’ĲČ 2

: hŇ IĲĎmĂ rĘ oxă CrBĘ Ny’¡ĄwĘ
ymĳĎYĎ ‘Ğ Clă BĎ yêĂ SĘ rČxĹhĲĆ Æ=yJĲĂ 3

: MoIĲhČ =lJĎ ytĂę gĎŇ’ĞSĲČ BĘ Ç
ìŇ d¿ĆŇ yĎň ylČę ‘Ď dŇ B¿Č kĘŇ êĂ ÈhlĎ yĘlČ wĎ MmăĎ oy ű yJąĂ 4

: hŇ lĎ sĲĆ ZyĂqăČ ynĄb¡ŇŁ rĘxČ BĘ yDĳĂSČ lĘ ëŇ j¿Č hĘ nĆ
ytĂŇ yiĂę kĂŇ =âlĲ ynąĂwÅŁ ‘ĞwĲČ ìÃ ‘ĞydÀĂŇ o’ ytĂÄ ’Ň FĎ xČ 5

hoĳĎhylĲČ y‘ČSĎ pĘŇ Æ ylăĄ ‘Ğ hŇ dąĆŇ o’ yêĂ rĘmČę ’Ď
: hŇ lĎ sĲĆ ytăĂŇ ’Ň FĎ xČ Nw¡Ł ‘Ğ tĎŇ ’Ň WąĎ nĎÅ hŇ êĎÄ ’Č wĘ

’Y¿Ł mĘň tŇ ‘ÀĄlĘ ÈìylĆ ’Ą ű dŇ ysĂÄ xĎ =lJĎ lQĄŋjČ tĘŇ yĂ tŇ ’Ň ŁzÃ=l‘Č 6

MyBĳĂ rČ MyĂmăČ PŇ TĆ SĄ lĘ Æ qrČę
: C‘yGĲĂ yČ âlă wylĎę ’Ą Ç

ynĂ r¿Ą~Ę êĂň r~ÀČmĂ ÈylĂ rtĆŇ s¿Ą ű hŇ êąĎ’Č 7
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: hŇ lĎ sĲĆ ynĂ băĄŇ bĘŇ os¡ êĘ TQĳĄ pČŇ ye¿ĄrĽ
8 ëŇ ĳĄltĄŇ Cz¿=ëŇ rĆdĲĆŇ BĘ ìę rĘo’wĲĘ ű ìÄ lĘ yJĲĂ WĘ ’Č

: ynĲĂ y‘Ą ìŇ ylăĆ ‘Ď hŇ Y¡Ď ‘Ğy’ĲĂ
9 Nyb¿ĂŇ hĎň Ny’ąĄ ÈdrĆpĆŇ JĘ sCs¿ JĘ ű CyąhĘ êĲĂ =l’Č

Molĳ bĘŇ lĂ oyădĘŇ ‘Ć NsĆ răĆwĎ=gŇtĆŇ mĲĆ BĘ
: ìŇ ylĲĆ ’Ą bŇ răŁ qĘ lBČę Ç

10 ‘S¿Ď rĎň lĲĎ MybĂę o’kĘŇ mČ MyB¿Ă rČ
: CebĲĆŇ bĘŇ osĲ yĘ dŇ sĆ xĆę Ç hoĳĎhyBĲČ xČ T¿Ą oBhČ wĘ

11 MyqĳĂyDĂYČ ClygĂŇ wĘÆ hoăĎhybĲČŇ Cxŋ mĘ WĂ
: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂ=lJĎ CnynĂę rĘhČ wĘÇ

gl hoĳĎhyBĲČ MyqĂ yDĂYČ Æ Cnă eĘ rĲČ
: hŇ QĲĎ hĂ tĘŇ hŇ w¿Ď’Ň nĎ MyrĂę SĎ yĘlČ Ç

2 roeĳkĂŇ BĘ hoăĎhylĲČ CdăŇ oh
: olĲ =CrUĘ zČ roWę ‘Ď Ç lbĆŇ n¿ĄBĘ

3 SdĳĎŇ xĎ rySăĂ ol¡ =CrySĲĂ
: hŇ ‘ĲĎCrtĘŇ BĂ NGĄę nČ Ç CbŇ yT¿Ă yhĄ

4 hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ rS¿Ď yĎ=yJĲĂ
: hŇ nĲĎ Cm’ĹBĲĆ ChWĄę ‘ĞmĲČ Ç=lkĎŇ wĘ

5 TjĳĎ SĘ mĂ C hŇ qăĎdĎŇ YĘ bŇ hĲĄ ’Ł Æ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ hoĎęhyĘÇ dŇ sĆ x¿Ć

6 CWĳ ‘ĞnĲČ MyĂmăČSĎ hoĎhyĘÆ rbăČŇ dĘŇ BĂ
: M’ĲĎ bĎŇ YĘ =lJĎ wyjĂę Ç xČ Cr¿bĘŇ C

7 MIĳĎhČ ymăĄ dŇ eĄJČ Æ snăĄJŁ
: tŇ omĲ ohêĘ tŇ orăYĎ o’Ĳ BĘ Nt¡ĄŇ nŁ

8 ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hoĎhyĘmĲĄ Æ C’ă rĘyyĲĂ
: lbĲĄŇ tĄŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ CrCgę yĎÇ CeU¿Ć mĂ

9 yhĂ IĳĆwČ rmăČ ’Ď ’Chă yJąĂ
: dŇ mĲŁ ‘ĞIĲČwČĲ hŇ CĎęYĂ Ç=’ChĲ

10 MyĳĂoG tŇ YăČ ‘Ğ ryp¿ĂŇ hĄ hŇ oĎęhyĲĘ
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: MyUĲĂ ‘Č tŇ ob¿Ň SĘ xĘ mČ ’ynĂę hĄ Ç
dŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ MlăĎ o‘lĘ hoĎhyĘÆ tŇ YăČ ‘Ğ 11

: rdĲŇŁ wĎ rdăŇŁ lĘ oBę lĂ Ç tŇ ob¿Ň SĘ xĘ mČ
wyhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=rSĆ ’Ğ yoGhČ Æ yrăĄSĘ ’Č 12

: olĲ hŇ lăĎ xĞ nĲČlĘ rx¡Č BĎ ű M‘Ďő hĎ
hoĳĎhyĘ TyBăĂ hĂ MyĂmČ èĎ mĂ Æ 13

: MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄBĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ ’Ďę rĎÇ
xČ yGĳĂSĘ hĂ oê¿bĘŇ SĂ =NokĲŇ UĘ mĲĂ 14

: ZrĆ’ĲĎ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ l’¡Ć
MBĳĎ lĂ dŇ xČ yăČ rYăĄIŁ hČ 15

: MhĲĆ yWĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ =l’Ć NybĂę UĄ hČ Ç
lyĂxĳĎ=bŇ rĎBĘ ‘SăĎ on ëŇ lĆ UĆ hČ Æ=Ny’ĲĄ 16

: xČ JĲŁ =bŇ rĎBĘ lY¿Ą eĎ yĂ=âlĲ roBę GĂ Ç
hŇ ‘ĳĎCStĘŇ lĂ sCihČ Æ rqĆSăĆ 17

: TQĲĄ mČ yĘ âlă olę yxĄ Ç bŇ r¿Ł bĘŇ C
wy’ĳĎrĄyĘ=l’Ć hoĎhyĘÆ Ny‘ăĄ hŇ eąĄhĂ 18

: oDĲsĘ xČ lĘ Myl¿Ă xĞ yĲČmĘ lĲČ
MSĳĎ pĘŇ nČ tŇ wĆUăĎmĂ ly~ăĂ hČ lĘ 19

: bŇ ‘ĲĎrĎBĲĎ MtĎę oIxČ lĘ CÇ
hoĳĎhylĲČ hŇ tăĎŇ JĘ xĂ CnSĄ pĘŇ nČ Æ 20

: ’ChĲ CneăĄgĂŇmĎ C Cnr¡ĄzĘ‘Ć
CnBĳĄ lĂ xmăČ WĘ yĂ obŇ Æ=yJĲĂ 21

: CnxĘ TĲĎ bĎŇ oSă dĘŇ qĎ MS¡Ą bĘŇ yJąĂ
CnylĳĄ‘Ď hoăĎhyĘ ìăŇ DĘsĘ xČ =yhĲĂ yĘ 22

: ëŇ lĲĎ CnlĘ x¿Č yĂ rSĆę ’ĞJĲČ Ç
dŇ wĂędĎŇ lĘ dl

: ëŇ lĲČ IĄwČ ChSĄę rĘgĲĎŇ yĘwČÇ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ ynăĄpĘŇ lĂ om‘Ę TČ Æ=tŇ ’Ć otăŇ oeSČ BĘ
tŇ ‘ĳĄ=lkĎŇ BĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ kăĎŇ rĞbĲĎŇ ’Ğ 2

: ypĲĂŇ BĘ ot¿Ň QĎ hĂ êĲĘ dŇ ymĂę êĎ Ç
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3 ySĳĂ pĘŇ nČ lQăĄ hČ tĘŇ êĂ hoĎhyBĲČ Æ
: CxmĲĎ WĘ yĂwĘ MywăĂnĎ‘Ğ C‘¡mĘ SĘ yĂ

4 yêĳĂ ’Ă hoăĎhylĲČ Clă DĘGČ
: wDĲĎxĘ yČ omă SĘ hŇ m¡Ď mĘ orĲnĘ C

5 ynĂ nĳĎ‘Ď wĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć yêĂ SĘ răČDĎ
: ynĂ lĲĎ y~Ă hĂ ytČę orCgĲŇmĘ Ç=lJĎ mĂ C

6 CrhĳĎnĎ wĘ wylăĎ ’Ą CTyBăĂ hĂ
: CrjĲĎ xĘ yĆ=l’Č MhĆę ynĄpĘŇ CÇ

7 ‘ČmĳĄ SĎ hoăĎhywĲČ ’rĎqĎ Æ ynăĂ‘Ď hŇ ząĆ
: o‘Ĳ ySĂ ohĲ wytĎę orYĲĎ Ç=lJĎ mĂ C

8 hoĎőhyĘ=ëŇ ’Č lĘ mČ hŇ nąĆxŁ
: MYĲĄ QĘ xČ yĘwČĲ wy’Ďę rĄylĲĂ bŇ ybąĂŇ sĎÅ

9 hoĳĎhyĘ bŇ oTă =yJĂ C’rĘCÆ Cmă ‘ĞTĲČ
: oBĲ =hŇ sĆ xĘ yĆ rbĆŇ GĆęhČ Ç yr¿ĄSĘ ’ĲČ

10 wySĳĎ dŇŁ qĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć C’răyĘ
: wy’ĲĎ rĄylĲĂ rosę xĘ mČ Ç Ny’¿Ą=yJĂ

11 CbŇ ‘ĳĄrĎwĘ CSă rĎ MyrĂypĂŇ JĘ Æ
: bŇ oTĲ =lkĎŇ Cr¿sĘ xĘ yČ=âlĲ hoĎęhyĘÇ yS¿Ą rĘdĲŇŁ wĘ

12 ylĳĂ =C‘mĘ SĂ MynĂ bĎŇ Æ=CkŇ lĲĘ
: MkĲĆŇ dĘŇ UĆ lČ ’Ğ hoĎęhyĘÇ tŇ ’¿Č rĘyĲĂ

13 MyIĳĂxČ ZpăĄŇ xĎ hĲĆ Sy’Ă hĎ Æ=ymĲĂ
: bŇ oTĲ tŇ o’¿ rĘlĂ MymĂę yĎÇ bŇ h¿Ą ’Ł

14 ‘rĳĎmĄ ìăŇ nĘ oSĲ lĘ rYăŁ nĘ
: hŇ mĲĎ rĘmĂ rB¿Ą DČmĂ ìŇ ytĆę pĎŇ WĘ CÇ

15 bŇ oTĳ =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ ‘rĎmĄ Æ rCsă
: ChpĲĄŇ dĘŇ rĲĎwĘ Molă SĎ Su¡ĄBČ

16 MyqĳĂyDĂYČ =l’Ć hoĎhyĘÆ ynăĄy‘Ą
: MtĲĎŇ ‘Ď wĘSČ =l’Ć wynĎę zĘ’Ď wĘÇ

17 ‘rĳĎ yWĄ ‘ăŁ BĘ hoĎhyĘÆ ynăĄjĘ
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: MrĲĎkĘŇ zĂ ZrĆ’ăĆmĄ tŇ yr¡ĂkĘŇ hČ lĘ
‘ČmĳĄ SĎ hoăĎhywĲČ Cqă ‘ĞYĲĎ 18

: MlĲĎ y~Ă hĂ MtĎę orYĲĎ Ç=lJĎ mĂ C
bŇ lĳĄ =yrĄBĘ SĘ nĂ lĘ hoĎhyĘÆ bŇ orăqĎ 19

: ‘Č ySĲĂ oy xČ Cr¿=y’Ą JĘ DČ=tŇ ’Ć wĲĘ
qyDĳĂYČ tŇ o‘ărĎ tŇ oBrČÆ 20

: hoĲĎhyĘ Cel¿Ć y~Ă yČ MQĎę JĚ mĂ CÇ
wytĳĎŇ omYĘ ‘Č=lJĎ rm¿Ą SŁ 21

: hŇ rĎBĲĎ SĘ nĂ âlă hŇ eĎhĄę mĄ Ç tŇ x¿Č ’Č
hŇ ‘ĳĎrĎ ‘SăĎ rĎ tŇ tăĄŇ omêĘ 22

: CmSĲĎ ’Ę yĆ qyDăĂYČ y’¡ĄnĘŁWĲ wĘ
wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ SpĆŇ năĆ hoĎhyĘÆ hŇ dăĆŇ oj 23

: oBĲ Mys¿Ă xŁ hĲČ =lJĲĎ Cmę SĘ ’Ę yĆÇ âl¿ wĘ
ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ hl

ybĳČŇ yrĂyĘ=tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ hŇ băĎŇ yrĂ
: ymĲĎ xĞŁlĲ =tŇ ’Ć MxČę lĘ Ç
hŇ eĳĎYĂ wĘ NgăĄŇmĎ qzăĄxĞhĲČ 2

: ytĲĂŇ rĎzĘ‘ĆBĘ hŇ mĎ Cqę wĘÇ
ypĳĎŇ dĘŇ rĲŁ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ rgŇŁ sĘ CÆ tŇ ynăĂxĞ qrąĄhĎÅ wĘ 3

: ynĂ ’ĲĎ ëŇ t¿ĄŇ ‘ĎSĚ yĲĘ ySĂę pĘŇ nČlĘ Ç rm¿Ł ’Ĺ
yS¿Ă pĘŇ nČň ySÀĄ qĘ bČŇ mĘ ÈCmlĘ JĲĎ yĂwĘ CSbăŇŁ yĄ 4

: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎ ybĄę SĘ xĲŁ Ç CrĳjĘ xĘ yČwĘ roxă ’Ď CgŇiăŁ yĂ
xČ Crĳ=ynĄpĘŇ lĂ Zm¿Ł JĘ CyęhĘ yĲĂ 5

: hŇ xĲĆ oD hoăĎhyĘ ëŇ ’¡Č lĘ mČ C
tŇ ouĳlČ qĘ lČ xĞ wĲČ ëŇ SĆ x¿Ł MJĎę rĘdČŇ =yhĂ yĲĘ 6

: MpĲĎŇ dĘŇ rĲŁ hoĎęhyĘÇ ëŇ ’¿Č lĘ mČ C
MêĳĎSĘ rĂ tŇ xČ SăČ ylĂ Æ=CnmĘ TĲĎ MeăĎxĂ =yJĲĂ 7

: ySĲĂ pĘŇ nČlĘ Cr¿pĘŇ xĲĎ MeĎę xĂ Ç
‘d¿ĎŇ yĄň=âlĲ Èh’Ď oS Ch’ăĄ obŇ êĘ 8
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odĳŇ JĘ lĘ êĂ NmăČ TĎ =rSĆ ’Ğ oêăSĘ rĂwĘ
: HBĲĎ =ljĎ yĲĂ hŇ ’Ďę oSBĘ Ç

9 hoĳĎhyBĲČ lygăĂŇêĎ ySĂ pĘŇ nČ wĘÆ
: otĲŇ ‘Ď CSĲ yBĂ WyWĂ êĎ Ç

10 ìŇ om¿ kĎň ym¿Ă hoĎęhyĘ ÈhnĎrĘmČ ’Ň êŁ ű ytČÄ omYĘ ‘Č lJ¿Ď
CeUĳĆ mĂ qzăĎxĎ mĲĄ ynĂ ‘Ď Æ ly~ăĂ mČ

: olĲ zĘGĲŁ mĂ NoyębĘŇ ’Ć wĘÇ yn¿Ă‘Ď wĘ
11 smĳĎ xĎ ydăĄŇ ‘Ą NCmĲ CqyĘÆ

: ynĂ ClĲ ’Ď SĘ yĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎÇ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ
12 hŇ bĎę oT tŇ xČ ê¿Č hŇ ‘ĎrĎÆ ynĂ Cmă QĘ SČ yĘ

: ySĲĂ pĘŇ nČlĘ lokăŇ SĘ
13 qWĎę ySĂ Cbŋ lĘ MtĎÃ olxĞBĲČ ű ynąĂ’Ğ wĲČ

ySĳĂ pĘŇ nČ Mo~ă bČŇ ytĂŇ yeăĄ‘Ă
: bŇ CSĲ tĎŇ yq¿Ă yxĄ =l‘Č ytĂę QĎ pĂŇ tĘŇ CÇ

14 yêĂ kĘŇ QĳĎ hČ tĘŇ hĂ ylĂ Æ x’ăĎ JĘ ‘ČrăĄJĘ
: ytĂŇ oxĲ SČ rd¿ĄŇ qŁ M’Ąę Ç=lbĆŇ ’ĞJĲČ

15 CpŇ s¿Ď ’Ĺň nĲĆ wĘ CxÀ mĘ WĲĎ Èy‘Ă lĘ YČ bĘŇ C
yêĂ ‘Ę dĳČŇ yĎ âlă wĘ MykĂŇ nĄ Æ ylăČ ‘Ď Cpŋ sĘ ’Ć nĲĆ

: CUdĲĎŇ =âlwĘ C‘¿rĘqĲĎ
16 gŇ o‘ĳmĎ ygăĄŇ ‘ĞlĲČ ypĄŇ nĘ xČ BĘ Æ

: omyeĲĄSĂ ylăČ ‘Ď qr¡Ł xĎ
17 hŇ ’¿Ć rĘêĂň hŇ UÀĎ JČ ÈynĎdŇŁ ’Ğ

MhĳĆ y’Ą èĲŁ mĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ bĎŇ ySăĂ hĎ
: ytĲĂŇ dĎŇ yxĲĂ yĘ MyrĂę ypĂŇ JĘ mĂ Ç

18 bŇ rĳĎ lhăĎ qĎ BĘ ìŇ dĘŇ o’Æ
: OĎ lĲĆ lĘ hĲČ ’Ğ MCYă ‘Ď M‘¡ČBĘ

19 rqĆSĳĆ ybăČŇ yĘ’ĲŁ ylăĂ =CxmĘ WĘ yĂ=l’ĲČ
: NyĂ‘ĲĎ=CYrĘqĘ yĂ MeĎę xĂ Ç y’¿Č nĘŁWĲ

20 CrB¿Ą dČň yĘ MolęSĎ âl¿ yJąĂ
l‘w
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: NCbĲŇ SŁ xĞ yĲČ tŇ omrĘmĂ Ç yr¿ĄbĘŇ DĂ ZrĆ’ĳĆ=y‘ĄgĘŇrĂ l‘¿ČwĘ
Mh¿Ć yjĂň ylČę ‘Ď CbŇ yx¿Ă rĘIČwČ 21

: CnynĲĄy‘Ą hŇ t¿ĎŇ ’ĞrĲĎ x’ĳĎ hĆ ű x’ăĎ hĆ CrmĘ ’ĲĎ Æ
SrĳČxĹêĲĆ=l’ĲČ hoĎhyĘÆ hŇ tĎŇ y’ăĂ rĎ 22

: yeĂ UĲĆ mĂ qx¿Č rĘêĂ =l’Ğ ynĎę dŇŁ ’Ğ Ç
yTĳĂ jĎ SĘ mĂ lĘ hŇ YĎ yqĂ hĎ wĘÆ hŇ rĎy‘ăĂhĎ 23

: ybĲĂŇ yrĂlĘ ynăĎdŇŁ ’Ň wĲČ yh¡Č Łl’Ĺ
yhĎę Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìŇ qĘ dĘŇ YĂ kĘŇ Æ ynĂ TăĄ pĘŇ SĎ 24

: ylĲĂ =CxmĘ WĘ yĂ=l’Č wĘ
CnSĳĄ pĘŇ nČ x’ăĎ hĆ MBĎ lĂ bĘŇ Æ CrămĘ ’Ň yĲŁ =l’Č 25

: ChCnĲ ‘ĞQĲČ BĲĂ Crę mĘ ’Ň yĲŁ Ç=l’Č
ÈwDĎxĘ yČ ű CrÄ jĘ xĘ yČwĘ CSbąŇŁ yĄÅ 26

yt¿ĂŇ ‘Ďň rĲĎ yxÀĄmĄ WĘ
hŇ UĳĎ lĂ kĘŇ C tŇ SĆ b¿ŇŁ =CSBĘ lĘ yĲĂ

: ylĲĎ ‘Ď Myl¿Ă yDĂgĘŇUČ hČ
yq¿ĂdĘŇ YĂň yYÀĄpĄŇ xĞ ÈCxmĘ WĘ yĂwĘ CerăŁ yĎ 27

hoĳĎhyĘ lDăČgĘŇ yĂ dŇ ymĂ tĎŇ Æ CrămĘ ’Ň yĲŁ wĘ
: oDĲbĘŇ ‘Č Molă SĘ ZpĄę xĎ hĲĆ Ç

sŘ5 ìŇ qĳĆdĘŇ YĂ hŇ GăĆhĘ êĆ ynĂ oSlĘ CÆ 28

: ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ êĘ MoIhČ Ç=lJĎ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ hoĎŋhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆlĘ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ wl

yBĳĂ lĂ bŇ rĆqăĆBĘ ‘SĎ rĎlĲĎ Æ ‘SČ jăĆ =M’ĲĚ nĘ 2

: wynĲĎ y‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ MyhĂę Łl’ĹÇ dŇ xČ j¿Č =Ny’ĲĄ
wynĳĎy‘ĄBĘ wylăĎ ’Ą qylăĂ xĹhĲĆ =yJĂ 3

: ’nĲŁ WĘ lĂ onă wŁ ‘Ğ ’Y¡Ł mĘ lĂ
hŇ mĳĎ rĘmĂ C NwĆ’ăĎ wypĂŇ Æ=yrĄbĘŇ DĂ 4

: bŇ yTĲĂ yhĄ lĘ lyJăĂ WĘ hČ lĘ ld¡ČŇ xĎ
ob¿Ň JĎň SĘ mĂ =l‘ĲČ bŇ SęŁ xĘ yČ ű NwĆ’ąĎ 5

bŇ oTĳ =âl ëŇ rĆDăĆ=l‘Č bŇ ~Ą yČtĘŇ yĂÆ
‘r
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: s’ĲĎ mĘ yĂ âlă ‘rĎę Ç
6 ìŇ DĳĆsĘ xČ MyĂmăČèĎ hČ BĘ hoĎhyĘÆ

: MyqĲĂ xĎ SĘ =dŇ ‘Č ìę tĘŇ nĲĎ Cm’ĹÇ
7 l’Ąę =yrĄrĘhĲČ JĲĘ ű ìÄ tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ

hŇ BĳĎ rČ Mohă êĘ ìŇ TĆ jĎ SĘ mĂ Æ
: hoĲĎhyĘ ‘Č ySăĂ otŇ hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ C=MdĲĎŇ ’ąĎ

8 Myh¿Ă Łlň’Ĺ ìę DĘsĘ xČ rq¿ĎIĎ=hŇ mČ
: NCyĲsĎ xĹyĲĆ ìŇ ypĆę nĎJĘ Ç lY¿ĄBĘ MdĳĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ C

9 ìŇ tĳĆŇ yBĄ NSĆ DăĆmĂ NyĚwĘrĘyĂÆ
: MqĲĄSĘ tČŇ ìŇ ynăĆdĎŇ ‘Ğ lxČ n¡Č wĘ

10 MyIĳĂxČ roqă mĘ ìŇ UĘ ‘Ă Æ=yJĲĂ
: ro’Ĳ =hŇ ’Ć rĘnĂ ìę rĘo’Ĳ BĘ Ç

11 ìŇ y‘ĳĆdĘŇ yĲŁ lĘ ìŇ DĘsĘ xČ Æ ëŇ SăŁ mĘ
: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂlĘ ìę tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘÇ

12 hŇ wĳĎ’ĞGĲČ lgĆŇrăĆ ynĂ ’Ą obŇ êĘ Æ=l’Č
: ynĂ dĲĄŇ nĂ êĘ =l’Č My‘Ăę SĎ rĘÇ=dŇ yČwĘ

13 NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ ClpĘŇ nĲĎ Æ MSăĎ
: MCqĲ ClkĘŇ y¿Ď=âlwĘ Cxę DŁ Ç

zl ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ
My‘ĳĂrĄUĘ BČ rx¿Č tĘŇ êĂ =l’Č

: hŇ lĲĎ wĘ‘Č yW¿Ą ‘Ł BĘ ’eĄę qČ êĘ Ç=l’Č
2 ClUĳĎ yĂ hŇ răĎhĄ mĘ ryYĂ xĎ kĲĆŇ Æ yJăĂ

: NClĲ oByĂ ’SĆ DĆę Ç qrĆy¿ĆkĘŇ C
3 bŇ oTĳ =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ hoĎhyBĲČ Æ xTăČ BĘ

: hŇ nĲĎ Cm’Ĺ hŇ ‘¿ĄrĘC ZrĆ’Ćę Ç=NkĎŇ SĘ
4 hoĳĎhyĘ=l‘Č gŇe¿Č‘ČtĘŇ hĂ wĘ

: ìŇ BĲĆ lĂ tŇ Łl¿ ’ĞSĘ mĂ ìę lĘ Ç=NêĆ yĲĂwĘ
5 ìŇ JĳĆ rĘDČ hoăĎhyĘ=l‘Č loGă

: hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ ’Chă wĘ wylĎę ‘Ď Ç xT¿Č bĘŇ C
’yYwhwwww.bibleist.ru
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ìŇ qĳĆdĘŇ YĂ ro’ă kĎŇ ’yYăĂ ohwĘ 6

: MyĂrĲĎhĽ~ĲĎ JČ ìŇ TĆę jĎ SĘ mĂ CÇ
llĄň oxÀ tĘŇ hĂ wĘ ÈhoĎhylĲČ ű MoDą 7

oJĳ rĘDČ xČ ylăĂ YĘ mČ BĘ rxČ tĘŇ êĂ Æ=l’Č ol¿
: tŇ oUĲ zĂmĘ hŇ W¿Ć ‘Ł Sy’Ăę BĘ Ç

hŇ mĳĎ xĄ bŇ zăŁ ‘ĞwĲČ PŇ ’ĲČ mĄ Æ PŇ rĆhăĆ 8

: ‘ČrĲĄhĎ lĘ =ëŇ ’Č rxČę tĘŇ êĂ Ç=l’Č
NCtĳŇ rĄJĎ yĂ My‘Ă rĄmĘ Æ=yJĲĂ 9

: ZrĆ’ĲĎ =CSrĘyyĲĂ hŇ UĎ hăĄ hoĎęhyĘÇ yo¿ĄqwĘ
‘SĳĎ rĎ Ny’ăĄwĘ T‘ČmĘ Æ dŇ o‘ă wĘ 10

: CenĲĆ y’Ą wĘ omă oqmĘ =l‘Č êĎ nĘ n¡ČoBtĘŇ hĂ wĘ
ZrĆ’ĳĎ=CSrĘyyĲĂ Myw¿ĂnĎ‘ĞwĲČ 11

: MolĲ SĎ bŇ r¿Ł =l‘Č Cgę eĘ ‘ČtĘŇ hĂ wĘÇ
qyDĳĂ~Č lČ ‘SĎ rĎÆ MmăĄ zŁ 12

: wyeĲĎSĂ wylăĎ ‘Ď qr¡ĄxŁ wĘ
olĳ =qxČ WĘ yĂ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ 13

: omĲ oy ’b¿ŇŁ yĎ=yJĲĂ hŇ ’Ďę rĎÇ=yJĲĂ
Mê¿ĎSĘ qČň CkÀŇ rĘdĲĎŇ wĘ ÈMy‘Ă SĎ rĘ Cxă tĘŇ jĲĎ ű bŇ rĆxąĆ 14

NoyĳbĘŇ ’Ć wĘ ynăĂ‘Ď lyjĂ hČ lĘ Æ
: ëŇ rĆdĲĎŇ =yrĄSĘ yĂ xČ obę TĘ lĲĂ Ç
MBĳĎ lĂ bĘŇ ’obăŇ êĎ MBĎ rĘxČ Æ 15

: hŇ nĎrĘbĲČŇ èĎ êĂ MtĎę otŇ èĘ qČ wĘÇ
qyDĳĂ~Č lČ T‘ČmĘ Æ=bŇ oT 16

: MyBĲĂ rČ My‘¿ĂSĎ rĘ Nomę hĞmĲĄ Ç
hŇ nĎrĘbĳČŇ èĎ êĂ My‘Ă SĎ rĘÆ tŇ o‘ă orzĘ yJąĂ 17

: hoĲĎhyĘ MyqăĂ yDĂYČ ëŇ m¡Ą oswĘ
MmĳĂ ymĂ tĘŇ ymăĄ yĘ hoĎhyĘÆ ‘ČdăĄŇ oy 18

: hŇ yĲĆhĘ êĲĂ Ml¿Ď o‘lĘ MtĎę lĎ xĞ nĲČ wĘÇ
hŇ ‘ĳĎrĎ tŇ ‘ăĄBĘ CSbŇŁ yĄÆ=âlĲ 19
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: C‘BĲĎ WĘ yĂ NobăŇ ‘ĎrĘ ym¡Ą ybĂŇ C
20 CdŇ bĄę ’Ň yŁ ű My‘ĂÄ SĎ rĘ yJąĂ

MyrĳĂJĎ rqăČyJĂ hoĎhyĘÆ ybăĄŇ yĘ’ĲŁ wĘ
: ClJĲĎ NSăĎ ‘ĎbĲĆŇ Cl¡ JĎ

21 MQĳĄ SČ yĘ âlă wĘ ‘SĎ rĎÆ hŇ oăĆl
: NtĲĄŇ onwĘ N¿Ąnox qyDĂę YČ wĘÇ

22 ZrĆ’ĳĎ CSrĘyyăĂ wykĎŇ rĎbĲŇŁ mĘ Æ yJăĂ
: CtŇ rĲĄJĎ yĂ wylĎę QĎ qĚmĘ CÇ

23 CnnĎę oJ rbĆŇ g¿ĆŇ=ydĄŇ ‘ĞYĘ mĲĂ hoĎhyĘmĲĄ Æ
: ZjĲĎ xĘ yĆ oJ¿ rĘdČŇ wĘ

24 lTĳĎ Cy=âlĲ lj¿Ł yĂ=yJĲĂ
: odĲŇ yĎ ëŇ m¿Ą os hoĎęhyĘÇ=yJĲĂ

25 yêĂ nĘ q¿ČzĎň=MGČ ytĂŇ yyĂęhĎ ű r‘ČnąČ
bŇ zĳĎ‘ĹnĲĆ qyDăĂYČ ytĂŇ y’Ă rĎÆ=âlwĲĘ

: MxĆ lĲĎ =SuĆbČŇ mĘ o‘ę rĘzČwĘÇ
26 hŇ wĳĆlĘ mČ C NăĄnox MoIhČ Æ=lJĎ

: hŇ kĲĎŇ rĎbĘŇ lĂ o‘ę rĘzČwĘÇ
27 bŇ oTę =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ ‘rĎmĄ Æ rCsă

: MlĲĎ o‘lĘ Nk¿ŇŁ SĘ C
28 TjĎę SĘ mĂ bŇ hąĄ ’ÅŁ ű hoĎÄhyĘ yJąĂ

wydĎŇ ysĂ xĞ Æ=tŇ ’Ć bŇ zăŁ ‘ĞyĲČ=âlwĘ
CrmĳĎ SĘ nĂ MlăĎ o‘lĘ

: tŇ rĲĎkĘŇ nĂ My‘ăĂSĎ rĘ ‘rČz¡ĆwĘ
29 ZrĆ’ĳĎ=CSrĘyyĲĂ Myq¿Ă yDĂYČ

: hĎ ylĲĆ ‘Ď dŇ ‘ăČlĎ Cn¡JĘ SĘ yĂwĘ
30 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ hŇ GăĆhĘ yĆ qyDĂYČ Æ=yjĲĂ

: TjĲĎ SĘ mĂ rB¿Ą dČŇ êĘ onę oSlĘ CÇ
31 oBĳ lĂ BĘ wyhăĎ Łl’Ĺ tŇ răČoê

: wyrĲĎSĚ ’Ğ dŇ ‘ăČmĘ tĂŇ âl¡
hpwY
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qyDĳĂ~Č lČ ‘SĎ rĎÆ hŇ păĆŇ oY 32

: otŇ ymĂ hĞlĲČ SuĄę bČŇ mĘ CÇ
odĳŇ yĎbĘŇ CebăĆŇ zĘ‘Č yĲČ=âl hoĎhyĘÆ 33

: oTĲ pĘŇ èĲĎ hĂ BĘ Ce‘Ćę ySĂ rĘyČÇ âl¿ wĘ
oJę rĘDČ rmŋŁ SĘ C ű hoĎÄhyĘ=l’Ć hŇ CąĄqČ 34

ZrĆ’ĳĎ tŇ SĆ răĆlĎ ìŇ mĘ mĂ orĲywĂÆ
: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ r¡ĄJĎ hĂ BĘ

ZyrĳĂ‘Ď ‘SăĎ rĎ ytĂŇ y’Ă rĎÆ 35

: NnĲĎ‘ĞrĲČ xr¿ĎzĘ’Ć JĘ hŇ rĆę ‘ĎtĘŇ mĂ CÇ
CenĳĆy’Ą hŇ eăĄhĂ wĘ rbŇŁ ‘ĞIĲČwĲČÆ 36

: ’YĲĎ mĘ nĂ âlă wĘ ChSĄę qĘ bČŇ ’Ğ wĲĎÇ
rSĳĎ yĎ hŇ ’ăĄ rĘC MêĎ Æ=rmĎ SĘ 37

: MolĲ SĎ Sy’ăĂ lĘ tŇ yr¡ĂxĞ’ĲČ =yJĂ
wDĳĎxĘ yČ CdăŇ mĘ SĘ nĂ My‘Ă SĘ pŇŁ CÆ 38

: hŇ tĎŇ rĲĎkĘŇ nĂ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ yr¡ĂxĞ’ĲČ
hoĳĎhyĘmĲĄ MyqĂ yDĂYČ Æ tŇ ‘ăČCStĘŇ C 39

: hŇ rĲĎYĎ tŇ ‘ăĄBĘ MEĎęC‘mĲĎ Ç
MT¿Ą QĘ pČň yĘwĲČ hoĎęhyĘ Mr¿ĄzĘ‘Ę IČwČĲ 40

M‘ĳĄySĂ oyĲwĘ My‘Ă SĎ rĘmĲĄ Æ MTăĄ QĘ pČŇ yĘ
: obĲŇ Csx¿Ď =yJĂ

: ryJĲĂ zĘhČ lĘ dŇ wăĂdĎŇ lĘ rom¡ zĘmĂ xl

ynĂ xĳĄ ykĂŇ otĲŇ ì¿Ň jĘ YĘ qĆBĘ =l’Č hŇ oĎęhyĲĘ 2

: ynĂ rĲĄiĘ yČtĘŇ ì¿Ň tĘŇ mĲĎ xĞbĲČŇ C
ybĳĂŇ CtŇ xĞ năĂ ìŇ y~ĆxĂ Æ yJăĂ 3

: ìŇ dĲĆŇ yĎ ylăČ ‘Ď tŇ x¡Č nĘ êĂ wČ
ìŇ mĳĆ ‘Ę zČ ynăĄjĘ mĂ yrĂWĎ bĘŇ BĂ Æ MtăŇŁ mĘ =Ny’ĲĄ 4

: ytĲĂŇ ’Ň FĎ xČ yn¿ĄjĘ mĂ ymČę YĎ ‘ĞBĲČ Ç Mol¿ SĎ =Ny’ĲĄ
ySĳĂ ’Ň rŁ CrăbĘŇ ‘ĲĎ ytČŇ nŁ wĲŁ ‘ĞÆ yJăĂ 5

: yeĂ UĲĆ mĂ Cd¿Ň BĘ kĘŇ yĂ dŇ bĄę kĎ Ç ’v¿Ď mČ JĘ
wVy’bh
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6 ytĳĎŇ rŁ CBĲ xČ CumČ nĎ Æ CSy’ăĂ bĘŇ hĂ
: yêĲĂ lĘ CČ’Ă ynĄę jĘ mĂ Ç

7 dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č ytĂŇ xăŁ SČ ytĂŇ ywăĄ‘ĞnĲČ
: yêĂ kĘŇ QĲĎ hĂ rd¿ĄŇ qŁ MoIęhČ Ç=lJĎ

8 hŇ lĳĆ qĘ nĂ C’ă lĘ mĲĎ ylČ sĎ kĘŇ Æ=yJĲĂ
: yrĲĂWĎ bĘŇ BĂ MtęŁ mĘ Ç Ny’¿ĄwĘ

9 dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č ytĂŇ yJăĄdĘŇ nĂ wĘ ytĂŇ ogăŇ CpŇ nĘ
: yBĲĂ lĂ tŇ m¿Č hĞ eĲČmĂ yêĂ gĘŇ’Čę SĎ Ç

10 ytĳĂŇ wĎ’ĞêĲČ =lkĎŇ ì¿Ň DĘgĘŇ nĆ ynĎdŇŁ ’ĲĞ
: hŇ rĎêĲĎ sĘ nĂ =âlĲ ì¿Ň UĘ mĂ ytĂę xĎ nĘ ’Č wĘÇ

11 yxĳĂ kŇŁ ynĂ băČŇ zĎ‘Ğ rxČ rĘxČ sĘ Æ yBăĂ lĂ
: yêĲĂ ’Ă Ny’ăĄ MhĄę Ç=MGČ yn¿Čy‘Ą=ro’wĲĘ

12 CdŇ mĳŁ ‘ĞyĲČ y‘ăĂgĘŇ nĂ dŇ gĆŇ eăĆmĂ y‘Čę rĄwĘ ű ybČÄ hĞ’ĲŁ
: CdŇ mĲĎ ‘Ď qx¿Ł rĎmĲĄ ybČę orqĘ CÇ

13 ySĂę pĘŇ nČ ySĄŋ qĘ bČŇ mĘ ű CSą qĘ nČ yĘwĲČ
tŇ oCĳhČ CrăBĘ DĂ ytĂŇ ‘ĎrĲĎÆ ySăĄ rĘdĲŇŁ wĘ
: CGĲ hĘ yĆ MoI¿hČ =lJĎ tŇ omę rĘmĂ CÇ

14 : wyjĲĂ =xêČpĘŇ yĂ âlă MQĄę’Ă kĘŇ CÇ ‘mĳĎ SĘ ’Ć âl¿ SrĲĄxĄ kĘŇ Æ ynăĂ’Ğ wĲČ
15 ‘ČmĳĄ SŁ =âlĲ rSăĆ ’Ğ Sy’Ă JĘ Æ yhĂę ’ĹwĲĎ

: tŇ oxĲ kĎŇ oêĲ wypĂę BĘ Ç Ny’¿ĄwĘ
16 yêĂ lĘ xĳĎ oh hoăĎhyĘ ìăŇ lĘ =yJĲĂ

: yhĲĎ Łl’Ĺ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ hŇ nĆę ‘ĞtĲČŇ Ç hŇ ê¿Ď’Č
17 ylĳĂ =CxmĘ WĘ yĂ=NjĆ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=yJĲĂ

: ClyDĲĂgĘŇhĂ yl¿Č ‘Ď ylĂę gĘŇrČÇ Tom¿ BĘ
18 NokĳŇ nĎ ‘lČ YăĆ lĘ ynĂ ’Ğ Æ=yJĲĂ

: dŇ ymĲĂ tĎŇ yDăĂgĘŇ nĆ yb¡ĂŇ o’kĘŇ mČ C
19 dŇ yGĳĂ’Č yn¿ĂwŁ ‘Ğ=yJĲĂ

: ytĲĂŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ gŇ’Čę dĘŇ ’Ć Ç
yby’w
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CmYĳĄ ‘Ď MyIăĂxČ ybČŇ yĘ’Ł wĲĘÆ 20

: rqĆSĲĎ y’ăČ nĘŁWĲ CB¡ rČwĘ
hŇ bĳĎŇ oT tŇ xČ êăČ hŇ ‘ĎrĎÆ ymăĄ QĘ SČ mĘ C 21

: bŇ oTĲ =ypwdř r tŇ xČ êăČ ynĂ CnęTĘ WĘ yĂÇ
hoĳĎhyĘ ynĂ b¿ĄŇ zĘ‘ČêĲČ =l’Č 22

: yeĂ UĲĆ mĂ qx¿Č rĘêĂ =l’Č yhČę Łl’ĹÇ
ytĳĂŇ rĎzĘ‘ĆlĘ hŇ SĎ Cx¿ 23

: ytĲĂŇ ‘Ď CSĲ êĘ ynĎę dŇŁ ’Ğ Ç
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ Nwtę ydyl xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ Tl

yn¿ĂoSň lĘ bĂŇ ’oTÀ xĞmĲĄ ÈykČŇ rĎdĘŇ hŇ răĎmĘ SĘ ’ĲĆ yêĂ rĘmČę ’Ď 2

Mosĳ xĘ mČ yp¿ĂŇ lĘ =hŇ rĲĎmĘ SĘ ’Ć
: yDĲĂgĘŇ nĆlĘ ‘SăĎ rĎ dŇ ‘¡Ł BĘ

hŇ IĎmĂ CdŇ Æ yêĂ mĘ lăČ ’ĹnĲĆ 3

bŇ oFĳ mĂ ytĂŇ ySăĄ xĹhĲĆ
: rJĲĎ ‘Ę nĆ yb¿ĂŇ ’Ą kĘŇ C

yBĂę rĘqĂ BĘ ű yBĂÄ lĂ =MxČ 4

S’ĳĄ =r‘ČbĘŇ tĂŇ yg¿ĂŇ ygĂŇhĞBĲČ
: ynĂ oSĲ lĘ BĂ yêĂ rĘBČę DĂÇ

y~Ăę qĂ ű hoĎÄhyĘ ynĂ ‘ąĄydĂÅohĲ 5

’yhĳĂ =hŇ mČ ymăČ yĎ tŇ DăČmĂ C
: ynĂ ’ĲĎ ld¿ĄŇ xĎ =hŇ mĆ hŇ ‘Ďę dĘŇ ’ĲĄ Ç

ymČę yĎ hŇ êĎtąČŇ nĎÅ ű tŇ oxÄ pĎŇ TĘ hŇ eąĄhĂ 6

ìŇ DĳĆgĘŇ nĆ NyĂ’ăČkĘŇ yDăĂlĘ xĆ wĘ
: hŇ lĎ sĲĆ bŇ ~¿Ď nĂ MdĎę ’Ď Ç=lJĎ lbĆŇ h¿Ć =lJĲĎ ëŇ ’¿Č

Sy’Ăę =ëŇ QĆ hČ tĘŇ yĲĂ ű MlĆ YąĆBĘ =ëŇ ’Č 7

NCyĳmĎ hĹyĲĆ lbĆŇ h¿Ć =ëŇ ’Č
: MpĲĎŇ sĘ ’ĲŁ =ymĂ ‘d¿ČŇ yĄ=âlwĘĲ rBęŁ YĘ yĂÇ

ynĳĎdŇŁ ’Ğ ytĂŇ yCăĂuĂ =hŇ mČ hŇ êăĎ ‘Č wĘ 8

ytlxwt
.yrq =ypĂ dĘrĎ ,bytk =ypĂ odrĘ v.21 .xl
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: ’yhĲĂ ìăŇ lĘ yêĂę lĘ xČ oêĲ Ç
9 ynĂ lĳĄ y~Ă hČ y‘¿ČSĎ jĘ =lJĎ mĂ

: ynĂ mĲĄ yWĂ êĘ =l’Č lbĎę nĎ Ç tŇ j¿Č rĘxĆ
10 yjĳĂ =xêČpĘŇ ’Ć âlă yêĂ mĘ lČ ’ĹnĲĆ Æ

: tĎŇ yWĲĂ ‘Ď hŇ êăĎ’Č yJ¡Ă
11 ìŇ ‘ĳĆgĘŇ nĂ ylăČ ‘ĎmĲĄ rsăĄ hĎ

: ytĂŇ ylĲĂ kĎŇ ynăĂ’Ğ ìę dĘŇ yĲĎÇ tŇ r¿ČgĘŇêĂ mĂ
12 Sy’Ăę êĎrĘiČŋ yĂ ű NwÄŁ ‘Ď=l‘Č tŇ oxą kĎÅ otŇ BĘ Ĳ

odĳŇ CmxĞ S‘ăĎJĎ smĆ êăĆ wČ
: hŇ lĎ sĲĆ MdăĎŇ ’Ď =lJĎ lbĆŇ h¡Ć ëŇ ’ąČ

13 hoĎÃhyĘ ű ytĂÄ QĎ pĂŇ tĘŇ hŇ ‘¿ĎmĘ SĲĂ
ÈhnĎ yzĂ’ĞhĲČ ű ytĂÄ ‘Ď wĘSČ wĘ

Sr¿ČxĹêĲĆň =l’ĲČ ytĂę ‘ĎmĘ DĂ=l’ĲĆ
ëŇ UĳĎ ‘Ă ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rgăĄŇ yJąĂ

: ytĲĎŇ obŇ ’Ğ=lkĎŇ JĘ bŇ SĎę oêÇ
14 hŇ gĎŇ ylĳĂ bĘŇ ’Č wĘ yeĂ UăĆ mĂ ‘SăČ hĎ

: yeĂ nĲĆ y’Ą wĘ ëŇ ăĄl’Ą MrĆT¡ĆBĘ
m : romĲ zĘmĂ dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ Ç
2 hoĳĎhyĘ ytĂŇ yCăĂqĂ hŇ CăŁ qČ

: ytĲĂŇ ‘Ď wĘSČ ‘m¿Č SĘ IĂwČ ylČę ’Ą Ç TI¿ĄwČ
3 Nw¿ĄIĎňhČ TyFÀĂ mĂ ÈNo’SĎ roB¿ mĂ ű ynĂ ląĄ‘ĞIĲČwČ

: yrĲĎSĚ ’Ğ N¿ĄnoJ ylČę gĘŇrČ ‘lČ s¿Ć =l‘Č MqĆ I¡ĎwČ
4 Cnyh¿ĄŁlň’Ň lĲĄ hŇ QÀĎ hĂ êĘ ÈSdĎŇ xĎ ryS¿Ă ű ypĂÄ BĘ NêĄŋ IĂwČ

: hoĲĎhyBĲČ Cxę TĘ bĘŇ yĂwĘÇ C’rĳĎyyĂwĘ MyBăĂ rČ C’ă rĘyĂ
5 oxĳ TČ bĘŇ mĂ hoĎhyĘÆ MWăĎ =rSĆ ’Ğ rbĆŇ GĆęhČ yrĄSĲĘ ’¿Č

: bŇ zĲĎkĎŇ yT¿Ą WĎ wĘ MybĂę hĎ rĘÇ=l’Ć hŇ n¿ĎpĎŇ =âlwĲĘ
6 ÈyhČŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű hŇ êąĎ’Č ű tĎ yWĂÄ ‘Ď tŇ oBą rČ

Cnyl¿Ą ’Ąň ìŇ ytĆę bŇŁ SĘ xĘ mČ C ìŇ yt¿ĆŇ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ
hŇ rĎBĳĄdČŇ ’Ğ wĲČ hŇ dĎŇ yG¿Ă’Č ìŇ ylĆę ’Ą ëŇ rŋŁ ‘Ğ ű Ny’ąĄ
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: rjĲĄ iČ mĂ Cmę YĘ ‘ĲĎÇ
êĎYĘ pČę xĎ =âlĲ ű hŇ xĎÄ nĘ mĂ C xbČŇ ząĆ 7

yQĳĂ tĎŇ yrăĂJĎ MyĂnČ zĘ’Ď Æ
: êĎlĘ ’ĲĎ SĎ âlă hŇ ’Ďę TĎ xĞ wĲČÇ hŇ l¿Ď o‘

ytĂŇ ’Ň bĳĎŇ =hŇ eĄhĂ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ z’ăĎ 8

: ylĲĎ ‘Ď bŇ Ct¿Ň JĎ rpĆŇ sĄę Ç=tŇ QČ gĂŇmĘ BĂ
yêĂ YĘ pĳĎŇ xĎ yhăČ Łl’Ĺ ìăŇ nĘ oYĲ rĘ=tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ 9

: y‘ĲĎmĄ ëŇ otăŇ BĘ ìę tĘŇ rĲĎotŇ wĘÇ
bŇ rĎę lhąĎ qĎÅBĘ ű qdĆŇ YĆÄ yêĂ rĘvąČ BĂ 10

’lĳĎ kĘŇ ’Ć âlă ytČŇ pĎŇ WĘ Æ hŇ eăĄhĂ
: êĎ‘Ę dĲĎŇ yĎ hŇ ê¿Ď’Č hoĎęhyĘÇ

yBĂę lĂ ëŇ otŋ BĘ ű ytĂŇ yiĂÄ kĂŇ =âlĲ ìŋ tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ 11

yêĂ rĘmĳĎ’Ď ìăŇ tĘŇ ‘ĲĎCStĘŇ C ìăŇ tĘŇ nĲĎ Cm’Ĺ
: bŇ rĲĎ lh¿Ď qĎ lĘ ìę êĘ mĂ ’Ğ wĲČÇ ì¿Ň DĘsĘ xČ yêĂ dĘŇ x¿Č kĂŇ =âlĲ

yeĂ UĳĆ mĂ ìŇ ymăĆ xĞrĲČ ’lăĎ kĘŇ tĂŇ =âlĲ hoĎęhyĘ hŇ êąĎ’Č 12

: ynĂ CrĲ~Ę yĂ dŇ ym¿Ă êĎ ìę êĘ mĂ ’Ğ wĲČÇ ì¿Ň DĘsĘ xČ
rjĎę sĘ mĂ Ny’Ąŋ =dŇ ‘Č tŇ o‘Ã rĎ ű ylČÄ‘Ď=Cp¿Ň pĘŇ ’ĲĎ yJąĂ 13

tŇ o’ĳ rĘlĂ yêĂ lĘ kăŇŁ yĎ=âlĲ wĘ ytČŇ nŁ wĲŁ ‘ĞÆ ynĂ CgăŇ yvĂ hĂ
ySĂę ’Ň rŁ Ç tŇ or¿‘ĞvĲČ mĂ Cm¿ YĘ ‘ĲĎ

: ynĂ bĲĎŇ zĎ‘Ğ yB¿Ă lĂ wĘ
ynĂ lĳĄ y~Ă hČ lĘ hoĎhyĘÆ hŇ YăĄrĘ 14

: hŇ SĎ CxĲ ytĂŇ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ hoĎęhyĘÇ
Ht¿ĎŇ ojň sĘ lĂ ySĂę pĘŇ nČ yS¿Ą qĘ bČŇ mĘ ÈdxČ yČ ű CrÄ jĘ xĘ yČwĘ CSbąŇŁ yĄÅ 15

: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎ yYĄę pĄŇ xĞ Ç Cmĳ lĘ JĲĎ yĂwĘ rox’Ď Æ CgŇiăŁ yĂ
MêĳĎSĘ BĎ bŇ qĆ‘ăĄ=l‘Č CUSĲŁ yĎÆ 16

: x’ĲĎ hĆ ű x’¿Ď hĆ ylĂę Ç Myr¿ĂmĘ ’ĲŁ hĎ
ìŇ yS¿Ć qĘ bČň mĘ =lJĲĎ ìę BĘ ű CxÄ mĘ WĘ yĂwĘ CWyWąĂ yĎÅ 17

: ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ êĘ ybĄę hĞ’ĲŁ Ç hoĳĎhyĘ lDăČgĘŇ yĂ dŇ ymĂ tĎŇ Æ CrămĘ ’Ň yĲŁ
ÈNoybĘŇ ’Ć wĘ ynăĂ‘Ď ű ynąĂ’Ğ wĲČ 18
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yl¿Ă bŇ SĎň xĞ yĲČ ynÀĎdŇŁ ’Ğ
hŇ êĎ’ĳČ yTăĂ lĘ pČŇ mĘ C ytăĂŇ rĎzĘ‘Ć

: rxĲČ ’Č êĘ =l’Č yhČę Łl’ĹÇ
’m : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ

2 lDĳĎ=l’Ć lyJăĂ WĘ mČ yrĄSĘ ’Č Æ
: hoĲĎhyĘ ChT¿Ą QĘ mČ yĲĘ hŇ ‘Ďę rĎÇ Moy¿BĘ

3 ChIĄxČ ywĲĂÆ ChrăĄmĘ SĘ yĂ ű hoąĎhyĘ
ZrĆ’ĳĎBĎ rVă ’ř y

: wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ SpĆŇ năĆBĘ ChnĄęêĘ êĂ Ç=l’ĲČ wĘ
4 ywĳĎDĘ WrĆ‘ăĆ=l‘Č CedĆŇ ‘ĎsĘ yĂÆ hŇ oĎęhyĲĘ

: oyĲlĘ xĎ bĘŇ êĎkĘŇ p¿ČŇ hĎ obę JĎ SĘ mĂ Ç=lJĎ
5 ynĂ eĳĄxĎ hoăĎhyĘ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=ynĂ ’ĲĞ

: ëŇ lĲĎ ytĂŇ ’Ň T¿Ď xĎ =yJĲĂ ySĂę pĘŇ nČ Ç hŇ ’¿Ď pĎŇ rĘ
6 ylĳĂ ‘răČ CrămĘ ’Ň yĲŁ ybČę yĘo’Ĳ

: omĲ SĘ dŇ b¿ČŇ ’Ď wĘ tŇ Cmę yĎÇ yt¿ČŇ mĎ
7 rBĄę dČŇ yĘ ’wĘSąĎ ű tŇ o’Ä rĘlĂ ’BąĎ =M’Ă wĘ

olĳ NwĆ’¿Ď=ZBĎ qĘ yĲĂ oBę lĂ
: rBĲĄ dČŇ yĘ ZCxă lČ ’Y¡Ą yĄ

8 y’ĳĎnĘŁWĲ =lJĎ CSxĞlĲČ tĘŇ yĲĂÆ ylăČ ‘Ď dŇ xČ yČę
: ylĲĂ hŇ ‘ăĎrĎ Cb¡Ň SĘ xĘ yČ ű ylČő‘Ď

9 oBĳ qCYă yĎ l‘Č IČlĂ BĘ Æ=rbČŇ DĲĘ
: MCqĲ lĎ PŇ ys¿Ă oy=âlĲ bŇ kČę SĎ Ç rS¿Ć ’Ğ wĲČ

10 ob¡Ň yêĂ xĘ TăČ BĎ =rSĆ ’Ğ ű ymĂÄ olSĘ Sy’ąĂ =MGČ
: bŇ qĲĄ‘Ď ylăČ ‘Ď lyD¡ĂgĘŇhĂ ymĳĂ xĘ lČ lkăĄŇ o’

11 ynĂ mĳĄ yqĂ hĞ wĲČ ynĂ e¿ĄxĎ hoĎęhyĘ hŇ êąĎ’Č wĘ
: MhĲĆ lĎ hŇ m¿Ď QĘ SČ ’Ğ wĲČ

12 yBĳĂ êĎYĘ păČŇ xĎ =yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ tŇ ’Ň zăŁ BĘ
: ylĲĎ ‘Ď ybăĂŇ yĘ’ĲŁ ‘Č yr¡ĂyĎ=âlĲ yJąĂ
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962 Mylht 41:13—42:9

yBĳĂ êĎkĘŇ măČ êĎ yUĂ tĚŇ BĘ Æ ynĂę ’Ğ wĲČ 13

: MlĲĎ o‘lĘ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ ynĂ b¡ĄŇ y~Ă êČ wČ
sŘ6 l’Ąę rĎWĘ yĂ yhąĄŁlÅ’Ĺ ű hoĎÄhyĘ ëŇ CrąBĎÅ 14

MlĎę o‘hĲĎ dŇ ‘¿ČwĘ MlĎ o‘hĲĎ mĲĄ Æ
: NmĲĄ ’Ď wĘ ű Nm¿Ą ’ĎÅ

ynV rps

: xrČqĲŁ =ynĄbĘŇ lĂ lyJ¿Ă WĘ mČ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ bm

MyĂmĳĎ=yqĄ ypĲĂŇ ’Ğ=l‘Č gŇr¿Ł ‘ĞêĲČ lIĎę’Č JĘ 2

: MyhĲĂ Łl’Ĺ ìŇ ylăĆ ’Ą gŇr¡Ł ‘ĞtĲČŇ ySĂÄ pĘŇ nČ NJąĄ
yx¿Ď l’ÀĄ lĘ ÈMyhĂ Łl’Ň lĲĄ ű ySĂÄ pĘŇ nČ hŇ ’Ďŋ mĘ YĲĎ 3

: MyhĲĂ Łl’Ĺ ynăĄjĘ hŇ ’Ćę rĎ’ĲĄ wĘÇ ’obĳŇ ’Ď yt¿ČŇ mĎ
hŇ lĎ yĘlĳĎ wĎ MmăĎ oy MxĆ lĆ Æ ytăĂŇ ‘ĎmĘ dĂŇ yQĂŋ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ 4

: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ hŇ I¿Ą’Č MoIęhČ Ç=lJĎ yl¿Č ’Ą rm¿Ł ’ĹBĲĆ
ySĂę pĘŇ nČ ű ylČÄ‘Ď hŇ kĎŋ jĘ SĘ ’Ć wĘ ű hŇ rĎÄ JĘ zĘ’Ć hŇ QĆ ’ąĄ 5

Myh¿Ă Łlň’Ĺ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č MDĄę DČ’Ć ÈëiĎ BČ ű rbÄŁ ‘Ĺ’ĲĆ yJąĂ
: gŇgĲĄŇ ox Nom¿ hĎ hŇ dĎę otŇ wĘ hŇ e¿ĎrĂ=loqĲ BĘ

yl¿Ď ‘Ďň ymÀĂ hĹêĲĆ wČ ÈySĂ pĘŇ nČ ű yxĂÄ xĞ oêŋ SĘ êĂ =hŇ mČ 6

: wynĲĎjĎ tŇ o‘¿ CSyĘ CedĆę o’ dŇ o‘¿=yJĂ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ ylĂ yxăĂ oh
xx¿Ď oêň SĘ tĂŇ ySÀĂ pĘŇ nČ ÈylČ ‘Ď yhČę Łl’ĲĹ 7

NDĳĄrĘyČ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇ rĘJĎ zĘ’Ć Æ NJĄę =l‘Č
: r‘ĲĎYĘ mĂ rh¿Č mĄ MynĂę omrĘxĆ wĘÇ

ìŇ yrĳĆoeYĂ loqă lĘ ’rĄoqÆ Mohă êĘ =l’Ć =MohĲ êĘ 8

: CrbĲĎŇ ‘Ď yl¿Č ‘Ď ìŇ yQĆę gČŇ wĘÇ ìŇ yr¿ĆBĎ SĘ mĂ =lJĲĎ
oDę sĘ xČ ű hoĎÄhyĘ hŇ CĆŋYČ yĘ ű MmąĎ oy 9

yUĳĂ ‘Ă hŇ răŁ ySĂ hŇ lĎ yĘQČ bČŇ CÆ
: yIĲĎxČ l’ăĄ lĘ hŇ QĎę pĂŇ êĘ Ç
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10 ynĂ ê¿ĎxĘ kČň SĘ hŇ mÀĎ lĎ Èy‘Ă lĘ sČ l’¿Ą lĘ ű hŇ rąĎmĘ o’Ĳ
: bŇ yĲĄo’ ZxČ lăČ BĘ ëŇ lĄę ’Ą rd¿ĄŇ qŁ =hŇ UĎ lĲĎ

11 yrĳĎrĘoYĲ ynĂ Cp¿Ň rĘxĲĄ ytČę omYĘ ‘ČBĲĘ ű xYČ rąĆBĘ
: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ hŇ I¿Ą’Č MoIęhČ Ç=lJĎ yl¿Č ’Ą Mr¿ĎmĘ ’Ď BĘ

12 yl¿Ď ‘Ďň ymÀĂ hĹêĲĆ=hŇ mČ CĲ ÈySĂ pĘŇ nČ ű yxĂÄ xĞ oêŋ SĘ êĂ =hŇ mČ
CedĳĆŇ o’ dŇ o‘ă=yJĂ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ ylĂ yxăĂ oh

: yhĲĎ Łl’Ň wĲĄ ynČę jĎ Ç tŇ ‘¿Ł CSyĘ
gm dŇ ysĳĂ xĎ =âlĲ yoG¿mĂ ybĂę yrĂ hŇ bąĎŇ yrĂÅ wĘ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ ynĂ TąĄ pĘŇ SĎ

: ynĂ TĲĄ QĘ pČŇ tĘŇ hŇ lăĎ wĘ‘Č wĘ hŇ m¡Ď rĘmĂ =Sy’Ă mąĄ
2 ynĂ ê¿ĎxĘ nČň zĘ hŇ mÀĎ lĎ ÈyEĂC‘mĲĎ yhăĄŁl’Ĺ ű hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ

: bŇ yĲĄo’ ZxČ lăČ BĘ ëŇ QĄęhČ tĘŇ ’Ć rd¿ĄŇ qŁ =hŇ UĎ lĲĎ
3 ynĂ Cxĳ nĘ yČ hŇ UĎ hăĄ ìŇ êĘ mĂ ’Ğ wĲČÆ ìăŇ rĘo’Ĳ =xlČ SĘ

: ìŇ ytĲĆŇ onJĘ SĘ mĲĂ =l’Ć wĘ ìę SĘ dĘŇ qĎ Ç=rhĲČ =l’Ć ynĂ C’¿ ybĂŇ yĘ
4 MyhĂę Łl’Ĺ xBČŋ zĘmĂ =l’Ć ű hŇ ’Ď obąŇ ’Ď wĘ

yl¿Ă yGĂň tŇ xÀČ mĘ WĂ È l’Ą =l’Ć
: yhĲĎ Łl’Ĺ Myh¿Ă Łl’Ĺ roeękĂŇ bĘŇ ì¿Ň dĘŇ o’Ĳ wĘ

5 yl¿Ď ‘Ďň ymÀĂ hĹêĲĆ=hŇ mČ CĲ ÈySĂ pĘŇ nČ ű yxĂÄ xĞ oêŋ SĘ êĂ =hŇ mČ
CedĳĆŇ o’ dŇ o‘ă=yJĂ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ ylĂ yxăĂ oh

: yhĲĎ Łl’Ň wĲĄ ynČę jĎ Ç tŇ ‘¿Ł CSyĘ
dm : lyJĲĂ WĘ mČ xrČqŋŁ =ynĄbĘŇ lĂ xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ

2 Cn‘Ę mČę SĎ CnynĄŋ zĘ’Ď BĘ ű MyhąĂ Łl’Ĺ
CnlĳĎ =CrjĘ sĂ Cnyt¿ĄŇ obŇ ’Ğ

: MdĆŇ qĲĆ ymĄ yBăĂ MhĆę ymĄ ybĲĂŇ Ç êĎlĘ ‘¿ČjĎ l‘Čj¿Ł
3 M‘ĳĄFĎ êĂ wČ êĎSĘ rČohÆ MyăĂoG ìÃ dĘŇ yĲĎ ű hŇ êąĎ’Č

: MxĲĄ QĘ SČ êĘ wĲČ MyUĂę ’ĚlĘ Ç ‘r¿ČêĎ
4 ZrĆ’Ďę =CSrĘyĲĎ MBĎÃ rĘxČ bĘŇ âlÀ yJąĂ

omQ¿Ď hŇ ‘Ďň ySÀĂ oh=âlĲ ÈM‘Ď orzĘC
: MtĲĎŇ yYĂ rĘ yJăĂ ìŇ ynĆę jĎ ro’¿ wĘ ìŇ ‘ĞorĲzĘCÆ ìăŇ nĘ ymĲĂ yĘ=yJĲĂ

5 MyhĳĂ Łl’Ĺ yJăĂ lĘ mČ ’Chă =hŇ êĎ’Č
hwY
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: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ tŇ o‘¿ CSyĘ hŇ CĄęYČ Ç
xČ GĳĄnČ nĘ CnyrăĄYĎ ìŇ BĘ Æ 6

: CnymĲĄ qĎ sCb¿Ň nĎ ìę mĘ SĂ BĘ Ç
xTĳĎ bĘŇ ’Ć yêăĂ SĘ qČ bĘŇ âlă yJąĂ 7

: ynĂ ‘ĲĄySĂ otĲŇ âlă yBĂę rĘxČ wĘÇ
CnyrĳĄ~Ď mĂ CnêĎ‘Ę SČ ohĲ Æ yJăĂ 8

: tĎŇ oSĲ ybĂŇ hĹ Cny’¿ĄnĘ WČ mĘ C
MoIĳhČ =lkĎŇ CnlăĘ QČ hĂ MyhĂ Łl’Ň BĲĄ Æ 9

: hŇ lĎ sĲĆ hŇ dăĆŇ on Ml¡Ď o‘lĘ ű ìő mĘ SĂ wĘ
CnmĳĄ ylĂ kĘŇ êČ wČ êĎxĘ nČ zĎÆ=PŇ ’Č 10

: CnytĲĄŇ o’bĘŇ YĂ BĘ ’YĄę tĄ Ç=âlĲ wĘ
rYĳĎ=yeĂ mĂ rox’Ď Æ CnbăĄŇ ySĂ êĘ 11

: omlĲĎ CsSăĎ Cny’Ąę nĘ WČ mĘ CÇ
lkĳĎŇ ’ĞmĲČ N’Ň YăŁ JĘ CnnĄêĘ êĂ Æ 12

: CntĲĎŇ yrĂzĲĄ MyĂęoGbČŇ CÇ
Nohĳ =âlĲ bĘŇ ì¿Ň UĘ ‘Č=rJĲŁ mĘ êĂ 13

: MhĲĆ yrĄyxĲĂ mĘ BĂ tĎŇ yBĂę rĂÇ=âlĲ wĘ
CnynĳĄkĄŇ SĘ lĂ hŇ jĎ rĘxĆ Æ CnmăĄ yWĂ êĘ 14

: CnytĲĄŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ lĂ slĆ qĆę wĎÇ gŇ‘Čl¿Č
MyĳĂoGBČ lSĎ mĎ Æ CnmăĄ yWĂ êĘ 15

: MyUĲĂ ’ĚlĘ BĲČ S’Ň ręŁ Ç=dŇ onĲ mĘ
yDĳĂgĘŇ nĆ ytăĂŇ UĎ lĂ JĘ MoIhČ Æ=lJĎ 16

: ynĂ tĘŇ iĲĎ JĂ ynăČjĎ tŇ SĆ b¡ŇŁ C
PŇ DĳĄgČŇmĘ C PŇ răĄxĎ mĘ loumĂ Æ 17

: MuĲĄnČtĘŇ mĂ C bŇ yĄęo’Ç yn¿ĄjĘ mĂ
ìŇ CnĳxĞkĲČŇ SĘ âlă wĘ CntĘŇ ’Č BĎ Æ tŇ ’Ň zăŁ =lJĎ 18

: ìŇ tĲĆŇ yrĂbĘŇ BĂ CnrĘuČę SĂ Ç=âlĲ wĘ
CnBĳĄ lĂ roxă ’Ď gŇ osă nĎ=âlĲ 19

: ìŇ xĲĆ rĘ’Ď ye¿ĂmĂ CnyrĄę SĚ ’Ğ Tê¿Ą wČ
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20 MyeĳĂêČ Moqă mĘ BĂ CntĎŇ yJĂ dĂŇ Æ yJăĂ
: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ bĘŇ CnylăĄ ‘Ď sk¡ČŇ êĘ wČ

21 CnyhĳĄŁl’Ĺ MSăĄ CnxĘ kČŇ SĎ Æ=M’Ă
: rzĲĎ l’ăĄ lĘ CnyjĄę JČ Ç Wr¿Ł pĘŇ eĂ wČ

22 tŇ ’Ň zĳŁ =rqĎ xĞ yĲČ MyhĂ Łl’ĹÆ âlă hĞ
: bŇ lĲĄ tŇ om¿ lĚ ‘ĞêĲČ ‘ČdĄę yŁ Ç ’Ch¿ =yJĂ

23 MoIĳhČ =lkĎŇ CngĘŇrăČhŁ ìŇ ylĆ ‘Ď Æ=yJĲĂ
: hŇ xĲĎ bĘŇ TĂ N’Ň YăŁ JĘ CnbĘŇ SČę xĘ nĆ Ç

24 ynĳĎdŇŁ ’Ğ ű NS¿Č ytĂŇ hŇ UĎ l¡Ď ű hŇ rĎC‘ą
: xYČ nĲĆlĎ xn¿Č zĘêĂ =l’Č hŇ YĎ yqĂę hĎ Ç

25 ryêĳĂ sĘ tČŇ ìŇ yn¿ĆpĎŇ =hŇ UĎ lĲĎ
: CnYĲĄxĞlĲČ wĲĘ CnyăĄnĘ ‘Ď xJ¡Č SĘ êĂ

26 CnSĳĄ pĘŇ nČ rpăĎŇ ‘ĎlĲĆ hŇ xĎ SăĎ yJąĂ
: CnnĲĄTĘ BĂ ZrĆ’ăĎlĎ hŇ q¡ĎbĘŇ DĲĎ

27 CnQĳĎ hŇ tĎŇ răĎzĘ‘Ć hŇ mĲĎ CqÆ
: ìŇ DĲĆsĘ xČ N‘ČmăČ lĘ CndĄę pĘŇ CÇ

hm : tŇ dĲŇŁ ydĂŇ yĘ rySăĂ lyJĂę WĘ mČ Ç xrČqĳŁ =ynĄbĘŇ lĂ MyeĂ SČ SĲŁ Æ=l‘Č xČ ~ăĄ nČmĘ lĲČ
2 bŇ oTę rbąĎŇ DĎÅ ű yBĂÄ lĂ SxąČ rĎÅ

ëŇ lĆ mĳĆ lĘ yWăČ ‘ĞmĲČ ynĂ ’Ď Æ rmăĄ ’Ł
: ryhĲĂ mĎ rpĄŋ os ű T‘ąĄ ynĂę oSlĘ Ç

3 MdĎę ’Ď ynĄŋBĘ mĂ tĎŇ ypĂÃ yĎpĘŇ yĎ
ìŇ ytĳĆŇ otŇ pĘŇ WĘ BĘ NxĄ Æ qYČ Chă

: MlĲĎ o‘lĘ MyhăĂ Łl’Ĺ ì¡Ň kĘŇ rČBĲĄ NJąĄ =l‘Č
4 roBĳ GĂ ëŇ răĄyĎ=l‘Č ìăŇ BĘ rĘxČ =rogĲŇxĞ

: ìŇ rĲĆdĎŇ hĞ wĲČ ìę dĘŇ ohĲ Ç
5 bŇ kČę rĘ xlČŋYĘ ű ìÄ rĘdĎŋ hĞ wĲČ

qdĆŇ YĳĆ=hŇ wĎnĘ ‘Č wĘ tŇ mĆ ’ĹÆ=rbČŇ DĘ=l‘ĲČ
: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ tŇ o’ă rĎonĲ ì¡Ň rĘotĲŇ wĘ

6 Clĳ jĘ yĂ ìŇ yêăĆxĘ êČ MyUĂ ‘Č Æ Myn¿ĂCnňSĘ ìŇ y~Ćę xĂ
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: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yb¿ĄŇ yĘo’Ĳ bŇ lĄęBĘ Ç
dŇ ‘ĳĆwĎ MlăĎ o‘ MyhĂ Łl’ĹÆ ìăŇ ’ĞsĘ JĂ 7

: ìŇ tĲĆŇ CkŇ lĘ mČ TbĆŇ SăĄ rSęŁ ymĂ Ç TbĆŇ S¿Ą
‘SČ r¿Ć ’nĎňWĘ êĂ wČ ÈqdĆŇ ~Ć êĎbĘŇ hăČ ’Ď 8

ìŇ yhĆŁl’ĹÆ MyhăĂ Łl’Ĺ ìÃ xĞSĲĎ mĘ ű NJąĄ =l‘Č
: ìŇ yrĲĆbĄŇ xĞmĲĄ NoWę WĎ NmĆ S¿Ć

ìŇ ytĳĆŇ dŇŁ gĘŇBĂ =lJĎ tŇ o‘yYĂ qĘ Æ tŇ olă hĎ ’Ğ wĲČ=rmŁ 9

: ìŇ CxĲ UĘ WĂ ye¿ĂmĂ NSĄę Ç ylĄ kĘŇ yh¿Ą =NmĂ
ìŇ ytĳĆŇ oruĘ yĂBĘ MykĂŇ lĎ mĘ Æ tŇ onăBĘ 10

: rypĲĂŇ o’ MtĆŇ kăĆŇ BĘ ìę nĘ ymĲĂ ylĂ Ç lg¿ČŇSĄ hŇ b¿ĎŇ ~Ę nĂ
ëŇ ĳĄnzĘ’Ď yFăĂ hČ wĘ y’Ă rĘCÆ tŇ băČŇ =y‘Ă mĘ SĂ 11

: ëŇ ybĲĂŇ ’Ď tŇ yb¿ĄŇ C ëŇ UĄę ‘Č Ç yx¿Ă kĘŇ SĂ wĘ
ëŇ ĳĄypĘŇ yĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ w’ăĎ tĘŇ yĂwĘ 12

: olĲ =ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ ëŇ yĂnČę dŇŁ ’Ğ Ç ’Ch¿ =yJĂ
hŇ xĎ nĘ mĂ BĘ Æ ű rYÄŁ =tŇ bĲČŇ C 13

: M‘ĲĎ yrĄySăĂ ‘Ğ CQęxČ yĘ ëŇ yĂn¿ČjĎ
hŇ mĎ ynĳĂjĘ ëŇ lĆ măĆ =tŇ bČŇ hŇ DăĎCbŇ JĘ =lJĎ 14

: HSĲĎ CbŇ lĘ bŇ hăĎ zĎ tŇ oY¡ BĘ SĘ UĂ mĲĂ
ëŇ lĆ U¿Ć lČň lbÀČŇ Cê ÈtomqĎ rĘlĂ 15

: ëŇ lĲĎ tŇ o’ă bĎŇ Cm¡ hĎ ytĳĆŇ o‘rĲĄ hĎ yrĆxĞ’ĲČ Æ tŇ olă CtŇ BĘ
lygĳĂŇ wĎ tŇ xăŁ mĎ WĘ BĂ hŇ nĎlĘ bČŇ Cê¡ 16

: ëŇ lĆ mĲĆ lkČŇ yhăĄ BĘ hŇ nĎ y’Ćę bŇŁ êĘ Ç
ìŇ ynĳĆbĎŇ CyăhĘ yĲĂ ìŇ ytĆŇ bŇŁ ’Ğ Æ tŇ xČ êăČ 17

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ MyrĂę WĎ lĘ Ç omt¿ĄŇ ySĂ êĘ
rdĳŇŁ wĎ rDăŁ =lkĎŇ BĘ ìŇ mĘ SĂ Æ hŇ rĎyJăĂ zĘ’Č 18

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď ‘Ł lĘ ìŇ dĚę ohyĘÇ MyU¿Ă ‘Č NJ¿Ą =l‘Č
: rySĲĂ tŇ om¿ lĎ ‘Ğ=l‘ĲČ xrČqĳŁ =ynĄbĘŇ lĂ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ wm

z‘ĳŁ wĎ hŇ săĆ xĞmĲČ CnlĎ Æ MyhăĂ Łl’Ĺ 2

: dŇ ’ĲŁ mĘ ’Y¿Ď mĘ nĂ tŇ orę YĎ bĘŇ Ç hŇ r¿ĎzĘ‘Ć
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3 ZrĆ’ĳĎ rymăĂ hĎ BĘ ’rĎynĂ Æ=âl NJăĄ =l‘Č
: MyUĲĂ yČ bŇ lăĄ BĘ MyrĂę hĎ Ç Tom¿ bĘŇ C

4 wymĳĎymĄ CrămĘ xĘ yĆ Cmă hĹyĲĆ
: hŇ lĎ sĲĆ otăŇ wĎ’ĞgĲČŇBĘ Myr¡ĂhĎ =CSĲ ‘ĞrĘyĲĂ

5 MyhĳĂ Łl’Ĺ=ry‘ĲĂ Cx¿ UĘ WČ yĘ wygĎę lĎ jĘ rhĎę nĎ
: NoyĲlĘ ‘Ć yn¿ĄJĘ SĘ mĂ SdęŁ qĘ Ç

6 ToUĳ êĂ =lBČ HBĎ rĘqĂ BĘ Æ MyhăĂ Łl’Ĺ
: rqĆBĲŁ tŇ on¿pĘŇ lĂ MyhĂę Łl’ĹÇ hĎ r¿ĆzĘ‘Ę yČ

7 tŇ okĳŇ lĎ mĘ mČ CTmăĎ MyĂog¡Ň Cmă hĎ
: ZrĆ’ĲĎ gŇ Cm¿ êĎ olę oqBĘ Ç Nt¿ČŇ nĎ

8 CnUĳĎ ‘Ă tŇ o’ă bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
: hŇ lĎ sĲĆ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ yh¡ĄŁl’Ĺ CnlĎ Ç=bŇ GĲĎWĘ mĂ

9 hoĳĎhyĘ tŇ olă ‘ĞpĘŇ mĂ CzxĞ Æ=CkŇ lĲĘ
: ZrĆ’ĲĎ BĎ tŇ oUă SČ MW¡Ď =rSĆ ’Ğ

10 ZrĆ’¿ĎhĎň hŇ YÀĄqĘ =dŇ ‘Č ÈtomxĎ lĘ mĂ tŇ yB¿Ă SĘ mČ
tŇ ynĳĂxĞ Z~ăĄqĂ wĘ rBĄ SČ yĘÆ tŇ SĆ qăĆ

: S’ĲĄ BĎ PŇ r¿Ł WĘ yĂ tŇ olę gĎŇ‘ĞÇ
11 MyhĳĂ Łl’Ĺ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ =yJĂ C‘dĘŇ CÆ Cjă rĘhČ

: ZrĆ’ĲĎ BĎ MCr¿’Ď MyĂęoGBČ Ç MCr¿’Ď
12 CnUĳĎ ‘Ă tŇ o’ă bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ

: hŇ lĎ sĲĆ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ yh¡ĄŁl’Ĺ CnlĎ Ç=bŇ GĲĎWĘ mĂ
zm : romĲ zĘmĂ xrČqŋŁ =ynĄbĘŇ lĂ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ

2 PŇ kĳĎŇ =C‘qĘ êĂ MyUĂ ‘ČhĲĎ Æ=lJĲĎ
: hŇ eĲĎrĂ loqă BĘ MyhĂę Łl’Ň lĲĄ Ç C‘yr¿ĂhĎ

3 ’rĳĎon NoyălĘ ‘Ć hoăĎhyĘ=yJĲĂ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ =l‘Č lodŇ GĎ Ç ëŇ lĆ m¿Ć

4 CnyêĳĄxĘ êČ MyUăĂ ‘Č rBăĄ dĘŇ yČ
: CnylĲĄ gĘŇrČ tŇ xČ êăČ MyUĂę ’ĚlĘ CÇ

5 CntĳĄŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Cnl¿Ď =rxČ bĘŇ yĂ
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: hŇ lĎ sĲĆ bŇ hăĄ ’Ď =rSĆ ’Ğ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ No’Ä GĘ tŇ ’¿Ć
hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ BĂ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ lăĎ ‘Ď 6

: rpĲĎŇ oS loqă BĘ hoĎęhyĘÇ
CrUĳĄzČ MyhăĂ Łl’Ĺ CrăUĘ zČ 7

: CrUĲĄ zČ CnJăĄ lĘ mČ lĘ Cr¡UĘ zČ
MyhĂę Łl’Ĺ ZrĆ’¿ĎhĎ =lJĎ ëŇ lĆ m¡Ć yJąĂ 8

: lyJĲĂ WĘ mČ Cr¿UĘ zČ
MyĳĂoG=l‘Č MyhĂ Łl’ĹÆ ëŇ ăČlmĎ 9

: oSĲ dĘŇ qĎ ’iĄŋ JĂ =l‘Č ű bŇ SąČ yĎ MyhĂę Łl’ĹÇ
CpŇ sĎę ’ĹnĲĆ ű MyUĂÄ ‘Č ybąĄŇ ydĂÅnĘ 10

Mh¿Ď rĎň bĘŇ ’Č yhÀĄŁl’Ĺ ÈM‘Č
ZrĆ’Ćę =yeĄgĂŇmĲĎ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ yJăĂ

: hŇ lĲĎ ‘ĞnĲČ dŇ ’ăŁ mĘ
: xrČqĲŁ =ynĄbĘŇ lĂ romzĘmĂ Ç ryS¿Ă xm

dŇ ’ĳŁ mĘ lQăĎ hĚ mĘ C hoăĎhyĘ lodąŇ GĎÅ 2

: oSĲ dĘŇ qĎ =rhČ CnyhĄę Łl’ĹÇ ry‘¿ĂBĘ
ZrĆ’¿ĎhĎň =lJĎ WoWÀ mĘ ÈPon hŇ p¿ĄŇ yĘ 3

NopĳŇ YĎ ytăĄŇ JĘ rĘyČ NoIYĂ Æ=rhČ
: bŇ rĲĎ ëŇ lĆ măĆ tŇ yČęrĘqĂ Ç

hĎ ytĆę onmĘ rĘ’Č BĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ 4

: bŇ GĲĎWĘ mĂ lĘ ‘d¿ČŇ on
CdĳŇ ‘ĞonĲ MykĂŇ lĎ UĘ hČ Æ hŇ eăĄhĂ =yJĲĂ 5

: wDĲĎxĘ yČ Cr¿bĘŇ ‘ĲĎ
ChmĳĎ êĎ NJăĄ C’rĎÆ hŇ UĎ hăĄ 6

: CzjĲĎ xĘ nĆ Cl¿ hĞbĘŇ nĂ
MSĳĎ MtČŇ zăĎxĎ ’Ğ hŇ dĎŇ ‘ĎrĘÆ 7

: hŇ dĎŇ lĲĄ oIJČ lyxĂę Ç
MydĳĂŇ qĎ xČ Cr¿BĘ 8

: SySĲĂ rĘêČ tŇ oI¿nĂ ’Ľ rBĄę SČ êĘ Ç
rV’k
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9 Cny’Ăę rĎ NJąĄ ű Cn‘Ę mČÄ SĎ rSąĆ ’ĞJĲČ
CnyhĳĄŁl’Ĺ ry‘ăĂBĘ tŇ o’bĎŇ YĘ Æ=hoĲĎhyĘ ry‘ăĂBĘ

: hŇ lĎ sĲĆ MlăĎ o‘=dŇ ‘Č hĎ n¡ĆnĘ okĲŇ yĘ MyhąĂ ŁlÅ’Ĺ
10 ìŇ DĳĆsĘ xČ MyhăĂ Łl’Ĺ CnyUăĂ DĂ

: ìŇ lĲĆ kĎŇ yhĲĄ bŇ rĆqĆę BĘ Ç
11 ìŇ tĘŇ QĲĎ hĂ êĘ Æ NJăĄ MyhĂę Łl’Ĺ ìąŇ mĘ SĂ JĘ

ZrĆ’ĳĆ=ywĄYĘ qČ =l‘Č
: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ qdĆŇ YĆę Ç

12 NoIęYĂ =rhČ ű xmąČ WĘ yĂ
hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ onăBĘ hŇ nĎlĘ gĄŇêĎ Æ

: ìŇ yTĲĆ jĎ SĘ mĂ N‘ČmČę lĘ Ç
13 hĎ CpĳŇ yuĂ hČ wĘ NoIYĂ Æ CBsăŁ

: hĎ ylĲĆ DĎgĘŇmĂ Crę pĘŇ sĂ Ç
14 hŇ lĎę yxĄ lĲĘ ű MkĆÄ BĘ lĂ CtŇ ySąĂ

hĎ ytĳĆŇ onmĘ rĘ’Č Cg¿ŇiĘ jČ
: NorĲxĞ’ĲČ rodăŇ lĘ Crę jĘ sČ êĘ Ç N‘Čm¿Č lĘ

15 dŇ ‘ĳĆwĎ MlăĎ o‘ CnyhĄŁl’ĹÆ MyhăĂ Łl’Ĺ ű hŇ zĆÄ yJąĂ
: tŇ CmĲ =l‘Č CngăĄŇhĞ nĲČ yĘ ’Ch¡

Tm : romĲ zĘmĂ xrČqŋŁ =ynĄbĘŇ lĂ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ
2 MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ tŇ ’Ň zŁ Æ=C‘mĘ SĂ

: dŇ lĆ xĲĎ ybĄŇ SĘ y¿Ł =lJĎ CnyzĂę’ĞhĲČ Ç
3 Sy’ĳĂ =ynĄBĘ =MGČ MdĎŇ ’Ď Æ ynăĄBĘ =MGČ

: NoyĲbĘŇ ’Ć wĘ ryS¿Ă ‘Ď dŇ xČ yČęÇ
4 tŇ omĳ kĘŇ xĎ rBăĄ dČŇ yĘ yjĂ Æ

: tŇ onĲ CbŇ tĘŇ yBăĂ lĂ tŇ Cg¡ŇhĎ wĘ
5 ynĳĂzĘ’Ď lSăĎ mĎ lĘ hŇ FăĆ ’Č

: ytĂŇ dĎŇ yxĲĂ roeę kĂŇ BĘ Ç xê¿ČpĘŇ ’Ć
6 ‘rĳĎ ymĄ yBăĂ ’rĎy’Ă Æ hŇ UĎ lăĎ

: ynĂ BĲĄ CsyĘ ybăČŇ qĄ‘Ğ Nw¡Ł ‘Ğ
MyxTbh
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MlĳĎ yxĄ =l‘Č Myx¿Ă TĘ BĲŁ hČ 7

: ClQĲĎ hČ tĘŇ yĂ MrĎę SĘ ‘Ď Ç bŇ r¿Ł bĘŇ C
Sy’ĳĂ hŇ DăĆpĘŇ yĂ hŇ dăŇŁ pĎŇ =âlĲ x’Ďę 8

: orĲpĘŇ JĎ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ Nê¡Ą yĂ=âlĲ
MSĎę pĘŇ nČ Noy¿dĘŇ jĂ rqČ yĄwĘÆ 9

: MlĲĎ o‘lĘ ld¿ČŇ xĎ wĘ
xYČ nĳĆlĎ dŇ o‘¿=yxĂ ywĲĂ 10

: tŇ xČ èĲĎ hČ hŇ ’ăĆ rĘyĂ âl¡
CtŇ Cmę yĎ MymąĂ kĎÅ xĞ ű hŇ ’ĆÄ rĘyĂ yJąĂ 11

CdŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ r‘ČbăČŇ wĎ lysăĂ JĘ dŇ xČ yąČ
: MlĲĎ yxĄ MyrăĂxĄ ’ĞlĲČ Cb¡Ň zĘ‘ĲĎwĘ
MlĎę o‘lĲĘ ű omyêĄÄ BĎ MBąĎ rĘqĂ 12

rdĳŇŁ wĎ rdăŇŁ lĘ MtĎŇ nŁ JĘ SĘ mĂ Æ
: tŇ omĲ dĎŇ ’Ğ ylăĄ ‘Ğ MtĎę omSĘ bĂ Ç C’¿ rĘqĲĎ

NylĳĂ yĎ=lBČ rqĎ yBĂ Æ MdăĎŇ ’Ď wĘ 13

: CmĲ dĘŇ nĂ tŇ omă hĄ BĘ JČ lS¡Č mĘ nĂ
omlĳĎ lsĆ JăĄ MJĎ rĘdČŇ Æ hŇ zăĆ 14

: hŇ lĎ sĲĆ CYă rĘyĂ Mh¡Ć ypĂŇ BĘ ű MhĆő yrĄxĞ’ĲČ wĘ
M‘¿ĄrĘyĂň tŇ wĆmąĎ ÈCêSČ lo’ă SĘ lĲĂ ű N’Ň ~ąŁ JČ 15

rqĆBęŁ lČ ű MyrĂÄ SĎ yĘ MbąĎŇ CDÅrĘIĂwČ
: olĲ lb¿ĚŇ EĘmĂ lo’ę SĘ tŇ oQ¿ bČŇ lĘ MryYř wÆ

lo’ĳ SĘ =dŇ IČmĲĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ DăĆpĘŇ yĂ MyhĂę Łl’Ĺ=ëŇ ’Č 16

: hŇ lĎ sĲĆ ynĂ xăĄ uĎ yĂ yJ¡Ă
Sy’ĳĂ rSăĂ ‘ĞyĲČ=yJĂ ’rĎyêĂ Æ=l’Č 17

: otĲŇ yBĄ dŇ obăŇ JĘ hŇ BĆ rĘyĂÇ=yJĲĂ
lJĳŁ hČ xuăČyĂ otŇ ombĘŇ Æ âlă yJąĂ 18

: odĲŇ obŇ JĘ wyrăĎxĞ’ĲČ dŇ r¡ĄyĄ=âlĲ
sŘ7 ëŇ rĳĄbĎŇ yĘ wyIăĎxČ BĘ oSpĘŇ nČ Æ=yJĲĂ 19

Kdwyw
.r"tw ‘"t ,’"yd ,w"d Nkw yrqw bytk MrĎCYwĘ ’"sb ,yrq MrĎCYwĘ ,bytk MrĎyYĂ wĘ v.15 .Tm
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: ëŇ lĲĎ bŇ yT¿Ă ytĄŇ =yJĲĂ ìŇ dĚę oywĘÇ
20 wytĳĎŇ obŇ ’Ğ roDă=dŇ ‘Č ’obŇ êĎ Æ

: ro’Ĳ =C’rĘyĂ âlă xYČ nĄę Ç=dŇ ‘Č
21 NybĳĂŇ yĎ âlă wĘ rqĎ yBĂ Æ MdăĎŇ ’Ď

: CmĲ dĘŇ nĂ tŇ omă hĄ BĘ JČ lS¡Č mĘ nĂ
n PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ romę zĘmĂ

ZrĆ’ĳĎ=’rĎqĘ IĂwČ rB¿Ć DĂ hŇ oĎęhyĲĘ MyhĂÃ Łl’Ĺ ű l’ąĄ
: o’Ĳ bŇŁ mĘ =dŇ ‘Č SmĆ SĆę Ç=xrČzĘUĂ mĂ

2 : ‘Č ypĲĂŇ oh Myh¿Ă Łl’Ĺ ypĂŇ Łyę=llČ kĘŇ mĂ NoI¿~Ă mĂ
3 Sr¿ČxĹyĲĆň=l’Č wĲĘ CnyhĄę Łl’Ĺ ’b¿ŇŁ yąĎ

lkĳĄŇ ’Ň êŁ wyn¿ĎpĎŇ lĘ =S’ĲĄ
: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ r¿Ď‘ĞWĘ nĂ wybĎę ybĂŇ sĘ CÇ

4 l‘ĳĎmĄ MyĂmăČèĎ hČ =l’Ć ’răĎqĘ yĂ
: oUĲ ‘Č Nyd¿ĂŇ lĎ ZrĆ’Ďę hĎ Ç=l’Ć wĘ

5 ydĳĎŇ ysĂ xĞ yl¿Ă =CpŇ sĘ ’Ă
: xbČŇ zĲĎ=ylĄ ‘Ğ ytăĂŇ yrĂbĘŇ yt¡ĄŇ rĘJĲŁ

6 oqĳdĘŇ YĂ MyĂmăČSĎ CdŇ yGăĂIČwČ
: hŇ lĎ sĲĆ ’Chă Tp¡ĄŇ SŁ ű MyhĂő Łl’Ĺ=yJĲĂ

7 hŇ rĎBĄę dČŇ ’Ğ wĲČ ű yUĂÄ ‘Č hŇ ‘ąĎmĘ SĂ
ëŇ BĳĎ hŇ dĎŇ y‘ăĂ’Ď wĘ l’Ą rĎWĘ yĂÆ

: ykĂŇ nĲŁ ’Ď ìŇ yhăĆŁl’Ĺ Myh¡Ă Łl’Ĺ
8 ìŇ xĳĆ ykĂŇ o’Ĳ ìŇ yxĆ bĎŇ zĘ Æ=l‘Č âlă

: dŇ ymĲĂ tĎŇ yDăĂgĘŇ nĆlĘ ìŇ yt¡ĆŇ Łlo‘Ĳ wĘ
9 rpĳĎŇ ìăŇ tĘŇ yBĲĄ mĂ xuăČ’Ć =âlĲ

: MydĲĂŇ Cê‘Č ìŇ ytĆę ’Ł lĘ kĘŇ UĂ mĂ Ç
10 r‘ČyĳĎ=otŇ yĘxĲČ =lkĎŇ yl¿Ă =yJĂ

: PŇ lĆ ’ĲĎ =yrĄrĘhĲČ BĘ tŇ omę hĄ BĘ Ç
11 MyrĳĂhĎ PŇ o‘ă=lJĎ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ

: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă ydČę WĎ Ç zyz¿ĂwĘ
b‘r’=M’
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ëŇ ĳĎl rmČ ’ăŁ =âl bŇ ‘ČrĘ’Ć Æ=M’Ă 12

: HâĲĎ lmĘ C lbĄę tĄ Ç yl¿Ă =yJĂ
MyrĳĂyBĂ ’Č rWăČ BĘ lkČŇ o’hĲČ Æ 13

: hŇ êĲĆSĘ ’Ć MydăĂŇ Cê‘Č Md¡ČŇ wĘ
hŇ dĳĎŇ oê MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ xbăČŇ zĘ 14

: ìŇ yrĲĆdĎŇ nĘ NoyălĘ ‘ĆlĘ MQ¡Ą SČ wĘ
hŇ rĳĎYĎ MoyăBĘ ynĂ ’Ą rĎqĘ CÆ 15

: ynĂ dĲĄŇ BĘ kČŇ tĘŇ C ìę YĘ QĆ xČ ’Ğ Ç
MyhĂę Łl’Ĺ rmąČ ’ĎÅ ű ‘SĎÄ rĎląĎ wĘ 16

yuĳĎxĚ rjăĄsČ lĘ ìŇ QĘ Æ=hŇ mČ
: ìŇ ypĲĂŇ =ylĄ ‘Ğ ytăĂŇ yrĂbĘŇ ’v¡Ď êĂ wČ

rsĳĎCm tĎŇ ’Ň năĄWĎ hŇ êĎ’Č wĘÆ 17

: ìŇ yrĲĆxĞ’ĲČ yrăČbĎŇ DĘ ëŇ ¡ĄlSĘ êČ wČ
oUĳ ‘Ă ZrĆêăĂ wČ bŇ eĎgČŇ Æ tĎŇ y’ăĂ rĎ=M’Ă 18

: ìŇ qĲĆlĘ xĆ MypăĂŇ ’ĞnĲĎmĘ M‘¡ĂwĘ
hŇ ‘ĳĎrĎbĘŇ êĎxĘ lăČ SĎ ìŇ yjĂ Æ 19

: hŇ mĲĎ rĘmĂ dŇ ym¿Ă YĘ êČ ìę nĘ oSĲ lĘ CÇ
rBĳĄdČŇ tĘŇ ìŇ yxăĂ ’Ď BĘ bŇ SĄ êĄ Æ 20

: ypĂŇ DĲŁ =NêĆêĲĂ ìę UĘ ’Ă Ç=NbĲĆŇ BĘ
yêĂ SĘ rČę xĹhĲĆ wĘĲ ű tĎ yWĂÄ ‘Ď hŇ QĆ ’ąĄ 21

ìŇ omĳ kĎŇ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ =tŇ oyhĲĹ tĎŇ yUĂę DĂ
: ìŇ ynĲĆy‘ĄlĘ hŇ kăĎŇ rĘ‘Ć’ĲĆ wĘ ì¡Ň xĞ ykĲĂŇ o’
HČ olĳ ’Ĺ yxăĄ kĘŇ SĲŁ tŇ ’Ň zŁ Æ ’năĎ=CnyBĲĂ 22

: ly~ĲĂ mČ Ny’ăĄwĘ PŇ ręŁ TĘ ’Ć Ç=NjĆ
ynĂ nĘ d¿ĎŇ BĘ kČň yĲĘ hŇ dĎę oê xČ b¿ĄŇ zŁ 23

: MyhĲĂ Łl’Ĺ ‘SČ yăĄBĘ Ce’Ćę rĘ’Č Ç ëŇ rĆDĳĆ MW¿Ď wĘ
’ybĳĂŇ eĎhČ NtăĎŇ nĎ wylĎ ’Ą Æ=’obŇ BĲĘ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ ’n, 2

: ‘bČŇ SĲĎ =tŇ BČ =l’Ć ’BĎę Ç=rSĆ ’ĞJĲČ
ìŇ DĳĆsĘ xČ JĘ MyhăĂ Łl’Ĺ ynĂ eăĄxĎ 3
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: y‘ĲĎSĎ pĘŇ hŇ xăĄ mĘ ìŇ ymĆę xĞrĲČÇ bŇ r¿Ł JĘ
4 ynĳĂwŁ ‘ĞmĲĄ ynĂ săĄ BĘ JČ hŇ BĄ rĘhČ

: ynĂ rĲĄhĞTĲČ yt¿ĂŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ C
5 ‘dĳĎŇ ’Ą ynăĂ’Ğ y‘ČSĎ pĘŇ Æ=yJĲĂ

: dŇ ymĲĂ tĎŇ yDăĂgĘŇ nĆ yt¡ĂŇ ’Ň FĎ xČ wĘ
6 ÈytĂŇ ’Ň TĎ xĎ ű ìÄ DĘbČŇ lĘ ìąŇ lĘ

ytĂŇ yW¿Ă ‘Ďň ìŇ ynĆę y‘ĄBĘ ‘r¿ČhĎ wĘ
ìŇ rĆę bĘŇ dĎŇ BĘ qD¿ČYĘ êĂ N‘ČmĲČ lĘ Æ

: ìŇ TĲĆ pĘŇ SĎ bĘŇ hŇ J¿Ć zĘêĂ
7 yêĂ lĘ lĳĎ ox Now¿‘ĎBĘ =NhĄ

: yUĲĂ ’Ă ynĂ tĘŇ m¿Č xĹyĲĆ ’TĘ xĄę bĘŇ CÇ
8 tŇ oxĳ FĚ bČŇ êĎYĘ păČŇ xĎ tŇ mĆ ’ĹÆ=NhĄ

: ynĂ ‘ĲĄydĂŇ otŇ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ MtĚę sĎ bĘŇ CÇ
9 rhĳĎTĘ ’Ć wĘ bŇ oză’Ą bĘŇ ynĂ ’ăĄ FĘ xČ êĘ

: NyBĲĂ lĘ ’Č gŇlĆ è¿Ć mĂ C ynĂ sĄę BĘ kČŇ êĘ Ç
10 hŇ xĳĎ mĘ WĂ wĘ NoWă WĎ ynĂ ‘ĄymĂ SĘ êČ Æ

: tĎŇ yJĲĂ DĂ tŇ om¿ YĎ ‘Ğ hŇ nĎlĘ gĄęêĎ Ç
11 y’ĳĎTĎ xĞmĲĄ ìŇ ynĆjĎ Æ rêăĄsĘ hČ

: hŇ xĲĄ mĘ ytăČŇ nŁ w¡Ł ‘Ğ=lkĎŇ wĲĘ
12 MyhĳĂ Łl’Ĺ ylăĂ =’rĎBĘ rohTĎ Æ bŇ lăĄ

: yBĲĂ rĘqĂ BĘ SD¿ĄxČ Nokę nĎ Ç xČ Cr¿wĘ
13 ìŇ ynĳĆpĎŇ QĘ mĂ ynĂ k¿ĄŇ ylĂ SĘ êČ =l’Č

: yeĂ UĲĆ mĂ xu¿ČêĂ =l’Č ìę SĘ dĘŇ qĎ Ç xČ Cr¿wĘ
14 ìŇ ‘ĳĆSĘ yĂ NoWă WĘ yQĂ Æ hŇ bĎŇ ySăĂ hĎ

: ynĂ kĲĄŇ mĘ sĘ tĂŇ hŇ băĎŇ ydĂŇ nĘ xČ Cr¡wĘ
15 ìŇ ykĳĆŇ rĎDĘ My‘ăĂSĘ pŇŁ hŇ dăĎŇ UĘ lČ ’Ğ

: CbŇ CSĲ yĎ ìŇ yl¿Ć ’Ą My’Ăę FĎ xČ wĘÇ
16 ytĳĂŇ ‘Ď CSĲ êĘ yh¿ĄŁl’Ĺ MyhĂę Łl’ĲĹ ű MymĂÄ DĎmĂ ynĂ ląĄ y~ĂÅhČ

: ìŇ tĲĆŇ qĎ dĘŇ YĂ ynĂę oSlĘ Ne¿ĄrČêĘ
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xêĳĎpĘŇ êĂ ytăČŇ pĎŇ WĘ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ 17

: ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ êĘ dŇ yG¿ĂyČ ypĂę CÇ
hŇ nĎêĳĄ’Ć wĘ xbČŇ zăĆ ZjăŁ xĘ tČŇ =âlĲ ű yJąĂ 18

: hŇ YĲĆ rĘtĂŇ âlă hŇ lĎę o‘Ç
hŇ r¿ĎBĎň SĘ nĂ xČ CrÀ ÈMyhĂ Łl’Ĺ yxăĄ bĘŇ zĲĂ 19

: hŇ zĲĆbĘŇ tĂŇ âlă MyhĂę Łl’ĹÇ hŇ JĳĆ dĘŇ nĂ wĘ rB¿Ď SĘ nĂ =bŇ lĲĄ
NoIĳYĂ =tŇ ’Ć ìŇ nĘ oYĲ rĘbĲĂŇ Æ hŇ bĎŇ yTăĂ yhĄ 20

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ om¿ ox hŇ nĆębĘŇ êĂ Ç
lylĳĂ kĎŇ wĘ hŇ lăĎ o‘ qdĆŇ YĆ Æ=yxĄ bĘŇ zĂ ZjăŁ xĘ êČ z’ąĎ 21

: MyrĲĂpĎŇ ìăŇ xĞBĲČ zĘmĂ =l‘Č Cl¡ ‘ĞyĲČ z’ąĎ
ÈymĂ dŇŁ ’ĞhĲĎ gŇ’ăĄ oD ű ’obąŇ BĘ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ lyJ¿Ă WĘ mČ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ bn, 2

: ëŇ lĆ mĲĆ yxĂ ’Ğ tŇ yB¿Ą =l’Ć dŇ wĂędĎÇ ’B¿Ď olĳ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ lC’¿ SĎň lĘ dŇ GÀĄIČwČ
roBĳ GĂ hČ hŇ ‘ĎrĎBĘ Æ lQăĄ hČ tĘŇ êĂ =hŇ mČ 3

: MoIĲhČ =lJĎ l’Ąę Ç dŇ sĆ x¿Ć
ìŇ ĳĆnoSlĘ bŇ SăŁ xĘ êČ tŇ oChČ Æ 4

: hŇ IĲĎmĂ rĘ hŇ W¿Ą ‘Ł SFĎę lĚ mĘ Ç r‘Čt¿ČŇ JĘ
bŇ oFĳ mĂ ‘ïăĎ êĎbĘŇ hăČ ’Ď 5

: hŇ lĎ sĲĆ qdĆŇ YăĆ rB¡Ą DČmĂ ű rqĆSĆő
: hŇ mĲĎ rĘmĂ NoSă lĘ ‘lČ bĎę =yrĄbĘŇ DĂ=lkĲĎŇ êĎbĘŇ h¿Č ’Ď 6

xYČ n¿ĆlĎň ìÀŇ YĘ êĎ yĂ È l’Ą =MGČ 7

lhĆ ’ĳŁ mĄ ìăŇ xĞiĲĎ yĂwĘ ìăŇ êĘ xĘ yČ
: hŇ lĎ sĲĆ MyIăĂxČ ZrĆ’¡ĆmĄ ÉìSĘ rĆSĲĄ wĘ

C’rĎę yyĂwĘ Myq¿Ă yDĂYČ C’¡ rĘyĂwĘ 8

: CqxĲĎ WĘ yĂ wyl¿Ď ‘Ď wĘ
oE¿C‘ň mĲĎ MyhĂę Łl’Ĺ MyW¿Ă yĎ âlą rbĆŇ GĆęhČ hŇ eąĄhĂ 9

: otĲŇ CĎhČ BĘ z‘ęŁ yĎÇ orĳSĘ ‘Ď bŇ răŁ BĘ xTČ bĘŇ IĂwČÆ
MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ ybăĄŇ BĘ NnĎ‘ĞrĲČÆ tŇ yĂzăČJĘ ű ynąĂ’Ğ wĲČ 10

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘ MyhĂę Łl’ĹÇ=dŇ sĆ xĲĆ bĘŇ yêĂ xĘ T¿Č BĎ
tĎŇ yWĳĂ ‘Ď yJăĂ MlĎ o‘lĘ Æ ìăŇ dĘŇ o’Ĳ 11
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: ìŇ ydĲĆŇ ysĂ xĞ dŇ gĆŇ năĆ bŇ oTę Ç=ykĲĂŇ ì¿Ň mĘ SĂ hŇ C¡ĆqČ ’Ğ wĲČ
gn : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ lyJ¿Ă WĘ mČ tŇ lČęxĞmĲĎ =l‘ĲČ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ

2 MyhĳĂ Łl’Ĺ Ny’ăĄ oBlĂ BĘ Æ lbăĎŇ nĎ rmąČ ’ĎÅ
lwĆ‘Ďę Ç CbŇ y‘¿ĂtĘŇ hĲĂ wĘ CtŇ yxĂę SĘ hĲĂ Ç

: bŇ oTĲ =hŇ WĄ ‘ĲŁ Ny’ăĄ
3 Md¿ĎŇ ’Ď =ynĲĄBĘ =l‘ĲČ PŇ yqÀĂSĘ hĂ ÈMyĂmČ èĎ mĂ MyhĂę Łl’ĲĹ

lyJĳĂWĘ mČ SyăĄhĞ tŇ o’rĘlĂ Æ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć SrĄę DŁ Ç

4 Cxl¿Ď ’ĹnĲĆň wDÀĎxĘ yČ ÈgsĎ oQ¿ JĚ
bŇ oTĳ =hŇ WĄ ‘ĲŁ Ny’ąĄ
: dŇ xĲĎ ’Ć =MGČ Ny’Ąę Ç

5 NwĆ’¿Ď ylĄň‘ĞjąŁ ÈC‘dĘŇ yĲĎ âl¿ hĞ
MxĆ lĳĆ ClkĘŇ ’ăĎ yUĂ ‘Č Æ ylăĄ kĘŇ ’ĲŁ

: C’rĲĎqĎ âlă MyhĂę Łl’ĹÇ
6 dŇ xČ p¿ĎŇ hň yĎhÀĎ=âl ÈdxČ pČŇ =CdŇ xĞjĲĎ ű MSąĎ

ëŇ ĳĎnxŁ tŇ omă YĘ ‘Č rEČjĂ Æ MyhĂę Łl’Ĺ=yJĲĂ
: MsĲĎ ’Ď mĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ hŇ tĎŇ SęŁ bĂŇ hĹ Ç

7 l’¿Ą rĎň WĘ yĂ tŇ o‘ÀSĚ yĘ ÈNoI~Ă mĂ NêăĄ yĂ=ymĲĂ
oUĳ ‘Č tŇ CbăŇ SĘ MyhĂ Łl’ĹÆ bŇ CSă BĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ xm¿Č WĘ yĂ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČÇ lg¿ĄŇ yĎ
dn, 2 CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ MypĂŇ yEĂhČ Æ ’obăŇ BĘ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ lyJ¿Ă WĘ mČ tŇ Łnę ygĂŇ nĘ BĂ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ

: CnUĲĎ ‘Ă rê¿ĄêČsĘ mĂ dŇ wĂędĎÇ âl¿ hĞ lC’ĳ SĎ lĘ
3 ynĂ ‘ĳĄySĂ ohĲ ìăŇ mĘ SĂ BĘ MyhĂ Łl’ĹÆ

: ynĂ nĲĄ ydĂŇ tĘŇ ì¿Ň tĘŇ rĎCbĲŇ gĘŇbĂŇ C
4 ytĳĂŇ QĎ pĂŇ êĘ ‘măČ SĘ MyhĂ Łl’ĹÆ

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă lĘ hŇ nĎ yzĂę’ĞhĲČ Ç
5 ylČę ‘Ď CmqąĎ ű MyrĂÄ zĎ yJąĂ

ySĳĂ pĘŇ nČ CSă qĘ BĂ MyYĂ yrĂ‘ĲĎwĘÆ
: hŇ lĎ sĲĆ MDăĎgĘŇ nĆlĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ CmWĎÄ âlą

hnh
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ylĳĂ rzăĄ‘Ł MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ eăĄhĂ 6

: ySĲĂ pĘŇ nČ yk¿ĄŇ mĘ sĲŁ BĘ ynĎę dŇŁ ’Ğ Ç
yrĳĎrĘSĲŁ lĘ ‘rČhĎ Æ bwSă y 7

: MtĲĄŇ ymĂ YĘ hČ ìę êĘ mĂ ’ĞBĲČ Ç
ëŇ QĳĎ =hŇ xĎ BĘ zĘ’Ć hŇ b¿ĎŇ dĎŇ nĘ BĂ 8

: bŇ oTĲ =yJĂ hoăĎhyĘ ì¡Ň mĘ èĂ hŇ dĆŇ o’ą
ynĂ lĳĎ y~Ă hĂ hŇ rĎYĎ Æ=lJĎ mĂ yJăĂ 9

: ynĲĂ y‘Ą hŇ t¿ĎŇ ’ĞrĲĎ ybČę yĘ’ĲŁ bĘŇ CÇ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ lyJ¿Ă WĘ mČ tŇ Łnę ygĂŇ nĘ BĂ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ hn

ytĳĂŇ QĎ pĂŇ êĘ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ nĎ yzăĂ’ĞhĲČ 2

: ytĲĂŇ eĎxĂ êĘ mĂ MQČę ‘ČtĘŇ êĂ Ç=l’Č wĘ
ynĂ nĳĄ‘ĞwĲČ yQăĂ hŇ bĎŇ ySăĂ qĘ hČ 3

: hŇ mĎ yhĲĂ ’Ď wĘ yxăĂ yWĂ BĘ dŇ yr¡Ă’Ď
‘SĳĎ rĎ tŇ qăČ‘Ď ynăĄjĘ mĂ bŇ yĄęo’ louąmĂ 4

NwĆ’Ďę Ç yl¿Č ‘Ď CTym¿Ă yĎ=yJĲĂ
: ynĂ CmĲ TĘ WĘ yĂ PŇ ’¿Č bĘŇ C

yBĳĂ rĘqĂ BĘ lyxăĂ yĎ yBĂ lĂ Æ 5

: ylĲĎ ‘Ď Cl¿ pĘŇ nĲĎ tŇ wĆmĎę Ç tŇ om¿ y’Ą wĘ
ybĳĂŇ ’bŇŁ yăĎ dŇ ‘ČrČwĎÆ hŇ ’ăĎ rĘyĂ 6

: tŇ CYĲ QĎ jČ ynĂ iĄę kČŇ êĘ wČÇ
hŇ nĎę oIJČ rbĆŇ ’Ą Æ yQăĂ =NêĆ yĲĂ=ymĲĂ rmČę ’Ł wĲĎ 7

: hŇ nĎJĲŁ SĘ ’Ć wĘ hŇ pĎŇ C‘¿’Ď
dŇ dĳŇŁ nĘ qyxăĂ rĘ’Č hŇ eĄhĂ Æ 8

: hŇ lĎ sĲĆ rBăĎ dĘŇ UĂ BČ Nyl¡Ă ’Ď
ylĳĂ TlăĎ pĘŇ mĂ hŇ SĎ yxăĂ ’Ď 9

: r‘ČiĲĎ mĂ hŇ ‘ăĎsŁ xČ Cr¡mĄ
MnĳĎ oSlĘ gŇQăČ jČ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ ‘QăČ BČ 10

: ry‘ĲĂBĎ bŇ yrăĂwĘ sm¡Ď xĎ ytĂŇ y’ĂÄ rĎ=yJĲĂ
hĎ ytĳĆŇ mŁ oxĲ =l‘Č hĎ b¿ĚŇ bĘŇ osĲ yĘ hŇ lĎ yĘlČę wĎ MmąĎ oy 11

Nw’w
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: HBĲĎ rĘqĂ BĘ lmăĎ ‘Ď wĘ NwĆ’¡ĎwĘ
12 HBĳĎ rĘqĂ BĘ tŇ oC¿hČ

: hŇ mĲĎ rĘmĂ C ëŇ êăŁ HbĎę xŁ rĘmĲĄ Ç Sym¿Ă yĎ=âlĲ wĘĲ
13 ’v¿Ď ’Ćň wĘ ynĂ pĄę rĘxĲĎ yĘ bŇ y¿Ąo’=âlĲ yJąĂ

lyDĳĂgĘŇhĂ ylăČ ‘Ď y’Ă nĘ WČ mĘ Æ=âlĲ
: CeUĲĆ mĂ rt¿ĄŇ iĎ ’Ć wĘ

14 yJĳĂrĘ‘ĆJĘ Sonă’Ĺ hŇ êăĎ’Č wĘ
: y‘Ă DĲĎyĚmĘ C ypĂę CQ’Č Ç

15 dŇ osĳ qyêăĂ mĘ nČ wDĎxĘ yČÆ rSăĆ ’Ğ
: SgĆŇrĲĎBĘ ëŇ Q¿Ą hČ nĘ MyhĂę Łl’ĹÇ tŇ yb¿ĄŇ BĘ

16 omylĄę ‘Ď ű twmÄ yèy
MyIĳĂxČ lo’ă SĘ CdăŇ rĘyĲĄ

: MBĲĎ rĘqĂ BĘ MrăĎCgŇmĘ BĂ tŇ o‘¡rĎ=yJĲĂ
17 ’rĳĎqĘ ’Ć MyhăĂ Łl’Ĺ=l’Ć ynĂ ’Ğ Æ

: ynĂ ‘ĲĄySĂ oyĲ hoĎęhywĲČÇ
18 hŇ mĳĆ hĹ’ĲĆ wĘ hŇ xĎ yWăĂ ’Ď MyĂrČhĽYĲĎ wĘÆ rqĆbăŇŁ wĎ bŇ rĆ‘ąĆ

: ylĲĂ oq ‘m¿Č SĘ IĂwČ
19 ylĳĂ =bŇ rĎuĞmĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ Molă SĎ bĘŇ hŇ dąĎŇ jĎÅ

: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă Cy¿hĎ MyBĂę rČbĘŇ Ç=yJĲĂ
20 ÈMnĄř‘ĞyČwĘĲ ű l’ĄÄ ű ‘mąČ SĘ yĂ

hŇ lĎ s¿Ć MdĆŇ qĆę bŇ S¿Ą yąwĘ
omlĳĎ tŇ opăŇ ylĂ xĞ Ny’ăĄ rSąĆ ’Ğ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ C’ă rĘyĲĎ âl¡ wĘ
21 wymĎę ŁlSĘ BĂ wydĎŇ yĎÆ xlăČ SĎ

: otĲŇ yrĂBĘ lQ¿Ą xĂ
22 oB¿ lĂň=bŇ rĎqĞCĲ ÈwyjĂ tŇ ’ăŁ mĎ xĞmĲČ ű CqąlĘ xĲĎ

: tŇ oxĲ tĂŇ pĘŇ hŇ UĎ hăĄ wĘ NmĆ èĆę mĂ wyr¿ĎbĎŇ dĘŇ CJ¡ rČ
23 ÈìbĘŇ hĲĎ yĘ ű hoĎÄhyĘ=l‘Č ëŇ ląĄ SĘ hČ

’whw
.s"tw ‘"t Nk ,bSĄ yŁ omeĄ‘ČywĂ = bVywmn‘yw l"Y v.20 .hn
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ìŇ ¿ĆlJĘ lĘ kČň yĘ ’ChÀ wĘ
: qyDĲĂ~Č lČ Tomę Ml¿Ď o‘lĘ Nê¡Ą yĂ=âlĲ

tŇ xČ SČę r’Ąŋ bĘŇ lĂ ű MdĄŋ rĂoêĲ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ hŇ êąĎ’Č wĘ 24

MhĳĆ ymĄ yĘ CYă xĹyĲĆ=âl hŇ mĎ rĘmĂ CÆ MymăĂ dĎŇ ySąĄ nĘ ’Č
: ëŇ BĲĎ =xTČ bĘŇ ’Ć ynĂę ’Ğ wĲČÇ

ot¡Ň ’Ł zxÄŁ ’ĹBĲĆ MêĳĎkĘŇ mĂ dŇ wăĂdĎŇ lĘ MyqĂ xŁ rĘÆ MlĆ ’ăĄ tŇ nČ oyŋ=l‘Č ű xČ ~ąĄ nČmĘ lĲČ wn
: tŇ gĲČŇBĘ MyêăĂ SĘ lĂ pĘŇ

Sonĳ’Ĺ ynĂ păČŇ ’Ď SĘ =yJĲĂ MyhĂ Łl’ĹÆ ynĂ eăĄxĎ 2

: ynĂ YĲĄ xĎ lĘ yĂ Mx¿ĄŁl MoIęhČ Ç=lJĎ
MoIĳhČ =lJĎ yrČrĘoSÆ CpăŇ ’ĞSĲĎ 3

: MorĲmĎ ylăĂ Mym¡Ă xĞŁlĲ MyBĂÄ rČ=yJĲĂ
: xTĲĎ bĘŇ ’Ć ìŇ yl¿Ć ’Ą ynĂę ’Ğ Ç ’rĳĎy’Ă Moy¿ 4

or¿bĎň DĘ lQÀĄ hČ ’Ğ ÈMyhĂ Łl’Ň BĲĄ 5

’rĳĎy’Ă âlă yêĂ xĘ TČ BĎ Æ MyhăĂ Łl’Ň BĲĄ
: ylĲĂ rWăĎ bĎŇ hŇ W¡Ć ‘ĞIĲČ=hŇ mČ

CbŇ ~ĳĄ ‘Č yĘ yrăČbĎŇ DĘ MoIhČ Æ=lJĎ 6

: ‘rĲĎlĎ MtăĎŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ =lJĎ yl¡Č ‘Ď
CrmĳŁ SĘ yĂ ybăČŇ qĄ‘Ğ hŇ UĎ hĄ Æ wnypę Yy ű CrCgąŇ yĎ 7

: ySĲĂ pĘŇ nČ CC¿qĂ rSĆę ’ĞJĲČ Ç
omlĳĎ =TQĆ jČ NwĆ’¿Ď=l‘Č 8

: MyhĲĂ Łl’Ĺ dŇ rĄŋ oh ű MyUąĂ ‘Č PŇ ’Čę BĘ Ç
hŇ êĎ’¿Ď hŇ êĎň rĘpÀČŇ sĎ ÈydĂŇ nŁ 9

ìŇ dĳĆŇ ’Ň nŁ bĘŇ ytăĂŇ ‘ĎmĘ dĂŇ hŇ mĎ yWăĂ
: ìŇ tĲĆŇ rĎpĘŇ sĂ BĘ âlęhĞ Ç

’rĳĎqĘ ’Ć MoyăBĘ rox’Ď Æ ybăČŇ yĘo’Ĳ CbŇ CSą yĎÅ z’¿ĎÄ 10

: ylĲĂ Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎÇ h¿ zĆ
rbĳĎŇ DĎ lQăĄ hČ ’Ğ MyhĂ Łl’Ň BĲĄ Æ 11

: rbĲĎŇ DĎ lQ¿Ą hČ ’Ğ hoĎęhyBĲČ Ç
’rĳĎy’Ă âlă yêĂ xĘ TČ BĎ Æ MyhăĂ Łl’Ň BĲĄ 12

hV‘y=hm
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: ylĲĂ MdăĎŇ ’Ď hŇ W¡Ć ‘ĞIĲČ=hŇ mČ
13 ìŇ yrĳĆdĎŇ nĘ MyhăĂ Łl’Ĺ ylăČ ‘Ď

: ëŇ lĲĎ tŇ dăŇŁ oê MQ¡Ą SČ ’Ğ
14 ÈtwĆUĎ mĂ ySĂÃ pĘŇ nČ êĎlĘ ~ÀČ hĂ yJąĂ

yxĂ D¿ĆmĂň ylČę gĘŇrČ âl¿ hĞ
: MyIĲĂxČ hĲČ ro’ę BĘ Ç MyhĳĂ Łl’Ĺ ynăĄpĘŇ lĂ ëŇ QĄ hČ tĘŇ hĲĂ lĘ Æ

zn lC’ę SĎ Ç=ynĄjĘ mĂ ox¿ rĘbĎŇ BĘ MêĳĎkĘŇ mĂ dŇ wăĂdĎŇ lĘ tŇ xĄ SĘ êČ Æ=l’Č xČ ~ăĄ nČmĘ lĲČ
: hŇ rĲĎ‘ĎUĘ BČ

2 ynĂ eĄę xĎ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ ynĂ eąĄxĎ
yS¿Ă pĘŇ nČň hŇ yĎsÀĎxĎ ÈìbĘŇ yJ¿Ă

hŇ sĳĆ xĹ’ĲĆ ìŇ yp¿ĆŇ nĎJĘ =lYĲĄbĘŇ C
: tŇ oCĲhČ rb¿ŇŁ ‘ĞyĲČ dŇ ‘Čę Ç

3 NoyĳlĘ ‘Ć MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ’rĎqĘ ’Ć Æ
: ylĲĎ ‘Ď rm¿Ą GŁ l’Ąę lĎ Ç

4 ynĂ ‘Ąę ySĂ oyĲwĘ ű MyĂmČÄ èĎ mĂ xląČ SĘ yĂ
hŇ lĎ sĳĆ ypăĂŇ ’ĞSĲŁ PŇ răĄxĄ

: oêĲ mĂ ’Ğ wĲČ oD¿sĘ xČ MyhĂę Łl’ĹÇ xl¿Č SĘ yĂ
5 MyT¿Ă hĞŁlň hŇ bÀĎŇ JĘ SĘ ’Ć ÈM’Ă bĎŇ lĘ ëŇ ot¿Ň BĘ ű ySąĂ pĘŇ nČ

My~ĳĂxĂ wĘ tŇ ynăĂxĞ MhĆ yeĄSĂ Æ MdĎę ’Ď =ynĄBĲĘ
: hŇ DĲĎxČ bŇ rĆxăĆ MnĎę oSlĘ CÇ

6 MyhĳĂ Łl’Ĺ MyĂmăČèĎ hČ =l‘Č hŇ mĎ Cră
: ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ l‘¡Č

7 ÈymČ ‘ĎpĘŇ lĂ CnykăĂŇ hĄ ű tŇ SĆ rąĆ
yS¿Ă pĘŇ nČň PŇ pÀČŇ JĎ

hŇ xĳĎ ySĂ ynăČpĎŇ lĘ CrăJĎ
: hŇ lĎ sĲĆ HkăĎŇ otŇ bĘŇ Cl¡ pĘŇ nĲĎ

8 yBăĂ lĂ NokąŇ nĎÅ
: hŇ rĎUĲĄ zČ’Ğ wĲČ hŇ rĎySĂę ’Ď Ç yBĳĂ lĂ NokăŇ nĎ MyhĂ Łl’ĹÆ

9 ydĂę obŇ kĘŇ hŇ rĎC‘ą
hrw‘

www.bibleist.ru



980 Mylht 57:10—58:10

roeękĂŇ wĘ lbĆŇ e¿ĄhČ hŇ rĲĎC‘Æ
: rxČ èĲĎ hŇ rĎy‘¿Ă’Ď

ynĳĎdŇŁ ’Ğ ű MyU¿Ă ‘ČbĎŇ ì¡Ň dĘŇ o’Ĳ 10

: MyUĲĂ ’Ě=lBČ ìę rĘUĆ zČ’Ğ Ç
ìŇ DĳĆsĘ xČ MyĂmăČSĎ =dŇ ‘Č ldăŇŁ gĎŇ=yJĲĂ 11

: ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ Myq¿ĂxĎ SĘ =dŇ ‘Č wĲĘ
sŘ8 MyhĳĂ Łl’Ĺ MyĂmăČSĎ =l‘Č hŇ mĎ Cră 12

: ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ l‘¡Č
: MêĲĎkĘŇ mĂ dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ tŇ xĄę SĘ êČ =l’Č xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ xn

NCrĳBĄ dČŇ êĘ qdĆŇ YĆ Æ MlĆ ’ăĄ MnĎęmĘ ’ĚhĲČ 2

: MdĲĎŇ ’Ď ynăĄBĘ CTę jĘ SĘ êĂ Ç Myr¿ĂSĎ ymĲĄ
NCl¿ ‘Ďň pĘŇ êĂ tŇ ŁlÀ o‘ ÈblĄ BĘ =PŇ ’Č 3

: NCsĲ QĲĄ pČŇ êĘ MkĆę ydĄŇ yĘÇ sm¿Č xĞ ZrĆ’ĎÃ BĎ
MxĆ rĳĎmĄ My‘ăĂSĎ rĘ CrzăŁ 4

: bŇ zĲĎkĎŇ yr¿ĄbĘŇ DĲŁ NTĆ BĆę mĂ Ç C‘¿êĎ
SxĳĎ nĎ=tŇ mČ xĞ tŇ Cm¿ dĘŇ JĂ omlĎę =tŇ mČ xĞ 5

: onĲ zĘ’Ď MT¿Ą ’Ę yČ SrĄę xĄ Ç NtĆŇ p¿ĆŇ =omJĘ
MySĳĂ xĞlĲČ mĘ loqă lĘ ‘mČ SĘ yĂÆ=âl rSăĆ ’Ğ 6

: MJĲĎ xĚmĘ MyrăĂbĎŇ xĞ rb¡ĄŇ ox
omypĳĂŇ BĘ omye¿ĄSĂ =srĎhĞ MyhĂę Łl’ĲĹ 7

: hoĲĎhyĘ ű ZtăŇŁ nĘ MyrĂę ypĂŇ JĘ Ç tŇ o‘¿êĘ lĘ mČ
omlĳĎ =CkŇ QĘ hČ tĘŇ yĂ MyĂmČ Æ=omkĘŇ Csă ’ĞUĲĎ yĂ 8

: CllĲĎ mŁ tĘŇ yĂ omă JĘ wřYę xÇ ëŇ r¿Ł dĘŇ yĂ
ëŇŁlĳ hĞ yĲČ smĆ êăĆ lClBĘ SČ Æ omă JĘ 9

: SmĆ SĲĎ Czx¿Ď =lBČ tŇ SĆ ’Ąę Ç lpĆŇ n¿Ą
dŇ TĳĎ ’Ď MkăĆŇ ytĄŇ rŁ yiĲĂ CnybăĂŇ yĎ MrĆTąĆBĘ 10

: CerĲĆ‘ĎWĘ yĂ Norę xĎ Ç=omJĘ yx¿Č =omJĘ
xmVy
’"sbw ,s"tw +rt ,d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wy~ĎxĂ ’"sb ,yrq wy~ĎxĂ ,bytk o~xĂ v.8 .xn

.r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk o~xĂ
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11 MqĳĎnĎ hŇ zăĎxĎ =yJĲĂ qyDĂYČ Æ xmăČ WĘ yĂ
: ‘SĲĎ rĎhĲĎ MdăČŇ BĘ ZxČę rĘyĂÇ wym¿Ď ‘ĎjĘ

12 qyDĳĂ~Č lČ yrăĂjĘ =ëŇ ’Č MdĎŇ ’Ď Æ rmăČ ’Ň yŁ wĘ
: ZrĆ’ĲĎ BĎ MyT¿Ă pĘŇ SĲŁ MyhĂę Łl’ĹÇ=SyĄ ëŇ ’¿Č

Tn Cr¿mĘ SĘ IĂwĲČ lC’ĳ SĎ xČŁl¿ SĘ BĂ Mê¿ĎkĘŇ mĂň dŇ wÀĂdĎŇ lĘ ÈtxĄ SĘ êČ =l’Č xČ ~ăĄ nČmĘ lĲČ
: otĲŇ ymĂ hĞlĲČ tŇ yĂBČę hČ Ç=tŇ ’Ć

2 yhĳĎŁl’Ĺ ű yb¿ČŇ yĘ’ĲŁ mĄ ynĂ l¡Ą y~Ă hČ
: ynĂ bĲĄŇ GĘ WČ êĘ ym¿Č mĘ oqĲ tĘŇ mĂ UĲĂ

3 NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ mĂ ynĂ lĄ y~Ă hČ Æ
: ynĂ ‘ĲĄySĂ ohĲ MymĂę dĎÇ yS¿Ą nĘ ’Č mĲĄ C

4 ySĂę pĘŇ nČlĘ CbÃ rĘ’ĲĎ hŇ eÀĄhĂ yJąĂ
MyzĳĂ‘Č ylăČ ‘Ď CrCgăŇ yĎ

: hoĲĎhyĘ ytăĂŇ ’Ň FĎ xČ =âlĲ wĘ y‘¡ĂSĘ pĂŇ =âlĲ
5 CnnĳĎoJyĂwĘ NCYă CryĘ NwŁ ‘Ď Æ=ylĂ BĲĘ

: hŇ ’ĲĄ rĘC ytăĂŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ rĎC‘¡
6 l’Ąę rĎWĘ yĂ yhąĄŁlÅ’Ĺ tŇ o’Ã bĎŇ YĘ ű Myh¿Ă Łl’Ĺ=hoĲĎhyĘ hŇ êąĎ’Č wĘ

MyĳĂoGhČ =lJĲĎ dŇ q¿Ł pĘŇ lĂ hŇ YĎ yqĂę hĎ
: hŇ lĎ sĲĆ NwĆ’ăĎ ydĄŇ gĘŇB¡Ł =lJĎ NxÄŁ êĎ =l’Č

7 bŇ lĆ JĎę kČŇ Cm¿ hĹyĲĆ bŇ rĆ‘ĆlĎ Æ CbŇ CSă yĎ
: ry‘ĲĂ CbŇ bĘŇ os¿ ywĂ

8 MhĆę ypĂŇ BĘ NC‘ąyBĂÅ yČ ű hŇ eąĄhĂ
MhĳĆ ytĄŇ otĲŇ pĘŇ WĂ BĘ tŇ obŇ rĎxĞ Æ

: ‘ČmĲĄ SŁ ym¿Ă =yJĂ
9 omlĳĎ =qxČ WĘ êĂ hoĎhyĘÆ hŇ êăĎ’Č wĘ

: MyĲĂoG=lkĎŇ lĘ gŇ‘Čę lĘ êĂ Ç
10 hŇ rĎmĳŁ SĘ ’Ć ìŇ ylăĆ ’Ą oE‘ĚÆ

: yBĲĂ GČWĘ mĂ MyhĂę Łl’ĹÇ=yJĲĂ
11 ynĂ mĳĄ DĘqČ yĘ wdăsx yhăĄŁl’Ĺ

: yrĲĎrĘSĲŁ bĘŇ ynĂ ’¿Ą rĘyČ MyhĂę Łl’ĹÇ
Mgrht=l’www.bibleist.ru



982 Mylht 59:12—60:5

yUĂę ‘Č Cxŋ JĘ SĘ yĂ=NjĲĆ ű MgąĄŇrĘhČ êČ =l’Č 12

omdĳĄŇ yrĂohĲ wĘ ìŇ lĘ yxĄ bĘŇ Æ om‘ăĄynĂ hĞ
: ynĲĎdŇŁ ’Ğ CneăĄgĂŇmĲĎ

omyt¿ĄŇ pĎň WĘ =rbČŇ DĲĘ omyjĂę =tŇ ’Ň FČ xČ 13

MnĳĎ o’gĘŇbĂŇ Cd¿Ň kĘŇ QĎ yĂwĘ
: CrjĲĄ sČ yĘ SxČ JăČ mĂ C hŇ l¡Ď ’Ď mĲĄ C

omn¿Ąy’Ąň wĲĘ hŇ QÀĄ JČ ÈhmĎ xĄ bĘŇ hŇ Q¿Ą JČ 14

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČBĘ lSăĄ mŁ MyhĂ Łl’ĹÆ=yJĲĂ C‘ę dĘŇ yĲĄwĘ
: hŇ lĎ sĲĆ ZrĆ’ăĎhĎ ys¡ĄpĘŇ ’Č lĘ

bŇ lĆ JĎę kČŇ Cm¿ hĹyĲĆ bŇ rĆ‘ĆlĎ Æ CbŇ CSă yĎwĘ 15

: ry‘ĲĂ CbŇ bĘŇ os¿ ywĂ
lkĳŇŁ ’ĹlĲĆ Nw‘ă wnř y hŇ UĎ hĄ Æ 16

: CnylĲĂ IĎwČř C‘ę BĘ WĘ yĂÇ âl¿ =M’Ă
ÈìEĆ‘Ě rySăĂ ’Ď ű ynąĂ’Ğ wĲČ 17

ìŇ D¿ĆsĘ xČň rqĆBęŁ lČ Ne¿ĄrČ’Ğ wĲČ
ylĳĂ bŇ GăĎWĘ mĂ tĎŇ yyăĂhĎ =yJĲĂ

: ylĲĂ =rYČ MoyăBĘ sonęmĎ CÇ
hŇ rĎUĳĄzČ’Ğ ìŇ ylăĆ ’Ą yEĂ‘ĚÆ 18

: yDĲĂsĘ xČ yh¿ĄŁl’Ĺ yBĂę GČWĘ mĂ Ç Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ
ű otÄ o~hČ BĘ : dŇ UĲĄ lČ lĘ dŇ wăĂdĎŇ lĘ Mê¡ĎkĘŇ mĂ tŇ CdĳŇ ‘Ą NSăČ CS=l‘Č xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ s, 2

ModăŇ ’Ĺ=tŇ ’Ć ëŇ IăČwČ bŇ ’Ďę oy bŇ SĎ IąĎwČ hŇ b¿ĎŇ oYň MrÀČ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ÈMyĂrČhĞ nĲČ MrăČ’Ğ tŇ ’¿Ć
: PŇ lĆ ’ĲĎ rWăĎ ‘Ď Myn¡ĄSĘ xlČ mĳĆ =’ygĄŇBĘ

CnêĳĎYĘ rČpĘŇ CnêăĎxĘ nČ zĘ MyhĂ Łl’ĹÆ 3

: CnlĲĎ bŇ b¿ĄŇ oSă êĘ êĎpĘŇ nČę ’Ď Ç
HêĳĎmĘ YČ jĘ ZrĆ’ăĆ hŇ êĎSĘ ‘ăČrĘhĂ 4

: hŇ TĎ mĲĎ =ykĂŇ hĎ yrăĆbĎŇ SĘ hŇ p¡ĎŇ rĘ
hŇ SĳĎ qĎ ìăŇ UĘ ‘Č hŇ tĎŇ y’ăĂ rĘhĂ 5

: hŇ lĲĎ ‘ĄrĘêČ NyĂyăČ CntĎę yqĂ SĘ hĂ Ç
httn

.r"tw ‘"t Nk CnyQĂ yČwĘ l"Y v.16 .’"d Nkw yrqw bytk NC‘ynĂ yĘ ’"sb ,yrq NC‘ynĂ yĘ ,bytk NC‘CnyĘ v.16 .Tn
www.bibleist.ru



60:6—61:5 ynV rps 983

6 ssĳĄ ontĘŇ hĂ lĘ seĄ Æ ìŇ y’ăĆrĄyQĂ hŇ êĎtąČŇ nĎÅ
: hŇ lĎ sĲĆ TSĆ qăŁ ynĄę jĘ mĂ Ç

7 ìŇ ydĳĆŇ ydĂŇ yĘ NCYă lĘ xĲĎ yĄ N‘ČmČ lĘ Æ
: wnnĲ ‘w ìăŇ nĘ ymĲĂ yĘ hŇ ‘Ď yS¡Ă oh

8 hŇ zĎŁl¿ ‘Ę ’ĲĆň oSę dĘŇ qĎ BĘ rB¿Ć DĂ ű MyhąĂ Łl’Ĺ
: dŇ DĲĄmČ ’Ğ tŇ oJă sĚ qmĆ ‘¡ĄwĘ MkĳĆŇ SĘ hŇ q¿ĎQĘ xČ ’Ğ

9 hŇ èĆę nČmĘ ylĂŋ wĘ ű dŇ ‘ĎÄ lĘ gĂŇ yląĂ
ySĳĂ ’Ň rŁ zo‘ămĎ MyĂrČpĘŇ ’Ć wĘÆ

: yqĂ qĘ xĲŁ mĘ hŇ dĎę ChyĘÇ
10 yYĂę xĘ rČ rysĂŋ ű bŇ ’ąĎ om

ylĳĂ ‘ĞnĲČ ëŇ ylăĂ SĘ ’Č ModŇ ’ĹÆ=l‘Č
: y‘ĲĂ ‘ĲĎrŁ tĘŇ hĂ tŇ SĆ lăĆ jĘ ylČę ‘Ď Ç

11 roYĳmĎ ry‘ăĂ ynĂ lĄ bĂŇ yĲŁ Æ ymăĂ
: ModĲŇ ’Ĺ=dŇ ‘Č ynĂ xăČ nĎ ym¡Ă

12 CnêĳĎxĘ nČ zĘ MyhăĂ Łl’Ĺ hŇ êăĎ’Č =âlĲ hĞ
: CnytĲĄŇ o’bĘŇ YĂ BĘ MyhĂę Łl’ĹÇ ’Y¿ĄtĄŇ =âlĲ wĘ

13 r~ĳĎmĂ tŇ răĎzĘ‘Ć CnQăĎ =hŇ bĎŇ hĲĎ
: MdĎŇ ’Ď tŇ ‘¿ČCSêĘ ’wĘSĎę wĘÇ

14 lyĂxĳĎ=hŇ WĆ ‘ĞnĲČ Myh¿Ă Łl’Ň BĲĄ
: CnyrĲĄYĎ sCb¿Ň yĎ ’Chę wĘÇ

’s : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ tŇ nČŋ ygĂŇ nĘ =l‘ĲČ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ
2 ytĳĂŇ eĎrĂ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ ‘ăĎmĘ SĂ

: ytĲĂŇ QĎ pĂŇ êĘ hŇ bĎŇ ySĂę qĘ hČ Ç
3 yBĳĂ lĂ PŇ TăŁ ‘ĞBĲČ ’rĎqĘ ’Ć Æ ìŇ ylăĆ ’Ą ű ZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ YąĄqĘ mĂ

: ynĂ xĲĄ nĘ tČŇ yeĂ UăĆ mĂ MCr¡yĎ=rCYĲ BĘ
4 ylĳĂ hŇ săĆ xĘ mČ tĎŇ yyăĂhĎ =yJĲĂ

: bŇ yĲĄo’ yn¿ĄjĘ mĂ z‘ęŁ Ç=lDČgĘŇmĂ
5 MymĳĂ lĎ o‘Ĳ ìŇ lĘ hĎ ’Ď bĘŇ Æ hŇ rĎCgăŇ’Ď

: hŇ lĎ iĲĆ ìŇ ypăĆŇ nĎJĘ rtĆŇ s¡Ą bĘŇ hŇ sĆÄ xĹ’ĲĆ
ht’=ykwww.bibleist.ru
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yrĳĎdĎŇ nĘ lĂ êĎ‘Ę măČ SĎ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ 6

: ìŇ mĲĆ SĘ y’¿ĄrĘyĂ tŇ èČę rĚyĘÇ êĎt¿ČŇ nĎ
PŇ ysĳĂ oê ëŇ lĆ măĆ =ymĄ yĘ=l‘Č MymăĂ yĎ 7

: rdĲŇŁ wĎ rd¿ŇŁ =omJĘ wytĎę onSĘ Ç
MyhĳĂ Łl’Ĺ ynăĄpĘŇ lĂ MlĎ o‘Æ bŇ SăĄ yĄ 8

: ChrĲĚYĘ nĘ yĂ NmăČ tŇ mĆę ’ĹwĲĆÇ dŇ sĆ x¿Ć
dŇ ‘ĳČlĎ ìăŇ mĘ SĂ hŇ răĎUĘ zČ’Ğ NJąĄ 9

: MoyĲ ű Moyă yrČę dĎŇ nĘ ym¿Ă QĘ SČ lĲĘ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ NCtę CdŇ yĘ=l‘ĲČ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ bs

ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ IăĎmĂ CDĲ MyhĂ Łl’ĹÆ=l’Ć ëŇ ’ăČ 2

: ytĲĂŇ ‘Ď CSĲ yĘ CeUĆę mĂ Ç
ytĳĂŇ ‘Ď CSĲ ywĂ yrĂCYÆ ’Chă =ëŇ ’Č 3

: hŇ BĲĎ rČ ToU¿ ’Ć =âlĲ yBĂę GČWĘ mĂ Ç
Mk¿ĆŇ QĘ kĚň CxÀ ~Ę rĎêĘ ÈSy’Ă =l‘Č CtăŇ tĘŇ ohĲ êĘ ű hŇ nĎ’ąĎ =dŇ ‘Č 4

: hŇ yĲĎCxDĘhČ rdĄę GĎ Ç yCTĳ nĎ ryq¿ĂJĘ
ÈxČ yDĂhČ lĘ CYă ‘ĞyĲĎ ű otÄ ’Ą vĘ mĂ ëŇ ’ąČ 5

bŇ z¿ĎkĎň CYÀrĘyĂ
CkŇ rĳĄbĎŇ yĘ wyp¿ĂŇ BĘ

: hŇ lĎ sĲĆ =CllĘ qČ yĘ MBĎę rĘqĂ bĘŇ CÇ
ySĳĂ pĘŇ nČ yUĂ oDă MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ ëŇ ’ăČ 6

: ytĲĂŇ wĎqĘ êĂ CeUĆę mĂ Ç=yJĲĂ
ytĳĂŇ ‘Ď CSĲ ywĂ yrĂCYÆ ’Chă =ëŇ ’Č 7

: ToUĲ ’Ć âlă yBĂę GČWĘ mĂ Ç
ydĳĂŇ obŇ kĘŇ C y‘ăĂSĘ yĂ MyhĂ Łl’ĹÆ=l‘Č 8

: MyhĲĂ Łl’Ň BĲĄ ysĂę xĘ mČ Ç yE¿Ă‘Ě=rCYĲ
M‘Ďę ű tŇ ‘ĄÄ =lkĎŇ bĘŇ obąŇ CxÅTĘ BĂ 9

MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ wyn¿ĎpĎŇ lĘ =CkĲŇ pĘŇ SĂ
: hŇ lĎ sĲĆ CnQăĎ =hŇ sĆ xĞmĲČ Myh¡Ă Łl’Ĺ

Sy’¿Ă ynĄňBĘ bŇ zÀĎJĎ ÈMdĎŇ ’Ď =ynĲĄBĘ lbĆŇ h¿Ć ű ëŇ ’ąČ 10
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tŇ olĳ ‘ĞlĲČ MyĂn¿ČzĘ’Ň mŁ BĘ
: dŇ xČ yĲĎ lbĆŇ h¿Ć mĄ hŇ UĎ hĄę Ç

11 ÈqSĆ ‘Ł bĘŇ Cxă TĘ bĘŇ êĂ =l’Č
ClB¿Ď hĘ êĆň =l’Č lzÀĄgĎŇbĘŇ C

: bŇ lĲĄ CtŇ yS¿Ă êĎ =l’Č bŇ CnĳyĎ=yJĲĂ ű lyĂxąČ
12 MyhĂę Łl’Ĺ rBĆŋ DĂ ű tŇ xąČ ’Č

yêĂ ‘Ę mĳĎ SĎ Cz¿=MyĂêĲČSĘ
: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ z‘ęŁ Ç yJ¿Ă

13 dŇ sĆ xĳĎ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=ìĲŇ lĘ C
: ChWĲĄ ‘ĞmĲČ JĲĘ Sy’ăĂ lĘ MQ¡Ą SČ tĘŇ hŇ êĎÄ ’Č =yJĲĂ

gs : hŇ dĲĎŇ ChyĘ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ otę oyhĘ BĂ Ç dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ
2 OĎ r¿ĆxĞň SĲČ ’ĲĞ hŇ êĎę ’Č yl¿Ă ’Ą ű MyhąĂ Łl’Ĺ

yrĳĂWĎ bĘŇ ìăŇ lĘ HmăČ JĎ ySĂę pĘŇ nČ ű ìÄ lĘ hŇ ’Ďŋ mĘ YĲĎ
: MyĂmĲĎ =ylĂ BĘ PŇ yăĄ‘Ď wĘ hŇ I¡ĎYĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ

3 ìŇ ytĳĂŇ yzĂxĞ SdĆŇ uăŁ BČ NJĄ Æ
: ìŇ dĲĆŇ obŇ kĘŇ C ìę EĘ‘ĚÇ tŇ o’¿ rĘlĂ

4 MyIĂęxČ mĲĄ ìŇ DĘsĘ xČ Æ bŇ oTă =yJĂ
: ìŇ nĘ CxĲ BĘ SČ yĘ yt¿ČŇ pĎŇ WĘ

5 yIĳĎxČ bĘŇ ìăŇ kĘŇ rĆbĲĎŇ ’Ğ NJăĄ
: yjĲĎ kČŇ ’v¿Ď ’Ć ìŇ mĘ SĂ BĘ Ç

6 ySĳĂ pĘŇ nČ ‘BăČ WĘ êĂ NSĆ dĆŇ wĎÆ bŇ lĆ xăĄ omą JĘ
: yjĲĂ =lQĆ hČ yĘ tŇ onę nĎrĘÇ yt¿ĄŇ pĘŇ WĂ wĘ

7 y‘ĳĎCYyĘ=l‘Č ìŇ yê¿Ă rĘkČŇ zĘ=M’Ă
: ëŇ BĲĎ =hŇ GĆhĘ ’Ć tŇ orę mĚ SĘ ’Č BĘ Ç

8 yQĳĂ hŇ tĎŇ răĎzĘ‘Ć tĎŇ yyăĂhĎ =yJĲĂ
: NeĲĄrČ’Ğř ìŇ ypăĆŇ nĎJĘ lY¡ĄbĘŇ C

9 ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ ySăĂ pĘŇ nČ hŇ qăĎbĘŇ DĲĎ
: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ hŇ k¿ĎŇ mĘ êĲĎ yBĂę Ç

hmhw
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ySĳĂ pĘŇ nČ CSă qĘ bČŇ yĘ hŇ ’Ď oSlĘ Æ hŇ UĎ hĄę wĘ 10

: ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ oI¿êĂ xĘ tČŇ BĲĘ C’bęŁ yĎÇ
bŇ rĆxĳĎ=ydĄŇ yĘ=l‘Č Chr¿ĚyGĂ yČ 11

: CyĲhĘ yĲĂ MylăĂ ‘ĎSĲĚ tŇ n¡ĎmĘ
Myh¿Ă Łlň’Ň BĲĄ xmÀČ WĘ yĂ ÈëlĆ UĆ hČ wĘ 12

oBĳ ‘BăĎ SĘ eĂ hČ =lJĎ lQĄ hČ tĘŇ yĂÆ
: rqĆSĲĎ =yrĄbĘŇ odĲŇ yjăĂ rkĄę iĎ yĂÇ yJ¿Ă
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ ds
yxĳĂ yWĂ bĘŇ ylăĂ oq MyhăĂ Łl’Ĺ=‘mČ SĘ 2

: yIĲĎxČ r~¿Ł êĂ bŇ yĄęo’Ç dŇ xČ j¿Č mĂ
My‘ĳĂrĄmĘ dŇ oiă mĂ ynĂ rĄyêĂ sĘ êČ Æ 3

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞjăŁ tŇ SČę gĘŇrĂmĲĄ Ç
MnĳĎ oSlĘ bŇ rĆxăĆkČŇ Cnă nĘ SĲĎ rSąĆ ’Ğ 4

: rmĲĎ rb¿ĎŇ DĎ M~Ďę xĂ Ç Ck¿Ň rĘDĲĎ
MêĳĎ MyrăĂêĎsĘ UĂ BČ tŇ orăylĂ 5

: C’rĲĎyyĂ âlă wĘ ChrĚę yŁ Ç M’¿Ł tĘŇ jĂ
‘rĎę rbąĎŇ DĎÅ ű omlĎÄ=CqEĘxČ yĘ 6

MySĳĂ qĘ omĲ Nomă TĘ lĂ CrjĘ sČ yĲĘÆ
: omQĲĎ =hŇ ’Ć rĘyĲĂ ymăĂ Crę mĘ ’ĲĎ Ç

tŇ Łlę o‘ CWă jĲĘ xĘ yĲČ 7

WjĳĎ xĚmĘ WpĆŇ xăĄ CnmĘ êČ Æ
: qmĲŁ ‘Ď bŇ lăĄ wĘ Sy’Ăę Ç bŇ rĆq¿ĆwĘ

Zx¿Ą Myh¿Ă Łlň’Ĺ MrĄę IŁ wČ 8

: MtĲĎŇ oJmČ CyęhĎ Ç Mo’ĳ tĘŇ jĂ
MnĳĎ oSlĘ omylăĄ ‘Ď ChClă ySĂ kĘŇ IČwČ 9

: MbĲĎŇ hŇ ’Ą r¿Ł =lJĎ Cdę dĞŇ nŁ tĘŇ yĂÇ
Md¿ĎŇ ’Ďň =lJĎ C’ę rĘyIĲĂwČ 10

MyhĂę Łl’Ĺ l‘Čj¿Ł CdŇ yGĂ IČwČÆ
: ClyJĲĂ WĘ hĂ ChW¿Ą ‘ĞmĲČ CĲ
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11 obĳŇ hŇ sĎ xăĎ wĘ hoĎhyBĲČ Æ qyDăĂYČ xmČŋ WĘ yĂ
: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂ=lJĎ ClęlĘ hĲČ tĘŇ yĂwĘÇ

hs : rySĲĂ dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ romę zĘmĂ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ
2 NoIĳYĂ BĘ Myh¿Ă ŁlÅ’Ĺ hŇ QĎőhĂ tĘŇ hŇ IĎŋmĂ dĲĚŇ ìąŇ lĘ

: rdĆŇ nĲĆ=MQČ SĚ yĘ ìę lĘ CÇ
3 hŇ QĳĎ pĂŇ êĘ ‘Čm¿Ą SŁ

: C’bĲŇŁ yĎ rW¿Ď BĎ =lJĎ ìŇ ydĆę ‘Ď Ç
4 yeĂ mĳĆ CrbĘŇ GăĎ tŇ nŁ wŁ ‘ĞÆ yrăĄbĘŇ DĂ

: MrĲĄjĘ kČŇ tĘŇ hŇ ê¿Ď’Č Cny‘Ąę SĎ jĘ Ç
5 ìŇ yr¿ĆYĄň xĞ NJÀŁ SĘ yĂ ÈbrĄqĎ tĘŇ C rxăČ bĘŇ êĲĂ ű yrąĄSĘ ’Č

: ìŇ lĲĆ kĎŇ yhĲĄ SdęŁ qĘ Ç ìŇ tĳĆŇ yBĄ bŇ CTă BĘ hŇ ‘ĎBĘ WĘ nĂ Æ
6 Cn‘ĳĄSĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ CnnĄ‘ĞêĲČ Æ qdĆŇ YăĆBĘ ű tŇ o’Ä rĎoną

: MyqĲĂ xŁ rĘ MyăĎwĘ ZrĆ’Ćę Ç=ywĄYĘ qČ =lJĎ xT¿Ď bĘŇ mĂ
7 oxĳ kŇŁ BĘ MyrăĂhĎ NykăĂŇ mĄ

: hŇ rĲĎCbŇ gĘŇBĂ rzĎę’Ę nĆ Ç
8 MyUĂ yČÆ No’ă SĘ ű xČ yBąĂ SĘ mČ

: MyUĲĂ ’ĚlĘ Nom¿ hĞ wĲČ MhĆę yQĄ GČ No’¿ SĘ
9 ìŇ ytĳĆŇ tŇŁ o’Ĳ mĄ tŇ wŁ YĎ qĘ Æ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ű C’Ä rĘyIąĂwČ

: NynĲĂ rĘêČ bŇ rĆ‘ăĆwĎ rqĆb¡ŇŁ =y’Ą YĲĎ omą
10 hĎ qĆÃ qĘ SÀŁ êĘ wĲČ ű ZrĆ’ĎÄ hĎ êĎdĘŇ q¿ČjĎ

hŇ eĎrĆę SĘ ‘Ę êČ tŇ BČŋ rČ
MyĂmĳĎ ’lĄ măĎ MyhĂ Łl’ĹÆ gŇlĆ jăĆ

: hĎ nĲĆ ykĂŇ êĘ Nk¿ĄŇ =yJĂ MnĎę gĎŇDĘÇ Nyk¿ĂŇ êĎ
11 hĎ ydĳĆŇ CdŇ GĘ tŇ xăĄ nČ hŇ CĄrČÆ hĎ ymăĆ lĎ êĘ

hŇ eĎgĆę gĘŇmĲŁ êĘ Ç Myb¿ĂŇ ybĂŇ rĘBĂ
: ëŇ rĲĄbĎŇ êĘ Hx¿Ď mĘ YĂ

12 : NSĆ DĲĎ NCp¿Ň ‘ĞrĘyĂ ìŇ ylĆę GĎ‘Ę mČ CÇ ìŇ tĳĆŇ bĎŇ oT tŇ năČSĘ êĎrĘFČ ‘Ă Æ
13 rBĳĎdĘŇ mĂ tŇ o’ă nĘ CpŇ ‘ĞrĘyĂÆ

: hŇ nĎrĘGĲŁ xĘ êČ tŇ o‘¿bĎŇ GĘ lygĂę wĘÇ
wVblwww.bibleist.ru
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N’Ň ~ęŁ hČ ű MyrĂÄ kĎŇ CSŋ bĘŇ lĲĎ 14

rbĳĎŇ =CpŇ TĘ ‘Č yĲČ Myq¿ĂmĎ ‘ĞwĲČ
: CrySĲĂ yĎ=PŇ ’Č C‘ę ‘ĞorĲtĘŇ yĲĂÇ

romĳ zĘmĂ rySăĂ xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ ws
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Ç C‘yr¿ĂhĎ

omĳ SĘ =dŇ obĲŇ kĘŇ Cr¿UĘ zČ 2

: otĲŇ QĎ hĂ êĘ dŇ obę kĎ Ç CmyW¿Ă
ìŇ yWĳĆ ‘ĞmĲČ ’răĎoe=hŇ mČ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ CrămĘ ’Ă 3

: ìŇ ybĲĆŇ yĘ’ĲŁ ìăŇ lĘ CS¡ xĞkĲČŇ yĲĘ ìę EĘ‘ĚÇ bŇ r¿Ł BĘ
ëŇ ĳĎl=CrUĘ zČywĲĂ ìŇ lĘ Æ CwăxĞêĲČSĘ yĂ ű ZrĆ’ąĎhĎ =lJĎ 4

: hŇ lĎ sĲĆ ìăŇ mĘ SĂ Cr¡UĘ zČyĘ
MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ olă ‘ĞpĘŇ mĂ C’rĘCÆ CkăŇ lĘ 5

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ =l‘Č hŇ lĎę ylĂ ‘ĞÇ ’r¿Ďon
hŇ SĎę BĎ yČlĲĘ ű MyĎÄ ëŇ pČŇ hąĎ 6

lgĆŇrĳĎbĘŇ CrăbĘŇ ‘Č yĲČ rhĎ eĎBČ Æ
: oBĲ =hŇ xĎ mĘ WĘ nĂ MSĎę Ç

MlĎę o‘ ű otÄ rĎCbĲŇ gĘŇBĂ lSąĄ mÅŁ 7

hŇ nĎ yjĳĆYĘ êĂ MyăĂoGBČ wynĎ y‘ĄÆ
: hŇ lĎ sĲĆ omlăĎ wmyřr¡y=l’Č ű MyrĂő rĘoiĲ hČ

CnyhĳĄŁl’Ĺ ű MyU¿Ă ‘Č Ck¡Ň rĘBĲĎ 8

: otĲŇ QĎ hĂ êĘ loqă C‘ymĂę SĘ hČ wĘÇ
MyIĳĂxČ BĲČ CnSĄ pĘŇ nČ Æ MvăĎ hČ 9

: CnlĲĄ gĘŇrČ ToUă lČ Nt¡ČŇ nĎ=âlĲ wĘ
MyhĳĂ Łl’Ĺ Cnê¿Ď nĘ xČ bĘŇ =yJĲĂ 10

: PŇ sĆ JĲĎ =PŇ rĎYĘ JĂ CnêĎę pĘŇ rČYĘ Ç
hŇ dĳĎŇ CYUĘ bČŇ Cnt¿ĎŇ ’Ň bĄŇ hĞ 11

: CnynĲĄtĘŇ mĎ bĘŇ hŇ qăĎ‘Ď CmĲ êĎmĘ W¡Č
CnS¿Ą ’Ň rňŁ lĘ Sonę ’Ĺ êĎbĘŇ J¿Č rĘhĂ 12

V’b=wn’b
’"d Nkw yrqw bytk CmCryĎ ’"sbw ,y"dw w"d Nkw yrqw bytk CmyrĂyĎ ’"sb ,yrq CmCryĎ ,bytk CmyrĂyĎ v.7 .ws
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MyĂUĳČbČŇ C S’¿Ą bĎŇ =Cn’Ň BĲĎ
: hŇ yĲĎwĎrĘlĲĎ Cn’Ąę yYĂ oêĲ wČÇ

13 tŇ olĳ o‘bĘŇ ìăŇ tĘŇ ybĲĄŇ ’obăŇ ’Ď
: yrĲĎdĎŇ nĘ ìăŇ lĘ MQ¡Ą SČ ’Ğ

14 ytĳĎŇ pĎŇ WĘ CY¿ jĎ =rSĆ ’Ğ
: ylĲĂ =r~Č BČ yjĂę Ç=rBĆ dĂŇ wĘ

15 ëŇ QĎ Æ=hŇ lĆ ‘Ğ’ĲČ MyxăĂ mĄ tŇ olą ‘ÅŁ
MylĳĂ y’Ą tŇ rĆTăŁ qĘ =M‘Ă

: hŇ lĎ sĲĆ MydăĂŇ Cê‘Č=M‘Ă rq¡ĎbĎŇ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ
16 MyhĳĂ Łl’Ĺ y’ăĄrĘyĂ=lJĎ hŇ rĎjĘ sČ ’Ğ wĲČÆ C‘ămĘ SĂ =CkĲŇ lĘ

: ySĲĂ pĘŇ nČlĘ hŇ WăĎ ‘Ď rS¡Ć ’Ğ
17 ytĂŇ ’Ň rĳĎqĎ =yjĲĂ wyl¿Ď ’Ą

: ynĲĂ oSlĘ tŇ xČ êăČ MmČę orwĘÇ
18 yBĳĂ lĂ bĘŇ ytĂŇ y’ăĂ rĎ=M’Ă NwĆ’Ď Æ

: ynĲĎdŇŁ ’Ğ ű ‘măČ SĘ yĂ âl¡
19 MyhĳĂ Łl’Ĺ ‘măČ SĎ NkĲĄŇ ’Ď Æ

: ytĲĂŇ QĎ pĂŇ êĘ loqă BĘ bŇ ySĂę qĘ hĂ Ç
20 MyhĳĂ Łl’Ĺ ëŇ Cr¿BĎ

yt¿ĂŇ QĎ pĂŇ êĘ rysĂÅhĄ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ
: yêĲĂ ’Ă mĲĄ oDę sĘ xČ wĘÇ

zs : rySĲĂ rom¿ zĘmĂ tŇ Łnę ygĂŇ nĘ BĂ x~¿Ą nČmĘ lĲČ
2 CnkĳĄŇ rĘbĲĎŇ ywĲĂ Cne¿ĄxĎ yĘ MyhĂę Łl’Ĺ

: hŇ lĎ sĲĆ CnêăĎ’Ă wyn¡ĎjĎ r’¿Ą yąĎ
3 ìŇ JĳĆ rĘDČ ZrĆ’ăĎBĎ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ

: ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ yĘ MyĂęoGÇ=lkĎŇ BĘ
4 MyhĳĂ Łl’Ĺ ű MyU¿Ă ‘Č ìŇ Cd¡Ň oy

: MQĲĎ JĚ MyU¿Ă ‘Č ìŇ Cdę oyÇ
5 MyU¿Ă ’Ěň lĘ Cnę eĘ rČywĲĂ Cx¿ mĘ WĘ yĲĂ

roSĳ ymĂ MyUăĂ ‘Č TjăŁ SĘ tĂŇ =yJĲĂ
Mym’lw

www.bibleist.ru



990 Mylht 67:6—68:10

: hŇ lĎ sĲĆ MxăĄ nĘ êČ ZrĆ’¡ĎBĎ ű MyUĂő ’ĚlĘ C
MyhĳĂ Łl’Ĺ ű MyU¿Ă ‘Č ìŇ Cd¡Ň oy 6

: MQĲĎ JĚ MyU¿Ă ‘Č ìŇ Cdę oyÇ
HlĳĎ CbŇ yĘ hŇ năĎtĘŇ nĲĎ ZrĆ’Ć Æ 7

: CnyhĲĄŁl’Ĺ Myh¿Ă Łl’Ĺ CnkĄę rĘbĲĎŇ yĘÇ
MyhĳĂ Łl’Ĺ Cnk¿ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘ 8

: ZrĆ’ĲĎ =ysĄ pĘŇ ’Č =lJĎ otę ’Ł Ç C’¿ rĘyyĲĂwĘ
sŘ9 : rySĲĂ rom¿ zĘmĂ dŇ wĂędĎŇ lĘ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ xs

wybĳĎŇ yĘo’Ĳ CYCpăŇ yĎ MyhĂ Łl’ĹÆ MCqă yĎ 2

: wynĲĎjĎ mĂ wy’Ďę nĘ WČ mĘ Ç CsCn¿ yĎwĘ
PŇ D¿Ł nĘ êĂň NSĎę ‘Ď PŇ D¿Ł nĘ hĂ JĘ 3

S’ĳĄ =ynĄjĘ mĂ gŇnČ oDÆ sUăĄ hĂ JĘ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ yn¿ĄjĘ mĂ My‘Ăę SĎ rĘÇ Cd¿Ň bĘŇ ’Ň yĲŁ

MyhĂę Łl’Ĺ yn¿ĄpĘŇ lĂ CYlĘ ‘Č yĲČÆ Cxă mĘ WĘ yĂ MyqĂę yDĂYČ wĲĘ 4

: hŇ xĲĎ mĘ WĂ bĘŇ CWyW¿Ă yĎwĘ
om¿ SĘň CrÀUĘ zČ ÈMyhĂ Łl’Ň lĲĄ ű CrySąĂ 5

tŇ obŇ rĎ‘ĞBĲĎ Æ bŇ kăĄŇ rŁ lĲĎ CQsÃŁ
: wynĲĎpĎŇ lĘ Cz¿lĘ ‘Ă wĘ omę SĘ Hy¿ĎBĘ

tŇ onĳmĎ lĘ ’Č NIăČdČŇ wĘ MymĂ otŇ yĘÆ ybăĂŇ ’Ğ 6

: oSĲ dĘŇ qĎ No‘¿mĘ BĂ MyhĂę Łl’ĹÇ
hŇ tĎŇ yĘBČę ű MydĂÄ yxĂ yĘ bŇ ySąĂ omÅ ű MyhąĂ Łl’Ĺ 7

tŇ orĳSĎ oJĲ BČ MyrĂysĂ ’Ğ Æ ’yYăĂ om
: hŇ xĲĎ yxĂ YĘ Cn¿kĘŇ SĲĎ MyrĂę rĞosĲ Ç=ëŇ ’ĲČ
ìŇ UĳĆ ‘Č ynăĄpĘŇ lĂ ìŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ Æ MyhĂę Łl’Ĺ 8

: hŇ lĎ sĲĆ Nomă ySĂ ybĲĂŇ ì¡Ň DĘ‘Ę YČ BĘ
Myh¿Ă Łlň’Ĺ ynÀĄjĘ mĂ ÈCpŇ TĘ nĲĎ MyĂmăČSĎ =PŇ ’Č ű hŇ SĎ ‘ĎÄ rĎ ZrĆ’ąĆ 9

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ MyhĂę Łl’ĹÇ yn¿ĄjĘ mĂ ynĳČysĂ hŇ z¿Ć
MyhĳĂ Łl’Ĺ PŇ ynăĂêĎ tŇ obŇ dĎŇ nĘ Æ MSĆ GăĆ 10

: HêĎ nĘ nČ okĲŇ hŇ ê¿Ď’Č hŇ ’Ďę lĘ nĂ wĘÇ ì¿Ň tĘŇ lĲĎ xĞ nĲČ
Ktyxwww.bibleist.ru
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11 HbĳĎŇ =CbŇ SĘ yĲĎ ì¿Ň tĘŇ IĲĎxČ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ ynăĂ‘ĎlĲĆ ì¡Ň tĘŇ bĲĎŇ oTBĘ Nyk¿ĂŇ êąĎ

12 rmĆ ’ĳŁ =NêĆ yĲĂ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ
: bŇ rĲĎ ’b¿ĎŇ YĎ tŇ orę vĘ bČŇ mĘ hĲČ Ç

13 NCdĳŇ DŁ yĂ NCdăŇ DŁ yĂ tŇ o’bĎŇ YĘ Æ ykăĄŇ lĘ mČ
: llĲĎ SĎ qQ¿Ą xČ êĘ tŇ yĂBČę Ç tŇ wČnĘ C

14 MyĂê¿ĎpČň SĘ NyBÀĄ ÈNCbŇ JĘ SĘ êĂ =M’ĲĂ
PŇ sĆ JĳĆ bČŇ hŇ jăĎ xĘ nĆ hŇ nĎ oyÆ ypăĄŇ nĘ JČ

: ZCrĲxĎ qr¿ČqĘ rČyBĲĂ hĎ ytĆę orbĘŇ ’Ć wĘÇ
15 HBĎę MykąĂŇ lĎÅmĘ yDČő SČ WrąĄpĎÅBĘ

: NomĲ lĘ YČ BĘ gŇl¿Ą SĘ êČ
16 NSĳĎ BĎ =rhČ MyhĂ Łl’ĹÆ=rhČ

: NSĲĎ BĎ =rhČ MyeĂę nĚbĘŇ GČ Ç rh¿Č
17 Mye¿ĂnĚňbĘŇ GČ MyrÀĂhĎ ÈNCdŇ ~Ę rČêĲĘ ű hŇ UĎ ląĎ

oêĳbĘŇ SĂ lĘ MyhăĂ Łl’Ĺ dŇ măČ xĎ rhĎę hĎ
: xYČ nĲĆlĎ NJ¿Ł SĘ yĂ hoĎęhyĘÇ=PŇ ’Č

18 N’ĳĎ nĘ SĂ ypăĄŇ lĘ ’Č MyĂtăČŇ BŁ rĂ MyhĂę Łl’Ĺ bŇ kĆŇ rąĆ
: SdĆŇ uĲŁ BČ yn¿ČysĂ MbĎę Ç yn¿ĎdŇŁ ’Ğ

19 ybĂŇ èĆę tĎŇ ybąĂŇ SĎÅ ű MorÄ UĎ lČ tĎŇ yląĂ ‘ĎÅ
MdĳĎŇ ’Ď BĲĎ tŇ onêĎmČ Æ êĎxĘ qăČlĎ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ HyĎŋ ű NJąŁ SĘ lĂ MyrĂę rĘosĲ Ç=PŇ ’ĲČ wĘ
20 CnlĎę =smĎ ‘ĞyĲČ Moy¿ ű Moyą ÈynĎdŇŁ ’Ğ ëŇ CrăBąĎ

: hŇ lĎ sĲĆ CntĄŋ ‘Ď CSyĲĘ l’ąĄ hĎÅ
21 tŇ o‘¿SĎň omlĲĘ l’ąĄ ÈCnlĎ ű l’ăĄ hąĎ

: tŇ o’Ĳ YĎ oêĲ tŇ wĆUĎę lČ Ç ynĳĎdŇŁ ’Ğ hŇ o¿ĂhylĲĄ wĘ
22 wyb¿ĎŇ yĘ’ĲňŁ S’Ň rąŁ ÈZxČ mĘ yĂ MyhĂę Łl’Ĺ=ëŇ ’Č

: wymĲĎ SĎ ’ĞBĲČ ëŇ QĄęhČ tĘŇ mĲĂ Ç r‘ĳĎWĄ dŇ q¿Ł dĘŇ qĎ
23 bŇ ySĳĂ ’Ď NSăĎ BĎ mĂ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ rmăČ ’Ď

byV’
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: MyĲĎ tŇ ol¿ YĚUĘ mĲĂ bŇ ySĂę ’Ď Ç
Md¿ĎŇ BĘň ìę lĘ gĘŇrČ Zx¿Č mĘ êĲĂ ű N‘ČmąČ lĘ 24

: CheĲĄmĂ Myb¿ĂŇ yĘ’ĲŁ mĄ ìŇ ybĳĆŇ lĎ JĘ NoS¿ lĘ
MyhĳĂ Łl’Ĺ ìŇ ytăĆŇ okŇ ylĲĂ hĞ C’ă rĎ 25

: SdĆŇ uĲŁ bČŇ yJăĂ lĘ mČ yl¡Ă ’Ą tŇ okąŇ ylĂÅhĞ
MynĳĂgĘŇ nĲŁ rxăČ ’Č MyrĂSĎ Æ Cmă DĘqĂ 26

: tŇ opĲŇ pĄŇ oê tŇ omę lĎ ‘ĞÇ ëŇ ot¿Ň BĘ
MyhĳĂ Łl’Ĺ CkăŇ rĘBĲĎ tŇ olhĄ qĘ mČ BĲĘ Æ 27

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ roq¿ UĘ mĂ ynĎę dŇŁ ’Ğř Ç
MdĄę rŁ ry‘ĂÃ YĎ ű NmĂÄ yĎnĘ BĂ MSąĎ 28

MtĳĎŇ mĎ gĘŇrĂ hŇ dĎŇ ChyĘÆ yrăĄWĎ
: ylĲĂ êĎpĘŇ nČ yr¿ĄWĎ NClębĚŇ zĘ Ç yr¿ĄWĎ

ìŇ E¿Ć‘Ěň ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hŇ C¿ĎYĂ 29

: CnQĲĎ êĎlĘ ‘¿ČjĎ CzęÇ MyhĳĂ Łl’Ĺ hŇ E¿ĎC‘
MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č ìŇ lĆ kĎŇ yhĲĄ mĄ Æ 30

: ySĲĎ MykăĂŇ lĎ mĘ Clyb¡ĂŇ oy ìąŇ lĘ
hŇ nĆÃqĎ tŇ IÀČxČ r‘ČÄ GĘ 31

MyUĂę ‘Č ylĄŋgĘŇ‘ĆBĘ ű MyrĂÄ yBĂ ’Č tŇ dąČŇ ‘Ğ
PŇ sĆ kĳĎŇ =y~ĄrČBĘ sj¿Ą rČtĘŇ mĂ

: CYjĲĎ xĘ yĆ tŇ ob¿Ň rĎqĘ MyUĂę ‘Č Ç rE¿ČBĂ
MyĂrĳĎYĘ mĂ yeăĂmĂ MyeĂ mČ SĘ xČ Æ CytăĎŇ ’ĹyĲĆ 32

: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ wydĎę yĎÇ Zyr¿ĂêĎ SCJ¿
MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ CrySăĂ ZrĆ’Ď hĎ Æ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ 33

: hŇ lĎ sĲĆ ynăĎdŇŁ ’Ğ Cr¡UĘ zČ
MdĆŇ qĳĆ=ymĄ SĘ ymăĄ SĘ BĂ bŇ kĄŇ rŁ lĲĎ Æ 34

: z‘ĲŁ loqă oloqBĘ Ç Nê¿Ą yĂ Nh¿Ą
Myh¿Ă Łlň’Ň lĲĄ z‘ęŁ Cn¿êĘ 35

otĳŇ wĎ’ĞGĲČ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=l‘ĲČ
wz‘w

.’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.27 .xs
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: MyqĲĂ xĎ èĘ BČ oEę‘ĚwĘÇ
36 ìŇ yS¿Ć DĎň qĘ UĂ mĲĂ MyhĂę Łl’Ĺ ’r¿Ďoną

M‘Ďę lĎ tŇ om¿ YĚ‘ĞtĲČŇ wĘ z‘¡Ł ű NtĄÄ nŁ ’Chą l’Ąę rĎWĘ yĂ l’ąĄ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ ëŇ Cr¿BĎ

Ts : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ MyeĂŋSČ oS=l‘ĲČ xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ
2 MyhĳĂ Łl’Ĺ ynĂ ‘¿ĄySĂ ohĲ

: SpĆŇ nĲĎ=dŇ ‘Č MyĂmăČ C’b¡ĎŇ yJąĂ
3 dŇ mĳĎ ‘ĽmĲĎ Ny’ăĄwĘ hŇ lĎ CYmĘ Æ NwăĄyBĂ ű yêĂ ‘Ę bąČŇ TĎ

: ynĂ tĘŇ pĲĎŇ TĎ SĘ tŇ lĆ B¿Ł SĂ wĘ MyĂmČę Ç=yuĄmČ ‘ĞmĲČ bĘŇ ytĂŇ ’Ň B¿Ď
4 yn¿Ăorň GĘ rxÀČnĂ Èy’Ă rĘqĎ bĘŇ yêĂ ‘Ę găČŇ yĎ

: yhĲĎ Łl’Ň lĲĄ lxĄę yČmĘ Ç ynĳČy‘Ą Cl¿ JĎ
5 Me¿ĎxĂň y’ÀČnĘŁWĲ ÈySĂ ’Ň rŁ tŇ oră‘ĞvĲČ mĂ ű CBą rČ

rqĆSĳĆ ybăČŇ yĘ’ĲŁ ytČŇ ymĂ YĘ mČ Æ Cmă YĘ ‘ĲĎ
: bŇ ySĲĂ ’Ď z’ăĎ yêĂ lĘ zČęgĎ Ç=âlĲ rS¿Ć ’Ğ

6 yêĳĂ lĘ CČ’Ă lĘ êĎ‘Ę dČŇ yĎÆ hŇ êăĎ’Č MyhĂę Łl’Ĺ
: CdŇ xĲĎ kĘŇ nĂ =âlĲ ì¿Ň UĘ mĂ ytČę omSĘ ’Č wĘÇ

7 tŇ o’¿ bĎň YĘ hoĂęhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ ÈìyoĆq ű ybĂÄ CSbąŇŁ yĄÅ=l’Č
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yhĄę Łl’ĹÇ ìŇ ySĳĆ qĘ bČŇ mĘ ybăĂŇ CmlĘ JăĎ yĂ=l’Č

8 hŇ jĳĎ rĘxĆ ytĂŇ ’Ň WăĎ nĎ ìŇ ylĆ ‘Ď Æ=yJĲĂ
: ynĲĎpĎŇ hŇ UăĎ lĂ kĘŇ hŇ t¡ĎŇ iĘ JĂ

9 yxĳĎ’Ć lĘ ytĂŇ yyăĂhĎ rzĎCmÆ
: yUĲĂ ’Ă yn¿ĄbĘŇ lĂ yrĂę kĘŇ nĎ wĘÇ

10 ynĂ tĘŇ lĳĎkĎŇ ’Ğ ìăŇ tĘŇ yBĲĄ tŇ ’ăČ nĘ qĂ =yJĲĂ
: ylĲĎ ‘Ď Cl¿ pĘŇ nĲĎ ìŇ ypĆę rĘoxÇ tŇ oj¿ rĘxĆ wĘ

11 ySĳĂ pĘŇ nČ Mo~ă bČŇ hŇ JăĆ bĘŇ ’Ć wĲĎ
: ylĲĂ tŇ opăŇ rĎxĞlĲČ yh¡Ă êĘ wČ

12 qWĳĎ ySăĂ CbŇ lĘ hŇ năĎêĘ ’Ć wĲĎ
: lSĲĎ mĎ lĘ MhăĆ lĎ yh¡Ă ’ĹwĲĎ

13 r‘ČSĳĎ ybĄŇ SĘ yăŁ ybĂŇ Æ CxyWăĂ yĎ
twnygnwwww.bibleist.ru
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: rkĲĎŇ SĄ yt¿ĄŇ oS tŇ onę ygĂŇ nĘ CÇ
NoYę rĎ tŇ ‘ąĄ hoĎÃhyĘ ű ìÄ lĘ =ytĲĂŇ QĎ pĂŇ tĘŇ ynąĂ’Ğ wĲČ 14

: ìŇ ‘ĲĆSĘ yĂ tŇ m¿Ć ’ĹBĲĆ ynĂ nĄę ‘ĞÇ ìŇ DĳĆsĘ xČ =bŇ rĎBĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ
hŇ ‘ĎBĳĎ TĘ ’Ć =l’Č wĘ TyFĂ mĂ Æ ynĂ lăĄ y~Ă hČ 15

: MyĂmĲĎ =yuĄmČ ‘ĞUĲČ mĂ C y’Čę nĘŁvĲ mĂ Ç hŇ l¿Ď YĘ eĲĎ’Ă
MyĂmČ Æ tŇ lĆ BăŁ SĂ ű ynĂ pąĄŇ TĘ SĘ êĂ =l’ĲČ 16

hŇ lĳĎ CYmĘ ynĂ ‘ăĄlĎ bĘŇ êĂ =l’Č wĘ
: hĎ yjĲĂ r’ăĄ BĘ yl¡Č ‘Ď=rTČ ’Ę êĆ=l’Č wĘ

ìŇ DĳĆsĘ xČ bŇ oTă =yJĂ hoĎhyĘÆ ynĂ năĄ‘Ğ 17

: ylĲĎ ’Ą hŇ năĄjĘ ìŇ ymĆę xĞrĲČÇ bŇ r¿Ł JĘ
ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČmĲĄ ìŇ ynĆjĎ Æ rêăĄsĘ êČ =l’Č wĘ 18

: ynĂ nĲĄ‘Ğ rh¿Ą mČ ylĂę Ç=rYČ =yJĲĂ
HlĳĎ ’Ď gĘŇ ySăĂ pĘŇ nČ=l’Ć hŇ băĎŇ rĘqĎ 19

: ynĂ dĲĄŇ jĘ ybăČŇ yĘ’ĲŁ N‘Čm¡Č lĘ
ytĳĂŇ UĎ lĂ kĘŇ C yêĂ SĘ bĎŇ CÆ ytăĂŇ jĎ rĘxĆ êĎ‘Ę dČę yĎ hŇ êąĎ’Č 20

: yrĲĎrĘoYĲ =lJĎ ìę DĘgĘŇ nĆ Ç
hŇ SĎ Cn¿’Ďň wĲĎ yBĂę lĂ hŇ r¿ĎbĘŇ SĲĎ ű hŇ jąĎ rĘxĆ 21

NyĂ’ĳČwĎ dŇ CnălĎ hŇ CăĆqČ ’Ğ wĲĎ
: ytĂŇ ’Ň YĲĎ mĎ âlă wĘ MymĂę xĞ nĲČmĘ lČ wĘÇ

S’Ň rĳŁ ytăĂŇ CrbĎŇ BĘ CnăêĘ IĂwČ 22

: ZmĆ xĲŁ ynĂ Cq¿ SĘ yČ y’Ăę mĎ YĘ lĂ wĘÇ
xpĳĎŇ lĘ MhăĆ ynĄpĘŇ lĂ MnăĎxĎ lĘ SĚ =yhĲĂ yĘ 23

: SqĲĄomlĘ Mym¿Ă olSĘ lĂ wĘĲ
tŇ o’ĳ rĘmĲĄ MhĆ ynĄy‘ĲĄÆ hŇ nĎkĘŇ SăČ xĘ êĆ 24

: dŇ ‘ĲČmĘ hČ dŇ ym¿Ă êĎ MhĆ ynĄętĘŇ mĎ CÇ
ìŇ mĳĆ ‘Ę zČ Mh¿Ć ylĄ ‘Ğ=ëŇ pĎŇ SĘ 25

: MgĲĄŇ yvĂ yČ ìę jĘ ’Č Ç Nor¿xĞ wĲČ
hŇ UĳĎ SČ nĘ Mt¿ĎŇ rĎyTĲĂ =yhĂ êĘ 26

: bŇ SĲĄ yŁ yh¿Ă yĘ=l’Č MhĆę ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ Ç
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27 CpŇ dĳĎŇ rĎ tĎŇ yJăĂ hĂ =rSĆ ’Ğ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ
: CrjĲĄ sČ yĘ ìŇ ylăĆ lĎ xĞ bŇ o’¡ kĘŇ mČ =l’Ć wĘ

28 MnĳĎ wŁ ‘Ğ=l‘Č NwŁ ‘Ď Æ=hŇ nĎêĲĘ
: ìŇ tĲĆŇ qĎ dĘŇ YĂ BĘ C’bęŁ yĎÇ=l’Č wĘ

29 MyIĳĂxČ rpĆŇ iăĄ mĂ CxĲ UĎ yĂÆ
: CbŇ tĲĄŇ JĎ yĂ=l’Č MyqĂę yDĂYČ Ç M‘¿ĂwĘ

30 bŇ ’ĳĄ okŇ wĘ ynăĂ‘Ď ynĂ ’Ğ wĲČÆ
: ynĂ bĲĄŇ GĘ WČ êĘ MyhăĂ Łl’Ĺ ì¡Ň tĘŇ ‘ĲĎCSyĘ

31 rySĳĂ BĘ MyhăĂ Łl’Ĺ=MSĲĄ hŇ lăĎ lĘ hĲČ ’Ğ
: hŇ dĲĎŇ otŇ bĘŇ Cel¿Ć DĘgČŇ’Ğ wĲČ

32 rjĎę roè¿ mĂ hoĎhylĲČ Æ bŇ TăČ ytĂŇ wĘ
: syrĲĂpĘŇ mČ Nr¿ĂqĘ mČ

33 CxmĳĎ WĘ yĂ MywăĂnĎ‘Ğ C’ă rĎ
: MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ yx¿Ă ywĂ MyhĂę Łl’ĹÇ yS¿Ą rĘDŁ

34 hoĳĎhyĘ MynăĂoybĘŇ ’Ć =l’Ć ‘ČmăĄ SŁ =yJĲĂ
: hŇ zĲĎbĎŇ âlă wyrĎę ysĂ ’Ğ Ç=tŇ ’Ć wĘ

35 ZrĆ’ĳĎwĎ MyĂmăČSĎ ChCllĘ hČ yĲĘÆ
: MBĲĎ Wm¿Ą rŁ =lkĎŇ wĲĘ MyUĂę yČÇ

36 NoIęYĂ ‘Č ySąĂ oyÅ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ yJąĂ
hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘Ď hŇ nĆbĘŇ yĂwĘÆ

: hĎ CSĲ rĄywĂ MSĎę Ç CbŇ SĘ y¿ĎwĘ
37 hĎ Clĳ xĎ nĘ yĂ wydĎŇ bĎŇ ‘ĞÆ ‘rČzăĆwĘ

: HbĲĎŇ =CnJĘ SĘ yĂ omę SĘ Ç yb¿ĄŇ hĞ’ĲŁ wĘ
‘ : ryJĲĂ zĘhČ lĘ dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ Ç
2 ynĂ lĳĄ y~Ă hČ lĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ

: hŇ SĲĎ CxĲ ytĂŇ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ hoĎęhyĘÇ
3 yS¿Ă pĘŇ nČň ySÀĄ qĘ bČŇ mĘ ÈCrjĘ xĘ yČwĘ CSbăŇŁ yĄ

: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎ yYĄę pĄŇ xĞ Ç Cmĳ lĘ JĲĎ yĂwĘ rox’Ď Æ CgŇiăŁ yĂ
4 MêĳĎSĘ BĎ bŇ qĆ‘ăĄ=l‘Č CbŇ CSyĎÆ
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: x’ĲĎ hĆ ű x’¿Ď hĆÅ MyrĂę mĘ ’ĲŁ hĎ Ç
ìŇ yS¿Ć qĘ bČň mĘ =lJĲĎ ìę BĘ ű CxÄ mĘ WĘ yĂwĘ CWyWąĂ yĎÅ 5

: ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ yĘ ybĄę hĞ’Ł Ç MyhĳĂ Łl’Ĺ lDăČgĘŇ yĂ dŇ ymĂ tĎŇ Æ CrămĘ ’Ň yĲŁ wĘ
ÈNoybĘŇ ’Ć wĘ ynăĂ‘Ď ű ynąĂ’Ğ wĲČ 6

yQ¿Ă hŇ SĎň CxĲ MyhÀĂ Łl’Ĺ
hŇ êĎ’ĳČ yTăĂ lĘ pČŇ mĘ C yrăĂzĘ‘Ć
: rxĲČ ’Č êĘ =l’Č hoĎęhyĘÇ

ytĂŇ ysĳĂ xĎ ho¿ĎhyĘ=ìĲŇ BĘ ’‘
: MlĲĎ o‘lĘ hŇ SĎ ob¿Ň ’Ą =l’Č

ynĂ TĳĄ QĘ pČŇ tĘŇ CĲ ynĂ l¿Ą y~Ă êČ ìę tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ BĘ 2

: ynĂ ‘ĲĄySĂ ohĲ wĘ ìę nĘ zĘ’Ď Ç yl¿Č ’Ą =hŇ FĲĄ hČ
No‘Ã mĎ rCY¿ lĘ ű ylĂÄ hŇ yąĄhĹ 3

ynĂ ‘ĳĄySĂ ohĲ lĘ tĎŇ yC¿ĂYĂ dŇ ymĂę êĎ ’obę lĎ
: hŇ êĎ’ĲĎ ytăĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ C y‘¡ĂlĘ sČ =yJĲĂ
‘SĳĎ rĎ dŇ IăČmĂ ynĂ TĄ QĘ jČ Æ yhČę Łl’Ĺ 4

: ZmĲĄ oxwĘ lCăĄ‘ČmĘ PŇ J¡Č mĂ
ytĳĂŇ wĎqĘ tĂŇ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ 5

: yrĲĎC‘eĘ mĂ yx¿Ă TČ bĘŇ mĂ hoĂęhyĹÇ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ
NTĆ BĆę mĂ yêĂ kĘŇ mČŋ sĘ nĂ ű ìyląĆ‘Ď 6

yzĳĂogŇ hŇ êăĎ’Č yUĂ ’Ă Æ y‘ăĄUĘ mĂ
: dŇ ymĲĂ tĎŇ ytăĂŇ QĎ hĂ tĘŇ ì¡Ň BĘ

MyBĳĂ rČlĘ ytĂŇ yyăĂhĎ tŇ pĲĄŇ omJĘ Æ 7

: z‘ĲŁ =ysĂ xĞmĲČ hŇ êĎę ’Č wĘÇ
ìŇ tĳĆŇ QĎ hĂ êĘ ypĂŇ Æ ’lĄ UăĎ yĂ 8

: ìŇ êĲĆrĘ’Č pĘŇ êĂ MoIęhČ Ç=lJĎ
hŇ nĳĎqĘ zĂ tŇ ‘ăĄlĘ ynĂ kĄŇ ylĂ SĘ êČ Æ=l’ĲČ 9

: ynĂ bĲĄŇ zĘ‘ČêĲČ =l’Č yxĂę JŁ Ç tŇ ol¿ kĘŇ JĂ
ylĳĂ ybăČŇ yĘo’Ĳ CrămĘ ’ĲĎ =yJĂ 10

: wDĲĎxĘ yČ CY¿ ‘ĞonĲ ySĂę pĘŇ nČ Ç yr¿ĄmĘ SĲŁ wĘ
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11 obĳŇ zĎ‘Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ rmŁ ’Ň lĄ Æ
: ly~ĲĂ mČ Ny’¿Ą=yJĂ ChCWę pĘŇ tĂŇ wĘÇ Cp¿Ň dĘŇ rĲĂ

12 yeĂ UĳĆ mĂ qxăČ rĘêĂ =l’Č MyhĂ Łl’ĹÆ
: hSyxĲř ytĂŇ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ yhČę Łl’ĹÇ

13 yS¿Ă pĘŇ nČň ynÀĄTĘ ŁWĲ ÈClkĘŇ yĂ CSbăŇŁ yĄ
: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎ ySĄę qĘ bČŇ mĘ Ç hŇ UĳĎ lĂ kĘŇ C hŇ jĎ rĘxĆ Æ CTă ‘ĞyĲČ

14 lxĳĄ yČ’Ğ dŇ ymăĂ êĎ ynĂ ’Ğ wĲČÆ
: ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ êĘ =lJĎ =l‘Č yêĂę pĘŇ sČ ohĲ wĘÇ

15 ìŇ tĆę qĎ dĘŇ YĂ rjĄŋ sČ yĘ ű yjąĂ
ìŇ tĳĆŇ ‘Ď CSĲ êĘ MoI¿hČ =lJĎ

: tŇ orĲpŇŁ sĘ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ âl¡ yJąĂ
16 hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ tŇ orbĚŇ gĘŇBĂ Æ ’obę ’Ď

: ìŇ DĲĆbČŇ lĘ ìăŇ tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ ryJ¡Ă zĘ’Č
17 yrĳĎC‘eĘ mĂ ynĂ ê¿Č dĘŇ UČ lĂ MyhĂę Łl’Ĺ

: ìŇ ytĲĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ dŇ yG¿Ă’Č hŇ eĎhĄę Ç=dŇ ‘Č wĘ
18 ynĂ b¿ĄŇ zĘ‘Čň êĲČ =l’Č MyhÀĂ Łl’Ĺ ÈhbĎŇ yWĄ wĘ ű hŇ nĎÄqĘ zĂ=dŇ ‘Č MgąČŇ wĘ

rodĳŇ lĘ ìăŇ ‘ĞorĲzĘ dŇ yGăĂ’Č =dŇ ‘Č
: ìŇ tĲĆŇ rĎCbĲŇ GĘ ’obę yĎÇ=lkĎŇ lĘ

19 Mor¿mĎň =dŇ ‘Č MyhĂę Łl’Ĺ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘ
: ìŇ omĲ kĎŇ ymăĂ MyhĂę Łl’ĹÇ tŇ olĳ dŇŁ gĘŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ

20 tŇ o‘¿rĎň wĘ tŇ oBę rČ tŇ or¿YĎ ű wntÄ y’ř rh rSąĆ ’Ğ
wnyĳyxt bŇ CS¿ êĎ

: ynĂ lĲĄ ‘ĞêĲČ bŇ CS¿ êĎ ZrĆ’Ďę hĎ Ç tŇ om¿ hŁ êĘ mĂ C
21 ytĂę QĎ dĚŇ GĲĘ ű bŇ rĆêąĆ

: ynĂ mĲĄ xĞ nĲČêĘ bŇ i¿Ł tĂŇ wĘ
22 yh¿Ď Łlň’Ĺ ìÀŇ êĘ mĂ ’Ğ È lbĆŇ nĆ=ylĂ kĘŇ bĂŇ ìăŇ dĘŇ o’Ĳ ű ynąĂ’Ğ=MGČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sodę qĘ Ç roeĳkĂŇ bĘŇ ìăŇ lĘ hŇ răĎUĘ zČ’Ğ
hnnrt
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ëŇ QĳĎ =hŇ rĎUĘ zČ’Ğ yJăĂ ytČŇ pĎŇ WĘ Æ hŇ eăĎ eăĄrČêĘ 23

: tĎŇ ydĲĂŇ jĎ rSăĆ ’Ğ ySĂę pĘŇ nČ wĘÇ
ìŇ tĳĆŇ qĎ dĘŇ YĂ hŇ GăĆhĘ êĆ MoIhČ Æ=lJĎ ynĂę oSlĘ =MGČ 24

: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎ yS¿Ą qĘ bČŇ mĘ Crę pĘŇ xĲĎ Ç=ykĲĂŇ CSb¿ŇŁ =yJĂ
ű hŇ mÄŁ ŁlSĘ lĂ b‘

NêĳĄ ëŇ lĆ măĆ lĘ ìŇ yTĆ jĎ SĘ mĂ Æ MyhĂę Łl’ĲĹ
: ëŇ lĆ mĲĆ =NbĆŇ lĘ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘ

qdĆŇ YĳĆbĘŇ ìăŇ UĘ ‘Č NydăĂŇ yĎ 2

: TjĲĎ SĘ mĂ bĘŇ ìŇ yI¿ĆnĂ ‘ĞwĲČ
M‘ĳĎlĎ Mol¿ SĎÅ MyrĂő hĎ C’ą WĘ yĂ 3

: hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ BĂ tŇ o‘ę bĎŇ gĘŇ CÇ
M‘Ďę =yIĄnĂ ‘ĞĲ ű TjąŁ SĘ yĂ 4

NoyĳbĘŇ ’Ć ynăĄbĘŇ lĂ ‘Č ySĂ oyÆ
: qSĲĄ o‘ ’JăĄ dČŇ ywĲĂ

SmĆ SĳĎ =M‘Ă ìŇ C’¿ rĎyyĲĂ 5

: MyrĲĂoD roDă xČ rĄę yĎÇ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ
zGĳĄ=l‘Č rTăĎ mĎ JĘ dŇ rĄyĄÆ 6

: ZrĆ’ĲĎ PŇ yz¿ĂrĘzČ MybĂę ybĂŇ rĘJĂ Ç
qyDĳĂYČ wym¿Ď yĎBĘ =xrČpĘŇ yĲĂ 7

: xČ rĲĄyĎ yl¿Ă BĘ =dŇ ‘Č MolęSĎ Ç bŇ r¿Ł wĘ
MyĳĎ=dŇ ‘Č MIăĎmĂ DĘrĘyĲĄwĘÆ 8

: ZrĆ’ĲĎ =ysĄ pĘŇ ’Č =dŇ ‘Č rhĎę eĎmĂ CÇ
MyIĳĂYĂ C‘ărĘkĘŇ yĂ wynĎpĎŇ lĘ Æ 9

: CkŇ xĲĄ lČ yĘ rp¿ĎŇ ‘Ď wybĎę yĘ’ĲŁ wĘÇ
CbŇ ySĳĂ yĎ hŇ xăĎ nĘ mĂ MyIĂ’Ă wĘÆ SySăĂ rĘtČŇ ykĄŋ lĘ mČ 10

: CbŇ yrĲĂqĘ yČ rJ¿Ď SĘ ’Ć ’bĎę sĘ CÇ ’b¿ĎŇ SĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ
MykĳĂŇ lĎ mĘ =lkĎŇ ol¿ =CwxĞêĲČSĘ yĂwĘ 11

: ChCdĲŇ bĘŇ ‘Č yĲČ My¿ĂoG=lJĎ
‘Č CĳĄSČ mĘ NoyăbĘŇ ’Ć ly~Ă yČÆ=yJĲĂ 12
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: olĲ rz¿Ą‘Ł =Ny’ĲĄ wĘ ynĂę ‘Ď wĘÇ
13 NoyĳbĘŇ ’Ć wĘ lDăČ=l‘Č sxŁ yĎÆ

: ‘Č ySĲĂ oy MynăĂoybĘŇ ’Ć tŇ oS¡ pĘŇ nČ wĘ
14 MSĳĎ pĘŇ nČ l’ăČ gĘŇ yĂ smĎ xĎ mĲĄ CÆ ëŇ oêămĂ

: wynĲĎ y‘ĄBĘ MmăĎ DĎ rq¡ČyyĄwĘ
15 ’b¿ĎŇ SĘň bŇ hÀČ EĘmĂ Èol=NêĆ yĂwĘ yxĂę ywĂ

dŇ ymĳĂ tĎŇ odăŇ ‘ĞBĲČ lQăĄ jČ tĘŇ yĂwĘ
: ChĲ nĘ kĲĆŇ rĘbĲĎŇ yĘ MoIęhČ Ç=lJĎ

16 Myr¿ĂhĎň S’Ň rÀŁ BĘ ÈZrĆ’Ď BĎ ű rBČÄ =tŇ iČ pĂŇ yhąĂ yĘ
oyĳrĘjĂ NonăbĎŇ QĘ JČ S‘ăČrĘyĂ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ WĆ ‘ăĄJĘ ry‘Ăę mĄ Ç CYyY¿Ă yĎwĘ
17 MlĎę o‘lĲĘ omÄ SĘ yhąĂ yĘ

om¿ SĘň NynÀy ÈSmĆ SĆ =ynĄpĘŇ lĂ
: ChCrĲèĘ ’Č yĘ My¿ĂoG=lJĎ obĳŇ CkŇ rĘB¿Ď tĘŇ yĂwĘ

18 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ MyhĂ Łl’ĹÆ hoăĎhyĘ ű ëŇ CrąBĎ
: oDĲbČŇ lĘ tŇ o’ă lĎ pĘŇ nĂ hŇ W¡Ą ‘Ł

19 Ml¿Ď o‘ň lĘ odę obŇ JĘ MS¿Ą ű ëŇ CrąbĎŇ C
ZrĆ’Ďę hĎ Ç=lJĎ =tŇ ’Ć odŇ obŇ kĘŇ Æ ’lăĄ UĎ yĂwĘ

: NmĲĄ ’Ď wĘ ű Nm¿Ą ’ĎÅ
20 : ySĲĎ yĂ=NBĆ dŇ wĂęDĎÇ tŇ oQĳ pĂŇ tĘŇ CQ¿ JĎ

yVylV rps

g‘ PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ romę zĘmĂ sŘ10

MyhĂę Łl’Ĺ l’¿Ą rĎWĘ yĂlĘ bŇ oTÆ ëŇ ’ąČ
: bŇ bĲĎŇ lĄ yr¿ĄbĎŇ lĘ

2 ylĳĎ gĘŇrČ ywTă n T‘ČmĘ JĂ Æ ynĂę ’Ğ wĲČ
: yrĲĎSĚ ’Ğ hŇ kĎŇ jĘ SĚ NyĂ’Čę JĘ Ç

3 MylĳĂ lĘ ohĲ BČ ytĂŇ ’Ň eĄqĂ Æ=yJĲĂ
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: hŇ ’ĲĆ rĘ’Ć My‘ăĂSĎ rĘ Mol¡ SĘ
MtĎę omlĘ tŇ oB¿ YĚrĘxČ Ny’¡Ą yJąĂ 4

: MlĲĎ C’ ’yr¿ĂbĎŇ C
omnĳĄy’Ą Sonă’Ĺ lmăČ ‘ĞBĲČ 5

: C‘GĲĎ nĚyĘ âlă MdĎę ’Ď Ç=M‘Ă wĘ
hŇ wĳĎ’ĞgĲČŇ omtĘŇ qăČnĎ‘Ğ NkĄŇ lĎ Æ 6

: omlĲĎ sm¿Ď xĎ tŇ ySĂę Ç=PŇ TĎ ‘ĞyĲČ
omnĳĄy‘Ą bŇ lĆ xăĄ mĄ ’YĎ yĎÆ 7

: bŇ bĲĎŇ lĄ tŇ oI¿JĂ WĘ mČ Crę bĘŇ ‘ĲĎÇ
qSĆ ‘ĳŁ ‘răĎbĘŇ CrăBĘ dČŇ ywĂ ű CqymąĂ yĎ 8

: CrBĲĄ dČŇ yĘ Mor¿UĎ mĂ
MhĳĆ yjĂ MyĂmăČèĎ bČŇ CêăSČ 9

: ZrĆ’ĲĎ BĎ ëŇ ¿ČlhĞêĲĂ MnĎę oSlĘ CÇ
MŁlĳ hĞ oUă ‘Č bŇ ySĂ yĎ ű NkąĄŇ lĎ 10

: omlĲĎ CYU¿Ď yĂ ’lĄęmĎ Ç ym¿Ą C
l’ĳĄ =‘dĲČŇ yĎ hŇ k¿ĎŇ y’Ą Crę mĘ ’ĲĎ wĲĘ 11

: NoyĲlĘ ‘ĆbĘŇ hŇ ‘ăĎDĄ Sy¡ĄwĘ
My‘ĳĂSĎ rĘ hŇ QĆ ’¿Ą =hŇ eĄhĂ 12

: lyĂxĲĎ =CGWĘ hĂ MlĎę o‘Ç yw¿ĄlĘ SČ wĘ
ybĳĂŇ bĎŇ lĘ ytĂŇ yJăĂ zĂ qyrĂÆ=ëŇ ’Č 13

: yjĲĎ JČ NoyăuĎ nĂ BĘ Zx¡Č rĘ’Ć wĲĎ
MoIĳhČ =lJĎ ‘Č CgŇnĎ Æ yhăĂ ’ĹwĲĎ 14

: MyrĲĂqĎ BĘ lČ yêĂę xĘ kČŇ otŇ wĘÇ
omĳ kĘŇ hŇ r¿ĎjĘ sČ ’Ğ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=M’Ă 15

: yêĂ dĘŇ gĲĎŇbĎŇ ìŇ ynăĆBĎ rodŇ Æ hŇ eąĄhĂ
tŇ ’Ň zĳŁ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ hŇ bĎŇ èĘ xČ ’Ğ wĲĎÆ 16

: ynĲĎ y‘ĄbĘŇ ’yhă lm¡Ď ‘Ď
l’ĳĄ =ySĄ DĘqĘ mĂ =l’Ć ’obŇ ’Ď Æ=dŇ ‘Č 17

: MtĲĎŇ yrĂxĞ’ĲČ lĘ hŇ nĎ ybĂę ’Ď Ç
K’
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18 omlĳĎ tŇ ySăĂ êĎ tŇ oqlĎ xĞBĲČ Æ ëŇ ’ăČ
: tŇ o’Ĳ CèmČ lĘ MêĎę lĘ jČ hĂ Ç

19 ‘gČŇrĳĎkĘŇ hŇ UăĎ SČ lĘ CyăhĎ ëŇ y’ąĄ
: tŇ ohĲ QĎ BČ =NmĂ CUtČę Ç CpŇ s¿Ď

20 ZyqĳĂhĎ mĲĄ Mol¿ xĞJĲČ
: hŇ zĲĆbĘŇ êĂ MmĎŋ lĘ YČ ű ry‘ąĂBĎ ynĎdŇŁ ’Ğ Ç

21 ybĳĂŇ bĎŇ lĘ ZUăĄ xČ tĘŇ yĂ yJĂ Æ
: NnĲĎ oêSĘ ’Ć ytČę oylĘ kĂŇ wĘÇ

22 ‘dĳĎŇ ’Ą âlă wĘ r‘ČbČŇ Æ=ynĂ ’Ğ wĲČ
: ëŇ UĲĎ ‘Ă ytĂŇ yy¿ĂhĎ tŇ omę hĄ BĘ Ç

23 ëŇ UĳĎ ‘Ă dŇ ymăĂ tĎŇ ynăĂ’Ğ wĲČ
: ynĲĂ ymĂ yĘ=dŇ yČBĘ êĎ zĘxČę ’Ď Ç

24 ynĂ xĳĄ nĘ tČŇ ì¿Ň tĘŇ YĲĎ ‘ĞBĲČ
: ynĂ xĲĄ uĎ êĂ dŇ ob¿Ň JĎ rxČę ’Č wĘÇ

25 MyĂmĳĎèĎ bČŇ yl¿Ă =ymĂ
: ZrĆ’ĲĎ bĎŇ yêĂ YĘ p¿ČŇ xĎ =âlĲ ìę UĘ ‘Ă wĘÇ

26 yb¿ĂŇ bĎň lĘ C yrĂę ’Ą SĘ hŇ l¿Ď JĎ
: MlĲĎ o‘lĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ yqĂę lĘ xĆ wĘ yb¿ĂŇ bĎŇ lĘ =rCYĲ

27 CdŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ ìŇ yqăĆxĄ rĘ hŇ eăĄhĂ =yJĲĂ
: OĎ UĲĆ mĂ hŇ n¿Ćoz=lJĎ hŇ êĎmČę YĘ hĂ Ç

28 bŇ oT¿ =ylĂň MyhĂę Łl’Ĺ tŇ b¿ČŇ rĞqĲĂ ű ynąĂ’Ğ wĲČ
ysĳĂ xĘ mČ hŇ oăĂhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ň BĲČ ű yêąĂ SČ
: ìŇ ytĲĆŇ okŇ ’ĞlĘ mČ =lJĎ rjĄę sČ lĘ Ç

d‘ PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ lyJĂę WĘ mČ
xYČ nĳĆlĎ êĎxĘ năČ zĎ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ măĎ lĎ

: ìŇ tĲĆŇ y‘Ă rĘmČ N’Ň YăŁ BĘ ìę jĘ ’Č Ç NS¿Č ‘Ę yĆ
2 MdĆŇ uĆę tĎŇ ynąĂqĎÅ ű ìÄ tĘŇ dĲĎŇ ‘Ğ rkąŇŁ zĘ

ìŇ tĳĆŇ lĎ xĞ nĲČ TbĆŇ SăĄ êĎlĘ ’Č GĎ Æ
NwyY=rh
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: oBĲ êĎ nĘ kČŋ SĎ ű hŇ ząĆ NoIęYĂ Ç=rhČ
xYČ nĳĆ tŇ o’ă èĚ mČ lĘ ìŇ ymĆ ‘ĎpĘŇ Æ hŇ mĎ yrăĂhĎ 3

: SdĆŇ uĲŁ BČ bŇ yăĄo’ ‘r¡ČhĄ =lJĎ
ìŇ dĳĆŇ ‘ĞomĲ bŇ rĆqăĆBĘ ìŇ yrĆrĘYĲŁ Æ CgăŇ’ĞSĲĎ 4

: tŇ otĲŇ ’Ł MtăĎŇ tŇŁ o’Ĳ CmW¡Ď
hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ ’ybăĂŇ mĄ JĘ ‘dČŇ CĎyĂÆ 5

: tŇ oUĲ DĚrĘqČ Z‘Ąę Ç=ëŇ bĎŇ sĞBĲĂ
dŇ xČ IĳĎ hĎ yxăĆ CêjĂ tŇ ‘ĄwĘ 6

: NCmĲ ŁlhĞ yĲČ tŇ jęŁ lČ ykĲĄŇ wĘÇ lyè¿Ă kČŇ BĘ
ìŇ SĳĆ DĎqĘ mĂ S’Ą bĎŇ Æ Cxă lĘ SĂ 7

: ìŇ mĲĆ SĘ =NJČ SĘ mĲĂ Cl¿ QĘ xĂ ZrĆ’Ďę lĎ Ç
dŇ xČ yĳĎ MnăĎ ynĂ MBĎ lĂ bĘŇ Æ CrămĘ ’ĲĎ 8

: ZrĆ’ĲĎ BĎ l’ăĄ =ydĄŇ ‘ĞomĲ =lkĎŇ Cp¡Ň rĘWĲĎ
Cny’¿Ă rĎň =âlĲ CnytĄę tŇŁ o’Ĳ 9

’ybĳĂŇ nĎ dŇ o‘¿=Ny’ĲĄ
: hŇ mĲĎ =dŇ ‘Č ‘Čd¿ĄŇ yŁ CnêĎę ’Ă Ç=âlĲ wĘ

rYĳĎ PŇ rĲĆxăĎyĘ MyhĂ Łl’ĹÆ ytăČŇ mĎ =dŇ ‘Č 10

: xYČ nĲĆlĎ ìăŇ mĘ SĂ bŇ y¡Ąo’ Z’ąĄ nĎÅyĘ
ìŇ ĳĆnymĂ ywĲĂ ìŇ dĘŇ yĲĎÆ bŇ ySăĂ tĎŇ hŇ UĎ ląĎ 11

: hŇ QĲĄ kČŇ ìŇ qĘ ox bŇ rĆu¡ĆmĂ
MdĆŇ uĳĆmĂ yJăĂ lĘ mČ MyhĂ Łl’Ň wĲĄÆ 12

: ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆqăĆBĘ tŇ o‘ę CSyĘÇ l‘¿ĄjŁ
MyĳĎ ìăŇ EĘ‘ĎbĘŇ êĎrĘrăČopŇ hŇ êąĎ’Č 13

: MyĂUĲĎ hČ =l‘Č MynĂę yeĂ tČ Ç yS¿Ą ’Ň rĎ êĎrĘB¡Č SĂ
NtĳĎŇ yĎwĘlĂ ySăĄ ’Ň rĎ êĎYĘ ~Č rĂÆ hŇ êăĎ’Č 14

: MyIĲĂYĂ lĘ M‘ăĎlĘ lkĎę ’ĞmĲČ Ç Cen¿ĆêĘ êĂ
lxČ nĳĎwĎ NyăĎ‘Ę mČ êĎ‘Ę qČ bĎŇ Æ hŇ êăĎ’Č 15

: NtĲĎŇ y’Ą tŇ or¿hĞ nĲČ êĎSĘ bČę ohÇ hŇ ê¿Ď’Č
hŇ lĎ yĘlĳĎ ì¿Ň lĘ =PŇ ’Č MoyÆ ìăŇ lĘ 16
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: SmĆ SĲĎ wĎ ro’¿ mĎ tĎŇ onę ykĂŇ hĞ Ç hŇ ê¿Ď’Č
17 ZrĆ’ĳĎ tŇ olă CbŇ GĘ =lJĎ êĎbĘŇ ~Č hĂ Æ hŇ êăĎ’Č

: MêĲĎrĘYČ yĘ hŇ ê¿Ď’Č PŇ rĆxęŁ wĎÇ ZyĂq¿Č
18 hoĳĎhyĘ ű PŇ răĄxĄ bŇ yĄo’Æ tŇ ’Ň Łzę=rkĎŇ zĘ

: ìŇ mĲĆ SĘ CY¿ ’ĞnĲĂ lbĎę nĎ Ç M‘¿ČwĘ
19 ìŇ rĳĆoê SpĆŇ năĆ tŇ IČxČ lĘ Æ NêăĄêĂ =l’Č

: xYČ nĲĆlĎ xJ¿Č SĘ êĂ =l’Č ìŇ yIĆęnĂ ‘ĞÇ tŇ I¿ČxČ
20 tŇ yrĳĂBĘ lČ TB¿Ą hČ

: smĲĎ xĎ tŇ o’ă nĘ ZrĆ’Ćę Ç=yJĄ SČ xĞmĲČ C’¿ lĘ mĲĎ yJ¿Ă
21 MlĳĎ kĘŇ nĂ ëŇ DăČ bŇ SăŁ yĎ=l’Č

: ìŇ mĲĆ SĘ Cl¿ lĘ hČ yĲĘ NoyębĘŇ ’Ć wĘÇ yn¿Ă‘Ď
22 ìŇ bĳĆŇ yrĂ hŇ băĎŇ yrĂ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ măĎ Cq

: MoIĲhČ =lJĎ lbĎę nĎ Ç=yeĲĂ mĂ ì¿Ň tĘŇ jĲĎ rĘxĆ rk¿ŇŁ zĘ
23 ìŇ yrĳĆrĘYĲŁ loqă xJČ SĘ êĂ Æ=l’Č

: dŇ ymĲĂ tĎŇ hŇ l¿Ć ‘Ł ìŇ ymĆę qĎ Ç No’¿ SĘ
h‘ : rySĲĂ PŇ ăĎs’Ď lĘ rom¡ zĘmĂ tŇ xĳĄ SĘ êČ =l’Č xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ

2 CnydĂŇ ohÆ MyhĂę Łl’ĲĹ ű ìÄ QĘ CnydąĂŇ ohÅ
: ìŇ ytĲĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ Crę jĘ sĂ Ç ìŇ mĳĆ SĘ bŇ orăqĎ wĘ

3 dŇ ‘ĳĄom xuăČ’Ć yJĂ Æ
: TjĲŁ SĘ ’Ć Myr¿ĂSĎ ymĲĄ ynĂę ’Ğ Ç

4 hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ =lkĎŇ wĘ ZrĆ’¿Ć MygĂęmŁ nĲĘ
: hŇ lĎ iĲĆ hĎ ydăĆŇ CU‘Č yêĂ nĘ J¡Č tĂŇ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ

5 CQhĳŁ êĎ =l’Č MylĂ lĘ ohĲ lČ Æ yêĂ rĘmăČ’Ď
: NrĆqĲĎ Cmyr¿ĂêĎ =l’Č My‘Ăę SĎ rĘlĲĎ wĘÇ

6 MkĳĆŇ nĘ rĘqČ MorăUĎ lČ CmyrăĂêĎ =l’Č
: qtĲĎŇ ‘Ď r’Ň CăĎYČ bĘŇ Cr¡BĘ dČŇ êĘ

7 bŇ rĳĎ‘ĞUĲČ mĲĂ C ’YĲĎ oUmĂ Æ âlă yJąĂ
: MyrĲĂhĎ rB¿Č dĘŇ UĂ mĂ âlę wĘÇ

l’=yk
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TpĳĄŇ SŁ Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ 8

: MyrĲĂyĎ hŇ zăĆwĘ lyjĂę SĘ yČÇ hŇ z¿Ć
hŇ E¿ĆmĂň rGÀĄIČwČ ÈësĆ mĆ ’lĄ m¿Ď ű rmČÄ xĎ NyĂyąČwĘ hoĎÃhyĘ=dŇ yČBĲĘ sokÀŇ yJąĂ 9

: ZrĆ’ĲĎ =y‘ĄSĘ rĂ lJęŁ Ç CêĳSĘ yĂ CYă mĘ yĂ hĎ yrĆmĎ SĘ Æ=ëŇ ’Č
MlĳĎ ‘Ł lĘ dŇ yGăĂ’Č ynĂ ’Ğ wĲČÆ 10

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ň lĲĄ hŇ rĎę UĘ zČ’Ğ Ç
‘ČDĳĄgČŇ’Ğ My‘ăĂSĎ rĘ ynăĄrĘqČ =lkĎŇ wĘ 11

: qyDĲĂYČ tŇ on¿rĘqĲČ hŇ nĎmĘ mČę orêĘ Ç
: rySĲĂ PŇ ăĎs’Ď lĘ rom¡ zĘmĂ tŇ nĳŁ ygĂŇ nĘ BĂ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ w‘

MyhĳĂ Łl’Ĺ hŇ dăĎŇ ChyBĲĂ ‘dăĎŇ on 2

: omĲ SĘ lod¿Ň GĎ l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ Ç
oJĳ sĚ MlăĄ SĎ bĘŇ yhăĂ yĘwČ 3

: NoIĲYĂ bĘŇ otăŇ nĎ o‘¡mĘ C
tŇ SĆ qĳĎ=ypĄŇ SĘ rĂ rBăČ SĂ hŇ UĎ SĎ Æ 4

: hŇ lĎ sĲĆ hŇ măĎ xĎ lĘ mĂ C bŇ rĆx¡ĆwĘ NgĄŋmĎ
: PŇ rĆTĲĎ =yrĄrĘhČ mĲĄ ryDĂę ’Č hŇ ê¿Ď’Č ro’nĎ Æ 5

MtĳĎŇ nĎSĘ Cmă nĎ bŇ lĄ Æ yrĄyBăĂ ’Č ű ClÄlĘ oêąSĘ ’ĲĆ 6

: MhĲĆ ydĄŇ yĘ lyĂxăČ=ySĄ nĘ ’Č =lkĎŇ C’¡ YĘ mĲĎ =âlwĘ
bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ yhăĄŁl’Ĺ ìŇ tĘŇ răĎ‘ĞGĲČmĂ Æ 7

: sCsĲ wĎ bŇ kĆŇ răĆwĘ MDĎę rĘnĂ Ç
hŇ êĎ’Čę ’rĎon¿ ű hŇ êąĎ’Č 8

: ìŇ jĲĆ ’Č z’¿Ď mĄ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ dŇ m¿Ł ‘ĞyĲČ=ymĲĂ C
NyDĳĂ êĎ‘Ę măČ SĘ hĂ MyĂmČ èĎ mĂ Æ 9

: hŇ TĎ qĲĎSĎ wĘ hŇ ’ăĎ rĘyĲĎ ZrĆ’¡Ć
MyhĳĂ Łl’Ĺ Tj¿Ď SĘ UĂ lČ =MCqBĘ 10

: hŇ lĎ sĲĆ ZrĆ’ăĆ=ywĄnĘ ‘Č=lJĎ ‘Č yS¡Ă ohlĘ
OĎ dĳĆŇ oê MdăĎŇ ’Ď tŇ măČ xĞ=yJĲĂ 11

: rGĲŁ xĘ êČ tŇ măŁ xĄ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ
Mk¿ĆŇ yhĄňŁlĲ ’Ĺ hoÀĎhylĲČ ÈCmQĘ SČ wĘ CrădĘŇ nĲĂ 12
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: ’rĲĎoUlČ ySČę Ç Clyb¿ĂŇ oy wybĳĎŇ ybĂŇ sĘ =lJĎ
13 MydĳĂŇ ygĂŇ nĘ xČ Cră rYŁ bĘŇ yĂÆ

: ZrĆ’ĲĎ =ykĄŇ lĘ mČ lĘ ’rĎę onÇ
z‘ : romĲ zĘmĂ PŇ ¿Ďs’Ď lĘ NCtŇ ydĂŇ yĘ=l‘ĲČ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ

2 hŇ qĎ ‘ĳĎYĘ ’Ć wĘ MyhăĂ Łl’Ĺ=l’Ć ylăĂ oq
: ylĲĎ ’Ą Nyz¿Ă’ĞhĲČ wĘ MyhĂę Łl’ĹÇ=l’Ć yl¿Ă oq

3 yêĂ SĘ r¿ĎDĎň ynÀĎdŇŁ ’Ğ ÈytĂŇ rĎYĲĎ Moy¿BĘ
gŇ CpĳŇ tĎŇ âlă wĘ hŇ rĎGĘ nĂ Æ hŇ lĎ yĘlăČ ű ydąĂŇ yĎ

: ySĲĂ pĘŇ nČ MxăĄ eĎhĂ hŇ n¡Ď’ĞmĲĄ
4 hŇ yĳĎmĎ hĹ’ĲĆ wĘ MyhăĂ Łl’Ĺ hŇ răĎJĘ zĘ’Ć

: hŇ lĎ sĲĆ yxăĂ Cr PŇ F¡Ą ‘ČtĘŇ tĂŇ wĘ ű hŇ xĎ yWĂő ’Ď
5 ynĳĎy‘Ą tŇ orămĚ SĘ êĎ zĘxČ ’Ď Æ

: rBĲĄ dČŇ ’Ğ âlă wĘ yêĂ mĘ ‘Čę pĘŇ nĂ Ç
6 MdĆŇ uĳĆmĂ MymăĂ yĎ yêĂ bĘŇ èăČ xĂ

: MymĲĂ lĎ o‘Ĳ tŇ onęSĘ Ç
7 hŇ lĎ yĘQ¿Ď BČň ytĂę nĎ ygĂŇ nĘ hŇ r¿ĎJĘ zĘ’ĲĆ

: yxĲĂ Cr Wj¿Ą xČ yĘwĲČ hŇ xĎ yWĳĂ ’Ď yb¿ĂŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă
8 ynĳĎdŇŁ ’Ğ ű xn¿Č zĘyĂ MymĂ lĎ o‘Ĳ lĘ hČř Æ

: dŇ o‘Ĳ tŇ oYă rĘlĂ PŇ ys¡Ă yŁ =âlĲ wĘ
9 oDĳsĘ xČ xYČ năĆlĎ spăĄŇ ’Ď hĲĆ

: rdĲŇŁ wĎ rdăŇŁ lĘ rmĆ ’ęŁ Ç rmČ G¿Ď
10 l’ĳĄ tŇ oeăxČ xkăČŇ SĎ hĞ

: hŇ lĎ sĲĆ wym¿Ď xĞrĲČ PŇ ’Čę BĘ Ç Zp¿ČŇ qĎ =M’Ă
11 ’yhĳĂ ytĂŇ oQă xČ rmČ ’Ł wĲĎÆ

: NoyĲlĘ ‘Ć NymăĂ yĘ tŇ onęSĘ Ç
12 HyĳĎ=ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ryk¿ř z’

: ìŇ ’ĲĆ lĘ jĂ MdĆŇ uăĆmĂ hŇ r¡ĎJĘ zĘ’Ć =yJĲĂ
13 ìŇ ĳĆl‘ĽjĲĎ =lkĎŇ bĘŇ ytĂŇ yg¿ĂŇhĎ wĘ

Kytwlyl‘bw
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: hŇ xĎ yWĲĂ ’Ď ìŇ ytăĆŇ olyl¡Ă ‘ĞbĲČŇ C
ìŇ JĳĆ rĘDČ SdĆŇ uăŁ BČ MyhĂ Łl’ĹÆ 14

: MyhĲĂ Łl’Ň JĲĄ lodę GĎ Ç l’¿Ą =ymĂ
’lĆ pĳĆŇ hŇ WĄ ‘ăŁ l’ĲĄ hĎ Æ hŇ êăĎ’Č 15

: ìŇ EĲĆ‘Ě MyUăĂ ‘ČbĎŇ êĎ‘Ę d¡ČŇ oh
ìŇ UĳĆ ‘Č ‘Č orăzĘBĂ êĎlĘ ’ăČ GĎ 16

: hŇ lĎ sĲĆ PŇ ăĄsoywĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=ynĄBĘ
MyhĂę Łl’ĲĹ ű MyĂUČÄ ìŇ C’ą rĎÅ 17

ClyxĳĂ yĎ MyĂUăČ ìŇ C’ă rĎ
: tŇ omĲ hŁ tĘŇ Cz¿GĘ rĘyĂ PŇ ’Čę Ç

tŇ obę ‘Ď ű MyĂmČÄ CmrĘząŁ 18

MyqĳĂxĎ SĘ CnătĘŇ nĲĎ loq¡
: CkŇ QĲĎ hČ tĘŇ yĲĂ ìŇ yYĆę YĎ xĞ Ç=PŇ ’Č

lGČę lĘ GČBČ ű ìÄ mĘ ‘ČrĲČ loqą 19

lbĳĄŇ êĄ MyqăĂrĎbĘŇ Cry’ăĂ hĄ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ S‘ăČrĘêĂ wČ hŇ z¡ĎgĘŇrĲĎ

MyBĳĂ rČ MyĂmăČBĘ ìŇ ylĆ ybĂŇ SĘ C ìŇ JĆę rĘDČ MIąĎBČ 20

: C‘dĲĎŇ nŁ âlă ìŇ ytĆę obŇ uĘ ‘Ă wĘÇ
ìŇ UĳĆ ‘Č N’Ň ~ăŁ kČŇ tĎŇ yxăĂ nĎ 21

: NrĲŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =dŇ yČBĲĘ
PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ lyJĂę WĘ mČ x‘
ytĳĂŇ rĎoêĲ yUĂ ‘Č Æ hŇ nĎ yzăĂ’ĞhĲČ

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă lĘ MkĆę nĘ zĘ’Ď Ç CF¿ hČ
yjĳĂ lSăĎ mĎ bĘŇ hŇ xăĎ êĘ pĘŇ ’Ć 2

: MdĆŇ qĲĆ=yeĂ mĂ tŇ odę yxĂ Ç hŇ ‘Ď yB¿Ă ’Č
M‘ĳĄdĎŇ eĲĄwČ Cn‘Ę mČ SĎ Æ rSăĆ ’Ğ 3

: CnlĲĎ =CrjĘ sĂ CnytĄę obŇ ’Ğ wĲČÇ
Norę xĞ’ĲČ rod¿Ň lĘ MhĆę ynĄBĘ mĂ ű dŇ xĄÄ kČŇ nĘ âlą 4

hoĳĎhyĘ tŇ oQă hĂ êĘ MyrĂjĘ sČ mĲĘ Æ
wzwz‘w
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: hŇ WĲĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ oz¿Cz‘ĹwĲĆ
5 bŇ qęŁ ‘ĞyĲČBĲĘ ű tŇ CdÄ ‘Ą MqĆ IąĎwČ

l’¿Ą rĎň WĘ yĂBĘ MWąĎ ÈhrĎotŇ wĘ
CnytĳĄŇ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ CĎYĂ Æ rSăĆ ’Ğ

: MhĲĆ ynĄbĘŇ lĂ M‘Ďę ydĂŇ ohlĘ Ç
6 CdŇ lĳĄ CĎyĂ MynăĂBĎ NorxĞ’ĲČ Æ roDă ű C‘Ä dĘŇ yĄ N‘ČmąČ lĘ

: MhĲĆ ynĄbĘŇ lĂ Cr¿jĘ sČ ywĲĂ CmqĚę yĎÇ
7 Ml¿Ď sĘ JĂň MyhĂę Łl’Ň bĲĄŇ CmyW¿Ă yĎwĘ

l’ĳĄ =ylĄ lĘ ‘ČmĲČ CxJĘ SĘ yĂÆ âlă wĘ
: CrYĲŁ nĘ yĂ wyt¿ĎŇ wŁ YĘ mĂ C

8 hŇ r¿ĆmňŁ C rrÀĄos ÈroD MtĎę obŇ ’ĞJĲČ ű CyÄhĘ yĲĂ âlą wĘ
oBĳ lĂ NykăĂŇ hĄ =âlĲ roDÆ

: oxĲ Cr l’ăĄ =tŇ ’Ć hŇ n¡ĎmĘ ’Ć nĲĆ=âlwĘ
9 tŇ SĆ qĳĎ=ymĄ orĲ yq¿ĄSĘ onĲ MyĂrČę pĘŇ ’Ć =ynĄBĲĘ

: bŇ rĲĎqĘ MoyăBĘ Ckę pĘŇ hĲĎ Ç
10 MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ yrăĂBĘ CrmĘ SĲĎ Æ âlă

: tŇ kĆŇ lĲĆ lĎ Cn¿’ĞmĲĄ otę rĎotĲŇ bĘŇ CÇ
11 wytĳĎŇ olylĲĂ ‘Ğ Cx¿ JĘ SĘ IĂwČ

: M’ĲĎ rĘhĆ rSăĆ ’Ğ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
12 ’lĆ pĳĆŇ hŇ WĎ ‘ăĎ MtĎŇ obŇ ’Ğ Æ dŇ gĆŇ năĆ

: N‘ČYĲŁ =hŇ dĄŇ WĘ MyĂrăČYĘ mĂ ZrĆ’¡ĆBĘ
13 MrĳĄybĂŇ ‘ĞIĲČwČ MyĎÆ ‘qČ BăĎ

: dŇ nĲĄ=omJĘ MyĂm¿Č=bŇ ~Ć IČwĲČ
14 MmĳĎ oy NăĎn‘ĎBĲĆ MxăĄ nĘ IČwČ

: S’ĲĄ ro’ă BĘ hŇ lĎ yĘQČęhČ Ç=lkĎŇ wĘ
15 rBĳĎdĘŇ UĂ BČ MyrĂYĚ Æ ‘uăČbČŇ yĘ

: hŇ BĲĎ rČ tŇ om¿ hŁ tĘŇ JĂ qĘ SĘ IČęwČÇ
16 ‘lČ iĳĎ mĂ MylăĂ zĘon ’YăĂ oIwČ

: MyĂmĲĎ tŇ orăhĎ eĘ JČ dŇ rĆoI¡wČ
wpyswyw
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olĳ =’TŁ xĞlĲČ dŇ o‘¡ CpŇ ysăĂ oIwČ 17

: hŇ IĲĎ~Ă BČ NoyęlĘ ‘ĆÇ tŇ or¿mĘ lĲČ
MbĳĎŇ bĎŇ lĘ BĂ l’¿Ą =CinČ yĘwČ 18

: MSĲĎ pĘŇ nČlĘ lkĆŇ ’¿Ł =l’Ď SĘ lĲĂ
CrmĘ ’ĲĎ Æ Myh¿Ă Łlň’Ň BĲĄ Crę BĘ dČŇ yĘwĲČ 19

: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ NxĎę lĘ SĚ Ç ëŇ r¿Ł ‘ĞlĲČ l’ĳĄ lkČŇ CyăhĞ
ÈMyĂmČ CbŇ CzăIĎwČ ű rCYÄ =hŇ JĎ hĂ NhąĄ 20

CpŇ T¿Ł SĘ yĂň MylÀĂ xĎ nĘ C
tŇ êĳĄ lkČŇ Cyă MxĆ lĆ Æ=MgČŇhĞ

: oUĲ ‘ČlĘ r’ăĄ SĘ Nyk¡ĂŇ yĎ=M’Ă
rB¿Ď ‘ČtĘŇ IĂwĲČ hoĎęhyĘ ‘m¿Č SĎ ű NkąĄŇ lĎ 21

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČbĘŇ hŇ qăĎvĘ nĂ S’Ą wĘÆ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂbĘŇ hŇ l¿Ď ‘Ď PŇ ’Čę Ç=MgČŇ wĘ
MyhĳĂ Łl’Ň BĲĄ CnymĂ ’ĹhĲĆ Æ âlă yJąĂ 22

: otĲŇ ‘Ď CSyBĲĂ Cxę TĘ bĲĎŇ Ç âl¿ wĘ
l‘ČUĳĎ mĂ MyqăĂxĎ SĘ wYăČ yĘwČ 23

: xtĲĎŇ jĎ MyĂmăČSĎ yt¡ĄŇ lĘ dČŇ wĘ
lkĳŇŁ ’ĹlĲĆ NmăĎ MhăĆ ylĄ ‘Ğ rTĄŋ mĘ IČwČ 24

: omlĲĎ NtČŇ năĎ MyĂmČę SĎ Ç=NgČŇdĘŇ C
Sy’ĳĂ lkČŇ ’ăĎ MyrĂyBĂ ’Č Æ MxĆ lăĆ 25

: ‘bČŇ ŁWĲ lĎ MhăĆ lĎ xl¡Č SĎ hŇ dĎŋ yYĄ
MyĂmĳĎèĎ BČ MydĂŇ qĎ Æ ‘iăČ yČ 26

: NmĲĎ ytĄŇ oEă‘ĚBĘ gŇh¡Ą nČ yĘwČ
r’ĳĄSĘ rpăĎŇ ‘ĎJĲĆ MhăĆ ylĄ ‘Ğ rTĄŋ mĘ IČwČ 27

: PŇ nĲĎJĎ PŇ o‘ă MyUĂę yČÇ lox¿ kĘŇ C
ChnĳĄxĞmĲČ bŇ rĆqăĆBĘ ljĄ IČwČÆ 28

: wytĲĎŇ nŁ JĘ SĘ mĂ lĘ bŇ ybĂę sĎ Ç
dŇ ’ĳŁ mĘ C‘ăBĘ WĘ IĂwČ Clă kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ 29

: MhĲĆ lĎ ’b¿ĂŇ yĎ MtĎę wĎ’ĞtĲČŇ wĘÇ
wrz=’lwww.bibleist.ru
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30 MtĳĎŇ wĎ’ĞêĲČmĂ Cr¿zĎ=âl
: MhĲĆ ypĂŇ BĘ Ml¿Ď kĘŇ ’Ď dŇ o‘ę Ç

31 MhĆę bĎŇ hŇ ląĎ ‘ĎÅ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ PŇ ’ąČ wĘ
MhĳĆ yeĄmČ SĘ mĂ BĘ gŇrŁ hĞ IĲČwČÆ

: ‘Č yrĲĂkĘŇ hĂ l’ăĄ rĎWĘ yĂ yr¡ĄCxbČŇ C
32 dŇ o‘ĳ=C’TĘ xĲĎ tŇ ’Ň zŁ Æ=lkĎŇ BĘ

: wytĲĎŇ o’lĘ pĘŇ nĂ BĘ CnymĂę ’ĹhĲĆ Ç âl¿ wĘ
33 MhĳĆ ymĄ yĘ lbĆŇ h¿Ć BČ =lkČŇ yĘwČ

: hŇ lĲĎ hĎ BĲĆ BČ MtĎę onSĘ CÇ
34 ChCSĳ rĎdĘŇ C Mg¿ĎŇrĎhĞ=M’Ă

: l’ĲĄ =CrxĞSĲĂ wĘ CbŇ SĎę wĘÇ
35 MrĳĎCY MyhăĂ Łl’Ĺ=yJĲĂ CrJĘ zĘIĂwĲČÆ

: MlĲĎ ’ĞGĲŁ NoylĘ ‘ĆÇ l’¿Ą wĘ
36 MhĳĆ ypĂŇ BĘ ChCê¿pČŇ yĘwČ

: olĲ =CbŇ EĘkČŇ yĘ MnĎę oSlĘ bĂŇ CÇ
37 oUĳ ‘Ă NokăŇ nĎ=âlĲ MBĎ lĂ wĘÆ

: otĲŇ yrĂbĘŇ BĂ CnęmĘ ’Ć nĲĆ Ç âl¿ wĘ
38 ű MCxÄ rČ ’Chą wĘ sŘ11

tŇ yx¿Ă SĘ yČň=âlwĲĘ ÈNwŁ ‘Ď rj¿ĄkČŇ yĘ
ojĳ ’Č bŇ ySăĂ hĎ lĘ hŇ BĎ rĘhĂ wĘÆ

: otĲŇ mĎ xĞ=lJĎ ry‘Ă yĎÇ=âlĲ wĘ
39 hŇ UĎ hĳĄ rWăĎ bĎŇ =yJĲĂ rJŁ zĘIĂwČÆ

: bŇ CSĲ yĎ âlă wĘ ëŇ lĄę ohÇ xČ Cr¿
40 rBĳĎdĘŇ UĂ bČŇ ChCrămĘ yČ hŇ UĎ JČ Æ

: NomĲ ySĂ yBĲĂ ChCbę yYĂ ‘ĞyĲČÇ
41 l’ĳĄ Ciă nČ yĘwČ CbŇ CSă IĎwČ

: CwtĘŇ hĂ l’ăĄ rĎWĘ yĂ Sod¡Ň qĘ C
42 odĳŇ yĎ=tŇ ’Ć Cr¿kĘŇ zĲĎ=âl

Mwy
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: rYĲĎ =yeĂ mĂ Md¿ĎŇ jĎ =rSĆ ’ĲĞ MoyęÇ
: N‘ČYĲŁ =hŇ dĄŇ WĘ BĂ wytĎę pĘŇ omĲ CÇ wytĳĎŇ otŇ ’ĲŁ MyĂrČYĘ mĂ BĘ Æ MWăĎ =rSĆ ’Ğ 43

MhĳĆ yrĄ’ĲŁ yĘ MdĎŇ lĘ Æ ëŇ păŇŁ hĞ IĲČwČ 44

: NCyĲêĎSĘ yĂ=lBČ MhĆę ylĄ zĘnĲŁ wĘÇ
MlĳĄ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ bŇ rŁ ‘Ď Æ MhăĆ BĎ xQČŋSČ yĘ 45

: MtĲĄŇ yxĂ SĘ êČ wČ ‘ČDĄę rĘpČŇ YĘ CÇ
MlĳĎ CbŇ yĘ lysăĂ xĎ lĲĆ NêăĄ IĂwČ 46

: hŇ BĲĆ rĘ’Č lĎ M‘Ďę ygĂŇ ywĲĂÇ
MnĳĎpĘŇ GČ dŇ răĎBĎ BČ gŇrăŁ hĞ yĲČ 47

: lmĲČ nĎxĞBĲČ MtĎę omqĘ SĂ wĘÇ
MrĳĎy‘Ă BĘ dŇ răĎBĎ lČ rGăĄsĘ IČwČ 48

: MypĲĂŇ SĎ rĘlĎ MhĆę ynĄqĘ mĂ CÇ
oję ’Č Norŋ xĞ ű MBĎÄ =xQČ SČ yĘ 49

hŇ rĳĎYĎ wĘ M‘Č zăČwĎ hŇ răĎbĘŇ ‘Ć
: My‘ĲĂrĎ yk¿ĄŇ ’ĞlĘ mČ tŇ xČ lČęSĘ mĂ Ç

oj¿ ’Čň lĘ bŇ ytĂę nĎ sQ¿Ą pČŇ yĘ 50

MSĳĎ pĘŇ nČ tŇ wĆUăĎmĂ ëŇ WăČ xĎ =âlĲ
: ryGĲĂ sĘ hĂ rbĆŇ D¿ĆlČ MtĎę IĎxČ wĘÇ

MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ rokăŇ BĘ =lJĎ ëŇ IăČwČ 51

: MxĲĎ =ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ MynĂę o’Ç tŇ yS¿Ă ’Ň rĄ
oUĳ ‘Č N’Ň ~ăŁ JČ ‘iăČ IČwČ 52

: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ rdĆŇ ‘Ąę JČ Ç Mg¿ĄŇhĞ nĲČ yĘwĲČ
CdŇ xĳĎ pĎŇ âlă wĘ xTČ bĆŇ lĎ Æ MxăĄ nĘ IČwČ 53

: MIĲĎhČ hŇ i¿Ď JĂ MhĆę ybĄŇ yĘo’Ĳ Ç=tŇ ’Ć wĘ
oSĳ dĘŇ qĎ lCbăŇ GĘ =l’Ć M’Ą ybĂŇ yĘwČÆ 54

: onĲ ymĂ yĘ hŇ t¿ĎŇ nĘ qĎ hŇ zĆęÇ=rhČ
MyĂęoG ű MhĆÄ ynĄjĘ mĂ SrĆgąĎŇ yĘwČ 55

hŇ lĳĎ xĞ nĲČ lbĆŇ xăĆ BĘ MlĄ yjĂ IČwĲČÆ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ MhĆę ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ Ç NJ¿Ą SĘ IČwČ
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56 NoyĳlĘ ‘Ć MyhăĂ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć CrmĘ IČwČÆ Ciă nČ yĘwČ
: CrmĲĎ SĎ âlă wytĎę odŇ ‘ĄwĘÇ

57 MtĳĎŇ obŇ ’ĞJĲČ CdŇ GĘ bĘŇ IĂwĲČÆ CgŇiăŁ IĂwČ
: hŇ IĲĎmĂ rĘ tŇ SĆ qăĆJĘ Ckę jĘ hĘ nĆ Ç

58 MtĳĎŇ ombĲĎŇ BĘ ChCs¿ y‘Ă kĘŇ IČwČ
: ChC’Ĳ ynĂ qĘ yČ MhĆę ylĄ ysĲĂ pĘŇ bĂŇ CÇ

59 rBĳĎ‘ČtĘŇ IĂwĲČ MyhĂ Łl’ĹÆ ‘măČ SĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ dŇ ’ęŁ mĘ Ç s’¿Č mĘ IĂwČ

60 olĳ SĂ NJăČ SĘ mĂ SFŁ IĂwČÆ
: MdĲĎŇ ’Ď BĲĎ NJ¿Ą SĂ lhĆ ’ęŁ Ç

61 oEĳ‘Ě ybăĂŇ èĘ lČ NêăĄ IĂwČ
: rYĲĎ =dŇ yČbĘŇ oê¿rĘ’Č pĘŇ tĂŇ wĲĘ

62 oUĳ ‘Č bŇ rĆxăĆlČ rGăĄsĘ IČwČ
: rBĲĎ ‘ČtĘŇ hĂ otę lĎ xĞ nĲČbĘŇ CÇ

63 S’ĳĄ =hŇ lĎ kĘŇ ’ĲĎ wyr¿ĎCxBĲČ
: ClQĲĎ Ch âlă wytĎę ŁlCtŇ bĘŇ CÇ

64 ClpĳĎŇ nĎ bŇ rĆxăĆBČ wynĎhĞJŁ Æ
: hŇ nĎ yJĲĆ bĘŇ tĂŇ âlă wytĎę nŁ mĘ lĘ ’Č wĘÇ

65 ynĳĎdŇŁ ’Ğ ű NS¿Ą yĎJĘ Zq¡ČIĂwČ
: NyĂIĲĎmĂ N¿ĄnortĘŇ mĂ roBę gĂŇJĘ Ç

66 roxĳ ’Ď wyr¿ĎYĎ =ëŇ IČwČ
: omlĲĎ NtČŇ năĎ MlĎę o‘Ç tŇ j¿Č rĘxĆ

67 PŇ ĳĄsoy lhĆ ’ăŁ BĘ s’Č mĘ IĂwČÆ
: rxĲĎ bĎŇ âlă MyĂrČę pĘŇ ’Ć Ç TbĆŇ S¿Ą bĘŇ C

68 hŇ dĳĎŇ ChyĘ TbĆŇ SăĄ =tŇ ’Ć rxČ bĘŇ IĂwČÆ
: bŇ hĲĄ ’Ď rSăĆ ’Ğ NoIęYĂ Ç rh¿Č =tŇ ’ĲĆ

69 oSĳ DĎqĘ mĂ MymĂ rĎÆ=omĲ JĘ NbĆŇ IăĂwČ
: MlĲĎ o‘lĘ Hd¿ĎŇ sĎ yĘ ZrĆ’Ćę JĘ Ç

rxbyw
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oDĳbĘŇ ‘Č dŇ wăĂdĎŇ BĘ rxČ bĘŇ IĂwČÆ 70

: N’Ň YĲŁ tŇ ’¿Ł lĘ kĘŇ UĂ mĲĂ ChxĄę uĎ IĂwČÇ
o’¿ ybĂŇ hĹň tŇ olę ‘Ď rx¿Č ’Č mĲĄ 71

oUĳ ‘Č bŇ qăŁ ‘ĞyĲČBĘ tŇ o‘rĘlĂ Æ
: otĲŇ lĎ xĞ nĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂbĘŇ CÇ
obĳŇ bĎŇ lĘ MtăŇŁ JĘ M‘ĄrĘIĂwČÆ 72

: MxĲĄ nĘ yČ wyjăĎJČ tŇ on¡ CbŇ tĘŇ bĂŇ C
PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ romę zĘmĂ T‘

ìŇ tĆę lĎ xĞ nĲČBĲĘ ű MyĂÄogŇ C’BąĎ MyhĂÃ Łl’Ĺ
ìŇ SĳĆ dĘŇ qĎ lkăČŇ yhĄ =tŇ ’Ć C’UĘ TĂ Æ

: MyIĲĂ‘Ă lĘ MĂlăČ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć CmW¡Ď
MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ălĘ lkĎŇ ’ĞmĲČ Æ ìŇ ydĆę bĎŇ ‘Ğ tŇ lČŋbĘŇ nĂ =tŇ ’Ć CnÃtĘŇ nĲĎ 2

: ZrĆ’ĲĎ =otŇ yĘxČ lĘ ìŇ ydĆę ysĂ xĞ Ç rW¿Č BĘ
MyĂUČę JČ ű MmĎÄ dĎŇ Ckŋ pĘŇ SĲĎ 3

: rbĲĄŇ oq Ny’ăĄwĘ MĂlĎęSĎ CrĲyĘ tŇ obąŇ ybĂÅsĲĘ
CnynĳĄkĄŇ SĘ lĂ hŇ jĎ rĘxĆ Æ CnyyăĂhĎ 4

: CnytĲĄŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ lĂ slĆ qĆę wĎÇ gŇ‘Čl¿Č
xYČ nĳĆlĎ PŇ năČ’ĹêĲĆ hoĎhyĘÆ hŇ măĎ =dŇ ‘Č 5

: ìŇ tĲĆŇ ’Ď nĘ qĂ S’Ąę Ç=omJĘ r‘¿ČbĘŇ êĲĂ
ìŇ C‘¿dĎň yĘ=âlĲ rSÀĆ ’Ğ ÈMyĂoGhČ =l’ĲĆ ÉìtĘŇ mĲĎ xĞ ëŇ pąŇŁ SĘ 6

: C’rĲĎqĎ âlă ìę mĘ SĂ BĘ Ç rS¿Ć ’Ğ tŇ okĳŇ lĎ mĘ mČ =l‘ĲČwĘ
bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ lkăČŇ ’Ď yJĂ Æ 7

: CUSĲČ hĄ Chw¿ĄnĎ=tŇ ’Ć wĲĘ
Myn¿ĂSňŁ ’Ň rĲĂ tŇ nÀŁ wŁ ‘Ğ ÈCnlĎ =rJĎ zĘêĂ =l’ĲČ 8

ìŇ ymĳĆxĞrĲČ CnCmă DĘqČ yĘ rhĄ mČ Æ
: dŇ ’ĲŁ mĘ CnoQă dČŇ yJ¡Ă

ìŇ mĳĆ SĘ =dŇ obĲŇ JĘ rb¿ČŇ DĘ=l‘Č Cn‘Ąę SĘ yĂ yhąĄŁlÅ’Ĺ ű CnrąĄzĘ‘Ď 9

: ìŇ mĲĆ SĘ N‘ČmăČ lĘ CnytĄę ’Ň FŁ xČ Ç=l‘Č rj¿ĄkČŇ wĘ Cnl¿Ą y~Ă hČ wĘ
Mh¿Ć yhĄňŁlĲ ’Ĺ hŇ IÀĄ’Č ÈMyĂoGhČ CrămĘ ’Ň yĲŁ ű hŇ UĎ ląĎ 10
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CnynĳĄy‘ĄlĘ Myăygřb ‘dăČŇ CĎyĂ
: ëŇ CpĲŇ èĎ hČ ìŇ yd¿ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=MDĲČ tŇ mČę qĘ nĂ Ç

11 rys¿Ă ’Ďň tŇ qÀČnĘ ’Ć ÈìynĆpĎŇ lĘ ’obăŇ êąĎ
: hŇ tĲĎŇ CmtĘŇ ynăĄBĘ rtĄę ohÇ ìĳŇ ‘ĞorĲzĘ ldĆŇ g¿ŇŁ JĘ

12 MqĳĎyxĄ =l’Ć MyĂtČŇ ‘ĎbĘŇ SĂ Æ CnynăĄkĄŇ SĘ lĂ bŇ SąĄ hĎÅ wĘ
: ynĎdŇŁ ’Ğ ìŇ CpăŇ rĘxĲĄ rS¡Ć ’Ğ MtąĎŇ jĎÅrĘxĆ

13 ÈìtĆŇ y‘Ă rĘmČ N’Ň Y¿Ł wĘ ű ìÄ UĘ ‘Č CnxĘ nąČ’Ğ wĲČ
Ml¿Ď o‘ň lĘ ìę QĘ hŇ d¿ĆŇ oną

: ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ êĘ rjĄę sČ nĘ Ç rdĳŇŁ wĎ rd¿ŇŁ lĘ
p : romĲ zĘmĂ PŇ ăĎs’Ď lĘ tŇ Cd¡Ň ‘Ą MyeĳĂSČ SĲ =l’Ć xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ
2 hŇ nĎ yzĂę’ĞhĲČ ű l’ĄÄ rĎWĘ yĂ hŇ ‘ąĄrÅŁ

PŇ ĳĄsoy N’Ň ~ăŁ JČ gŇhăĄ nŁ
: hŇ ‘Ď ypĲĂŇ oh MybăĂŇ CrJĘ hČ bŇ S¡Ą yŁ

3 hŇ èĆę nČmĘ C NmąĂ yĎÅnĘ bĂŇ C ű MyĂrČÄ pĘŇ ’Ć ynąĄpĘŇ lĂ
ìŇ tĳĆŇ rĎCbĲŇ GĘ =tŇ ’Ć hŇ r¿ĎrĘo‘Ĳ
: CnQĲĎ hŇ tĎŇ ‘ăĎSĚ ylĲĂ hŇ k¡ĎŇ lĘ C

4 CnbĳĄŇ ySĂ hĞ Myh¿Ă Łl’Ĺ
: hŇ ‘ĎSĲĄ CĎnĂ wĘ ìŇ ynĆę jĎ Ç r’¿Ą hĎ wĘ

5 tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ MyhăĂ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
: ìŇ UĲĆ ‘Č tŇ Q¿Č pĂŇ tĘŇ BĂ êĎ nĘ SČę ‘Ď Ç yt¿ČŇ mĎ =dŇ ‘Č

6 hŇ ‘ĳĎmĘ DĂ MxĆ lăĆ MêĎlĘ kČŇ ’ĹhĲĆ Æ
: SylĲĂ SĎ tŇ o‘¿mĎ dĘŇ BĂ omqĄę SĘ êČ wČÇ

7 CnynĳĄkĄŇ SĘ lĂ NodŇ mĎ Æ CnmăĄ yWĂ êĘ
: omlĲĎ =CgŇ‘ĞlĘ yĂ CnybĄę yĘ’ĲŁ wĘÇ

8 CnbĳĄŇ ySĂ hĞ tŇ o’ă bĎŇ YĘ MyhăĂ Łl’Ĺ
: hŇ ‘ĎSĲĄ CĎnĂ wĘ ìŇ ynĆę jĎ Ç r’¿Ą hĎ wĘ

9 ‘Č yiĳĂ êČ MyĂrăČYĘ UĂ mĂ NpĆŇ GĆ Æ
: hĎ ‘ĲĆFĎ êĂ wČ MyĂęoGÇ Sr¿ĄgĎŇêĘ

tynp
.’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyyĂGŁ BČ y’xndml ,yrq MyĂoGBČ ,bytk MyyĂGŁ BČ y’br‘ml v.10 .T‘
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hĎ ynĳĆpĎŇ lĘ tĎŇ ye¿ĂjĂ 10

: ZrĆ’ĲĎ =’QĄ mČ êĘ wČ hĎ ySĆę rĎSĎ Ç Sr¿ĄSĘ êČ wČ
HQĳĎ YĂ MyrăĂhĎ Ciă JĎ 11

: l’ĲĄ =yzĄrĘ’ĲČ hĎ ypĆę nĎ‘ĞwĲČÇ
MyĳĎ=dŇ ‘Č hĎ răĆyYĂ qĘ xQăČ SČ êĘ 12

: hĎ ytĲĆŇ oqnĘ oyĲ rhĎę nĎ Ç=l’Ć wĘ
hĎ yrĳĆdĄŇ gĘŇ êĎYĘ răČjĎ hŇ UĎ lĎ Æ 13

: ëŇ rĆdĲĎŇ yrĄbĘŇ ‘¿Ł =lJĎ hĎ Crę ’Ď wĘÇ
rř ÛIĳĎmĂ ryzăĂxĞ hŇ eĲĎmăĆ sĘ rĘkČŇ yĘ 14

: hŇ eĎ‘ĲĆrĘyĂ ydăČŇ WĎ zyz¡ĂwĘ
’n¿Ď bŇ CSň Èto’bĎŇ YĘ MyhăĂ Łl’Ĺ 15

hŇ ’ĳĄ rĘC MyĂmăČèĎ mĂ TBăĄ hČ
: tŇ ’Ň zĲŁ NpĆŇ GăĆ dŇ qęŁ pĘŇ CÇ

ìŇ ĳĆnymĂ yĘ hŇ ‘ăĎTĘ nĲĎ =rSĆ ’Ğ hŇ eĎřkČŇ wĘÆ 16

: ëŇ QĲĎ hŇ êĎYĘ U¿Č ’Ă NBĄę Ç=l‘Č wĘ
hŇ xĳĎ CsJĘ S’ăĄ bĎŇ hŇ păĎŇ rĚWĘ 17

: CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ ìŇ ynăĆjĎ tŇ r¡Č‘ĞGĲČmĂ
ìŇ ĳĆnymĂ yĘ Sy’ăĂ =l‘Č ìŇ dĘŇ yĲĎÆ=yhĂ êĲĘ 18

: ëŇ QĲĎ êĎYĘ U¿Č ’Ă MdĎę ’Ď Ç=NBĆ =l‘Č
OĎ UĳĆ mĂ gŇ os¿ nĎ=âlĲ wĘ 19

: ’rĲĎqĘ nĂ ì¿Ň mĘ SĂ bĘŇ C CnIĄęxČ êĘ Ç
CnbĳĄŇ ySĂ hĞ tŇ o’ă bĎŇ YĘ MyhăĂ Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ 20

: hŇ ‘ĎSĲĄ CĎnĂ wĘ ìŇ ynĆę jĎ Ç r’¿Ą hĎ
: PŇ sĲĎ ’Ď lĘ tŇ yêĂŋ GĂ hČ =l‘ĲČ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ ’p

CnEĳĄC‘ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ CnynĂ rĘhČ Æ 2

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ň lĲĄ C‘yrĂę hĎ Ç
PŇ tĳŇŁ =CntĘŇ C hŇ rĎmĘ zĂ Æ=C’WĲĘ 3

: lbĆŇ nĲĎ=M‘Ă My‘ăĂnĎ roe¡JĂ
w‘qt

.ytbr +k v.16 .hywlt +‘ v.14 .p
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4 rpĳĎŇ oS SdĆŇ xăŁ bČŇ C‘ăqĘ êĂ
: CnGĲĄxČ MoyălĘ hŇ sĆ JĄę BČ Ç

5 ’Chĳ l’ăĄ rĎWĘ yĂlĘ qxăŁ yJąĂ
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ň lĲĄ TjĎę SĘ mĂ Ç

6 omę WĎ PŇ ąĄsohÅ yBĲĂ ű tŇ CdŇ ‘ąĄ
MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č otŇ ’Ň YĄBĘ Æ
: ‘mĲĎ SĘ ’Ć yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ=âlĲ tŇ p¡ČŇ WĘ

7 omĳ kĘŇ SĂ lbĆŇ iăĄ mĂ ytĂŇ orăysĂ hĞ
: hŇ nĎrĘbĲŇŁ ‘ĞêĲČ dŇ CD¿mĂ wyjĎę JČ Ç

8 OĎ Y¿Ć QĘ xČň ’Ğ wĲĎ tĎŇ ’Ň rĎę qĎ hŇ r¿Ď~Ď BČ
M‘ČrĳČ rtĆŇ săĄ BĘ ìŇ nĘ ‘Ć’ĲĆ Æ

: hŇ lĎ sĲĆ hŇ băĎŇ yrĂmĘ ym¡Ą =l‘Č ÉìnĘ xĎ bĘŇ ’Ć
9 ëŇ BĳĎ hŇ dĎŇ y‘ăĂ’Ď wĘ yUĂ ‘Č Æ ‘măČ SĘ

: ylĲĂ =‘mĲČ SĘ êĲĂ =M’Ă l’Ąę rĎWĘ yĂÇ
10 rzĳĎ l’ăĄ ìŇ bĘŇ Æ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl

: rkĲĎŇ nĄ l’ăĄ lĘ hŇ wĆęxĞêĲČSĘ tĲĂŇ Ç âl¿ wĘ
11 ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ ű ykĂÄ nŁ ’ĲĎ

MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇ lĘ ‘ČUĲČ hČ Æ
: Ch’ĲĄ lĘ mČ ’Ğ wĲČ ìŇ yjĂę Ç=bŇ xĆ rĘhČ

12 ylĳĂ oqlĘ yUăĂ ‘Č ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ
: ylĲĂ hŇ bĎŇ ’¿Ď =âl l’Ąę rĎWĘ yĂwĘÇ

13 MBĳĎ lĂ tŇ CrăyrĂSĘ BĂ ChxĄ QĘ SČ ’Ğ wĲĎÆ
: MhĲĆ ytĄŇ oYĲ ‘ĞomĲ BĲĘ Ckę lĘ yĲĄÇ

14 ylĳĂ ‘ČmăĄ SŁ yUĂ ‘Č Æ Clę
: CkŇ QĲĄ hČ yĘ yk¿ČŇ rĎdĘŇ BĂ l’Ąę rĎWĘ yĂÇ

15 ‘Č ynĳĂkĘŇ ’Č MhăĆ ybĄŇ yĘo’Ĳ T‘ČmĘ JĂ Æ
: ydĲĂŇ yĎ bŇ yS¿Ă ’Ď MhĆę yrĄYĲĎ Ç l‘¿ČwĘ

16 olĳ =CSxĞkĲČŇ yĘ hoĎhyĘÆ y’ăĄnĘ WČ mĘ
: MlĲĎ o‘lĘ MêăĎ ‘Ă yh¡Ă ywĂ
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hŇ FĳĎ xĂ bŇ lĆ xăĄ mĄ ChlĄ ykĂŇ ’Ğ IĲČwČÆ 17

: ìŇ ‘ĲĆyBĂ WĘ ’Č SbăČŇ DĘ rC~ę mĂ CÇ
PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ romę zĘmĂ bp

l’ĳĄ =tŇ dČŇ ‘ĞBĲČ bŇ ~¿Ď nĂ MyhĂę Łl’ĹÆ
: TjĲŁ SĘ yĂ MyhăĂ Łl’Ĺ bŇ rĆq¡ĆBĘ
lwĆ‘ĳĎ=CTjĘ SĘ êĂ yt¿ČŇ mĎ =dŇ ‘Č 2

: hŇ lĎ sĲĆ =C’WĘ êĂ My‘Ăę SĎ rĘÇ yn¿ĄpĘŇ C
MotĳŇ yĎwĘ ld¿ČŇ =CTpĘŇ SĂ 3

: CqyDĲĂYĘ hČ SrăĎwĎ yn¡Ă‘Ď
NoyĳbĘŇ ’Ć wĘ ld¿ČŇ =CTQĘ jČ 4

: Cly~ĲĂ hČ My‘ăĂSĎ rĘ dŇ I¡ČmĂ
CnybĂę yĎ âl¿ wĘ ű C‘Ä dĘŇ yĲĎ âlą 5

CkŇ QĳĎ hČ tĘŇ yĂ hŇ k¿ĎŇ SĄ xĞBĲČ
: ZrĆ’ĲĎ ydĄŇ sĘ om¿ =lJĎ CToUę yĂÇ

MêĳĆ’Č MyhăĂ Łl’Ĺ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ ynăĂ’ĲĞ 6

: MkĲĆŇ QĘ JĚ NoyălĘ ‘Ć yn¡ĄbĘŇ C
NCtĳŇ CmêĘ MdăĎŇ ’Ď JĘ NkĄŇ ’Ď Æ 7

: CljĲŁ êĂ MyrăĂvĎ hČ dŇ x¡Č ’Č kĘŇ C
ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ TăĎ pĘŇ SĎ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ măĎ Cq 8

: MyĲĂoGhČ =lkĎŇ BĘ lxČę nĘ tĂ Ç hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ
: PŇ sĲĎ ’Ď lĘ romă zĘmĂ ryS¡Ă gp

ëŇ ĳĎl=ymĂ DĽ=l’Č Myh¿Ă Łl’Ĺ 2

: l’ĲĄ TqăŁ SĘ êĂ =l’Č wĘ Sr¡ČxĹêĲĆ=l’Č
NCyĳmĎ hĹyĲĆ ìŇ ybĆŇ yĘo’Ĳ Æ hŇ eăĄhĂ =yJĲĂ 3

: S’Ň rĲŁ C’WĘ năĎ ìŇ y’Ćę nĘ WČ mĘ CÇ
dŇ osĳ CmyrăĂ‘ĞyĲČ ìŇ UĘ ‘Č Æ=l‘ĲČ 4

: ìŇ ynĲĆCpŇ YĘ =l‘Č CYę ‘ĞyĲĎtĘŇ yĂwĘÇ
yoGĳmĂ MdăĄŇ yxĂ kĘŇ nČ wĘ CkŇ lĘ Æ Crę mĘ ’ĲĎ 5

: dŇ o‘Ĳ l’ăĄ rĎWĘ yĂ=MSĲĄ rk¡ĄŇ EĎyĂ=âlĲ wĘ
yk
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6 wDĳĎxĘ yČ bŇ lăĄ CYă ‘ĞonĲ yJąĂ
: CtŇ rĲŁ kĘŇ yĂ tŇ yrăĂBĘ ìŇ ylĆę ‘Ď Ç

7 MylĂę ’Ň ‘ĄmĘ SĘ yĂwĘ ModŇ ’ĹÆ ylăĄ hĽ’ĲĎ
: MyrĂgĘŇhČ wĘ bŇ ’¿Ď om

8 qlĳĄ mĎ ‘ĞwĲČ NoU‘Č wĘÆ lbăĎŇ GĘ
: roYĲ ybĄŇ SĘ y¿Ł =M‘Ă tŇ SĆ lĆęjĘ Ç

9 MUĳĎ ‘Ă hŇ wăĎlĘ nĂ rCè’Č Æ=MGČ
: hŇ lĎ sĲĆ Tolă =ynĄbĘŇ lĂ ‘Č or¡zĘ Cy¿hąĎ

10 NyĳĎdĘŇ mĂ JĘ Mh¿Ć lĎ =hŇ WĲĄ ‘Ğ
: NoSĲ yqĂ lxČ năČBĘ NybĂę yĎkĘŇ Ç ’r¿ĎsĘ ysĲĂ JĲĘ

11 r’Ň DĳŁ =Ny‘ĄbĘŇ Ĳ Cd¿Ň mĘ SĘ nĂ
: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞlĲĎ NmĆ DęŁ Ç Cyh¿Ď

12 bŇ ’ĳĄ zĘkĂŇ wĘ bŇ răĄ‘Ł JĘ ombĄŇ ydĂŇ nĘ Æ omtăĄŇ ySĂ
: omkĲĄŇ ysĂ nĘ =lJĎ ‘eĎęmĚ lĘ YČ kĘŇ CÇ xbČŇ z¿ĆkĘŇ C

13 CnQĳĎ hŇ SĎ rĞynăĂ CrmĘ ’ĲĎ Æ rSăĆ ’Ğ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ o’ă nĘ tŇ ’Ąę Ç

14 lGĳČlĘ GČkČŇ omt¿ĄŇ ySĂ yhČę Łl’ĲĹ
: xČ CrĲ=ynĄpĘŇ lĂ SqČę JĘ Ç

15 r‘ČyĳĎ=r‘ČbĘŇ êĂ S’¿Ą JĘ
: MyrĲĂhĎ Th¿Ą lČ êĘ hŇ bĎę hĎ lĲĆ kĘŇ CÇ

16 ìŇ rĳĆ‘ĞsĲČ BĘ MpăĄŇ DĘrĘêĂ NJĄ Æ
: MlĲĄ hĞbĲČŇ tĘŇ ì¿Ň tĘŇ pĎŇ CsbĘŇ C

17 Nolĳ qĎ MhăĆ ynĄpĘŇ ’QăĄ mČ
: hoĲĎhyĘ ìăŇ mĘ SĂ CS¡ qĘ bČŇ ywĲĂ

18 dŇ ‘Čę =ydĄŇ ‘Ğ Cl¿ hĞBĲĎ yĂwĘ CSb¡ŇŁ yĄ
: CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ wĘ Cr¿jĘ xĘ yČwĲĘ

19 ìŇ DĳĆbČŇ lĘ hoăĎhyĘ ìăŇ mĘ SĂ hŇ êĎŋ ’Č =yJĲĂ C‘ę dĘŇ yĲĄwĘ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ =l‘Č NoyęlĘ ‘ĆÇ

dp : romĲ zĘmĂ xrČq¿Ł =ynĄbĘŇ lĂ tŇ yêĳĂ GĂ hČ =l‘ĲČ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ
twdydy=hmwww.bibleist.ru
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ìŇ ytĆę onJĘ SĘ mĂ Ç tŇ od¿Ň ydĂŇ IĘ=hŇ mČ 2

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ
hŇ w¿Ďhň yĘ tŇ orÀYĘ xČ lĘ ÈySĂ pĘŇ nČ ű hŇ tĎÄ lĘ JĲĎ =MgČŇ wĘ hŇ pĎŋ sĘ kĘŇ nĂ 3

: yxĲĎ =l’ĲĄ l’ăĆ Cnę eĘ rČyĘÇ yrĳĂWĎ bĘŇ C yB¿Ă lĂ
tŇ yĂbČÃ hŇ ’Ď YĘ mÀĎ ű rojÄ YĂ =MGČ 4

ÈHlĎ Nq¿Ą ű rorądĘŇ C
hĎ yx¿Ć rňŁ pĘŇ ’Ć hŇ tĎŇ SÀĎ =rSĆ ’Ğ

tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ìŇ ytĆŇ oxBĘ zĘmĂ Æ=tŇ ’ĲĆ
: yhĲĎ Łl’Ň wĲĄ yJĂę lĘ mČ Ç

ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ ybăĄŇ SĘ oyĲ yrĄSĘ ’Č Æ 5

: hŇ lĎ iĲĆ ìŇ Cl¿ lĘ hČ yĲĘ dŇ o‘ę Ç
ëŇ bĳĎŇ ol¿ =zo‘Ĳ MdĎŇ ’Ď Æ yrăĄSĘ ’Č 6

: MbĲĎŇ bĎŇ lĘ BĂ tŇ oQęsĂ mĘ Ç
’kĎŇ BĎ hČ Æ qmĆ ‘ăĄBĘ ű yrąĄbĘŇ ‘ĲŁ 7

ChCtĳŇ ySĂ yĘ NyăĎ‘Ę mČ
: hŇ rĲĆom hŇ T¿Ć ‘Ę yČ tŇ okę rĎBĘ Ç=MGČ

lyĂxĳĎ=l’Ć lyĂxăČmĄ CkŇ lĘ yĲĄÆ 8

: NoIĲYĂ BĘ MyhăĂ Łl’Ĺ=l’Ć hŇ ’¡Ć rĎyĲĄ
ytĳĂŇ QĎ pĂŇ tĘŇ hŇ ‘ăĎmĘ SĂ tŇ o’bĎŇ YĘ Æ MyhăĂ Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ 9

: hŇ lĎ sĲĆ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ yh¡ĄŁl’Ĺ hŇ nĎ yzĂÄ’ĞhĲČ
MyhĳĂ Łl’Ĺ hŇ ’ăĄ rĘ CneĄgĂŇmĲĎ Æ 10

: ìŇ xĲĆ ySĂ mĘ ynăĄjĘ TBĄę hČ wĘÇ
PŇ lĆ ’¿Ď mĄň ìŇ yrĆę YĄxĞBĲČ Moy¿=bŇ oTĲ yJąĂ 11

yhĳČŁl’Ĺ tŇ ybăĄŇ BĘ PŇ pĄŇ oêsĘ hĂ Æ yêĂ rĘxČę BĎ
: ‘SČ rĲĆ=ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ rCDę mĂ Ç

Myh¿Ă Łlň’Ĺ hoÀĎhyĘ ÈNgĄŇmĎ C ű SmĆ SĆÄ yJąĂ 12

hoĳĎhyĘ NêăĄ yĂ dŇ obŇ kĎŇ wĘÆ NxăĄ
: MymĲĂ tĎŇ BĘ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ lČ bŇ oTę Ç=‘nČmĘ yĂ âl¿

sŘ12 tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ 13
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: ëŇ BĲĎ xČ T¿Ą BŁ MdĎę ’Ď Ç yr¿ĄSĘ ’ĲČ
hp : romĲ zĘmĂ xrČqŋŁ =ynĄbĘŇ lĂ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ

2 ìŇ YĳĆrĘ’Č hoăĎhyĘ tĎŇ yYăĂ rĎ
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ tŇ CbŇ SĘ êĎbĘŇ SČę Ç

3 ìŇ UĳĆ ‘Č NwăŁ ‘Ğ tĎŇ ’Ň WĎ nĎ Æ
: hŇ lĎ sĲĆ MtăĎŇ ’Ň FĎ xČ =lkĎŇ tĎŇ yi¡Ă JĂ

4 ìŇ tĳĆŇ rĎbĘŇ ‘Ć=lkĎŇ êĎpĘŇ s¿Č ’Ď
: ìŇ jĲĆ ’Č Nor¿xĞmĲĄ tĎŇ obę ySĂ hĹ Ç

5 Cn‘ĳĄSĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ CnbĄŇ CSÆ
: CnUĲĎ ‘Ă ìăŇ sĘ ‘ČJĲČ rp¡ĄŇ hĎ wĘ

6 CnBĳĎ =PŇ nČ’ĹêĲĆ Ml¿Ď o‘lĘ hČ
: rdĲŇŁ wĎ rdăŇŁ lĘ ìę jĘ ’Č Ç ëŇ S¿Ł mĘ êĂ

7 CnIĳĄxČ êĘ bŇ CSă êĎ hŇ êĎ’Č Æ=âlhĞ
: ëŇ bĲĎŇ =CxmĘ WĘ yĂ ìę UĘ ‘Č wĘÇ

8 ìŇ DĳĆsĘ xČ hoăĎhyĘ Cn’ăĄ rĘhČ
: CnlĲĎ =NêĆêĲĂ ìę ‘ĞSĘ yĆwĘÇ

9 hŇ w¿Ďhň yĘ ű l’ÀĄ hĎ ÈrBĄ dČŇ yĘ=hŇ mČ hŇ ‘Ďę mĘ SĘ ’Ć
wydĳĎŇ ysĂ xĞ=l’Ć wĘ oU¿ ‘Č=l’Ć MolęSĎ rBĄŋ dČŇ yĘ ű yJąĂ

: hŇ lĲĎ sĘ kĂŇ lĘ CbŇ CS¿ yĎ=l’Č wĲĘ
10 o‘ĳSĘ yĂ wy’ăĎ rĄylĲĂ bŇ orăqĎ ű ëŇ ’ąČ

: CnYĲĄ rĘ’Č BĘ dŇ obăŇ JĎ NJ¡Ł SĘ lĂ
11 CSGĳĎpĘŇ nĂ tŇ m¿Ć ’ĹwĲĆ=dŇ sĆ xĲĆ

: CqSĲĎ nĎ Molă SĎ wĘ qdĆŇ Y¡Ć
12 xmĳĎ YĘ êĂ ZrĆ’ăĆmĄ tŇ mĆ ’ĹÆ

: PŇ qĲĎSĘ nĂ MyĂm¿ČèĎ mĂ qdĆŇ YĆę wĘÇ
13 bŇ oFĳ hČ NêăĄ yĂ hoĎhyĘÆ=MGČ

: HlĲĎ CbŇ yĘ Nê¿ĄêĂ CnYĄę rĘ’Č wĘÇ
14 ëŇ QĳĄ hČ yĘ wynăĎpĎŇ lĘ qdĆŇ YĆ Æ

: wymĲĎ ‘ĎjĘ ëŇ rĆdăĆŇ lĘ MW¡Ą yĎwĘ
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dŇ w¿ĂdĎň lĘ hŇ QĎę pĂŇ êĘ wp
ynĂ nĳĄ‘Ğ ìăŇ nĘ zĘ’Ď hoăĎhyĘ=hŇ FĲĄ hČ

: ynĂ ’ĲĎ NoyăbĘŇ ’Ć wĘ yn¡Ă‘Ď=yJĲĂ
ynĂ ’¿Ď dŇ ysÀĂ xĎ =yJĲĂ ÈySĂ pĘŇ nČ hŇ răĎmĘ SĲĎ 2

yhĳČŁl’Ĺ hŇ êăĎ’Č ìŇ DĘbĘŇ ‘Č Æ ‘SăČ oh
: ìŇ ylĲĆ ’Ą xČ T¿Ą oBhČ

ynĳĎdŇŁ ’Ğ ynĂ e¿ĄxĎ 3

: MoIĲhČ =lJĎ ’rĎę qĘ ’Ć Ç ìŇ yl¿Ć ’Ą =yJĲĂ
ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č SpĆŇ năĆ xČ UĄ WČ Æ 4

: ’vĲĎ ’Ć yS¿Ă pĘŇ nČ ynĎę dŇŁ ’Ğ Ç ìŇ yl¿Ć ’Ą =yJĲĂ
xQĳĎ sČ wĘ bŇ oTă ynĎdŇŁ ’Ğ Æ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ 5

: ìŇ y’ĲĆ rĘqĲŁ =lkĎŇ lĘ dŇ sĆ xĆę Ç=bŇ rČwĘ
ytĳĂŇ QĎ pĂŇ êĘ hoĎhyĘÆ hŇ nĎ yzăĂ’ĞhĲČ 6

: ytĲĎŇ onCnĲ xĞêĲČ loqă BĘ hŇ bĎŇ ySĂę qĘ hČ wĘÇ
OĎ ’Ćę rĎqĘ ’Ć yt¿ĂŇ rĎYĲĎ Æ MoyăBĘ 7

: ynĂ nĲĄ‘ĞtĲČŇ yJăĂ
ynĎę dŇŁ ’Ğ ű Myh¿Ă Łl’ĹbĲĎŇ ìŇ om¡ JĎ =Ny’ĲĄ 8

: ìŇ yWĲĆ ‘ĞmĲČ JĲĘ Ny’ăĄwĘ
tĎŇ yWĂę ‘Ď rS¿Ć ’Ğ ű MyąĂoG=lJĎ 9

ynĳĎdŇŁ ’Ğ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ CwăxĞêĲČSĘ yĂwĘ ű C’obąŇ yĎ
: ìŇ mĲĆ SĘ lĂ CdăŇ BĘ kČŇ ywĲĂ

tŇ o’ĳ lĎ pĘŇ nĂ hŇ WăĄ ‘Ł wĘ hŇ êĎ’Č Æ lodăŇ gĎŇ=yJĲĂ 10

: ìŇ DĲĆbČŇ lĘ MyhăĂ Łl’Ĺ hŇ ê¡Ď’Č
ìŇ êĳĆmĂ ’ĞBĲČ ëŇ Q¿Ą hČ ’Ğ ìŇ JĆę rĘDČ ű hoĎÄhyĘ ynĂ rąĄohÅ 11

: ìŇ mĲĆ SĘ hŇ ’¿Ď rĘyĂlĘ ybĂę bĎŇ lĘ Ç dŇ x¿Ą yČ
ybĳĂŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ yhČŁl’ĹÆ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű ìąŇ dĘŇ o’Ĳ 12

: MlĲĎ o‘lĘ ìăŇ mĘ SĂ hŇ d¡ĎŇ BĘ kČŇ ’Ğ wĲČ
ylĳĎ ‘Ď lodăŇ GĎ ìŇ DĘsĘ xČ Æ=yJĲĂ 13

: hŇ IĲĎêĂ xĘ êČ lo’¿ èĘ mĂ ySĂę pĘŇ nČ Ç êĎlĘ ~¿Č hĂ wĘ
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14 ylČę ‘Ď Cmq¿Ď MydąĂŇ zĄÅ ű MyhąĂ Łl’Ĺ
ySĳĂ pĘŇ nČ CSă qĘ BĂ MyYĂ yrĂ‘ĲĎÆ tŇ dăČŇ ‘ĞwĲČ

: MDĲĎgĘŇ nĆlĘ ìŇ Cmă WĎ âl¡ wĘ
15 NCeĳxČ wĘ MCxă rČ=l’Ą ynĎdŇŁ ’Ğ Æ hŇ êăĎ’Č wĘ

: tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ x¿Ć =bŇ rČwĘ MyĂjČę ’Č Ç ëŇ rĆ’¿Ć
16 ynĂ e¿ĄxĎň wĘ ylČę ’Ą hŇ n¿ĄjĘ

ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ ì¿Ň EĘ‘Ě=hŇ nĲĎêĘ
: ìŇ tĲĆŇ mĎ ’Ğ=NbĆŇ lĘ hŇ ‘Ď ySĂę ohwĘÇ

17 hŇ b¿ĎŇ oTň lĘ tŇ o’ę yU¿Ă ‘Ă =hŇ WĲĄ ‘Ğ
CSbĳŇŁ yĄwĘ y’ăČ nĘŁWĲ C’ă rĘyĂwĘ

: ynĂ êĲĎmĘ xČ nĲĂ wĘ ynĂ ê¿ČrĘzČ‘Ğ hoĎęhyĘÇ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ
zp : SdĆŇ qĲŁ =yrĄrĘhĲČ BĘ otę dĎŇ CsĲ yĘÇ rySĳĂ romă zĘmĂ xrČq¡Ł =ynĄbĘŇ lĂ

2 NoIĳYĂ yrăĄ‘ĞSĲČ hoĎhyĘÆ bŇ hăĄ ’Ł
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ tŇ on¿JĘ SĘ mĂ lJęŁ mĂ Ç

3 ëŇ BĳĎ rBăĎ dĚŇ mĘ tŇ odŇ BĎ kĘŇ nĂ Æ
: hŇ lĎ sĲĆ MyhăĂ Łl’ĹhĲĎ ry‘¡Ă

4 y‘¿ĎdĘŇ ŁyňlĲĘ lbĆę bĎŇ C bŇ hČ r¿Č ű ryJąĂ zĘ’Č
SCJĳ =M‘Ă roYă wĘ tŇ SĆ lăĆ pĘŇ hŇ eąĄhĂ

: MSĲĎ =dŇ QČ yĚ hŇ zĆęÇ
5 rmČę ’Ď yĲĄ ű NoIÄYĂ lĞ CĲ

HBĳĎ =dŇ QČ yĚ Sy’Ă wĘÆ Sy’ăĂ
: NoyĲlĘ ‘Ć hĎ năĆnĘ okĲŇ yĘ ’Ch¡ wĘ

6 MyUĳĂ ‘Č bŇ otăŇ kĘŇ BĂ rjŁ sĘ yĂÆ hŇ oĎęhyĲĘ
: hŇ lĎ sĲĆ MSăĎ =dŇ QČ yĚ hŇ z¡Ć

7 MylĳĂ lĘ xĲŁ JĘ Myr¿ĂSĎ wĘ
: ëŇ BĲĎ yn¿ČyĎ‘Ę mČ =lJĲĎ

xp lyJĂę WĘ mČ Ç tŇ oeĳ‘ČlĘ tŇ lăČ xĞmĲĎ =l‘Č xČ ~ăĄ nČmĘ lĲČ xrČq¿Ł ynĄňbĘŇ lĂ romę zĘmĂ ryS¿Ă
: yxĲĂ rĎzĘ’Ć hĲĎ Nm¿Ď yhĄ lĘ

2 ytĳĂŇ ‘Ď CSĲ yĘ yhăĄŁl’Ĺ hoĎhyĘÆ
ytq‘Y=Mwy
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: ìŇ DĲĆgĘŇ nĆ hŇ lĎ yĘQăČ bČŇ yêĂ qĘ ‘¡ČYĎ =MoyĲ
ytĳĂŇ QĎ pĂŇ êĘ ìŇ ynĆpĎŇ lĘ Æ ’obăŇ êĎ 3

: ytĲĂŇ eĎrĂlĘ ìę nĘ zĘ’Ď Ç=hŇ FĲĄ hČ
ySĳĂ pĘŇ nČ tŇ o‘ărĎbĘŇ hŇ ‘ăĎbĘŇ WĲĎ =yJĂ 4

: C‘yGĲĂ hĂ lo’¿ SĘ lĂ yIČęxČ wĘ
robĳŇ ydĄŇ rĘoyă=M‘Ă yêĂ bĘŇ SČ xĘ nĆ Æ 5

: lyĲĎ’Ĺ=Ny’ĲĄ rbĆŇ găĆŇJĘ ytĂŇ yyĂęhĎ Ç
yS¿Ă pĘŇ xĎň MytĂę UĄ BČ 6

rbĆŇ qĆę ybĄŇ kĘŇ S¿Ł ű MylĂÄlĎ xĞ omą JĘ
dŇ o‘ĳ MêăĎrĘkČŇ zĘ âlă rSąĆ ’Ğ

: CrzĲĎgĘŇ nĂ ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ hŇ UĎ hĄę wĘÇ
tŇ oIĳêĂ xĘ êČ robăŇ BĘ ynĂ êČSČ Æ 7

: tŇ olĲ YŁ mĘ BĂ MyJĂę SČ xĞmĲČ BĘ Ç
ìŇ tĳĆŇ mĎ xĞ hŇ kăĎŇ mĘ sĲĎ ylČ ‘Ď Æ 8

: hŇ lĎ iĲĆ tĎŇ ye¿Ă‘Ă ìŇ yrĆę BĎ SĘ mĂ Ç=lkĎŇ wĘ
yeĂ U¿Ć mĂň y‘Čę DĎyĚmĘ êĎqĘ x¿Č rĘhĂ 9

omlĳĎ tŇ obăŇ ‘ĄotŇ ynĂ êăČSČ
: ’YĲĄ ’Ą âlă wĘ ’lĚęJĎ Ç

ynĂ ‘¿Ł =yeĂňmĂ hŇ bĎę ’ĞdĎŇ yn¿Ăy‘Ą 10

Moyĳ=lkĎŇ BĘ hoăĎhyĘ ìŇ ytăĂŇ ’Ň rĎqĘ
: yjĲĎ kČŇ ìŇ ylăĆ ’Ą yêĂ xĘ F¡Č SĂ

’lĆ jĳĆ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ Myt¿ĂŇ UĄ lČ hĞ 11

: hŇ lĎ iĲĆ ìŇ Cdŋ oy ű CmCqą yĎ My’Ăę pĎŇ rĘÇ=M’Ă
ìŇ DĳĆsĘ xČ rbĆŇ uăĆBČ rjăČ sĚ yĘhČ 12

: NoDĲbČŇ ’ĞBĲĎ ìę tĘŇ nĲĎ Cm’ĹÇ
ìŇ ’ĳĆ lĘ jĂ ëŇ SĆ xăŁ BČ ‘dăČŇ CĎyĂhĞ 13

: hŇ IĲĎSĂ nĘ ZrĆ’ăĆBĘ ìę tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘÇ
yêĂ ‘Ę CĳČSĂ hoăĎhyĘ ìŇ ylăĆ ’Ą ű ynąĂ’Ğ wĲČ 14

: OĎ mĲĆ DĘqČ tĘŇ yt¿ĂŇ QĎ pĂŇ êĲĘ rqĆBęŁ bČŇ CÇ
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15 ySĳĂ pĘŇ nČ xnăČ zĘêĂ hoĎhyĘÆ hŇ măĎ lĎ
: yeĂ UĲĆ mĂ ìŇ ynăĆjĎ ryê¡Ă sĘ êČ

16 r‘ČeĳŁ mĂ ‘Č oăĄgŇ wĘ ynăĂ’Ğ ynąĂ‘ĎÅ
: hŇ nĎ CpĲŇ ’Ď ìŇ ymăĆ ’Ą ytĂŇ ’Ň W¡Ď nĎ

17 ìŇ ynĳĆorxĞ CrăbĘŇ ‘ĲĎ ylČ ‘Ď Æ
: ynĂ tĲĚŇ CtŇ UĘ YĂ ìŇ ytĆę C‘BĲĂ Ç

18 MoIĳhČ =lJĎ MyĂUČ kČŇ Æ ynĂ CBă sČ
: dŇ xČ yĲĎ ylăČ ‘Ď CpŇ yu¡ĂhĂ

19 ‘ČrĳĄwĎ bŇ hăĄ ’Ł yeĂ UĆ mĂ Æ êĎqĘ xăČ rĘhĂ
: ëŇ SĲĎ xĘ mČ y‘¿ČDĎyĚmĲĘ

Tp : yxĲĂ rĎzĘ’Ć hĲĎ Nt¿ĎŇ y’Ą lĘ lyJĂę WĘ mČ Ç
2 hŇ rĎySĳĂ ’Ď MlăĎ o‘ hoĎhyĘÆ ydăĄŇ sĘ xĲČ

: ypĲĂŇ BĘ ìăŇ tĘŇ nĲĎ Cm’Ĺ ‘Č yd¡ĂŇ o’ ű rdőŁ wĎ rd¿ŇŁ lĘ
3 hŇ nĳĆBĎ yĂ dŇ sĆ xăĆ MlĎ o‘Æ yêĂ rĘmČę ’Ď =yJĲĂ

: MhĲĆ bĎŇ ìăŇ tĘŇ nĲĎ Cm’Ĺ Nk¡ĂŇ êĎ ű MyĂmČő SĎ
4 yrĳĂyxĂ bĘŇ lĂ tŇ yrĂbĘŇ Æ yêĂ răČJĎ

: yDĲĂbĘŇ ‘Č dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ yêĂ ‘Ę BČę SĘ nĂ Ç
5 ìŇ ‘ĳĆrĘzČ NykăĂŇ ’Ď MlĎ o‘Æ=dŇ ‘Č

: hŇ lĎ sĲĆ ìăŇ ’ĞsĘ JĂ rod¡Ň wĎ=rdŇŁ lĘ ytĂŇ ynĂÄbĎŇ C
6 hoĳĎhyĘ ìăŇ ’ĞlĘ jĂ MyĂmăČSĎ CdąŇ oyÅwĘ

: MySĲĂ dŇŁ qĘ lh¿Č qĘ BĂ ìę tĘŇ nĲĎ Cm’ĹÇ=PŇ ’Č
7 hoĳĎhylĲČ ëŇ răŁ ‘ĞyĲČ qxČ èČ bČŇ Æ ymăĂ yJąĂ

: MylĲĂ ’Ą yn¿ĄbĘŇ BĂ hoĎęhylĲČ Ç hŇ m¿Ć dĘŇ yĂ
8 hŇ BĳĎ rČ MySăĂ dŇŁ qĘ =dŇ osĲ BĘ ZrĎ‘ĞnĲČ Æ l’ăĄ

: wybĲĎŇ ybĂŇ sĘ =lJĎ =l‘Č ’rĎę onwĘÇ
9 tŇ o’ę bĎŇ YĘ yhąĄŁlÅ’Ĺ ű hoąĎhyĘ

HyĳĎ ű Nys¿Ă xĞ ìŇ om¡ kĲĎŇ =ymĲĂ
: ìŇ ytĲĆŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ ìę tĘŇ nĲĎ Cm’ĹwĲĆÇ

10 MIĳĎhČ tŇ C’ă gĄŇBĘ lSĄ omÆ hŇ êăĎ’Č
’wVb
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: MxĲĄ BĘ SČ tĘŇ hŇ ê¿Ď’Č wyQĎę gČ Ç ’oW¿ BĘ
bŇ hČ rĳĎ llăĎ xĎ kĲĆŇ tĎŇ ’Ň JăĂ dĂŇ hŇ êąĎ’Č 11

: ìŇ ybĲĆŇ yĘo’Ĳ êĎrĘE¿ČjĂ ìę EĘ‘ĚÇ ‘Č or¿zĘBĂ
ZrĆ’ĳĎ ì¿Ň lĘ =PŇ ’Č MyĂmČ SĎ Æ ìăŇ lĘ 12

: MêĲĎ dĘŇ sČ yĘ hŇ ê¿Ď’Č HâĎę lmĘ CÇ lb¿ĄŇ êĄ
MtĳĎŇ ’Ň rĎbĘŇ hŇ êăĎ’Č NymĂ yĎwĘÆ NopăŇ YĎ 13

: CneĲĄrČyĘ ì¿Ň mĘ SĂ BĘ Nomę rĘxĆ wĘÇ rob¿Ň êĎ
hŇ rĳĎCbŇ GĘ =M‘Ă ‘Č orzĘ Æ ìăŇ lĘ 14

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ MCr¿êĎ ìę dĘŇ yĲĎÇ z‘¿Ł êĎ
ìŇ ’ĳĆ sĘ JĂ NokăŇ mĘ TjĎ SĘ mĂ CÆ qdĆŇ YăĆ 15

: ìŇ ynĲĆpĎŇ Cm¿ DĘqČ yĲĘ tŇ mĆę ’ĹwĲĆÇ dŇ sĆ x¿Ć
hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ y‘ăĄdĘŇ oyĲ M‘ĎhĎ Æ yrăĄSĘ ’Č 16

: NCkĲŇ QĄ hČ yĘ ìŇ yn¿ĆjĎ =ro’BĲĘ hoĎęhyĘÇ
MoIĳhČ =lJĎ NClă ygĂŇ yĘ ìŇ mĘ SĂ BĘ Æ 17

: CmCrĲyĎ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ bĘŇ C
hŇ êĎ’ĳĎ omEăĎ‘Ě tŇ rĆ’ăĆpĘŇ tĂŇ =yJĲĂ 18

: CnnĲĄrĘqČ Myr¿ř t ìę nĘ oYĲ rĘbĂŇ CÇ
CneĳĄgĂŇmĲĎ hoĎhylĲČ Æ yJăĂ 19

: CnJĲĄ lĘ mČ l’ăĄ rĎWĘ yĂ Sod¡Ň qĘ lĂ wĘ
rmĆ ’Ň êęŁ wČ ìŇ ydĆę ysĂ xĞlĲČ NozxĎÃ bĘŇ =êĲĎrĘB¿Č DĂ z’ąĎ 20

roBĳ GĂ =l‘Č rzĆ‘ĄÆ ytĂŇ yCăĂSĂ
: M‘ĲĎmĄ rCxă bĎŇ ytĂŇ om¡ yrĂhĞ

yDĳĂbĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ ytĂŇ ’Ň YĎ mĎ Æ 21

: wyêĲĂ xĘ SČ mĘ ySăĂ dĘŇ qĎ NmĆ S¡Ć BĘ
oUĳ ‘Ă NoJă êĂ ydĂŇ yĎÆ rSăĆ ’Ğ 22

: CeYĲĆUĘ ’Č tĘŇ y‘¿ĂorzĘ=PŇ ’Č
oBĳ bŇ yăĄo’ ’èăĂ yČ=âlĲ 23

: CeeĲĆ‘Č yĘ âlă hŇ lĎę wĘ‘Č Ç=NbĆŇ C
ytwtkw

.r"tw s"t ,‘"t ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MCrêĎ ’"sb ,yrq MCrêĎ ,bytk MyrĂêĎ v.18 .Tp
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24 wyrĳĎYĎ wynăĎjĎ mĂ ytăĂŇ oêkČŇ wĘ
: PŇ oGĲ ’Ć wy’¿Ď nĘ WČ mĘ C

25 oUĳ ‘Ă yDăĂsĘ xČ wĘ ytăĂŇ nĎ CmĲ ’Ć wĲĆ
: onĲ rĘqČ MCr¿êĎ ymĂę SĘ bĂŇ CÇ

26 odĳŇ yĎ MIăĎbČŇ yêăĂ mĘ WČ wĘ
: onĲ ymĂ yĘ tŇ or¿hĎ eĘ bČŇ C

27 hŇ êĎ’ĳĎ ybĂŇ ’ăĎ ynĂ ’Ą rĎqĘ yĂÆ ’Chă
: ytĲĂŇ ‘Ď CSĲ yĘ rCYă wĘ ylĂę ’Ą Ç

28 ChnĳĄêĘ ’Ć rokăŇ BĘ ynĂ ’Ď Æ=PŇ ’Č
: ZrĆ’ĲĎ =ykĄŇ lĘ mČ lĘ NoyęlĘ ‘ĆÇ

29 yDĳĂsĘ xČ olă =rwmř S’ MlĎę o‘lĘ Æ
: olĲ tŇ nĆm¿Ć ’ĹnĲĆ ytĂę yrĂbĘŇ CÇ

30 o‘ĳrĘzČ dŇ ‘ăČlĎ yêăĂ mĘ WČ wĘ
: MyĂmĲĎ SĎ ym¿Ą yJĂ o’ę sĘ kĂŇ wĘÇ

31 ytĳĂŇ rĎoêĲ wynĎbĎŇ Æ CbăŇ zĘ‘Č yĲČ=M’Ă
: NCkĲŇ lĄ yĲĄ âlă yTČę jĎ SĘ mĂ bĘŇ CÇ

32 ClQĳĄ xČ yĘ yt¿ČŇ uŁ xĚ =M’Ă
: CrmĲŁ SĘ yĂ âlă ytČę wŁ YĘ mĂ CÇ

33 M‘ĳĎSĘ jĂ TbĆŇ SăĄ bĘŇ yêăĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C
: MnĲĎ wŁ ‘Ğ My‘¿ĂgĎŇ nĘ bĂŇ C

34 oUĳ ‘Ă mĲĄ rypăĂŇ ’Ď =âlĲ yDĂsĘ xČ wĘÆ
: ytĲĂŇ nĎ CmĲ ’ĹBĲĆ ruĄę SČ ’Ğ Ç âl¿ wĘ

35 ytĳĂŇ yrĂBĘ lQ¿Ą xČ ’Ğ=âlĲ
: hŇ eĲĆSČ ’Ğ âlă ytČę pĎŇ WĘ Ç ’Y¿Ď omC

36 ySĳĂ dĘŇ qĎ bĘŇ yêĂ ‘Ę BăČ SĘ nĂ tŇ xČ ’Č Æ
: bŇ EĲĄkČŇ ’Ğ dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ =M’ĲĂ

37 hŇ yĳĆhĘ yĲĂ MlăĎ o‘lĘ o‘rĘzČÆ
: yDĲĂgĘŇ nĆ SmĆ èăĆ kČŇ o’¡ sĘ kĂŇ wĘ

xryk
.b"d Nkw yrqw bytk =rmĎSĘ ’Ć ’"sbw ,’"d Nkw yrqw bytk =romSĘ ’Ć ’"sb ,yrq =rmĎSĘ ’Ć ,bytk =romSĘ ’Ć v.29
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MlĳĎ o‘ NoJă yĂ xČ rĄyĎJĘ Æ 38

: hŇ lĎ sĲĆ Nm¿Ď ’ĹnĲĆ qxČ èČę BČ Ç dŇ ‘¿ĄwĘ
s’ĳĎ mĘ êĂ wČ êĎxĘ nČ zĎÆ hŇ êăĎ’Č wĘ 39

: ìŇ xĲĆ ySĂ mĘ =M‘Ă êĎrĘBČę ‘ČtĘŇ hĂ Ç
ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č tŇ yrăĂBĘ hŇ êĎrĘ’Č nĄ Æ 40

: orĲzĘnĂ ZrĆ’ăĎlĎ êĎlĘ Q¡Č xĂ
wytĳĎŇ rŁ dĲĄŇ GĘ =lkĎŇ êĎYĘ r¿ČjĎ 41

: hŇ êĲĎxĂ mĘ wyrăĎYĎ bĘŇ mĂ êĎmĘ W¡Č
ëŇ rĆdĳĎŇ yrĄbĘŇ ‘ăŁ =lJĎ ChiĚSČ Æ 42

: wynĎkĄŇ SĘ lĂ hŇ jĎę rĘxĆ Ç hŇ y¿ĎhĎ
wyrĳĎYĎ NymăĂ yĘ tĎŇ omyrĂhĞ Æ 43

: wybĲĎŇ yĘo’Ĳ =lJĎ êĎxĘ mČę WĘ hĂ Ç
oBĳ rĘxČ rCYă bŇ ySĂ êĎ Æ=PŇ ’Č 44

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ otę mŁ yqĲĄhĞ Ç âl¿ wĘ
orĳhĎ FĘ mĂ êĎB¿Č SĘ hĂ 45

: hŇ êĎrĘGĲČmĂ ZrĆ’¿ĎlĎ o’ę sĘ kĂŇ wĘÇ
wymĳĎCl‘Ğ ymăĄ yĘ êĎrĘYČ qĘ hĂ Æ 46

: hŇ lĎ sĲĆ hŇ SăĎ CB wyl¡Ď ‘Ď tĎŇ yTĂÄ ‘ĹhĲĆ
xYČ nĳĆlĎ rtăĄŇ iĎ êĂ hoĎhyĘÆ hŇ măĎ =dŇ ‘Č 47

: ìŇ tĲĆŇ mĎ xĞ S’ăĄ =omJĘ r‘¡ČbĘŇ êĂ
dŇ lĆ xĳĎ =hŇ mĆ yn¿Ă’Ğ=rkĎŇ zĘ 48

: MdĲĎŇ ’Ď =ynĲĄBĘ =lkĎŇ tĎŇ ’Ň r¿ĎBĎ ’wĘèĎę Ç=hŇ mČ =l‘Č
tŇ wĆUĳĎ=hŇ ’Ć rĘyĲĂ âlă wĘ hŇ yĆxĘ yĲĂÆ rbĆŇ găĆŇ ymąĂ 49

: hŇ lĎ sĲĆ lo’ă SĘ =dŇ IČmĂ oS¡ pĘŇ nČ TQĄÄmČ yĘ
ynĳĎdŇŁ ’Ğ ű Myn¿ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ ìŇ yd¡ĆŇ sĎ xĞ ű hŇ IąĄ’Č 50

: ìŇ tĲĆŇ nĎ CmĲ ’ĹBĲĆ dŇ wĂędĎŇ lĘ Ç êĎ‘Ę B¿Č SĘ nĂ
ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ jăČ rĘxĆ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ rkăŇŁ zĘ 51

: MyUĲĂ ‘Č MyB¿Ă rČ=lJĎ yqĂę yxĄ bĘŇ Ç yt¿ĂŇ ’Ą WĘ
hoĳĎhyĘ ű ìyb¿ĆŇ yĘo’Ĳ Cp¡Ň rĘxĲĄ rSąĆ ’Ğ 52

rV’www.bibleist.ru



89:53—90:10 y‘ybr rps 1027

: ìŇ xĲĆ ySĂ mĘ tŇ ob¿Ň uĘ ‘Ă Cpę rĘxĄ Ç rS¿Ć ’Ğ
53 MlĎę o‘lĘ Ç ho¿ĎhyĘ ëŇ Cr¡BĎ

: NmĲĄ ’Ď wĘ ű Nm¿Ą ’ĎÅ

y‘ybr rps

Y Myh¿Ă Łlň’ĹhĲĎ =Sy’ĲĂ hŇ SÀĆ mŁ lĘ ÈhQĎ pĂŇ êĘ sŘ13

: rdĲŇŁ wĎ rdăŇŁ BĘ CnQĎę tĎŇ yy¿ĂhĎ hŇ êĎ’Č Æ No‘ămĎ ynĎę dŇŁ ’Ğ
2 CdŇ QĎę yĚ MyrąĂhĎÅ ű MrĆTąĆBĘ

lbĳĄŇ tĄŇ wĘ ZrĆ’ăĆ llĲĄ oxă êĘ wČ
: l’ĲĄ hŇ ê¿Ď’Č MlĎę o‘Ç=dŇ ‘Č Ml¿Ď o‘mĲĄ C

3 ’JĳĎ DČ=dŇ ‘Č Son’ĹÆ bŇ SăĄ êĎ
: MdĲĎŇ ’Ď =ynĲĄbĘŇ CbŇ CSă rmĆ ’Ň êęŁ wČÇ

4 ìŇ ynĆę y‘ĄBĲĘ MynĂÃSĎ PŇ lĆ ’ÀĆ yJąĂ
rbĳŇŁ ‘ĞyĲČ yJăĂ lomtĘŇ ’Ć Æ MoyăJĘ

: hŇ lĎ yĘQĲĎ bČŇ hŇ r¿ĎCmSĘ ’Č wĘ
5 CyĳhĘ yĲĂ hŇ năĎSĄ MêĎmĘ rČzĘ Æ

: PŇ ŁlĲ xĞ yĲČ ryY¿Ă xĎ JĲĆ rqĆBęŁ BČ Ç
6 PŇ ĳĎlxĎ wĘ ZyYăĂ yĎ rqĆBŁ BČ Æ

: SbĲĄŇ yĎwĘ ll¿Ą omyĘ bŇ rĆ‘Ćę lĎ Ç
7 ìŇ jĳĆ ’Č bĘŇ Cnyl¿Ă kĎŇ =yJĲĂ

: CnlĘ hĲĎ bĘŇ nĂ ì¿Ň tĘŇ mĲĎ xĞbĲČŇ C
8 ìŇ DĳĆgĘŇ nĆlĘ CnytăĄŇ nŁ wĲŁ ‘Ğ êăĎSČ

: ìŇ ynĲĆjĎ ro’¿ mĘ lĂ CnmĄę lĚ ‘ĞÇ
9 ìŇ tĳĆŇ rĎbĘŇ ‘ĆbĘŇ CnăjĎ CnymĄ yĎÆ=lkĎŇ yJăĂ

: hŇ gĆŇhĲĆ =omkĘŇ CnynăĄSĎ CnyQ¡Ă JĂ
10 hŇ nĎÃSĎ My‘ÀĂbĘŇ SĂ Mh¿Ć bĎŇ CnytĄÄ onSĘ =ymĲĄ yĘ

hŇ nĎęSĎ MynąĂomÅSĘ ű tŇ rÄŁ CbŇ gĘŇBĂ M’ąĂ wĘ
Mbhrwwww.bibleist.ru
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NwĆ’ĳĎwĎ lmăĎ ‘Ď MBĎ hĘ rĎwĘÆ
: hŇ pĎŇ ‘ĲĚeĎ wČ SyxĂę Ç zg¿ĎŇ=yJĂ

ìŇ jĳĆ ’Č z‘ăŁ ‘ČdĄŇ oyÆ=ymĲĂ 11

: ìŇ tĲĆŇ rĎbĘŇ ‘Ć ìę tĘŇ ’ĲĎ rĘyĂkĘŇ CÇ
‘dĳČŇ oh NJăĄ CnymĄ yĎÆ tŇ onămĘ lĂ 12

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ bŇ băČŇ lĘ ’bĂę nĎ wĘÇ
ytĳĎŇ mĎ =dŇ ‘Č hoĎhyĘÆ hŇ băĎŇ CS 13

: ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ=l‘Č MxĄę eĎhĂ wĘÇ
ìŇ DĳĆsĘ xČ rqĆBăŁ bČŇ Cn‘ăĄBĘ WČ 14

: CnymĲĄ yĎ=lkĎŇ BĘ hŇ xĎę mĘ WĘ nĂ wĘÇ hŇ n¿Ď eĘ rČnĘ C
CntĳĎŇ yeĂ ‘Ă tŇ omă yJĂ CnxĄ UĘ WČ Æ 15

: hŇ ‘ĲĎrĎ Cny’¿Ă rĎ tŇ onęSĘ Ç
ìŇ ĳĆl‘ĽpĲĎŇ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć hŇ ’ăĆ rĎyĲĄ 16

: MhĲĆ ynĄBĘ =l‘Č ìę rĘdĲĎŇ hĞ wĲČÇ
sŘ14 Cnyl¿Ą ‘Ďň CnyhĄę Łl’Ĺ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M‘ČnąŁ ű yhąĂ ywĂ 17

CnylĳĄ‘Ď hŇ n¿Ď nĘ oJĲ CnydĄŇ yĎÆ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ C
: ChnĲĄnĘ oJĲ CnydĄę yĎÇ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ C

NoyĳlĘ ‘Ć rtĆŇ săĄ BĘ bŇ SĄ yŁ Æ ’Y

: NnĲĎ oltĘŇ yĂ yDČę SČ Ç lY¿ĄBĘ
ytĳĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ C ysăĂ xĘ mČ hoĎhylĲČ Æ rmČę ’Ł 2

: oBĲ =xTČ bĘŇ ’Ć yhČę Łl’ĹÇ
SCqę yĎ xj¿Č mĂ ìŇ lĘ y~ĲĂ yČÆ ’Chă yJąĂ 3

: tŇ oCĲhČ rbĆŇ D¿ĆmĂ
ëŇ lĎ Æ ëŇ sĆ yăĎ ű otÄ rĎbĘŇ ’Ć BĘ 4

hŇ sĳĆ xĘ êĆ wypăĎŇ nĎJĘ =tŇ xČ tĲČŇ wĘ
: oêĲ mĂ ’Ğ hŇ răĎxĄ sĲŁ wĘ hŇ e¡ĎYĂ

hŇ lĎ yĘlĳĎ dŇ xČ jăČ mĂ ’rĎytĂŇ Æ=âlĲ 5

: MmĲĎ oy PŇ C‘¿ yĎ ZxĄę mĄ Ç
ëŇŁlĳ hĞ yĲČ lpĆŇ ’ăŁ BĎ rbĆŇ DĆmĂ Æ 6

bTqmwww.bibleist.ru
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: MyĂrĲĎhĽYĲĎ dŇ CS¿ yĎ bŇ TĆ uĆę mĂ Ç
7 PŇ lĆ ’Ćę ű ìÄ DĘ~Ă mĂ ljąŁ yĂ

ìŇ ĳĆnymĂ ymĲĂ hŇ b¿ĎŇ bĎŇ rĘC
: SGĲĎ yĂ âlă ìŇ ylĆę ’Ą Ç

8 TyBĳĂ tČŇ ìŇ ynăĆy‘ĄBĘ qrČÆ
: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ m¡Č QĚ SĂ wĘ

9 ysĳĂ xĘ mČ hoăĎhyĘ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ
: ìŇ nĲĆ o‘mĘ êĎmĘ WăČ NoyęlĘ ‘ĆÇ

10 hŇ ‘ĳĎrĎ ìŇ ylăĆ ’Ą hŇ eăĆ’ĚtĘŇ =âlĲ
: ìŇ lĲĆ hĽ’ĲĎ BĘ bŇ r¿ČqĘ yĂ=âlĲ ‘gČŇ nĆę wĘÇ

11 ëŇ QĳĎ =hŇ CĆYČ yĘ wykĎŇ ’Ď lĘ mČ Æ yJăĂ
: ìŇ ykĲĆŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ ìę rĘmĎ SĘ lĂ Ç

12 ìŇ nĘ C’ĳ vĎ yĂ MyĂj¿ČJČ =l‘Č
: ìŇ lĲĆ gĘŇrČ NbĆŇ ’ăĆ BĎ PŇ G¡Ł êĂ =NjĆ

13 ëŇ rĳŁ dĘŇ êĂ NtĆŇ păĆŇ wĎ lxČ SăČ =l‘Č
: NyeĲĂ tČŇ wĘ rypăĂŇ JĘ sm¡Ł rĘêĂ

14 ChTĳĄ QĘ pČŇ ’Ğ wĲČ qSČ xĎ Æ ybăĂŇ yJąĂ
: ymĲĂ SĘ ‘d¿ČŇ yĎ=yJĲĂ ChbĄę GĘ WČ ’Ğ Ç

15 ChnĄę ‘Ĺ’ĲĆ wĲĘ ű ynĂ ’ĄÄ rĎqĘ yĂ
hŇ rĳĎYĎ bĘŇ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ =oUĲ ‘Ă

: ChdĲĄŇ BĘ kČŇ ’Ğ wĲČ ChYĄę QĘ xČ ’Ğ Ç
16 Ch‘ĳĄyBĂ WĘ ’Č MymĂ yĎÆ ëŇ rĆ’ăŁ

: ytĲĂŇ ‘Ď CSĲ yBĂ Ch’Ąę rĘ’Č wĘÇ
bY : tŇ BĲĎ èČ hČ MoyălĘ rySĂę rom¿ zĘmĂ

2 hoĳĎhylĲČ tŇ od¿Ň hŁ lĘ bŇ oTę
: NoyĲlĘ ‘Ć ìăŇ mĘ SĂ lĘ rU¡Ą zČlĘ C

3 ìŇ DĳĆsĲĘ xČ rqĆBăŁ BČ dŇ yGăĂhČ lĘ
: tŇ olĲ yQĄ BČ ìę tĘŇ nĲĎ Cm’ĹwĲĆÇ

4 lbĆŇ nĳĎ=ylĄ ‘ĞwĲČ roW‘Ď Æ=ylĄ ‘ĞĲ
yl‘www.bibleist.ru
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: roeĲ kĂŇ BĘ NoyăGĎhĂ yl¡Ą ‘Ğ
ìŇ ĳĆl‘ĽpĲĎŇ BĘ hoăĎhyĘ ynĂ êăČxĘ UČ WĂ yJąĂ 5

: NeĲĄrČ’Ğ ìŇ ydăĆŇ yĎ yW¡Ą ‘ĞmĲČ BĲĘ
hoĳĎhyĘ ìŇ yWăĆ ‘ĞmĲČ Clă dĘŇ GĲĎ=hŇ mČ 6

: ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ Cq¿ mĘ ‘ĲĎ dŇ ’ęŁ mĘ Ç
‘dĳĎŇ yĄ âlă r‘ČBČ Æ=Sy’ĲĂ 7

: tŇ ’Ň zĲŁ =tŇ ’Ć Nyb¿ĂŇ yĎ=âlĲ lysĂę kĘŇ CÇ
bŇ WĆ ‘Ąę =omJĲĘ ű My‘ĂÄ SĎ rĘ xČ rąŁ pĘŇ BĂ 8

NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ =lJĎ CYyYĂ IĎwČÆ
: dŇ ‘ĲČ=ydĄŇ ‘Ğ Md¿ĎŇ mĘ èĲĎ hĂ lĘ

: hoĲĎhyĘ Ml¿Ď ‘Ł lĘ Morę mĎ hŇ ê¿Ď’Č wĘ 9

hŇ oĎęhyĲĘ ű ìybĆÃ yĘ’ĲŁ hŇ eÀĄhĂ yJąĂ 10

CdŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ ìŇ ybăĆŇ yĘ’ĲŁ hŇ eăĄhĂ =yJĲĂ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł =lJĎ Cdę rĘjĲĎ tĘŇ yĂÇ

ynĳĂrĘqČ My’ăĄrĘJĂ MrĆêăĎwČ 11

: NnĲĎ‘ĞrĲČ NmĆ SăĆ BĘ ytĂę ŁQBČ Ç
yr¿ĎCSň BĘ ynĂę y‘Ą TB¿Ą êČ wČ 12

: ynĲĎ zĘ’Ď hŇ nĎ‘Ę m¿Č SĘ êĂ My‘Ăę rĄmĘ yl¿Č ‘Ď Mym¡Ă uĎ BČ
xrĳĎpĘŇ yĂ rmăĎ êĎJČ qyDĂYČ Æ 13

: hŇ GĲĆWĘ yĂ NonăbĎŇ QĘ BČ zrĆ’¡ĆJĘ
hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ MylĂ CtŇ SĘ Æ 14

: CxyrĲĂpĘŇ yČ CnyhăĄŁl’Ĺ tŇ or¡YĘ xČ BĘ
hŇ bĳĎŇ yWĄ BĘ NCbăŇ CnyĘ dŇ o‘¡ 15

: CyĲhĘ yĲĂ MyeăĂnČ‘ĞrĲČwĘ Myn¡ĂSĄ DĘ
hoĳĎhyĘ rSăĎ yĎ=yJĲĂ dŇ yGĂ hČ lĘ Æ 16

: oBĲ htl¿ ‘ř =âlĲ wĘ yrĂę CYÇ
Sb¿ĄŇ lĎň tŇ C’À GĄ ÈëlĎ mĎ hoăĎhyĘ gY

rEĳĎ’Č tĘŇ hĂ z‘ăŁ hoĎhyĘÆ SbăĄŇ lĎ
Nwkt=P’

.d"ydw ’"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk htĎlĎ wĘ‘Č ’"sb ,yrq htĎlĎ wĘ‘Č ,bytk htĎlĎ ‘Ł v.16 .bY
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: ToUĲ êĂ =lBČ lbĄę êĄ Ç NoJ¿ êĂ =PŇ ’Č
2 z’ĳĎ mĄ ìăŇ ’ĞsĘ JĂ NokăŇ nĎ

: hŇ êĎ’ĲĎ MlăĎ o‘mĲĄ
3 hŇ oĎęhyĲĘ ű tŇ orÄ hĎ nĘ C’ą WĘ nĲĎ

MlĳĎ oq tŇ orăhĎ nĘ C’ă WĘ nĲĎ
: MyĲĎkĘŇ DĎ tŇ orăhĎ nĘ C’¡ WĘ yĂ

4 MyBĂę rČ MyĂmąČ ű tŇ olÄuŁ mĂ
MyĳĎ=yrĄBĘ SĘ mĂ MyrăĂyDĂ’Č
: hoĲĎhyĘ MorăUĎ BČ ryD¡Ă’Č

5 dŇ ’ęŁ mĘ CnŋmĘ ’Ć nĲĆ ű ìytĆÄ dŇŁ ‘ĲĄ
SdĆŇ qĳŁ =hŇ wĎ’ĞnĲČ ì¿Ň tĘŇ ybĲĄŇ lĘ
: MymĲĂ yĎ ëŇ rĆ’ăŁ lĘ hoĎęhyĘÇ

dY hoĳĎhyĘ tŇ om¿ qĎ nĘ =l’ĲĄ
: ‘yČpĲĂŇ oh tŇ omă qĎ nĘ l’¡Ą

2 ZrĆ’ĳĎhĎ TpăĄŇ SŁ ’WĄ eĎhĂ Æ
: My’ĲĂ GĄ=l‘Č lCmę GĘ Ç bŇ S¿Ą hĎ

3 hoĳĎhyĘ ű My‘¿ĂSĎ rĘ yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č
: CzŁlĲ ‘ĞyĲČ My‘¿ĂSĎ rĘ ytČę mĎ Ç=dŇ ‘Č

4 qtĳĎŇ ‘Ď CrăBĘ dČŇ yĘ C‘yBăĂ yČ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł =lJĎ Crę UĘ ’Č tĘŇ yĲĂÇ

5 C’ĳ JĘ dČŇ yĘ hoăĎhyĘ ìăŇ UĘ ‘Č
: CeĲ ‘Č yĘ ì¿Ň tĘŇ lĲĎ xĞ nĲČ wĲĘ

6 CgŇrĳŁ hĞ yĲČ rgăĄŇ wĘ hŇ nĎmĎ lĘ ’Č Æ
: Cx~ĲĄ rČyĘ MymăĂ otŇ ywĲĂ

7 HIĳĎ=hŇ ’Ć rĘyĲĂ âlă CrmĘ ’Ň IăŁ wČÆ
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ĺ NybĂę yĎÇ=âlĲ wĘ

8 M‘ĳĎBĎ MyrăĂ‘ĞBĲŁ CnyBĂ Æ
: ClyJĲĂ WĘ êČ yt¿ČŇ mĎ MylĂę ysĂ kĘŇ CÇ

9 ‘mĳĎ SĘ yĂ âlă hĞ NzĆ’¡Ł ‘TĲČ năŁ hĞ
rYy=M’
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: TyBĲĂ yČ âlă hĞ NyĂ‘Čę Ç rY¿ĄyĲŁ =M’Ă
xČ ykĳĂŇ oy âlă hĞ MyĂoGÆ rsăĄ yŁ hĞ 10

: tŇ ‘ČDĲĎ MdăĎŇ ’Ď dŇ U¡Ą lČ mĘ hĲČ
MdĳĎŇ ’Ď tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ ‘ČdĄŇ yŁ Æ hŇ oĎęhyĲĘ 11

: lbĆŇ hĲĎ hŇ UĎ h¿Ą =yJĂ
HIĳĎ CerăĆiĘ yČêĘ =rSĆ ’Ğ rbĆŇ GăĆhČ ű yrąĄSĘ ’Č 12

: CedĲĆŇ UĘ lČ tĘŇ ì¿Ň tĘŇ rĲĎoêmĂ CĲ
‘rĳĎ ymĄ ymăĂ ol¡ TyqăĂSĘ hČ lĘ 13

: tŇ xČ SĲĎ ‘SăĎ rĎlĲĎ hŇ r¡ĆJĎ yĂ dŇ ‘ąČ
oUĳ ‘Č hoăĎhyĘ SFăŁ yĂ=âlĲ ű yJąĂ 14

: bŇ zĲŁ ‘ĞyĲČ âlă otę lĎ xĞ nĲČ wĘÇ
TjĳĎ SĘ mĂ bŇ CSă yĎ qdĆŇ YĆ Æ=dŇ ‘Č=yJĲĂ 15

: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂ=lJĎ wyrĎę xĞ’ĲČ wĘÇ
My‘ĳĂrĄmĘ =M‘Ă ylĂ Æ MCqă yĎ=ymĲĂ 16

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł =M‘Ă ylĂ Ç bŇ ~¿Ą yČtĘŇ yĂ=ymĲĂ
yQĳĂ hŇ tĎŇ răĎzĘ‘Ć hoĎhyĘÆ ylăĄ Cl 17

: ySĲĂ pĘŇ nČ hŇ măĎ CdŇ hŇ n¡ĎkĘŇ SĲĎ ű T‘Čő mĘ JĂ
ylĳĂ gĘŇrČ hŇ TĎ măĎ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=M’Ă 18

: ynĂ dĲĄŇ ‘ĎsĘ yĂ hoĎęhyĘÇ ì¿Ň DĘsĘ xČ
yBĳĂ rĘqĂ BĘ yjăČ‘ČrĘWČ bŇ răŁ BĘ 19

: ySĲĂ pĘŇ nČ C‘¿SĘ ‘ČSČ yĲĘ ìŇ ymĆę CxnĘ êČ Ç
tŇ oCĳhČ ’iăĄ JĂ ìŇ rĘbĘŇ xĎ yĘhĲČ Æ 20

: qxĲŁ =ylĄ ‘Ğ lmăĎ ‘Ď rY¡ĄyŁ
qyDĳĂYČ SpĆŇ năĆ=l‘Č CDogŇ yĎÆ 21

: C‘ySĲĂ rĘyČ yqăĂnĎ Md¡ĎŇ wĘ
bŇ GĳĎWĘ mĂ lĘ ylăĂ hoăĎhyĘ yhĂŋ yĘwČ 22

: ysĲĂ xĘ mČ rCYă lĘ yhČę Łl’Ň wĲĄÇ
MnĎę o’=tŇ ’Ć ű MhĆÄ ylĄ ‘Ğ bŇ SĆ IąĎwČ 23

MtĳĄŇ ymĂ YĘ yČ Mt¿ĎŇ ‘ĎrĲĎbĘŇ C
MtymYy
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: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ MtĄę ymĂ YĘ yČÇ
hY hoĳĎhylĲČ hŇ năĎ eĘ rČnĘ CkŇ lĘ Æ

: Cn‘ĲĄSĘ yĂ rCYă lĘ hŇ ‘Ď yrĂę nĎ Ç
2 hŇ dĳĎŇ otŇ BĘ wynăĎpĎŇ hŇ măĎ DĘqČ nĘ

: olĲ ‘Č yr¿ĂnĎ tŇ orę mĂ zĘBĂ Ç
3 hoĳĎhyĘ lodăŇ GĎ l’ăĄ yJąĂ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ =l‘Č lodę GĎ Ç ëŇ lĆ m¿Ć C
4 ZrĆ’ĳĎ=yrĄqĘ xĘ mĆ odŇ yĎBĘ Æ rSăĆ ’Ğ

: olĲ MyrăĂhĎ tŇ op¡Ň ‘ĞotĲŇ wĘ
5 ChWĳĎ ‘Ď ’Chă wĘ MIĎhČ Æ olă =rSĆ ’Ğ

: CrYĲĎ yĎ wyd¿ĎŇ yĎ tŇ SĆ BĆę yČwĘÇ
6 hŇ ‘ĎrĳĎkĘŇ nĂ wĘ hŇ wăĆxĞêĲČSĘ nĂ C’BŁ Æ

: CnWĲĄ ‘Ł ho¿ĎhyĘ=ynĄpĘŇ lĲĂ hŇ kĎę rĘbĘŇ nĂ Ç
7 CnyhĄę Łl’Ĺ ’Chą yJĂÅ

odĳŇ yĎ N’Ň YăŁ wĘ otŇ y‘Ă rĘmČ Æ M‘ăČ CnxĘ nąČ’Ğ wĲČ
: C‘mĲĎ SĘ tĂŇ ol¿ qŁ BĘ =M’ĲĂ MoIęhČ Ç

8 hŇ bĳĎŇ yrĂmĘ JĂ MkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ Æ CSă qĘ êČ =l’Č
: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ hŇ iĎę mČ Ç Moy¿JĘ

9 MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ ynĂ CinĂ Æ rSăĆ ’Ğ
: ylĂ ‘ĽpĲĎŇ C’¿ rĎ=MGČ ynĂ Cnę xĎ BĘ Ç

10 rodę BĘ TCqą’ĎÅ ű hŇ nĎÄSĎ My‘ąĂBĎÅ rĘ’Č
MhĳĄ bŇ băĎŇ lĄ y‘ăĄêŁ M‘ąČ rmČę ’Ł wĲĎ

: ykĲĎŇ rĎdĘŇ C‘¿dĘŇ yĲĎ=âl MhĄę wĘÇ
11 yjĳĂ’Č bĘŇ yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ

: ytĲĂŇ xĎ CnĲ mĘ =l’Ć NC’ę bŇŁ yĘÇ=M’Ă
wY SdĳĎŇ xĎ rySăĂ hoĎhylĲČ Æ CrySăĂ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ hoĎęhylĲČ Ç CryS¿Ă
2 omĳ SĘ CkăŇ rĘBĲĎ hoĎhylĲČ Æ CrySăĂ

: otĲŇ ‘Ď CSĲ yĘ MoyęlĘ Ç=MoIĲmĂ Cr¿vĘ BČ
wrpswww.bibleist.ru
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odĳŇ obŇ JĘ MyăĂoGbČŇ CrăjĘ sČ 3

: wytĲĎŇ o’lĘ pĘŇ nĂ MyUĂę ‘ČhĲĎ Ç=lkĎŇ BĘ
dŇ ’ĳŁ mĘ lQăĎ hĚ mĘ C hoăĎhyĘ lodąŇ gĎÅ yJ¿Ă 4

: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ =l‘Č ’Chę Ç ’r¿Ďon
MylĳĂ ylĂ ’Ĺ MyUăĂ ‘ČhĲĎ yhăĄŁl’Ĺ=lJĎ ű yJąĂ 5

: hŇ WĲĎ ‘Ď MyĂm¿ČSĎ hoĎęhywĲČÇ
wynĳĎpĎŇ lĘ rd¿ĎŇ hĎ wĘ=dŇ oh 6

: oSĲ DĎqĘ mĂ BĘ tŇ rĆ’Ćę pĘŇ tĂŇ wĘÇ z‘¿Ł
MyUĳĂ ‘Č tŇ oxă jĘ SĘ mĂ hoĎhylĲČ Æ CbăŇ hĎ 7

: z‘ĲŁ wĎ dŇ ob¿Ň JĎ hoĎęhylĲČ Ç Cb¿Ň hĎ
omĳ SĘ dŇ obăŇ JĘ hoĎhylĲČ Æ CbăŇ hĎ 8

: wytĲĎŇ orYĘ xČ lĘ C’b¿ŇŁ C hŇ xĎę nĘ mĂ Ç=C’Ĳ WĘ
SdĆŇ qĳŁ =tŇ rČdĘŇ hČ BĘ hoĎhylĲČ Æ CwăxĞêĲČSĘ hĂ 9

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ wynĎę jĎ mĂ Ç Clyx¿Ă
ëŇ lĎęmĎ hŇ wąĎhÅ yĘ ű MyĂÄoGbČŇ CrąmĘ ’Ă 10

ToUĳ êĂ =lBČ lbĲĄŇ êĄ Æ NoJă êĂ =PŇ ’Č
: MyrĲĂSĎ ymĲĄ BĘ MyUĂę ‘Č Ç Nyd¿ĂŇ yĎ

ZrĆ’ĳĎhĎ lgăĄŇtĎŇ wĘ MyĂmČ èĎ hČ Æ Cxă mĘ WĘ yĂ 11

: oâĲ lmĘ C MIĎęhČ Ç M‘¿ČrĘyĲĂ
oBĳ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ydČŇ WĎ Æ zŁlă ‘ĞyĲČ 12

: r‘Č yĲĎ=yYĄ ‘Ğ=lJĎ Cnę eĘ rČyĘÇ z’¿Ď
’bĎę yJĂŋ ű hoĎÄhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ 13

ZrĆ’¿ĎhĎň TjÀŁ SĘ lĂ È’bĎŇ yJ¿Ă
qdĆŇ YĳĆBĘ lb¿ĄŇ êĄ=TjĲŁ SĘ yĂ

: otĲŇ nĎ CmĲ ’ĹBĲĆ MyUĂę ‘Č wĘÇ
ZrĆ’ĳĎhĎ lgăĄŇêĎ ëŇ lĎ mĎ Æ hoăĎhyĘ zY

: MyBĲĂ rČ MyI¿Ă’Ă Cxę mĘ WĘ yĂÇ
wybĳĎŇ ybĂŇ sĘ lpăĆŇ rĎ‘ĞwĲČ NăĎn‘Ď 2

qdY
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: o’Ĳ sĘ JĂ NokăŇ mĘ TjĎę SĘ mĂ CÇ qdĆŇ Y¿Ć
3 ëŇ ĳĄlêĄ wynăĎpĎŇ lĘ S’Ą Æ

: wyrĲĎYĎ bŇ ybăĂŇ sĎ Th¡Ą lČ tĘŇ C
4 lbĳĄŇ êĄ wyqăĎrĎbĘŇ Cry’ăĂ hĄ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ lxăĄ êĎ wČ hŇ t¡ĎŇ ’ĞrĲĎ
5 hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ CimČ nĎ Æ gŇ nČę oDJČ MyrĂę hĎ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ NodăŇ ’Ğ ynĄę pĘŇ QĂ mĂ Ç
6 oqĳdĘŇ YĂ MyĂmăČèĎ hČ CdŇ yGăĂhĂ

: odĲŇ obŇ JĘ MyUăĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ C’¡ rĎwĘ
7 lsĆ pĆę ydĄŇ bĘŇ ‘ŋŁ =lJĎ ű CSbąŇŁ yĄ

MylĳĂ ylĂ ’ĹBĲĎ Myl¿Ă lĘ hČ tĘŇ UĲĂ hČ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ olÇ=CwxĞêĲČSĘ hĂ

8 NoIęYĂ ű xmČÄ WĘ êĂ wČ hŇ ‘Ďŋ mĘ SĲĎ
hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ onăBĘ hŇ nĎlĘ gĄŇêĎ wČÆ

: hoĲĎhyĘ ìŇ yTăĆ jĎ SĘ mĂ N‘Čm¡Č lĘ
9 ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =l‘Č Noy¿lĘ ‘Ć hoĎęhyĘ hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ =l‘Č tĎŇ ylĄę ‘ĞnĲČ Ç dŇ ’¿Ł mĘ
10 ‘r¿Ď C’ň nĘ WĂ hoĎęhyĘ yb¿ĄŇ hĞ’ĲŁ

wydĳĎŇ ysĂ xĞ tŇ oSă pĘŇ nČ rmĲĄ SŁ Æ
: MlĲĄ y~Ă yČ My‘Ăę SĎ rĘÇ dŇ I¿ČmĂ

11 qyDĳĂ~Č lČ ‘ČrăĚzĎ ro’¡
: hŇ xĲĎ mĘ WĂ bŇ l¿Ą =yrĄSĘ yĂlĘ CĲ

12 hoĳĎhyBĲČ MyqĂ yDĂYČ Æ Cxă mĘ WĂ
: oSĲ dĘŇ qĎ rkĆŇ zăĄlĘ Cdę ohwĘÇ

xY romÃ zĘmĂ
SdĎŇ xĎ Æ rySăĂ ű hoĎÄhylĲČ CrySąĂ

hŇ WĳĎ ‘Ď tŇ o’ă lĎ pĘŇ nĂ =yJĲĂ
: oSĲ dĘŇ qĎ ‘Č or¿zĘC onę ymĂ yĘÇ oQ¿ =hŇ ‘Ď ySĲĂ oh

2 otĳŇ ‘Ď CSĲ yĘ hoĎhyĘÆ ‘Č ydăĂŇ oh
yny‘l
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: otĲŇ qĎ dĘŇ YĂ hŇ Q¿Ď GĂ MyĂęoGhČ Ç yn¿Ąy‘ĄlĘ
l’¿Ą rĎň WĘ yĂ tŇ ybÀĄŇ lĘ ÈotŇ nĎ CmĲ ’ĹwĲĆ ű oDÄ sĘ xČ rkąČŇ zĎÅ 3

: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ ‘¿ČCSyĘ tŇ ’Ąę Ç ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č =lkĎŇ C’¿ rĎ
ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hoĎhylĲČ Æ C‘yrăĂhĎ 4

: CrUĲĄ zČwĘ Cnă eĘ rČwĘ Cx¡ YĘ jĂ
roeĳkĂŇ BĘ hoăĎhylĲČ CrăUĘ zČ 5

: hŇ rĲĎmĘ zĂ loqă wĘ roeę kĂŇ BĘ Ç
rpĳĎŇ oS loqă wĘ tŇ orYĘ YăŁ xĞBĲČ Æ 6

: hoĲĎhyĘ ëŇ lĆ UĆŋ hČ ű ynąĄpĘŇ lĂ C‘yrĂę hĎ Ç
oâĳ lmĘ C MIĎhČ Æ M‘ăČrĘyĂ 7

: HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ yăŁ wĘ lbĄę êĄ Ç
PŇ kĳĎŇ =C’xĞmĘ yĂ tŇ or¿hĎ nĘ 8

: CneĲĄrČyĘ Myr¿ĂhĎ dŇ xČ yČęÇ
ZrĆ’¿ĎhĎň TjÀŁ SĘ lĂ È’bĎŇ yJ¿Ă hoĎęhyĘ=ynĄpĲĘŇ lĲĂ 9

qdĆŇ YĳĆBĘ lb¿ĄŇ êĄ=TjĲŁ SĘ yĂ
: MyrĲĂSĎ ymĲĄ BĘ MyUĂę ‘Č wĘÇ

MyUĳĂ ‘Č CzăGĘ rĘyĂ ëŇ lĎ mĎ Æ hoăĎhyĘ TY

: ZrĆ’ĲĎ hĎ TCn¿êĎ MybĂę CrJĘ Ç bŇ S¿Ą yŁ
lodĳŇ GĎ NoIăYĂ BĘ hoĎhyĘÆ 2

: MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ =l‘Č ’Chę Ç Mr¿ĎwĘ
’rĎę onwĘ lod¿Ň GĎ ìŇ mĘ SĂ Æ CdăŇ oy 3

: ’ChĲ Sod¿Ň qĎ
bŇ h¿Ą ’Ďň TjÀĎ SĘ mĂ ÈëlĆ mĆ z‘¿Ł wĘ 4

MyrĳĂSĎ ymĲĄ êĎ nĘ năČoJ hŇ êĎ’Č Æ
: tĎŇ yWĲĂ ‘Ď hŇ êĎŋ ’Č ű bŇ qąŁ ‘ĞyĲČBĘ hŇ qĎę dĎŇ YĘ CÇ Tj¿Ď SĘ mĂ

CnyhĄę Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ CmÃ mĘ orĲ 5

wylĎę gĘŇrČ Md¿ŇŁ hĞlĲČ CwxĞêĲČSĘ hĂ wĲĘÆ
: ’ChĲ Sod¿Ň qĎ

omĳ SĘ y’ăĄrĘqĲŁ BĘ l’Ą CmSĘ CÆ wynĎę hĞkĲŇŁ BĘ Ĳ ű NrÄŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SąĆ mÅŁ 6
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: MnĲĄ‘ĞyĲČ ’Chă wĘ hoĎęhyĘÇ=l’Ć My’Ň r¿ĂqŁ
7 MhĳĆ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘ NnĎ‘Ď Æ dŇ CUă ‘ČBĘ

: omlĲĎ =NtČŇ nĲĎ qxăŁ wĘ wytĎę dŇŁ ‘ĲĄÇ Cr¿mĘ SĲĎ
8 Mt¿ĎŇ ynĂň‘Ğ hŇ êÀĎ’Č ÈCnyhĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ

MhĳĆ lĎ tĎŇ yyăĂhĎ ’WĄ nŁ Æ l’ăĄ
: MtĲĎŇ olylĲĂ ‘Ğ=l‘Č MqĄę nŁ wĘÇ

9 CnyhĄę Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ CmÃ mĘ orĲ
oSĳ dĘŇ qĎ rhăČ lĘ CwxĞêĲČSĘ hĂ wĲĘÆ

: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ Sodę qĎ Ç=yJĲĂ
q hŇ dĳĎŇ otŇ lĘ rom¿ zĘmĂ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ hoĎęhylĲČ Ç C‘yr¿ĂhĎ
2 hŇ xĳĎ mĘ WĂ BĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć CdăŇ bĘŇ ‘Ă

: hŇ nĲĎ nĎrĘBĂ wynĎę pĎŇ lĘ Ç C’B¿Ł
3 Myh¿Ă Łlň’Ĺ ’Chą ÈhoĎhyĘ=yJĲĂ C‘ę DĘ

CnxĘ nĳČ’Ğ âlăř wĘ CnWĎ ‘Ď Æ=’ChĲ
: otĲŇ y‘Ă rĘmČ N’Ň YăŁ wĘ oUę ‘Č Ç

4 hŇ dĎę otŇ BĲĘ ű wyrĎÄ ‘ĎSĘ C’BąŁ
hŇ QĳĎ hĂ tĘŇ BĂ wyt¿ĎŇ rŁ YĲĄ xĞ

: omĲ SĘ Ck¿Ň rĘBĲĎ olę Ç=CdŇ ohĲ
5 oDĳsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ hoĎhyĘÆ bŇ oTă =yJĂ sŘ15

: otĲŇ nĎ CmĲ ’Ĺ rdęŁ wĎÇ rD¿Ł =dŇ ‘Č wĘ
’q rom¿ zĘmĂň dŇ wĂędĎŇ lĘ

hŇ rĎySĳĂ ’Ď Tj¿Ď SĘ mĂ C=dŇ sĆ xĲĆ
: hŇ rĎUĲĄ zČ’Ğ hoăĎhyĘ ì¡Ň lĘ

2 MymĂę êĎ ëŇ rĆdĆŋ BĘ ű hŇ lĎ yJąĂ WĘ ’Č
ylĳĎ’Ą ’obăŇ êĎ ytČŇ mĎ Æ

ybĂę bĎŇ lĘ Ç=MtĎŇ BĘ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ ’Ć
: ytĲĂŇ yBĄ bŇ rĆqăĆBĘ

tyV’=’l
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l‘Č I¿ĎlĂňBĘ =rbČŇ DĲĘ ynČę y‘Ą dŇ gĆŇ n¿ĆlĘ ű tŇ ySĂÄ ’Ď =âlĲ 3

ytĂŇ ’Ň nĳĄWĎ MyT¿Ă sĄ =hŇŁWĲ ‘Ğ
: yBĲĂ qBăČ dĘŇ yĂ âl¡

yeĂ UĳĆ mĂ rCsă yĎ SuĄ‘Ă Æ bŇ băĎŇ lĄ 4

: ‘dĲĎŇ ’Ą âlă ‘rĎę Ç
ÈCh‘ĄrĄ ű rtĆŇ iĄÄ bČŇ ynŋVwlřm 5

tŇ ym¿Ă YĘ ’Čň otÀŇ o’
bŇ bĳĎŇ lĄ bŇ xăČ rĘC MyĂnČ y‘ĄÆ=HbČŇ GĲĘ

: lkĲĎŇ C’ âlă otę ’Ł Ç
ÈZrĆ’Ć =ynĄmĘ ’Ć nĲĆBĘ ű ynąČy‘Ą 6

yd¿ĂŇ UĎň ‘Ă tŇ bĆŇ SÀĆ lĎ
MymĳĂ êĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ëŇ lĄ hŁ Æ

: ynĂ tĲĄŇ rĘSĲĎ yĘ ’Chę Ç
hŇ I¿ĎmĂň rĘ hŇ WÀĄ ‘Ł ÈytĂŇ yBĄ bŇ rĆq¿ĆBĘ ű bŇ SĄÄ yĄ=âlĲ 7

: ynĲĎ y‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ NoJę yĂÇ=âlĲ MyrĳĂqĎ SĘ rb¿ĄŇ DŁ
ZrĆ’ĳĎ=y‘ĄSĘ rĂ=lJĎ tŇ ym¿Ă YĘ ’Č MyrĂę qĎ BĘ lČ 8

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł =lJĎ hoĎęhyĘÇ=ry‘ĲĂmĄ tŇ yr¿ĂkĘŇ hČ lĘ
: oxĲ yWĂ ëŇ j¿Ł SĘ yĂ hoĎęhyĘÇ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ PŇ TĳŁ ‘ĞyĲČ=ykĲĂŇ ynăĂ‘ĎlĘ hŇ QĎ pĂŇ êĘ Æ bq

ytĳĂŇ QĎ pĂŇ tĘŇ hŇ ‘ăĎmĘ SĂ hoĎhyĘÆ 2

: ’obĲŇ tĎŇ ìŇ yl¿Ć ’Ą ytĂę ‘Ď wĘSČ wĘÇ
yl¿Ă rYČň MoyÀBĘ ÈyeĂ UĆ mĂ ű ìynĆÄjĎ rêĄŋ sĘ êČ =l’Č 3

ìŇ ĳĆnzĘ’Ď yl¿Č ’Ą =hŇ FĲĄ hČ
: ynĂ nĲĄ‘Ğ rh¿Ą mČ ’rĎę qĘ ’Ć Ç Moy¿BĘ

ymĳĎyĎ NSăĎ ‘ĎbĘŇ Clă kĎŇ =yJĲĂ 4

: CrxĲĎ nĂ dŇ q¿Ą=omJĘ ytČę omYĘ ‘Č wĘÇ
yBĳĂ lĂ SbăČŇ IĂwČ bŇ WĆ ‘ĄkĎŇ Æ=hŇ JĲĎ Ch 5

: ymĲĂ xĘ lČ lk¿ŇŁ ’ĞmĲĄ yêĂ xĘ kČę SĎ Ç=yJĲĂ
ytĳĂŇ xĎ nĘ ’Č lou¿ mĂ 6

hqbd
.’"d Nkw yrqw bytk ynĂSĘ lĎ mĘ y’xndml ,yrq ynĂSĘ lĎ mĘ ,bytk ynĂSĘ olmĘ y’br‘ml v.5 .’q
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: yrĲĂWĎ bĘŇ lĂ ymĂę YĘ ‘Č Ç hŇ q¿ĎbĘŇ DĲĎ
7 rBĳĎdĘŇ mĂ tŇ ’ăČ qĘ lĂ ytĂŇ ymĂ DĎÆ

: tŇ obĲŇ rĎxĽ sokăŇ JĘ ytĂŇ yyĂęhĎ Ç
8 hŇ yĳĆhĘ ’ĲĆ wĎ yêĂ dĘŇ q¿ČSĎ

: gŇGĲĎ=l‘Č dŇ d¿ĄŇ oB roję YĂ JĘ Ç
9 ybĳĎŇ yĘo’Ĳ ynĂ CpăŇ rĘxĲĄ MoIhČ Æ=lJĎ

: C‘BĲĎ SĘ nĂ yBăĂ ylČę lĎ ohĲ mĘ Ç
10 yêĂ lĘ kĳĎŇ ’Ď MxĆ QăĆ JČ rpĆŇ ’Ą Æ=yJĂ

: yêĂ kĘŇ sĲĎ mĎ yk¿ĂŇ bĘŇ BĂ ywČęuĚSĂ wĘÇ
11 ìŇ jĳĆ YĘ qĂ wĘ ì¿Ň mĘ ‘Č zĲČ=ynĲĄjĘ mĂ

: ynĂ kĲĄŇ ylĂ SĘ êČ wČ ynĂ tČę ’Ň WĎ nĘ Ç yJ¿Ă
12 yCTĳ nĎ lYăĄJĘ ymČ yĎÆ

: SbĲĎŇ y’Ă bŇ WĆ ‘¿ĄJĎ ynĂę ’Ğ wĲČÇ
13 bŇ SĳĄ êĄ MlăĎ o‘lĘ hoĎhyĘÆ hŇ êăĎ’Č wĘ

: rdĲŇŁ wĎ rdăŇŁ lĘ ìę rĘkĘŇ zĂwĘÇ
14 NoIĳYĂ MxăĄ rČêĘ MCqtĎŇ Æ hŇ êăĎ’Č

: dŇ ‘ĲĄom ’b¿ĎŇ =yJĂ HnĎę nĘ xĲĆ lĘ Ç tŇ ‘¿Ą=yJĂ
15 hĎ ynĳĆbĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ìŇ ydĆŇ bĎŇ ‘ĞÆ CYă rĎ=yJĲĂ

: CnnĲĄxŁ yĘ Hr¿ĎpĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĲĘ
16 hoĳĎhyĘ MSăĄ =tŇ ’Ć MyĂogŇ Æ C’ă rĘyyĲĂwĘ

: ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć ZrĆ’Ďę hĎ Ç yk¿ĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ wĲĘ
17 NoIĳYĂ hoăĎhyĘ hŇ năĎbĎŇ =yJĲĂ

: odĲŇ obŇ kĘŇ BĂ hŇ ’Ďę rĘnĂ Ç
18 r‘ĳĎrĘ‘ČhĲĎ tŇ QăČ pĂŇ êĘ =l’Ć hŇ nĎjĎ Æ

: MtĲĎŇ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć hŇ zĎębĎ Ç=âlĲ wĘ
19 NorĳxĞ’ĲČ rodăŇ lĘ tŇ ’Ň zŁ Æ bŇ tĆŇ JăĎ êĂ

: HyĲĎ=lQĆ hČ yĘ ’rĎę bĘŇ nĂ Ç M‘¿ČwĘ
20 oSĳ dĘŇ qĎ MorăUĘ mĂ PŇ yqĂ SĘ hĂ Æ=yJĲĂ

hwhy
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: TyBĲĂ hĂ ZrĆ’Ćŋ =l’Ć ű MyĂmąČèĎ mĂ hoĎęhyĘÇ
rysĳĂ ’Ď tŇ qăČnĘ ’Ć ‘ČmŁ SĘ lĂ Æ 21

: hŇ tĲĎŇ CmtĘŇ ynăĄBĘ xČ êĄę pČŇ lĘ Ç
hoĳĎhyĘ MSăĄ NoIYĂ BĘ Æ rjăĄsČ lĘ 22

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ otę QĎ hĂ tĘŇ CÇ
wDĳĎxĘ yČ MyUăĂ ‘Č ZbăĄŇ uĎ hĂ BĘ 23

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ b¿ŇŁ ‘ĞlĲČ tŇ okę lĎ mĘ mČ CÇ
wxę k ëŇ rĆD¿ĆbČŇ hŇ e¡Ď‘Ă 24

: ymĲĎ yĎ r~¿Č qĂ
ymĳĎyĎ yYăĂ xĞBĲČ ynĂ lĄ ‘ĞêĲČ Æ=l’ĲČ ylĂę ’Ą rmČę ’Ł 25

: ìŇ ytĲĆŇ onSĘ MyrăĂoD rod¡Ň BĘ
êĎdĘŇ sĳČyĎ ZrĆ’ăĎhĎ MynĂ pĎŇ lĘ Æ 26

: MyĂmĲĎ SĎ ìŇ ydăĆŇ yĎ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ C
dŇ m¿Ł ‘ĞtĲČň hŇ êÀĎ’Č wĘ ÈCdŇ bĄŇ ’Ň yŁ ű hŇ UĎ hąĄ 27

Clĳ bĘŇ yĂ dŇ gĆŇBăĆ JČ MQĎ kĚŇ wĘÆ
: CpŇ ŁlĲ xĞ yĲČwĘ MpăĄŇ ylĂ xĞêĲČ SCb¡Ň QĘ JČ

’Chĳ =hŇ êĎ’Č wĘ 28

: CUêĲĎ yĂ âlă ìŇ ytĆę onSĘ CÇ
CnoJĳ SĘ yĂ ìŇ yd¿ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=ynĲĄBĘ 29

: NoJĲ yĂ ìŇ yn¿ĆpĎŇ lĘ M‘Ďę rĘzČwĘÇ
ű dŇ wĂdĎŇ lĘ gq

hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć ySĂ pĘŇ nČ Æ ykăĂŇ rĘBĲĎ
: oSĲ dĘŇ qĎ MS¿Ą =tŇ ’Ć ybČę rĎqĘ Ç=lkĎŇ wĘ

hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć ySĂ pĘŇ nČ Æ ykăĂŇ rĘBĲĎ 2

: wylĲĎ CmGĘ =lJĎ yxĂę JĘ SĘ êĂ Ç=l’ĲČ wĘ
ykĂŇ ĳĄnwŁ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ xČ l¿Ą iŁ hČ 3

: ykĂŇ yĘ’ĲĎ lĚ xĞêĲČ =lkĎŇ lĘ ’pĄę rŁ hĎ Ç
ykĂŇ yĘIĳĎxČ tŇ xČ èăČ mĂ l’ăĄ oGhČ 4

: MymĲĂ xĞrĲČwĘ dŇ sĆ xăĆ ykĂŇ rĄę FĘ ‘ČmĘ hĲČ Ç
‘ybVmhwww.bibleist.ru
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5 ëŇ ĳĄydĘŇ ‘Ć bŇ oFă BČ ‘Č yBăĂ WĘ UČ hČ
: ykĂŇ yĘrĲĎC‘nĘ rSĆ eăĆJČ SD¡ĄxČ tĘŇ êĂ

6 hoĳĎhyĘ tŇ oqă dĎŇ YĘ hŇ WăĄ ‘Ł
: MyqĲĂ CS‘Ğ=lkĎŇ lĘ MyTĂę jĎ SĘ mĂ CÇ

7 hŇ SĳĆ mŁ lĘ wykăĎŇ rĎDĘ ‘Č ydăĂŇ oy
: wytĎŇ olĲ ylĂ ‘Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂÇ yn¿ĄbĘŇ lĂ

8 hoĳĎhyĘ NCeăxČ wĘ MCxă rČ
: dŇ sĆ xĲĎ =bŇ rČwĘ MyĂjăČ’Č ëŇ rĆ’¡Ć

9 bŇ yrĳĂyĎ xYČ n¿ĆlĎ =âlĲ
: roFĲ yĂ MlăĎ o‘lĘ âl¡ wĘ

10 CnlĳĎ hŇ WĎ ‘ăĎ Cny’Ą TĎ xĞkĲČŇ Æ âlă
: CnylĲĄ ‘Ď lm¿Č GĎ CnytĄę nŁ wŁ ‘ĲĞkĲČŇ Ç âl¿ wĘ

11 ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č MyĂmČ SĎ Æ HČ băŇŁ gĘŇkĂŇ yJąĂ
: wy’ĲĎ rĄyĘ=l‘Č oDę sĘ xČ Ç rb¿ČŇ GĎ

12 bŇ rĳĎ‘ĞUĲČ mĲĂ xrĎzĘmĂ Æ qxăŁ rĘJĂ
: Cny‘ĲĄSĎ jĘ =tŇ ’Ć CeUĆę mĂ Ç qyx¿Ă rĘhĲĂ

13 MynĳĂBĎ =l‘Č bŇ ’Ď Æ MxăĄ rČJĘ
: wy’ĲĎ rĄyĘ=l‘Č hoĎęhyĘÇ Mx¿Č rĂ

14 CnrĳĄYĘ yĂ ‘dăČŇ yĎ ’Ch¡ =yJĂ
: CnxĘ nĲĎ’Ğ rp¿ĎŇ ‘Ď=yJĲĂ rCkę zĎÇ

15 wymĳĎyĎ ryYăĂ xĎ JĲĆ Son’ĹÆ
: ZyYĲĂ yĎ NJăĄ hŇ dĆę vĎ hČ Ç ZyY¿Ă JĘ

16 CenĳĆy’Ą wĘ oBă =hŇ rĎbĘŇ ‘ĲĎ xČ Cră yJąĂ
: omĲ oqmĘ dŇ o‘ă Cer¡ĆyJĂ yČ=âlĲ wĘ

17 wy’ĳĎrĄyĘ=l‘Č MlĎ o‘Æ=dŇ ‘Č wĘ MlăĎ o‘mĲĄ ű hoĎhyĘ dŇ sĆ xąĆ wĘ
: MynĲĂ bĎŇ yn¿ĄbĘŇ lĂ otę qĎ dĘŇ YĂ wĘÇ

18 otĳŇ yrĂbĘŇ yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ
: MtĲĎŇ oW‘ĞlĲČ wydĎę uĚpĂ Ç yr¿ĄkĘŇ zŁ lĘ C

19 o’ĳ sĘ JĂ NykăĂŇ hĄ MyĂmČ èĎ BČ Æ hŇ oĎęhyĲĘ
wtwklmwwww.bibleist.ru
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: hŇ lĎ SĲĎ mĎ lJ¿Ł BČ otę CkŇ lĘ mČ CÇ
wyk¿ĎŇ ’Ďň lĘ mČ hoĎęhyĘ Ck¿Ň rĘBĲĎ 20

orĳbĎŇ dĘŇ yWăĄ ‘Ł xČ kŇŁ Æ yrĄBăŁ GĂ
: orĲbĎŇ DĘ loqă BĘ ‘ČmęŁ SĘ lĂ Ç

wy’ĳĎbĎŇ YĘ =lJĎ hoĎhyĘÆ CkăŇ rĘBĲĎ 21

: onĲ oYrĘ yW¿Ą ‘Ł wytĎę rĘSĲĎ mĘ Ç
wyWĎę ‘ĞmĲČ =lJĲĎ ű hoĎhyĘ CkąŇ rĘBĲĎ 22

oêĳlĘ SČ mĘ mĆ tŇ om¿ qŁ mĘ =lkĎŇ BĘ
: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć ySĂę pĘŇ nČ Ç yk¿ĂŇ rĘBĲĎ

hŇ w¿Ďhň yĘ=tŇ ’Ć ySĂę pĘŇ nČ yk¿ĂŇ rĘBĲĎ dq
dŇ ’ĳŁ UĘ êĎlĘ dăČŇ GĎ yhČŁl’ĹÆ hoăĎhyĘ

: êĎSĘ bĲĎŇ lĎ rdăĎŇ hĎ wĘ dŇ ohÆ
hŇ mĳĎ lĘ vČ JČ ro’Æ=hŇ TĆ ‘ĲŁ 2

: hŇ ‘ĲĎyrĂyĘJČ MyĂmČę SĎ Ç hŇ T¿Ć on
wyt¿ĎŇ oIňlĂ ‘ĞĲ MyĂUČę bČŇ hŇ r¿ĆqĎ mĘ hĲČ 3

obĳŇ CkŇ rĘ Myb¿ĂŇ ‘Ď=MvĲĎ hČ
: xČ CrĲ=ypĄŇ nĘ JČ =l‘Č ëŇ QĄęhČ mĘ hĲČ Ç

tŇ oxĳ Cr wykăĎŇ ’Ď lĘ mČ hŇ WăĆ ‘Ł 4

: ThĲĄŁl S’ăĄ wytĎę rĘSĲĎ mĘ Ç
hĎ ynĳĆokŇ mĘ =l‘Č ZrĆ’Ć Æ=dŇ sČ yĲĎ 5

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘ ToUę êĂ Ç=lBČ
otĳŇ yiĂ JĂ SCbăŇ QĘ JČ MohêĘ Æ 6

: MyĂmĲĎ =CdŇ mĘ ‘Č yĲČ MyrĂę hĎ Ç=l‘Č
NCsĳ CnyĘ ì¿Ň tĘŇ rĲĎ‘ĞGĲČ=NmĂ 7

: NCzĲpĄŇ xĲĎ yĄ ìę mĘ ‘ČrĲČÇ loq¿ =NmĂ
tŇ o‘ĳqĎ bĘŇ CdăŇ rĘyĲĄ MyrĂhĎ Æ Clă ‘ĞyĲČ 8

: MhĲĆ lĎ êĎdĘŇ sČŋ yĎ ű hŇ ząĆ Moqę mĘ Ç=l’Ć
NCrĳbŇŁ ‘ĞyĲČ=lBČ êĎmĘ WČ Æ=lCbŇ GĲĘ 9

: ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ oi¿ kČŇ lĘ NCbę CSyĘÇ=lBČ
xlVmhwww.bibleist.ru
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10 MylĳĂ xĎ eĘ BČ MynĂ yĎ‘Ę mČ Æ xČ QăĄ SČ mĘ hĲČ
: NCkĲŇ QĄ hČ yĘ MyrĂę hĎ Ç NyB¿Ą

11 ydĳĎŇ WĎ otăŇ yĘxČ =lJĎ CqSĘ yČÆ
: M’ĲĎ mĎ YĘ My’ăĂ rĎpĘŇ Cr¡BĘ SĘ yĂ

12 NoJĳ SĘ yĂ MyĂmăČèĎ hČ =PŇ o‘Ĳ MhĆ ylĄ ‘ĞÆ
: loqĲ =CnêĘ yĂ MyĂę’Ň pĎŇ ‘ĽÇ NyB¿ĄmĂ

13 wytĳĎŇ oIlĂ ‘ĞmĲĄ MyrĂhĎ Æ hŇ qăĆSĘ mČ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ ‘B¿Č WĘ êĂ ìŇ yWĆę ‘ĞmĲČ Ç yr¿ĂjĘ mĂ

14 hŇ mĎę hĄ BĘ lČ ű ryYĂÄ xĎ xČ ymąĂ YĘ mČ
MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ tŇ dăČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ bŇ WĆ ‘ĄwĘÆ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ MxĆ lĆę Ç ’yYĂ oh¿ lĘ
15 Sonę’Ĺ=bŇ bČŇ lĲĘ xUČŋ WČ yĘ ű NyĂyąČwĘ

NmĆ èĳĎ mĂ MynăĂjĎ lyhăĂ YĘ hČ lĘ
: dŇ ‘ĲĎsĘ yĂ Son¿’Ĺ=bŇ bČŇ lĲĘ MxĆ lĆę wĘÇ

16 hoĳĎhyĘ yYăĄ‘Ğ C‘BĘ WĘ yĂÆ
: ‘TĲĎ nĎ rSăĆ ’Ğ NonębĎŇ lĘ Ç yz¿ĄrĘ’ĲČ

17 CneĳĄqČ yĘ MyrăĂjĽ YĂ MSĎ Æ=rSĆ ’Ğ
: HtĲĎŇ yBĄ MyS¿Ă orBĘ hŇ dĎę ysĂ xĞ Ç

18 MylĳĂ ‘ĄIĘlČ MyhĂ bŇŁ GĘ hČ Æ MyrăĂhĎ
: MyeĲĂ pČŇ SĘ lĲČ hŇ s¿Ć xĘ mČ My‘Ăę lĎ sĘ Ç

19 MydĳĂŇ ‘ĞomĲ lĘ xČ rĄyĎÆ hŇ WăĎ ‘Ď
: o’Ĳ obŇ mĘ ‘d¿ČŇ yĎ SmĆ SĆę Ç

20 hŇ lĎ yĘlĳĎ yhĂ ywăĂ ëŇ SĆ xŁ Æ=tŇ SĆ êĲĎ
: r‘Č yĲĎ=otŇ yĘxČ =lJĎ WmęŁ rĘtĂ Ç=oBĲ

21 PŇ rĆFĳĎlČ MygăĂŇ’ĞSĲŁ MyrĂypĂŇ JĘ hČ Æ
: MlĲĎ kĘŇ ’Ď l’ăĄ mĄ Su¡ĄbČŇ lĘ C

22 NCpĳŇ sĄ ’Ď yĲĄ SmĆ èĆ hČ Æ xrăČzĘêĂ
: NCYĲ BĎ rĘyĂ MtĎę nŁ o‘Ĳ mĘ Ç=l’Ć wĘ

23 olĳ ‘ĽpĲĎŇ lĘ MdăĎŇ ’Ď ’YăĄ yĄ
wtdb‘lwwww.bibleist.ru
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: bŇ rĆ‘ĲĎ=ydĄŇ ‘Ğ otăŇ dĎŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ wĲĘ
hŇ oĎęhyĲĘ ű ìyWĆÄ ‘ĞmĲČ CBŋ rČ=hŇ mĲĎ 24

tĎŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĎ kĘŇ xĎ BĘ MQĎ JĚ Æ
: ìŇ nĲĆ yĎnĘ qĂ ZrĆ’Ďę hĎ Ç hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ

MyĂd¿ĎŇ yĎň bŇ xÀČ rĘC È lodŇ GĎ MI¿ĎhČ ű hŇ ząĆ 25

rjĳĎsĘ mĂ Ny’ăĄwĘ WmĆ rĆÆ=MSĲĎ
: tŇ olĲ dŇŁ GĘ =M‘Ă tŇ oeęTČ qĘ Ç tŇ oI¿xČ

NCkĳŇ QĄ hČ yĘ tŇ oIănĂ ’Ľ MSĎ Æ 26

: oBĲ =qxĆ WĲČ lĘ êĎrĘY¿ČyĎ=hŇ zĲĆ NtĎę yĎwĘlĂ Ç
NCrĳBĄ WČ yĘ ìŇ ylăĆ ’Ą MQĎ JĚ Æ 27

: oêĲ ‘Ă BĘ MlăĎ kĘŇ ’Ď tŇ t¡ĄŇ lĎ
NCTĳ qŁ lĘ yĂ MhĆ lĎ Æ NêăĄêĂ 28

: bŇ oTĲ NC‘¿BĘ WĘ yĂ ìę dĘŇ yĲĎÇ xê¿ČpĘŇ êĂ
NCl¿ hĄň BĎ yĲĂ ÈìynĆjĎ ryê¿Ă sĘ êČ 29

NC‘ĳwĎgĘŇ yĂ MxĎ CrÆ PŇ ăĄsêŁ
: NCbĲŇ CSyĘ Mr¿ĎpĎŇ ‘Ğ=l’Ć wĲĘ

NC’ĳ rĄBĲĎ yĂ ìŇ xĞ CrĲÆ xQăČ SČ êĘ 30

: hŇ mĲĎ dĎŇ ’Ğ ynăĄjĘ SDĄę xČ tĘŇ CÇ
MlĳĎ o‘lĘ hoăĎhyĘ dŇ obăŇ kĘŇ yhąĂ yĘ 31

: wyWĲĎ ‘ĞmĲČ BĘ hoăĎhyĘ xm¡Č WĘ yĂ
dŇ ‘ĳĎrĘêĂ wČ ZrĆ’Ď lĎ Æ TyBăĂ UČ hČ 32

: CnSĲĎ ‘ĹyĲĆwĘ MyrăĂhĎ BĆ ‘G¡Č yĂ
yIĳĎxČ BĘ hoăĎhylĲČ hŇ rĎySăĂ ’Ď 33

: ydĲĂŇ o‘BĘ yhăČ Łl’Ň lĲĄ hŇ r¡ĎUĘ zČ’Ğ
yxĳĂ yWĂ wylăĎ ‘Ď bŇ răČ‘ĹyĲĆ 34

: hoĲĎhyBĲČ xm¿Č WĘ ’Ć ykĂę nŁ ’ĲĎ Ç
ZrĆ’ĎÃ hĎ =NmĂ ű My’ĂÄ FĎ xČ CUêąČ yĂ 35

MnĎę y’Ą dŇ o‘ą ű My‘ąĂSĎ rĘC
hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć ySĂ pĘŇ nČ Æ ykăĂŇ rĘBĲĎ

hywllh
www.bibleist.ru
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: HyĲĎCllĘ hĲČ
hq omĳ SĘ BĂ C’ă rĘqĂ hoĎhylĲČ Æ CdăŇ oh

: wytĲĎŇ olylĲĂ ‘Ğ MyUĂę ‘ČbĎ Ç C‘yd¿ĂŇ oh
2 olĳ =CrUĘ zČ ol¡ =CrySĲĂ

: wytĲĎŇ o’lĘ pĘŇ nĂ =lkĎŇ BĘ CxyWĂę Ç
3 oSĳ dĘŇ qĎ MSăĄ BĘ CllĘ hĲČ tĘŇ hĲĂ Æ

: hoĲĎhyĘ ySĄŋ qĘ bČŇ mĘ ű bŇ ląĄ xmČę WĘ yĂÇ
4 oEĳ‘ĚwĘ hoăĎhyĘ CSă rĘDĂ

: dŇ ymĲĂ êĎ wynăĎpĎŇ CS¡ uĘ BČ
5 hŇ WĳĎ ‘Ď=rSĲĆ ’Ğ wyt¿ĎŇ o’lĘ pĘŇ nĂ Crę kĘŇ zĂ

: wypĲĂŇ =yTĄ jĘ SĘ mĂ C wytĎę pĘŇ mĲŁ Ç
6 oDĳbĘŇ ‘Č MhăĎ rĎbĘŇ ’Č ‘rČzĆÆ

: wyrĲĎyxĂ BĘ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ yn¡ĄBĘ
7 CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ’ChÆ

: wyTĲĎ jĎ SĘ mĂ ZrĆ’Ďę hĎ Ç=lkĎŇ BĘ
8 otĳŇ yrĂBĘ MlăĎ o‘lĘ rkăČŇ zĎ

: roDĲ PŇ lĆ ’ăĆ lĘ hŇ CĎęYĂ Ç rb¿ĎŇ DĎ
9 MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć tŇ rČJĎ Æ rSăĆ ’Ğ

: qxĲĎ WĘ yĂlĘ otăŇ ‘Ď Cb¡Ň SĘ C
10 qxĳŁ lĘ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČlĘ hĎ dăĆŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ

: MlĲĎ o‘ tŇ yrăĂBĘ l’Ąę rĎWĘ yĂlĘ Ç
11 N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć Nê¿Ą’Ć ìę lĘ rmęŁ ’Ň lĄ

: MkĲĆŇ tĘŇ lČ xĞ nĲČ lbĆŇ xĆę Ç
12 rjĳĎsĘ mĂ ytăĄŇ mĘ MtĎŇ oyhĘ BĲĂ Æ

: HBĲĎ Myr¿ĂgĎŇ wĘ T‘Čę mĘ JĂ Ç
13 yoGĳ=l’Ć yoGămĂ CkŇ QĘ hČ tĘŇ IĂwĲČÆ

: rxĲĄ ’Č M‘¿Č=l’Ć hŇ kĎę lĎ mĘ UČ mĂ Ç
14 MqĳĎSĘ ‘ĎlĘ MdăĎŇ ’Ď xČ yeăĂhĂ =âlĲ

: MykĲĂŇ lĎ mĘ MhăĆ ylĄ ‘Ğ xkČŇ oI¡wČ
w‘gt=l’www.bibleist.ru



1046 Mylht 105:15—28

yxĳĎySĂ mĘ bĂŇ C‘¿GĘ êĂ =l’ĲČ 15

: C‘rĲĄêĎ =l’Č y’Č ybĂŇ nĘ lĂ wĘÇ
ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č bŇ ‘ĎrĎÆ ’răĎqĘ IĂwČ 16

: rbĲĎŇ SĎ MxĆ l¿Ć =hŇ FĄ mČ =lJĲĎ
Sy’ĳĂ MhăĆ ynĄpĘŇ lĂ xlăČ SĎ 17

: PŇ sĲĄ oy rJ¿Č mĘ nĂ dŇ bĆŇ ‘Ćę lĘ Ç
wylĳ gr lbĆŇ JăĆ bČŇ Ceă‘Ă 18

: oSĲ pĘŇ nČ hŇ ’Ď BăĎ lzĆęrĘBČ Ç
orĳbĎŇ dĘŇ =’BĲŁ tŇ ‘¿Ą=dŇ ‘Č 19

: ChtĘŇ pĲĎŇ rĎYĘ hoăĎhyĘ tŇ r¡ČmĘ ’Ă
ChrĳĄyêĂ yČwČ ëŇ lĆ mĆ Æ xlČ SăĎ 20

: ChxĲĄ êĘ pČŇ yĘwĲČ MyUĂę ‘Č Ç lS¿Ą mŁ
otĳŇ ybĄŇ lĘ NodăŇ ’Ď omă WĎ 21

: onĲ yĎnĘ qĂ =lkĎŇ BĘ lSĄę mŁ CÇ
oSĳ pĘŇ nČBĘ wyrăĎWĎ rsăŁ ’Ę lĆ 22

: MJĲĄ xČ yĘ wyn¿ĎqĄ zĘC
MyĂrĳĎYĘ mĂ l’ăĄ rĎWĘ yĂ ’băŇŁ IĎwČ 23

: MxĲĎ =ZrĆ’ĲĆ BĘ rGăĎ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČwĘÇ
dŇ ’ĳŁ mĘ oUă ‘Č=tŇ ’Ć rpĆŇ IăĆwČ 24

: wyrĲĎ~Ď mĂ ChmĄ YĂ ‘ĞIĲČwČÇ
oUĳ ‘Č ’năŁ WĘ lĂ MBĎ lĂ Æ ëŇ păČŇ hĎ 25

: wydĲĎŇ bĎŇ ‘ĞBĲČ lJĄę nČtĘŇ hĂ lĘ Ç
oDĳbĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ xlČ SĎ Æ 26

: oBĲ =rxČ BĲĎ rSăĆ ’Ğ NręŁ hĞ’ĲČ Ç
wytĳĎŇ otŇ ’ĲŁ yrăĄbĘŇ DĂ MbĎŇ Æ=CmWĲĎ 27

: MxĲĎ ZrĆ’ăĆBĘ MytĂę pĘŇ mĲŁ CÇ
ëŇ SĳĂ xĘ IČwČ ëŇ SĆ xŁ Æ xlĲČ SăĎ 28

: wyřrĲbd=tŇ ’Ć Crę mĎ Ç=âlĲ wĘ
Kph
Nkw yrqw bytk orbĎ DĘ ’"sbw ,r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk wyrĎbĎ DĘ ’"sb ,yrq orbĎ DĘ ,bytk wyrĎbĎ DĘ v.28 .hq
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29 MdĳĎŇ lĘ MhăĆ ymĄ ymĲĄ =tŇ ’Ć ëŇ păČŇ hĎ
: MtĲĎŇ gĎŇDĘ=tŇ ’Ć tŇ mĆ IĎęwČÇ

30 My‘ĳĂDĘrĘpČŇ YĘ MYăĎ rĘ’Č ZrăČSĎ
: MhĲĆ ykĄŇ lĘ mČ yrĄę dĘŇ xČ BĘ Ç

31 bŇ rĳŁ ‘Ď ’băŇŁ IĎwČ rmČ ’Ď Æ
: MlĲĎ CbŇ GĘ =lkĎŇ BĘ MyeĂę JĂ Ç

32 dŇ rĳĎBĎ MhăĆ ymĄ SĘ GĂ NtăČŇ nĎ
: MYĲĎ rĘ’Č BĘ tŇ obăŇ hĎ lĆ S’¡Ą

33 MtĳĎŇ nĎ’ĲĄ tĘŇ C MnĎpĘŇ GČ Æ ëŇ IăČwČ
: MlĲĎ CbŇ GĘ Z‘ăĄ rBĄę SČ yĘwČÇ

34 hŇ BĳĆ rĘ’Č ’băŇŁ IĎwČ rmČ ’Ď Æ
: rjĲĎ sĘ mĂ Ny’ăĄwĘ qlĆ yĆęwĘÇ

35 MYĳĎ rĘ’Č BĘ bŇ WĆ ‘ăĄ=lJĎ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ
: MtĲĎŇ mĎ dĘŇ ’Č yrăĂjĘ lkČŇ ’Ň ŁIęwČÇ

36 MYĳĎ rĘ’Č BĘ rokăŇ BĘ =lJĎ ëŇ IăČwČ
: MnĲĎ o’=lkĎŇ lĘ tŇ ySĂę ’Ň rĄÇ

37 bŇ hĳĎ zĎwĘ PŇ sĆ kăĆŇ BĘ M’Ą yYĂ oIĲwČÆ
: lSĲĄ oJ wyTăĎ bĎŇ SĘ BĂ Ny’¡ĄwĘ

38 MtĳĎŇ ’Ň YĄBĘ MyĂrăČYĘ mĂ xmăČ WĎ
: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ MDăĎxĘ jČ lp¡ČŇ nĎ=yJĲĂ

39 ëŇ sĳĎ mĎ lĘ NăĎn‘Ď WrăČjĎ
: hŇ lĎ yĘlĲĎ ry’¿Ă hĎ lĘ S’Ąę wĘÇ

40 wlĳĎWĘ ’băĄŇ IĎwČ l’ăČ SĎ
: M‘ĲĄyBĂ WĘ yČ MyĂmČę SĎ Ç MxĆ l¿Ć wĘ

41 MyĂmĳĎ CbŇ CzăIĎwČ rCYÆ xtČŇ jăĎ
: rhĲĎ nĎ tŇ oI¿~Ă BČ Ckę lĘ hĲĎ Ç

42 oSĳ dĘŇ qĎ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć rkČŇ zĎÆ=yJĲĂ
: oDĲbĘŇ ‘Č Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’ĲĆ

43 NoWĳ WĎ bĘŇ oUă ‘Č ’YăĂ oIwČ
hnrbwww.bibleist.ru
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: wyrĲĎyxĂ BĘ =tŇ ’Ć hŇ eĎę rĂBĘ Ç
MyĳĂoG tŇ oYă rĘ’Č MhĆ lĎ Æ NêăĄ IĂwČ 44

: CSrĲĎyyĂ MyUăĂ ’ĚlĘ lm¡Č ‘ĞwĲČ
sŘ16 wyuĎ xĚ Æ CrămĘ SĘ yĂ ű rCbąŇ ‘ĞBĲČ 45

CrYęŁ nĘ yĂ wyt¿ĎŇ rŁ otĲŇ wĘ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

ű HyĎÄCllĘ hĲČ wq
bŇ oTĳ =yJĂ hoăĎhylĲČ CdăŇ oh

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
hoĳĎhyĘ tŇ orăCbŇ GĘ lQĄ mČ yĘÆ ymĂę 2

: otĲŇ QĎ hĂ êĘ =lJĎ ‘Č ymĂę SĘ yČÇ
TjĳĎ SĘ mĂ yrăĄmĘ SĲŁ yrĄSĘ ’Č Æ 3

: tŇ ‘ĲĄ=lkĎŇ bĘŇ hŇ qăĎdĎŇ YĘ hŇ W¡Ą ‘Ł
ìŇ UĳĆ ‘Č NoYă rĘBĂ hoĎhyĘÆ ynĂ răĄkĘŇ zĎ 4

: ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ yBĂ ynĂ dĄę qĘ jĎ Ç
ìŇ yrĆę yxĂ BĘ tŇ bąČŇ oTÅBĘ ű tŇ o’ą rĘlĂ 5

ìŇ ĳĆyoG tŇ xăČ mĘ WĂ BĘ xČ mŁ WĘ lĂ Æ
: ìŇ tĲĆŇ lĎ xĞ nĲČ=M‘Ă lQĄęhČ tĘŇ hĂ lĘ Ç

CnytĄę obŇ ’Ğ=M‘Ă Cn’Ň T¿Ď xĎ 6

: Cn‘Ę SĲĎ rĘhĂ Cnyw¿Ă‘ĹhĲĆ
ìŇ ytĆę o’lĘ pĘŇ nĂ ClyJĂŋ WĘ hĂ =âlĲ ű MyĂrČÄ YĘ mĂ bĘŇ CnytąĄŇ obÅ’Ğ 7

ìŇ ydĳĆŇ sĎ xĞ bŇ răŁ =tŇ ’Ć CrkĘŇ zĲĎÆ âlă
: PŇ CsĲ =MyČBĘ MyăĎ=l‘Č Cr¡mĘ IČwČ

omĳ SĘ N‘ČmăČ lĘ M‘ĄySĂ oIĲwČÆ 8

: otĲŇ rĎCbĲŇ GĘ =tŇ ’Ć ‘Č ydĂę ohlĘ Ç
bŇ rĳĎxĹIĲĆwĲČ PŇ CsÆ=MyČBĘ r‘ăČgĘŇ IĂwČ 9

: rBĲĎ dĘŇ UĂ JČ tŇ omę hŁ êĘ BČ Ç Mk¿ĄŇ ylĂ oIĲwČ
’nĳĄoW dŇ IăČmĂ M‘ĄySĂ oIĲwČÆ 10

: bŇ yĲĄo’ dŇ I¿ČmĂ MlĄę ’Ď gĘŇ IĂwČÇ
Mym=wskywwww.bibleist.ru
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11 MhĳĆ yrĄYĲĎ MyĂm¿Č=CikČŇ yĘwČ
: rtĲĎŇ on âlă MhĆę mĄ Ç dŇ x¿Ď ’Ć

12 wyrĳĎbĎŇ dĘŇ bĂŇ Cnym¿Ă ’Ğ IĲČwČ
: otĲŇ QĎ hĂ êĘ CrySĂę yĎÇ

13 wyWĳĎ ‘ĞmĲČ Cxă kĘŇ SĲĎ CrhĞmĲĂ Æ
: otĲŇ YĎ ‘ĞlĲČ CJę xĂ Ç=âlĲ

14 rBĳĎdĘŇ UĂ BČ hŇ wĎ’ĞtĲČŇ Æ CCă’Č tĘŇ IĂwČ
: NomĲ ySĂ yBĲĂ l’Ąę Ç=CinČ yĘwČ

15 MtĳĎŇ lĎ ’ĹSĲĆ MhĆ lĎ Æ NêăĄ IĂwČ
: MSĲĎ pĘŇ nČBĘ NozărĎ xQ¡Č SČ yĘwČ

16 hŇ nĳĆxĞUĲČ BĲČ hŇ SĆ mŁ lĘ Æ C’ă nĘ qČ yĘwČ
: hoĲĎhyĘ SodăŇ qĘ NręŁ hĞ’ĲČ lĘ Ç

17 NtĳĎŇ DĎ ‘lăČ bĘŇ êĂ wČ ZrĆ’Ć Æ=xêČpĘŇ êĲĂ
: MrĲĎybĂŇ ’Ğ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=l‘Č skČę êĘ wČÇ

18 MtĳĎŇ dĎŇ ‘ĞBĲČ S’¿Ą =r‘ČbĘŇ êĂ wČ
: My‘ĲĂSĎ rĘ Th¿Ą lČ êĘ hŇ bĎę hĎ lĆ Ç

19 bŇ rĳĄxŁ BĘ lgĆŇ‘¿Ą=CW‘ĞyĲČ
: hŇ kĲĎŇ iĄ mČ lĘ CwęxĞêĲČSĘ IĲĂwČÇ

20 Mř dĳĎŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć Crym¿Ă IĎwČ
: bŇ WĆ ‘ĲĄ lk¿ĄŇ ’Ł roSę Ç tŇ yn¿ĂbĘŇ tČŇ BĘ

21 M‘ĳĎySĂ omĲ l’ăĄ CxkĘŇ SĲĎ Æ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ tŇ olă dŇŁ gĘŇ hŇ W¡Ć ‘Ł

22 MxĳĎ ZrĆ’ăĆBĘ tŇ o’lĎ pĘŇ nĂ Æ
: PŇ CsĲ =MyČ=l‘Č tŇ o’ę rĎonÇ

23 Md¿ĎŇ ymĂň SĘ hČ lĘ Ĳ rmĆ ’Ň ŁIęwČ
orę yxĂ bĘŇ hŇ SąĆ mÅŁ ylĄÃ Cl
wynĳĎpĎŇ lĘ ZrĆjăĆBČ dŇ măČ ‘Ď

byVhl
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: tŇ yxĲĂ SĘ hČ mĲĄ otę mĎ xĞ Ç bŇ yS¿Ă hĎ lĘ
hŇ DĳĎmĘ xĆ ZrĆ’ăĆBĘ Cs’ĞmĘ IĂwĲČÆ 24

: orĲbĎŇ dĘŇ lĂ CnymĂę ’ĹhĲĆ Ç=âlĲ
MhĳĆ ylĄ hĽ’ĲĎ bĘŇ Cn¿ gĘŇrĲĎIĄwČ 25

: hoĲĎhyĘ loqă BĘ C‘ę mĘ SĲĎ Ç âl¿
MhĳĆ lĎ odăŇ yĎ ’văĎ IĂwČ 26

: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ MtĎę o’Ç lyj¿Ă hČ lĘ
MyĳĂoGBČ M‘ĎrĘzČÆ lyjăĂ hČ lĘ C 27

: tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ MtĎę orzĎlĘ CÇ
ro‘ĳjĘ l‘ČbăČŇ lĘ CdŇ mĘ ~ăĎ IĂwČÆ 28

: MytĲĂŇ mĄ yx¿Ą bĘŇ zĂ ClękĘŇ ’Ň IĲŁ wČÇ
MhĳĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ BĘ Csy‘Ă kĘŇ IČwČÆ 29

: hŇ pĲĎŇ GĄmČ MBĎę Ç=ZrĎpĘŇ êĂ wČ
lQĳĄ pČŇ yĘwČ sxĎ nĘ yjĲĂ Æ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ 30

: hŇ pĲĎŇ GĄUČ hČ rYČę ‘ĎêĲĄ wČÇ
hŇ qĳĎdĎŇ YĘ lĂ olÆ bŇ SĆ xăĎ êĄ wČ 31

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č rdęŁ wĎÇ rd¿ŇŁ lĘ
hŇ bĳĎŇ yrĂmĘ ym¿Ą =l‘Č CpŇ yYĂ qĘ IČwČÆ 32

: MrĲĎCbŇ ‘ĞBĲČ hŇ SĆę mŁ lĘ Ç ‘rČI¿ĄwČ
oxĳ Cr=tŇ ’Ć Cr¿mĘ hĂ =yJĲĂ 33

: wytĲĎŇ pĎŇ WĘ BĂ ’FĄę bČŇ yĘwČÇ
MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć CdŇ ymĂ SĘ hĂ Æ=âlĲ 34

: MhĲĆ lĎ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď rSąĆ ’Ğ
MyĳĂoGbČŇ Cb¿Ň rĘ‘ĲĎtĘŇ IĂwČ 35

: MhĲĆ yWĄ ‘ĞmĲČ Cdę mĘ lĘ IĂwĲČÇ
MhĳĆ yBĄ YČ ‘Ğ=tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ 36

: SqĲĄomlĘ MhăĆ lĎ Cy¡hĘ IĲĂwČ
MhĆ ynĄBĘ Æ=tŇ ’Ć Cxă BĘ zĘIĂwČ 37

: MydĂŇ èĲĄ lČ MhĆę ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ
wkpVywwww.bibleist.ru
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38 yqĂÃ nĎ MdÀĎŇ CkÄ jĘ SĘ IĲĂwČ
MhĆę ytĄŇ onbĘŇ C MhąĆ ynĄÅBĘ =MDČ

N‘ČnĳĎkĘŇ yBăĄYČ ‘ĞlĲČ CxBĘ zĂ Æ rSăĆ ’Ğ
: MymĲĂ DĎBČ ZrĆ’Ďę hĎ Ç PŇ n¿ČxĹêĲĆ wČ

39 MhĳĆ yWĄ ‘ĞmĲČ bĘŇ C’¿ mĘ TĘ IĂwČ
: MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ BĘ CnzĘęIĂwČÇ

40 oUĳ ‘ČBĘ hoăĎhyĘ PŇ ’ăČ =rxČ IĲĂwČ
: otĲŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć bŇ ‘Ąę tĎŇ yĘwČÇ

41 MyĳĂoG=dŇ yČBĘ Mn¿ĄêĘ IĂwČ
: MhĲĆ y’Ą nĘŁWĲ MhĆę bĎ Ç Cl¿ SĘ mĘ IĂwČ

42 MhĳĆ ybĄŇ yĘo’Ĳ MCY¿ xĎ lĘ IĂwČ
: MdĲĎŇ yĎ tŇ xČ êăČ C‘ę nĘ JĲĎ IĂwČÇ

43 Ml¿Ą y~Ăň yČ tŇ oBę rČ Mym¿Ă ‘ĎjĘ
MtĳĎŇ YĎ ‘ĞbĲČŇ CrămĘ yČ hŇ UĎ hĲĄ wĘÆ

: MnĲĎ wŁ ‘ĞBĲČ CJmęŁ IĎwČÇ
44 MhĳĆ lĎ r~ăČ BČ ’rĘIČwČÆ

: MtĲĎŇ eĎrĂ=tŇ ’Ć o‘ę mĘ SĎ BĘ Ç
45 otĳŇ yrĂBĘ MhăĆ lĎ rJăŁ zĘIĂwČ

: wdĲsx bŇ răŁ JĘ MxĄę eĎ IĂwČÇ
46 MymĳĂ xĞrĲČlĘ MtăĎŇ o’ NêăĄ IĂwČ

: MhĲĆ ybĄŇ oS=lJĎ ynËĄpĘŇ lĂ Ç
47 CnyhĄę Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ ű Cn‘ĄÄ ySĂ ohĲ

My¿ĂoGňhČ =NmĂ ÈCnYĄBĘ qČ wĲĘ
ìŇ SĳĆ dĘŇ qĎ MSăĄ lĘ tŇ odŇ hŁ lĘ Æ

: ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ tĘŇ BĂ xČ BĄę êČSĘ hĂ lĘ Ç
48 l’ĄÃ rĎWĘ yĂ yhÀĄŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ=ëŇ CrąBĎ

MlĎę o‘hĲĎ dŇ ‘Čŋ wĘ ű MlĎÄ o‘hąĎ =NmĂ
NmĄę ’Ď M‘¿ĎhĎ =lJĎ rm¡Č ’Ď wĘ

: HyĲĎCllĘ hĲČ
wdhwww.bibleist.ru
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yVymx rps

bŇ oTĳ =yJĂ hoăĎhylĲČ CdăŇ hŁ zq
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

hoĳĎhyĘ ylăĄ C’GĘ CrmĘ ’Ň yĲŁ Æ 2

: rYĲĎ =dŇ IČmĂ MlĎę ’Ď GĘ Ç rS¿Ć ’Ğ
MY¿Ď BĘ qĂň tŇ oYę rĎ’ĞmĲĄ CĲ 3

bŇ rĳĎ‘ĞUĲČ mĲĂ C xr¿ĎzĘUĂ mĂ
: MIĲĎmĂ C Nop¿Ň ~Ď mĂ

ëŇ rĆDĳĎ Nomă ySĂ yBĂ rBĎ dĘŇ UĂ bČŇ Æ C‘ăêĎ 4

: C’YĲĎ mĎ âlă bŇ SĎę omÇ ry‘¿Ă
My’ĳĂ mĄ YĘ =MGČ Myb¿ĂŇ ‘ĄrĘ 5

: PŇ FĲĎ ‘ČtĘŇ êĂ Mh¿Ć BĎ MSĎę pĘŇ nČ Ç
MhĳĆ lĎ r~ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă ‘ĞYĘ IĂwČ 6

: MlĲĄ y~Ă yČ MhĆę ytĄŇ oqCYĲ UĘ mĂ Ç
hŇ rĳĎSĎ yĘ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ MkĄŇ yrĂdĘŇ IČwČÆ 7

: bŇ SĲĎ om ry‘¿Ă=l’Ć tŇ kĆŇ lĆę lĎ Ç
oDĳsĘ xČ hoăĎhylĲČ CdăŇ oy 8

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ lĂ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
hŇ qĳĎqĄSĲŁ SpĆŇ năĆ ‘Č yBĂ WĘ hĂ Æ=yJĂ 9

: bŇ oTĲ =’QĄ mĂ hŇ bĎŇ ‘ĄrĘÇ SpĆŇ n¿ĆwĘ
tŇ wĆmĳĎlĘ YČ wĘ ëŇ SĆ xăŁ ybĄŇ SĘ yĲŁ Æ 10

: lzĲĆrĘbČŇ C ynăĂ‘Ľ yr¡ĄysĂ ’Ğ
l’ĳĄ =yrĄmĘ ’Ă Cr¿mĘ hĂ =yJĲĂ 11

: CY’ĲĎ nĎ NoyălĘ ‘Ć tŇ Y¡Č ‘ĞwĲČ
MBĳĎ lĂ lmăĎ ‘ĎBĲĆ ‘năČkĘŇ IČwČ 12

: rzĲĄ‘Ł Ny’ăĄwĘ ClęSĘ JĲĎ Ç
MhĳĆ lĎ r~ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă ‘ĞzĘIĂwČ 13
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: M‘ĲĄySĂ oyĲ MhĆę ytĄŇ oqYĲĚUĘ mĂ Ç
14 tŇ wĆmĳĎlĘ YČ wĘ ëŇ SĆ xăŁ mĄ M’Ą yYĂ oyĲÆ

: qêĲĄ nČ yĘ MhăĆ ytĄŇ or¡sĘ omĲ C
15 oDĳsĘ xČ hoăĎhylĲČ CdăŇ oy

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ lĂ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
16 tŇ SĆ xĳŁ nĘ tŇ otăŇ lĘ DČ rBČ SĂ Æ=yJĲĂ

: ‘ČDĲĄGĂ lzăĆrĘbČŇ yx¡Ą yrĂbĘŇ C
17 M‘ĳĎSĘ jĂ ëŇ rĆDăĆmĂ MylĂ wĂ’ĹÆ

: CeĲ ‘ČtĘŇ yĂ MhĆę ytĄŇ nŁ wŁ ‘ĞmĲĄ CÇ
18 MSĳĎ pĘŇ nČ bŇ ‘ăĄtČŇ êĘ lkĆŇ ’Ł Æ=lJĎ

: tŇ wĆmĲĎ yrĄ‘ĞS¿Č =dŇ ‘Č C‘yGĂę IČwČÇ
19 MhĳĆ lĎ r~ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă ‘ĞzĘIĂwČ

: M‘ĲĄySĂ oyĲ MhĆę ytĄŇ oqYĲĚUĘ mĂ Ç
20 M’ĳĄ jĎ rĘyĂwĘ orbĎŇ DĘÆ xlăČ SĘ yĂ

: MtĲĎŇ otŇ yxĂ èĘ mĂ TQĄęmČ ywĲĂÇ
21 oDĳsĘ xČ hoăĎhylĲČ CdăŇ oy

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ lĂ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
22 hŇ dĳĎŇ otŇ yxăĄ bĘŇ zĂ CxBĘ zĘyĂwĘÆ

: hŇ eĲĎrĂBĘ wyWăĎ ‘ĞmĲČ Cr¡jĘ sČ ywĲĂ
23 ß tŇ oIĳnĂ ’ĽBĲĎ MIĎhČ Æ ydăĄŇ rĘoyĲ

: MyBĲĂ rČ MyĂmăČBĘ hŇ kĎę ’Ň lĎ mĘ Ç yW¿Ą ‘Ł
24 ß hoĳĎhyĘ yWăĄ ‘ĞmĲČ C’rĎÆ hŇ UĎ hăĄ

: hŇ lĲĎ CYmĘ BĂ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
25 ß hŇ rĳĎ‘ĎsĘ xČ Cră dŇ mĄ ‘ĞIĲČwĲČÆ rmĆ ’Ň ŁIęwČ

: wyQĲĎ GČ Mm¿Ą orêĘ wČ
26 ß tŇ omĳ ohtĘŇ CdăŇ rĘyĲĄ MyĂmČ SĎ Æ Clă ‘ĞyĲČ

: gŇgĲĎŇ omtĘŇ tĂŇ hŇ ‘¿ĎrĎBĘ MSĎę pĘŇ nČ Ç
27 ß roJĳ èĂ JČ C‘CnyĎwĘÆ CGoxă yĎ

: ‘QĲĎ BČ tĘŇ êĲĂ MtĎę mĎ kĘŇ xĎ Ç=lkĎŇ wĘ
wq‘Yywwww.bibleist.ru
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ß MhĳĆ lĎ r~ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă ‘ĞYĘ IĂwČ 28

: M’ĲĄ yYĂ oyĲ MhĆę ytĄŇ qĲŁ CYĲ UĘ mĂ CÇ
hŇ mĳĎ mĎ dĘŇ lĂ hŇ rĎ‘ĎsĘ Æ MqăĄyĎ 29

: MhĲĆ yQĄ GČ CSę xĹIĲĆwČÇ
CqêĳŁ SĘ yĂ=ykĲĂŇ Cx¿ mĘ WĘ IĂwČ 30

: MYĲĎ pĘŇ xĆ zox¿ mĘ =l’Ć MxĄę nĘ IČwČÇ
oDĳsĘ xČ hoăĎhylĲČ CdăŇ oy 31

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ lĂ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
M‘ĳĎ=lhČ qĘ BĂ ChCmmĘ rĲŁ ywĲĂÆ 32

: ChClĲ lĘ hČ yĘ MynăĂqĄ zĘ bŇ S¡Č ombĘŇ C
rBĳĎdĘŇ mĂ lĘ tŇ orăhĎ nĘ MWăĄ yĎ 33

: No’Ĳ UĎ YĂ lĘ MyĂmČę Ç y’Ą Y¿Ď mŁ C
hŇ xĳĎ lĄ mĘ lĂ yrĂjĘ Æ ZrĆ’ăĆ 34

: HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ yăŁ tŇ ‘Čę rĎmĲĄ Ç
MyĂmĳČ=MgČŇ’ĞlĲČ rBĎ dĘŇ mĂ Æ MWăĄ yĎ 35

: MyĂmĲĎ y’Ą Y¿Ď mŁ lĘ hŇ IĎęYĂ Ç ZrĆ’¿ĆwĘ
MybĳĂŇ ‘ĄrĘ MSăĎ bŇ SĆ oIăwČ 36

: bŇ SĲĎ om ry‘ăĂ Cnę nĘ okŇ yĘwČÇ
MymĳĂ rĎkĘŇ C‘ăFĘ IĂwČ tŇ odŇ WĎ Æ C‘ărĘzĘIĂwČ 37

: hŇ ’Ď CbĲŇ tĘŇ yrăĂjĘ CWę ‘ĞIĲČwČÇ
dŇ ’ĳŁ mĘ CBă rĘIĂwČ MkăĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwČ 38

: Ty‘ĲĂmĘ yČ âlă MêĎę mĘ hĆ bĘŇ CÇ
CxSĳŁ IĎwČ CT¿ ‘ĞmĘ IĂwČ 39

ß : NogĲŇ yĎwĘ hŇ ‘ăĎrĎ rYĆ‘¡Ł mĄ
MybĳĂŇ ydĂŇ nĘ =l‘Č zCBÆ ëŇ păĄŇ SŁ 40

: ëŇ rĆdĲĎŇ =âl ChtăŇŁ BĘ M‘Ąę tĘŇ IČwČÇ
ynĂ o‘ĳmĄ NoyăbĘŇ ’Ć bŇ GăĄWČ yĘwČ 41

: tŇ oxĲ jĎ SĘ mĂ N’Ň ~ęŁ JČ Ç MWĆ I¿ĎwČ
CxmĳĎ WĘ yĂwĘ MyrăĂSĎ yĘ C’ă rĘyĂ 42
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: hĎ yjĲĂ hŇ YĎ pĘŇ qăĎ hŇ lĎę wĘ‘Č Ç=lkĎŇ wĘ
43 hŇ QĆ ’ĳĄ =rmĎ SĘ yĂwĘ Mk¿ĎŇ xĎ =ymĂ

: hoĲĎhyĘ yd¿ĄŇ sĘ xĲČ Cnę nĘ oBĲ tĘŇ yĂwĘÇ
xq : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ romă zĘmĂ ryS¡Ă

2 MyhĳĂ Łl’Ĺ yBăĂ lĂ NokăŇ nĎ
: ydĲĂŇ obŇ JĘ =PŇ ’Č hŇ rĎę UĘ zČ’Ğ wĲČÇ hŇ rĎyS¿Ă ’Ď

3 roeękĂŇ wĘ lbĆŇ e¿ĄhČ hŇ rĲĎC‘Æ
: rxČ èĲĎ hŇ rĎy‘¿Ă’Ď

4 hoĳĎhyĘ ű MyU¿Ă ‘ČbĲĎŇ ì¡Ň dĘŇ o’Ĳ
: MyUĲĂ ’ĚlĘ BĲČ ìę rĘUĆ zČ’Ğ wĲČÇ

5 ìŇ DĳĆsĘ xČ MyĂmăČSĎ =l‘ČmĲĄ lodăŇ gĎŇ=yJĲĂ
: ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ Myq¿ĂxĎ SĘ =dŇ ‘Č wĲĘ

6 MyhĳĂ Łl’Ĺ MyĂmăČSĎ =l‘Č hŇ mĎ Cră
: ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ l‘¡ČwĘ

7 ìŇ ydĳĆŇ ydĂŇ yĘ NCYă lĘ xĲĎ yĄ N‘ČmČ lĘ Æ
: ynĂ nĲĄ‘ĞwĲČ ìăŇ nĘ ymĲĂ yĘ hŇ ‘Ď yS¡Ă oh

8 oSę dĘŇ qĎ BĘ rB¿Ć DĂ ű MyhąĂ Łl’Ĺ
MkĳĆŇ SĘ hŇ q¿ĎQĘ xČ ’Ğ hŇ zĎŁl¿ ‘Ĺ’ĲĆň

: dŇ DĲĄmČ ’Ğ tŇ oJă sĚ qmĆ ‘¡ĄwĘ
9 hŇ èĆę nČmĘ yląĂ ű dŇ ‘ĎÄ lĘ gĂŇ yląĂ

ySĳĂ ’Ň rŁ zo‘ămĎ MyĂrČpĘŇ ’Ć wĘÆ
: yqĲĂ qĘ xĲŁ mĘ hŇ dĎę ChyĘÇ

10 yYĂę xĘ rČ rysĂŋ ű bŇ ’ąĎ om
ylĳĂ ‘ĞnĲČ ëŇ ylăĂ SĘ ’Č ModŇ ’ĹÆ=l‘Č
: ‘‘ĲĎortĘŇ ’Ć tŇ SĆ lĆępĘŇ Ç=ylĲĄ ‘Ğ

11 rYĳĎbĘŇ mĂ ry‘ăĂ ynĂ lĄ bĂŇ yĲŁ Æ ymăĂ
: ModĲŇ ’Ĺ=dŇ ‘Č ynĂ xăČ nĎ ym¡Ă

12 CnêĳĎxĘ nČ zĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ=âlĲ hĞ
: CnytĲĄŇ ’Ł bĘŇ YĂ BĘ MyhĂę Łl’ĹÇ ’Y¿ĄtĄŇ =âlwĘĲ

wnl=hbh
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r~ĳĎmĂ tŇ răĎzĘ‘Ć CnQăĎ =hŇ bĎŇ hĲĎ 13

: MdĲĎŇ ’Ď tŇ ‘¿ČCSêĘ ’wĘSĎę wĘÇ
lyĂxĳĎ=hŇ WĆ ‘ĞnĲČ Myh¿Ă Łl’Ň BĲĄ 14

: CnyrĲĄYĎ sCb¿Ň yĎ ’Chę wĘÇ
romĳ zĘmĂ dŇ wăĂdĎŇ lĘ xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ Tq

: SrĲČxĹêĲĆ=l’ĲČ ytĂę QĎ hĂ tĘŇ Ç yh¿ĄŁl’Ĺ
CxtĳĎŇ jĎ ylăČ ‘Ď hŇ mĎ rĘmĂ Æ=ypĂŇ C ‘SĎÃ rĎ ypÀĂŇ yJąĂ 2

: rqĆSĲĎ NoSă lĘ yêĂę ’Ă Ç Cr¿BĘ DĂ
ynĂ CbĳŇ bĎŇ sĘ hŇ ’ăĎ nĘ WĂ yrăĄbĘŇ dĂŇ wĘ 3

: MeĲĎxĂ ynĂ Cm¿ xĞQĲĎ IĂwČ
ynĂ CnęTĘ WĘ yĂ yt¿ĂŇ bĎŇ hĞ’ĲČ =tŇ xČ êĲČ 4

: hŇ QĲĎ pĂŇ tĘŇ yn¿Ă’Ğ wĲČ
hŇ bĳĎŇ oT tŇ xČ êăČ hŇ ‘ĎrĎÆ ylăČ ‘Ď CmyWąĂ IĎÅwČ 5

: ytĲĂŇ bĎŇ hĞ’ĲČ tŇ xČ êăČ hŇ ’Ďę nĘ WĂ wĘÇ
‘SĳĎ rĎ wylăĎ ‘Ď dŇ qăĄpĘŇ hČ 6

: onĲ ymĂ yĘ=l‘Č dŇ m¿Ł ‘ĞyĲČ NTĎę WĎ wĘÇ
‘SĳĎ rĎ ’YăĄ yĄ oTpĘŇ èăĎ hĂ BĘ Æ 7

: hŇ ’ĲĎ TĎ xĞlĲČ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ otę QĎ pĂŇ tĘŇ CÇ
MyFĳĂ ‘ČmĘ wym¿Ď yĎ=CyĲhĘ yĲĂ 8

: rxĲĄ ’Č xu¿ČyĂ otę DĎqĚjĘ Ç
MymĳĂ otŇ yĘ wyn¿ĎbĎŇ =CyhĘ yĲĂ 9

: hŇ nĲĎmĎ lĘ ’Č oêSĘ ’Ă wĘÇ
Cl’ĳĄ SĂ wĘ wynăĎbĎŇ C‘Cnă yĎ ‘Č oną wĘ 10

: MhĲĆ ytĄŇ obŇ rĘxĎ mĲĄ CSę rĘdĲĎŇ wĘÇ
olĳ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ lĘ hŇ SĆ onÆ SuăĄnČ yĘ 11

: o‘Ĳ ygĂŇ yĘ MyrăĂzĎ CEb¡ŇŁ yĎwĘ
dŇ sĆ xĳĎ ëŇ SăĄ mŁ ol¡ =yhĂ yĘ=l’Č 12

: wymĲĎ otŇ ylĲĂ NnĄę oxÇ yh¿Ă yĘ=l’Č wĲĘ
tŇ yrĳĂkĘŇ hČ lĘ ot¿Ň yrĂxĞ’ĲČ =yhĲĂ yĘ 13
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: MmĲĎ SĘ xU¿Č yĂ rxĄę ’Č Ç rod¿Ň BĘ
14 hoĳĎhyĘ=l’Ć wytĎŇ bŇŁ ’Ğ Æ NwăŁ ‘Ğ ű rkąĄŇ EĎyĂ

: xUĲĎ êĂ =l’Č oUę ’Ă Ç tŇ ’Ň F¿Č xČ wĘ
15 dŇ ymĳĂ êĎ hoăĎhyĘ=dŇ gĆŇ nĲĆ CyăhĘ yĲĂ

: MrĲĎkĘŇ zĂ ZrĆ’ăĆmĄ tŇ r¡ĄkĘŇ yČwĘ
16 dŇ sĆ x¿Ď tŇ oWÀ ‘Ğ ÈrkČŇ zĎ âl¿ ű rSąĆ ’Ğ N‘Č yČę

NoybĘŇ ’Ć wĘÆ ynăĂ‘Ď=Sy’Ă PŇ DÃŁ rĘIĂwČ
: tŇ tĲĄŇ omlĘ bŇ bĎŋ lĄ hŇ ’ĄÄ kĘŇ nĂ wĘ

17 Ch’ĳĄ obŇ êĘ wČ hŇ lĎ lĎ qĘ Æ bŇ hăČ ’ĹIĲĆwČ
: CeUĲĆ mĂ qx¿Č rĘêĂ wČ hŇ kĎę rĎbĘŇ BĂ Ç Zp¿ĄŇ xĎ =âlwĘĲ

18 oD¿mČň JĘ hŇ lĎę lĎ qĘ SB¿Č lĘ IĂwČ
oBĳ rĘqĂ BĘ MyĂUăČkČŇ ’băŇŁ êĎ wČ
: wytĲĎŇ omYĘ ‘ČBĘ NmĆ èĆę kČŇ wĘÇ

19 hŇ TĳĆ ‘Ę yČ dŇ gĆŇbăĆŇ JĘ ol¡ =yhĂ êĘ
: hĎ rĲĆGĘ xĘ yČ dŇ ym¿Ă êĎ xzČmĄę lĘ CÇ

20 hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ ynČTĘ ŁWÆ tŇ QăČ ‘ĚjĘ tŇ ’Ň ząŁ
: ySĲĂ pĘŇ nČ=l‘Č ‘rĎę Ç Myr¿ĂbĘŇ DĲŁ hČ wĘ

21 ìŇ mĳĆ SĘ N‘ČmăČ lĘ yêĂ ’Ă Æ=hŇ WĄ ‘ĞĲ ynĎę dŇŁ ’Ğ hŇ wąĂhÅ yĘ ű hŇ êąĎ’Č wĘ
: ynĂ lĲĄ y~Ă hČ ìę DĘsĘ xČ Ç bŇ oT¿ =yJĂ

22 ykĂŇ nĳŁ ’Ď NoyăbĘŇ ’Ć wĘ ynăĂ‘Ď=yJĲĂ
: yBĲĂ rĘqĂ BĘ ll¿Č xĎ yBĂę lĂ wĘÇ

23 yêĂ kĘŇ ĳĎlhĹnĲĆ otăŇ oTnĘ JĂ lYăĄJĘ
: hŇ BĲĆ rĘ’Č JĲĎ yêĂ rĘ‘Čę nĘ nĂ Ç

24 Mo~ĳmĂ Clă SĘ JĲĎ yJČ rĘBĂ Æ
: NmĆ èĲĎ mĂ Sx¿Č JĎ yrĂę WĎ bĘŇ CÇ

25 MhĳĆ lĎ hŇ jăĎ rĘxĆ ytĂŇ yyăĂhĎ ű ynąĂ’Ğ wĲČ
: MSĲĎ ’Ň rŁ NC‘¿ ynĂ yĘ ynĂ C’ę rĘyĂÇ

26 yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂ rĄzĘ‘Ď Æ
: ìŇ DĲĆsĘ xČ kĘŇ ynĂ ‘ăĄySĂ ohĲ Æ
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tŇ ’Ň EĳŁ ìŇ dĘŇ yăĎ=yJĂ C‘dĘŇ yĲĄwĲĘÆ 27

: HtĲĎŇ yWĂ ‘Ğ hoăĎhyĘ hŇ ê¡Ď’Č
ëŇ r¿ĄbĎň tĘŇ hŇ êÀĎ’Č wĘ ÈhUĎ hĄ =CllĘ qĲČ yĘ 28

: xmĲĎ WĘ yĂ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č wĲĘ CSbęŁ IĄwČ ű CmqąĎ
hŇ UĳĎ lĂ JĘ ynăČTĘ oW CSă BĘ lĘ yĂ 29

: MêĲĎSĘ BĎ ly‘ăĂmĘ kČŇ CT¡ ‘ĞyĲČwĘ
ypĳĂŇ BĘ dŇ ’ăŁ mĘ hoăĎhyĘ hŇ dąĆŇ o’Å 30

: CelĲĆ lĘ hĲČ ’Ğ MyBăĂ rČ ëŇ ot¡Ň bĘŇ C
NoyĳbĘŇ ’Ć NymăĂ ylĂ dŇ mŁ ‘ĞyĲČÆ=yJĲĂ 31

: oSĲ pĘŇ nČ yT¿Ą pĘŇ èŁ mĂ ‘Č ySĂę ohlĘ Ç
rom¿ zĘmĂň dŇ wĂędĎŇ lĘ yq

ynĂę dŇŁ ’Ň lĲČ ű hoĎÄhyĘ M’ąĚ nĘ
ynĳĂymĂ ylĲĂ bŇ S¿Ą

: ìŇ ylĲĆ gĘŇrČlĘ MdăŇŁ hĞ ìŇ ybĆę yĘ’ĲŁ Ç tŇ yS¿Ă ’Ď =dŇ ‘Č
NoIĳ~Ă mĂ hoĎhyĘÆ xlăČ SĘ yĂ ìę EĘ‘Ě=hŇ FĲĄ mČ 2

: ìŇ ybĲĆŇ yĘ’ĲŁ bŇ rĆqăĆBĘ hŇ dĄę rĘÇ
ìŇ ¿ĆlyxĄň MoyÀBĘ ÈtbŇŁ dĎŇ nĘ ìăŇ UĘ ‘Č 3

rxĳĎSĘ mĂ MxĆ răĆmĄ SdĆŇ q¡Ł =yrĄdĘŇ hČ BĲĘ
: ìŇ ytĲĆŇ dĚŇ lĘ yČ lTăČ ìę lĘ Ç

MxĄę eĎ yĂ âl¿ wĘ ű hoĎÄhyĘ ‘BąČ SĘ nĂ 4

MlĳĎ o‘lĘ Nh¿Ą kŇŁ =hŇ êĲĎ’Č
: qdĆŇ YĲĆ =yJĂ lĘ mČ ytĂę rĎř bĘŇ DĂÇ=l‘Č

ìĳŇ nĘ ymĲĂ yĘ=l‘Č yn¿ĎdŇŁ ’Ğř 5

: MykĲĂŇ lĎ mĘ ojă ’Č =MoyĲBĘ Zx¡Č mĎ
tŇ oIĳwĂgĘŇ ’lăĄ mĎ MyĂoGBČ Æ NydăĂŇ yĎ 6

: hŇ BĲĎ rČ ZrĆ’¿Ć=l‘Č S’Ň ręŁ Ç ZxČ m¿Ď
hŇ êĳĆSĘ yĂ ëŇ rĆDăĆBČ lxČ eČmĂ Æ 7

: S’Ň rĲŁ Myr¿ĂyĎ NJĄę Ç=l‘Č
hywllh

.hoĎhyĘ ’"s v.5 .yrq ytĂ rĎbĘ DĂ ,bytk otrĎbĘ DĂ ’"s v.4 .yq
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’yq ű HyĎÄCllĘ h¿Č
bŇ bĳĎŇ lĄ =lkĎŇ BĘ hoĎhyĘÆ hŇ dăĆŇ o’

: hŇ dĲĎŇ ‘ĄwĘ MyrăĂSĎ yĘ dŇ os¡ BĘ
2 hoĳĎhyĘ yWăĄ ‘ĞmĲČ MylĂ dŇŁ GĘ Æ

: MhĲĆ yYĄpĘŇ xĆ =lkĎŇ lĘ MySĂę CrDĘÇ
3 olĳ ‘ĽjĲĎ rd¿ĎŇ hĎ wĘ=dŇ oh

: dŇ ‘ĲČlĎ tŇ dĆŇ m¿Ć‘Ł otę qĎ dĘŇ YĂ wĘÇ
4 wytĳĎŇ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ lĘ hŇ WĎ ‘Ď Æ rkĆŇ zăĄ

: hoĲĎhyĘ MCxă rČwĘ NCe¡xČ
5 wy’ĳĎrĄylĲĂ NtăČŇ nĎ PŇ rĆTĆ Æ

: otĲŇ yrĂBĘ MlăĎ o‘lĘ rJ¡Ł zĘyĂ
6 oUĳ ‘ČlĘ dŇ yGăĂhĂ wyWĎ ‘ĞmĲČ Æ xČ JăŁ

: MyĲĂoG tŇ l¿Č xĞ nĲČ MhĆę lĎ Ç tŇ t¿ĄŇ lĎ
7 TjĳĎ SĘ mĂ C tŇ măĆ ’Ĺ wydĎŇ yĎÆ yWăĄ ‘ĞmĲČ

: wydĲĎŇ CujĂ =lJĎ MynĂę mĎ ’ĹnĲĆ Ç
8 MlĳĎ o‘lĘ dŇ ‘ăČlĎ MykăĂŇ CmsĘ

: rSĲĎ yĎwĘ tŇ m¿Ć ’ĹBĲĆ MyĂęCW‘ĞÇ
9 oUę ‘ČlĘ xląČ SĎÅ ű tŇ CdąŇ jĘ

otĳŇ yrĂBĘ Ml¿Ď o‘lĘ =hŇ CĲĎYĂ
: omĲ SĘ ’răĎonwĘ Sod¡Ň qĎ

10 hoĎęhyĘ tŇ ’Čŋ rĘyĂ ű hŇ mĎÄ kĘŇ xĎ tŇ ySąĂ ’Ň rĄÅ
MhĳĆ yWĄ ‘ĲŁ =lkĎŇ lĘ bŇ oT¡ lkĆŇ WăĄ

: dŇ ‘ĲČlĎ tŇ dĆŇ m¿Ć‘Ł otę QĎ hĂ êĘ Ç
byq ű HyĎÄCllĘ h¿Č sŘ17

hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć ’răĄyĎ Sy’Ă Æ=yrĄSĘ ’Č
: dŇ ’ĲŁ mĘ Zp¿ĄŇ xĎ wytĎę wŁ YĘ mĂ BĘ Ç

2 o‘ĳrĘzČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ZrĆ’Ď BĎ Æ roBă GĂ
: ëŇ rĲĎbŇŁ yĘ MyrăĂSĎ yĘ roDÆ

3 otĳŇ ybĄŇ BĘ rSĆ ‘¿Ł wĎ=NohĲ
wtqdYw
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: dŇ ‘ĲČlĎ tŇ dĆŇ m¿Ć‘Ł otę qĎ dĘŇ YĂ wĘÇ
MyrĳĂSĎ yĘlČ ro’¡ ëŇ SĆ xăŁ BČ xrąČzĎÅ 4

: qyDĲĂYČ wĘ MCxă rČwĘ NCe¡xČ
hŇ wĳĆlĘ mČ C NăĄnox Sy’Ă Æ=bŇ oTĲ 5

: TjĲĎ SĘ mĂ BĘ wyrăĎbĎŇ DĘ lJ¡Ą lĘ kČŇ yĘ
ToUĳ yĂ=âlĲ Ml¿Ď o‘lĘ =yJĲĂ 6

: qyDĲĂYČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ MlĎę o‘Ç rkĆŇ z¿ĄlĘ
’rĳĎyyĂ âlă hŇ ‘ĎrĎÆ hŇ ‘ăĎCmèĘ mĂ 7

: hoĲĎhyBĲČ xČ T¿Ě BĎ oBę lĂ Ç Nok¿Ň nĎ
’rĳĎyyĂ âlă oBlĂ Æ ëŇ Cmă sĎ 8

: wyrĲĎYĎ bĘŇ hŇ ’ăĆ rĘyĂ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘¡Č
MynĂę oybĘŇ ’Ć lĲĎ NtąČŇ nĎÅ ű rEąČjĂ 9

dŇ ‘ĳČlĎ tŇ dĆŇ măĆ‘Ł otŇ qĎ dĘŇ YĂ Æ
: dŇ obĲŇ kĎŇ BĘ MCr¿êĎ onę rĘqČ Ç

s‘Ďę kĎŇ wĘ ű hŇ ’ĆÄ rĘyĂ ‘SąĎ rĎÅ 10

smĳĎ nĎ wĘ qrăŁ xĞ yĲČ wyeăĎSĂ
: dŇ bĲĄŇ ’Ň êŁ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ w¡Č’ĞêĲČ

ű HyĎÄCllĘ hĲČ gyq
hoĳĎhyĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č CllĘ hČ Æ

: hoĲĎhyĘ MS¿Ą =tŇ ’Ć CllĘ hČ Ç
ëŇ rĳĎbŇŁ mĘ hoăĎhyĘ MSăĄ yhąĂ yĘ 2

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ êĎę ‘ČmĲĄ Ç
o’ĳ obŇ mĘ =dŇ ‘Č SmĆ S¿Ć =xrČzĘUĂ mĂ 3

: hoĲĎhyĘ MSăĄ lQĎęhĚ mĘ Ç
hoĳĎhyĘ ű My¿ĂoG=lJĎ =l‘Č Mr¡Ď 4

: odĲŇ obŇ JĘ MyĂmăČèĎ hČ l‘¡Č
CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyJĲČ ymĂ Æ 5

: tŇ bĆŇ SĲĎ lĎ yh¿Ă yBĂ gĘŇUČ hĲČ
tŇ o’ĳ rĘlĂ yl¿Ă yjĂ SĘ UČ hĲČ 6

MymVb
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: ZrĆ’ĲĎ bĎŇ C MyĂm¿ČèĎ BČ
7 lDĳĎ rpăĎŇ ‘ĎmĲĄ ymăĂ yqĲĂ mĘ

: NoyĲbĘŇ ’Ć Myr¿ĂyĎ tŇ jęŁ SĘ ’Č mĲĄ Ç
8 MybĳĂŇ ydĂŇ nĘ =M‘Ă yb¿ĂŇ ySĂ ohĲ lĘ

: oUĲ ‘Č yb¿ĄŇ ydĂŇ nĘ M‘Ăę Ç
9 tŇ yĂBČę hČ tŇ rĆqĆŋ ‘Ğ ű ybĂÄ ySĂ omĲ

hŇ xĎę mĲĄ WĘ Myn¿ĂBĎ hČ =M’ĲĄ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

dyq MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ l’Ą rĎWĘ yĂÆ tŇ ’Ň YăĄBĘ
: z‘ĲĄŁl M‘¿ČmĄ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČÇ tŇ yB¿Ą

2 oSĳ dĘŇ qĎ lĘ hŇ dăĎŇ ChyĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ
: wytĲĎŇ olSĘ mĘ mČ l’Ąę rĎWĘ yĂÇ

3 snĳŁ IĎwČ hŇ ’Ď rĎÆ MIăĎhČ
: roxĲ ’Ď lĘ bŇ i¿Ł yĂ NDĄę rĘIČhČ Ç

4 MylĳĂ y’Ą kĘŇ CdăŇ qĘ rĲĎ MyrĂhĎ hĲĆ Æ
: N’Ň YĲŁ =ynĄbĘŇ JĂ tŇ o‘ę bĎŇ GĘ Ç

5 sCnĳtĎŇ yJăĂ MIĎhČ Æ ìăŇ QĘ =hŇ mČ
: roxĲ ’Ď lĘ bŇ i¿Ł êĂ NDĄę rĘIČhČ Ç

6 MylĳĂ y’Ą kĘŇ CdăŇ qĘ rĘêĂ MyrĂhĎ hĲĆ Æ
: N’Ň YĲŁ =ynĄbĘŇ JĂ tŇ o‘ę bĎŇ GĘ Ç

7 ZrĆ’ĳĎ ylĂ Cxă NodŇ ’Ď Æ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ HČ olă ’Ĺ ynĄę pĘŇ QĂ mĂ Ç

8 MyĂmĳĎ=MgČŇ’Ğ rC~ă hČ ykăĂŇ pĘŇ hŁ hĲČ
: MyĂmĲĎ =onyĘ‘Ę mČ lĘ SymĂę QĎ xČ Ç

wTq Cnl¿Ď âlň hoĎęhyĘ Cnl¿Ď âlą
dŇ obĳŇ JĎ NêăĄ ìŇ mĘ SĂ lĘ Æ=yJĲĂ

: ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ=l‘Č ìę DĘsĘ xČ Ç=l‘Č
2 MyĳĂoGhČ CrămĘ ’Ň yĲŁ hŇ UĎ lĎ Æ

: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ’nĎę Ç=hŇ IĄ’Č
l’wwww.bibleist.ru
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MyĂmĳĎèĎ bČŇ Cnyh¿ĄŁl’Ň wĲĄ 3

: hŇ WĲĎ ‘Ď ZpăĄŇ xĎ =rSĆ ’Ğ lJŁ Æ
bŇ hĳĎ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ MhĆ yBĄ YČ ‘ĞÆ 4

: MdĲĎŇ ’Ď ydăĄŇ yĘ hŇ WĄę ‘ĞmĲČ Ç
CrBĳĄdČŇ yĘ âlă wĘ MhĆ lĎ Æ=hŇ jĲĆ 5

: C’Ĳ rĘyĂ âlă wĘ MhĆę lĎ Ç MyĂn¿Čy‘Ą
C‘mĳĎ SĘ yĂ âlă wĘ MhĆ lĎ Æ MyĂnăČzĘ’Ď 6

: NCxĲ yrĂyĘ âlă wĘ MhĆę lĎ Ç PŇ ’¿Č
NCSę ymĂ yĘ âlŋ wĘ ű MhąĆ ydĄŇ yĘ 7

CkŇ QĳĄ hČ yĘ âlă wĘ MhĆ ylĄ gĘŇrČÆ
: MnĲĎ orgĘŇBĂ CGęhĘ yĆÇ=âlĲ

MhĳĆ yWĄ ‘ĲŁ CyăhĘ yĲĂ MhĆ omJĘ Æ 8

: MhĲĆ BĎ xČ TăĄ BŁ =rSĆ ’Ğ lJŁ Æ
hoĳĎhyBĲČ xTăČ BĘ l’Ą rĎWĘ yĂÆ 9

: ’ChĲ MeăĎgĂŇmĎ C Mr¡ĎzĘ‘Ć
hoĳĎhybĲČŇ Cxă TĘ BĂ NrŁ hĞ’ĲČ Æ tŇ yBăĄ 10

: ’ChĲ MeăĎgĂŇmĎ C Mr¡ĎzĘ‘Ć
hoĳĎhybĲČŇ Cxă TĘ BĂ hoĎhyĘÆ y’ăĄrĘyĂ 11

: ’ChĲ MeăĎgĂŇmĎ C Mr¡ĎzĘ‘Ć
ëŇ r¿ĄbĎň yĘ CnrÀĎkĎŇ zĘ ÈhoĎhyĘ 12

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ëŇ rĄbĎŇ yĘÆ
: NrĲŁ hĞ’ĲČ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ëŇ rĄę bĎŇ yĘÇ

hoĳĎhyĘ y’ăĄrĘyĂ ëŇ rĄbĎŇ yĘÆ 13

: MylĲĂ dŇŁ GĘ hČ =M‘Ă MyeĂę TČ uĘ hČ Ç
MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ hoăĎhyĘ PŇ ăĄsyŁ 14

: MkĲĆŇ ynĄBĘ =l‘Č wĘ MkĆę ylĄ ‘ĞÇ
hoĳĎhylĲČ MêĆ’Č Æ MykăĂŇ CrBĘ 15

: ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ WĄę ‘Ł Ç
hoĳĎhylĲČ MyĂmČ SĎ Æ MyĂmăČèĎ hČ 16

Zr’hw
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: MdĲĎŇ ’Ď =ynĄbĘŇ lĂ Nt¿ČŇ nĎ ZrĆ’Ďę hĎ wĘÇ
17 HyĳĎ=CllĘ hĲČ yĘ MytĂŇ UĄ hČ Æ âlă

: hŇ mĲĎ CdŇ yd¿ĄŇ rĘyĲŁ =lJĎ âlę wĘÇ
18 HyĎę ëŇ rąĄbĎÅ nĘ ű CnxĘ nąČ’Ğ wĲČ

MlĎę o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ ê¿Ď ‘ČmĲĄ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

zTq hoĳĎhyĘ ű ‘m¿Č SĘ yĂ=yJĲĂ yêĂ bĘŇ hČ ’Ď Æ
: ynĲĎ CnxĞêĲČ ylĂę oqÇ=tŇ ’Ć

2 ylĳĂ onă zĘ’Ď hŇ FăĎ hĂ =yJĲĂ
: ’rĲĎqĘ ’Ć ym¿Č yĎbĘŇ C

3 tŇ wĆmĎę =ylĄ bĘŇ xĆ ű ynĂ CpąŇ pĎŇ ’Ğ
ynĂ C’ĳ YĎ mĘ lo’ă SĘ yrăĄYĎ mĘ C

: ’YĲĎ mĘ ’Ć NogăŇ yĎwĘ hŇ r¡ĎYĎ
4 ’rĳĎqĘ ’Ć ho¿ĎhyĘ=MSĲĄ bĘŇ C

: ySĲĂ pĘŇ nČ hŇ T¿Ď QĘ mČ hoĎęhyĘÇ hŇ e¿Ďř’Ď
5 qyDĳĂYČ wĘ hoăĎhyĘ NCeăxČ

: MxĲĄ rČmĘ CnyhăĄŁl’Ň w¡Ą
6 hoĳĎhyĘ MyăĂ’Ň tĎŇ jĘ rmăĄ SŁ

: ‘Č ySĲĂ ohyĘ ylăĂ wĘ ytĂę oQDČÇ
7 ykĂŇ yĘxĳĎCnmĘ lĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ ybăĂŇ CS

: ykĂŇ yĘlĲĎ ‘Ď lm¿Č GĎ hoĎęhyĘÇ=yJĲĂ
8 tŇ wĆU¿ĎmĂň ySĂę pĘŇ nČ êĎYĘ Q¿Č xĂ yJąĂ

hŇ ‘ĳĎmĘ DĂ=NmĂ yn¿Ăy‘Ą=tŇ ’Ć
: yxĂ DĲĆmĂ yl¿Ă gĘŇrČ=tŇ ’Ć

9 hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ëŇ QĄ hČ tĘŇ ’Ć Æ
: MyIĲĂxČ hĲČ tŇ oYę rĘ’Č BĘ Ç

10 rBĳĄdČŇ ’Ğ yJăĂ yêĂ nĘ mČ ’ĹhĲĆ Æ
: dŇ ’ĲŁ mĘ ytĂŇ yn¿Ă‘Ď ynĂę ’Ğ Ç

yn’
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yzĳĂpĘŇ xĎ bĘŇ yêĂ rĘmăČ’Ď ynĂ ’Ğ Æ 11

: bŇ zĲĄJŁ Md¿ĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĲĎ
hoĳĎhylĲČ bŇ yS¿Ă ’Ď =hŇ mĲĎ 12

: ylĲĎ ‘Ď yhĂ ol¿ CmgĘŇêČ =lJĲĎ
’vĳĎ ’Ć tŇ o‘¿ CSyĘ=soJ 13

: ’rĲĎqĘ ’Ć hoăĎhyĘ MS¡Ą bĘŇ C
MQĳĄ SČ ’Ğ hoăĎhylĲČ yrČdĎŇ nĘ Æ 14

: oUĲ ‘Č=lkĎŇ lĘ ’eĎę Ç=hŇ dĎŇ gĘŇ nĆ
hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rqĎ yĎÆ 15

: wydĲĎŇ ysĂ xĞlĲČ hŇ tĎŇ wĘUĎę hČ Ç
ìŇ D¿ĆbĘŇ ‘Čň ynÀĂ’Ğ=yJĲĂ ÈhoĎhyĘ hŇ eăĎ’¿Ď 16

ìŇ tĳĆŇ mĎ ’Ğ=NBĆ ìŇ DĘbĘŇ ‘Č Æ ynăĂ’ĲĞ
: yrĲĎsĄ omĲ lĘ êĎxĘ êČę jĂ Ç

hŇ dĳĎŇ oê xbČŇ zăĆ xBČ zĘ’Ć Æ=ìŇ lĲĘ 17

: ’rĲĎqĘ ’Ć hoăĎhyĘ MS¡Ą bĘŇ C
MQĳĄ SČ ’Ğ hoăĎhylĲČ yrČdĎŇ nĘ Æ 18

: oUĲ ‘Č=lkĎŇ lĘ ’eĎę Ç=hŇ dĎŇ gĘŇ nĆ
hoĎęhyĘ tŇ yBąĄ ű tŇ orąYĘ xČ BĘ 19

MĂlĎęSĎ CryĲĘ ykĂŇ kąĄŇ otÅBĲĘ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

MyĳĂoG=lJĎ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć Clă lĘ hĲČ zyq

: MyUĲĂ ’ĚhĲĎ =lJĎ ChCxę BĘ SČ Ç
oDę sĘ xČ ű CnylĄÄ‘Ď rbąČŇ gĎÅ yJ¿Ă 2

MlĎę o‘lĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ mĆ ’ĹwĲĆ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

bŇ oTĳ =yJĂ hoăĎhylĲČ CdăŇ oh xyq
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’n¿Ď=rmČ ’Ň yĲŁ 2

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
’n=wrm’y
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3 NrĳŁ hĞ’ĲČ =tŇ ybĲĄŇ ’n¿Ď=CrmĘ ’Ň yĲŁ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

4 hoĳĎhyĘ y’ăĄrĘyĂ ’nĎ Æ=CrmĘ ’Ň yĲŁ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

5 HIĳĎ ytĂŇ ’Ň răĎqĎ rY¿Č UĄ hČ Æ=NmĂ
: HyĲĎ bŇ xăĎ rĘUĆ bČŇ ynĂ n¡Ď‘Ď

6 ’rĳĎy’Ă âlă ylĂ Æ hoăĎhyĘ
: MdĲĎŇ ’Ď ylăĂ hŇ W¡Ć ‘ĞIĲČ=hŇ mČ

7 yrĳĎzĘ‘ÄŁ BĘ ylĂ Æ hoăĎhyĘ
: y’ĲĎ nĘŁWĲ bĘŇ hŇ ’¿Ć rĘ’Ć ynĂę ’Ğ wĲČÇ

8 hoĳĎhyBĲČ tŇ os¿ xĞlĲČ bŇ oTę
: MdĲĎŇ ’Ď BĲĎ xČ TęŁ BĘ mĂ Ç

9 hoĳĎhyBĲČ tŇ os¿ xĞlĲČ bŇ oTę
: MybĲĂŇ ydĂŇ nĘ BĂ xČ TęŁ BĘ mĂ Ç

10 ynĂ CbĳŇ bĎŇ sĘ My¿ĂoG=lJĎ
: MlĲČ ymĂ ’Ğ yJăĂ hoĎęhyĘÇ MS¿Ą BĘ

11 ynĂ CbĳŇ bĎŇ sĘ =MgČŇ ynĂ CB¿ sČ
: MlĲČ ymĂ ’Ğ yJăĂ hoĎęhyĘÇ MS¿Ą BĘ

12 MyrĂę obŇ dĘŇ kĂŇ ynĂ CBą sČ
MyYĳĂoq S’ăĄ JĘ CkŇ ‘ĞDŁ Æ

: MlĲČ ymĂ ’Ğ yJăĂ hoĎęhyĘÇ MS¿Ą BĘ
13 ljĳŁ nĘ lĂ ynĂ tăČŇ yxĂ dĘŇ hŇ xăŁ DČ

: ynĂ rĲĎzĎ‘Ğ hoăĎhyw¡Č
14 HyĳĎ tŇ răĎmĘ zĂwĘ yEăĂ‘Ď

: hŇ ‘ĲĎCSylĲĂ ylĂę Ç=yhĂ yĘwĲČ
15 MyqĳĂyDĂYČ yl¿Ą hĽ’ĲĎ BĘ hŇ ‘Ďę CSywĲĂ hŇ eĎŋrĂ ű loqą

: lyĂxĲĎ hŇ WĎ ‘ăŁ hoĎęhyĘÇ Nym¿Ă yĘ
16 hŇ mĳĎ mĄ orĲ hoĎhyĘÆ NymăĂ yĘ

: lyĂxĲĎ hŇ WĎ ‘ăŁ hoĎęhyĘÇ Nym¿Ă yĘ
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hŇ yĳĆxĘ ’ĲĆ =yJĂ tŇ Cm¿ ’Ď =âlĲ 17

: HyĲĎ yW¿Ą ‘ĞmĲČ rjĄę sČ ’Ğ wĲČÇ
HIĳĎ yeĂ răČiĘ yĂ riăŁ yČ 18

: ynĂ nĲĎtĎŇ nĘ âlă tŇ wĆUĎę lČ wĘÇ
qdĆŇ YĳĆ=yrĄ‘ĞSĲČ yl¿Ă =CxtĘŇ jĂ 19

: HyĲĎ hŇ d¿ĆŇ o’ MbĎ Ç=’bŇŁ ’ĲĎ
hoĳĎhylĲČ r‘Čè¿Č hČ =hŇ zĲĆ 20

: obĲŇ C’b¿ŇŁ yĎ MyqĂę yDĂYČ Ç
ynĂ tĳĎŇ ynĂ ‘Ğ yJăĂ ìŇ dĘŇ o’Ĳ Æ 21

: hŇ ‘ĲĎCSylĲĂ ylĂę Ç=yhĂ êĘ wČ
MynĳĂoBhČ Csă ’ĞmĲĎ NbĆŇ ’Ć Æ 22

: hŇ eĲĎjĂ S’Ň răŁ lĘ hŇ tĎę yĘhĲĎ Ç
tŇ ’Ň EĳŁ hŇ tĎŇ yĘhăĎ hoĎhyĘÆ tŇ ’ăĄ mĄ 23

: CnynĲĄy‘ĄBĘ tŇ ’Ň lăĎ pĘŇ nĂ ’yh¡Ă
hoĳĎhyĘ hŇ WăĎ ‘Ď MoIhČ Æ=hŇ zĆ 24

: obĲŇ hŇ xăĎ mĘ WĘ nĂ wĘ hŇ lĎ yg¡ĂŇ nĎ
’eĳĎ hŇ ‘¿ĎySĂÅ ohĲ hoĎhyĘÆ ’eăĎ’ĲĎ 25

: ’eĲĎ hŇ x¿Ď ylĂÅYĘ hČ hoĎęhyĘÇ ’e¿Ď’ĲĎ
hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ ’BĎ hČ Æ ëŇ CrăBĎ 26

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿ĄmĂ MkĆę CnkĘŇ rĲČBĄ Ç
Cnl¿Ď r’Ć IÀĎwČ ÈhoĎhyĘ ű l’ąĄ 27

MytĳĂŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ gŇx¿Č =CrsĘ ’Ă
: xČ BĲĄ zĘUĂ hČ tŇ onę rĘqČ Ç=dŇ ‘Č

OĎ dĳĆŇ o’wĘ hŇ êăĎ’Č ylăĂ ’Ą 28

: OĎ mĲĆ mĘ orĲ’Ğ yhČę Łl’ĹÇ
bŇ oTĳ =yJĂ hoăĎhylĲČ CdăŇ oh 29

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

ëŇ rĆdĳĎŇ =ymĄ ymĲĂ tĘŇ yr¿ĄSĘ ’Č Tyq
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: hoĲĎhyĘ tŇ r¿ČotŇ BĘ MykĂę lĘ hĲŁ hČ Ç
2 wytĎę dŇŁ ‘ĲĄ yr¿ĄYĘ nĲŁ yrĄSĘ ’Č Æ

: ChCSĲ rĘdĘŇ yĂ bŇ l¿Ą =lkĎŇ BĘ
3 hŇ lĳĎ wĘ‘Č Clă ‘ĞpĲĎŇ =âl PŇ ’Č Æ

: CkŇ lĲĎ hĎ wyk¿ĎŇ rĎdĘŇ BĂ
4 ìŇ ydĆę uĚpĂŇ hŇ tĎŇ yC¿ĂYĂ hŇ êĎ’Č Æ

: dŇ ’ĲŁ mĘ rm¿Ł SĘ lĂ
5 ykĎę rĎdĘŇ CnJ¿Ł yĂ ylČ xĞ’ĲČ Æ

: ìŇ yuĲĆxĚ rm¿Ł SĘ lĂ
6 SobĳŇ ’Ą =âlĲ z’¿Ď

: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =l’Ć yTĂę yBĂ hČ BĘ Ç
7 bŇ bĳĎŇ lĄ rSĆ yăŁ BĘ ìŇ dĘŇ o’Ĳ Æ

: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ yT¿Ą jĘ SĘ mĂ ydĂę mĘ lĎ BĘ Ç
8 rmĳŁ SĘ ’Ć ìŇ yu¿ĆxĚ =tŇ ’Ć

: dŇ ’ĲŁ mĘ =dŇ ‘Č ynĂ b¿ĄŇ zĘ‘ČêĲČ =l’ĲČ

9 oxĳ rĘ’Ď =tŇ ’Ć r‘ČeČ Æ=hŇ JĆ zČyĘ hŇ UăĆ BČ
: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ JĂ rmęŁ SĘ lĂ Ç

10 ìŇ yêĳĂ SĘ rČdĘŇ yB¿Ă lĂ =lkĎŇ BĘ
: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ UĂ mĂ ynĂ GĄęSĘ êČ Ç=l’Č

11 ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă yêĂ nĘ păČŇ YĎ yBĂ lĂ BĘ Æ
: ëŇ lĲĎ =’TĎ xĹ’ĲĆ âlă N‘ČmČę lĘ Ç

12 hoĎęhyĘ hŇ ê¿Ď’Č ëŇ Cr¡BĎ
: ìŇ yuĲĆxĚ ynĂ d¿ĄŇ UĘ lČ

13 yêĂ rĘjĳČsĂ yt¿ČŇ pĎŇ WĘ BĂ
: ìŇ ypĲĂŇ =yTĄ jĘ SĘ mĂ lJęŁ Ç

14 yêĂ WĘ WČę ìŇ yt¿ĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ ëŇ rĆd¡ĆŇ BĘ
: NohĲ =lJĎ l‘ăČJĘ

15 hŇ xĎ yWĳĂ ’Ď ìŇ yd¿ĆŇ uĚpĂŇ BĘ
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: ìŇ ytĲĆŇ xŁ rĘ’ĲŁ hŇ TĎ yBĂę ’Č wĘÇ
‘SĳĎ ‘ĞêĲČSĘ ’ĲĆ ìŇ yt¿ĆŇ uŁ xĚBĘ 16

: ìŇ rĲĆbĎŇ DĘ xJăČ SĘ ’Ć âlÆ

hŇ yĆęxĘ ’ĲĆ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č=l‘ĲČ lm¡Ł GĘ 17

: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ hŇ r¿ĎmĘ SĘ ’Ć wĘ
hŇ TĎ yBĳĂ ’Č wĘ yn¿Čy‘Ą=lGČ 18

: ìŇ tĲĆŇ rĎoêmĂ tŇ o’ę lĎ pĘŇ nĂ Ç
ZrĆ’ĳĎbĎŇ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rGăĄ 19

: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ yeĂ UĆę mĂ Ç rê¿ĄsĘ êČ =l’Č
hŇ bĳĎŇ ’ĞtĲČŇ lĘ ySăĂ pĘŇ nČ hŇ săĎ rĘGĲĎ 20

: tŇ ‘ĲĄ=lkĎŇ bĘŇ ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ mĂ =l’ĲĆ
MyrĳĂCr’Ğ MydăĂŇ zĄ êĎrĘ‘ČGĎ Æ 21

: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ UĂ mĂ MygĂŇèŁ hČ Ç
zCbĳŇ wĎ hŇ jăĎ rĘxĆ ylČ ‘ĎmĲĄ Æ lGăČ 22

: yêĂ rĘYĲĎ nĎ ìŇ ytăĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ yJ¡Ă
CrBĳĎdĘŇ nĂ yBăĂ MyrĂWĎ Æ CbăŇ SĘ yĲĎ MGąČ 23

: ìŇ yuĲĆxĚBĘ xČ yW¿Ă yĎ ìę DĘbĘŇ ‘Č Ç
y‘Ďę SĚ ‘ĞSĲČ ìŇ ytĆŇ dŇŁ ‘ĲĄÆ=MGĲČ 24

: ytĲĂŇ YĎ ‘Ğ yS¿Ą nĘ ’Č

ySĳĂ pĘŇ nČ rpăĎŇ ‘ĎlĲĆ hŇ qăĎbĘŇ DĲĎ 25

: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ JĂ ynĂ IĄęxČ Ç
ynĂ nĄę ‘ĞêĲČ wČĲ yêĂ rĘjČ sĂ Æ ykăČŇ rĎDĘ 26

: ìŇ yuĲĆxĚ ynĂ d¿ĄŇ UĘ lČ
ynĂ nĳĄybĂŇ hĞ ìŇ yd¿ĆŇ CujĂ =ëŇ rĆDĲĆ 27

: ìŇ ytĲĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ BĘ hŇ xĎ yWĂę ’Ď wĘÇ
hŇ gĳĎŇ CêmĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ păĎŇ lĘ DĲĎ 28

: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ JĂ ynĂ mĄę IĘqČ Ç
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29 yeĂ UĳĆ mĂ rsăĄ hĎ rqĆSĆ Æ=ëŇ rĆDĲĆ
: ynĂ eĲĄxĎ ì¿Ň tĘŇ rĎotĲŇ wĲĘ

30 yêĂ rĘxĳĎbĎŇ hŇ n¿Ď Cm’Ĺ=ëŇ rĆDĲĆ
: ytĂŇ yCĲĂSĂ ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ mĂ

31 ìŇ ytĳĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄbĘŇ yêĂ qĘ b¿ČŇ DĎ
: ynĂ SĲĄ ybĂŇ êĘ =l’Č hoĎęhyĘÇ

32 ZCrĳ’Ď ìŇ yt¿ĆŇ wŁ YĘ mĂ =ëŇ rĆDĲĆ
: yBĲĂ lĂ bŇ yxăĂ rĘtČŇ yJ¡Ă

33 ìŇ yuĆę xĚ ëŇ rĆD¿Ć hoĎhyĘÆ ynĂ răĄoh
: bŇ qĆ‘ĲĄ hŇ eĎr¿Ć~Ę ’Ć wĘ

34 ìŇ tĆę rĎotĲŇ hŇ r¿Ď~Ę ’Ć wĘ ynĂ nĄybĂŇ hĞ Æ
: bŇ lĲĄ =lkĎŇ bĘŇ hŇ eĎr¿ĆmĘ SĘ ’Ć wĘ

35 ìŇ ytĳĆŇ wŁ YĘ mĂ bŇ ytăĂŇ nĘ BĂ ynĂ kĄŇ yrĂdĘŇ hČ Æ
: yêĂ YĘ pĲĎŇ xĎ ob¿Ň =yJĂ

36 ìŇ ytĆę wŁ dĘŇ ‘ĲĄ=l’Ć yBĂ lĂ Æ=ThČ
: ‘YČ BĲĎ =l’Ć l’ăČ wĘ

37 ’wĘSĳĎ tŇ o’ă rĘmĲĄ ynČ y‘ĄÆ rbăĄŇ ‘ĞhĲČ
: ynĂ IĲĄxČ ìŇ k¿ĆŇ rĎdĘŇ BĂ

38 ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă ìŇ DĘbĘŇ ‘ČlĘ Æ MqăĄhĎ
: ìŇ tĲĆŇ ’Ď rĘyĂlĘ rSĆę ’Ğ Ç

39 yêĂ rĘgĳŇŁ yĎ rSăĆ ’Ğ ytĂŇ jĎ rĘxĆ Æ rbăĄŇ ‘ĞhĲČ
: MybĲĂŇ oT ìŇ yTăĆ jĎ SĘ mĂ yJ¡Ă

40 ìŇ ydĳĆŇ uĚpĂŇ lĘ yêĂ bĘŇ ’ăČ êĎ hŇ eĄhĂ Æ
: ynĂ IĲĄxČ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ BĘ

41 hoĳĎhyĘ ìŇ dăĆŇ sĎ xĞ ynĂ ’ăĚbŇŁ ywĲĂ
: ìŇ tĲĆŇ rĎmĘ ’Ă JĘ ìę tĘŇ ‘Ď CSĲ êĘ Ç

42 rbĳĎŇ dĎŇ ypăĂŇ rĘxĲŁ hŇ năĆ‘Ĺ’ĲĆ wĘ
ytxTb=yk
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: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ BĂ yêĂ xĘ TČ bĎ Ç=yJĲĂ
dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č tŇ măĆ ’Ĺ=rbČŇ dĘŇ yjăĂ mĂ l~Ąŋ êČ =l’Č wĲĘ 43

: yêĂ lĘ xĲĎ yĂ ìŇ TăĆ jĎ SĘ mĂ lĘ yJ¡Ă
dŇ ymĂę tĎŇ ì¿Ň tĘŇ rĎotĲŇ hŇ r¡ĎmĘ SĘ ’Ć wĘ 44

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ
hŇ bĳĎŇ xĎ rĘbĲĎŇ hŇ k¿ĎŇ QĘ hČ tĘŇ ’Ć wĘ 45

: yêĂ SĘ rĲĎdĎŇ ìŇ ydăĆŇ uĚpĂŇ yJ¡Ă
MykĂę lĎ mĘ dŇ gĆŇ n¿Ć ìŇ ytĆŇ dŇŁ ‘ĲĄbĘŇ Æ hŇ răĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ 46

: SobĲŇ ’Ą âlă wĘ
ìŇ ytĆę wŁ YĘ mĂ BĘ ‘S¿Č ‘ĞêĲČSĘ ’Ć wĘ 47

: yêĂ bĘŇ hĲĎ ’Ď rSăĆ ’Ğ
yêĂ bĘŇ hĎę ’Ď rS¿Ć ’Ğ ìŇ ytĆŇ wŁ YĘ mĂ Æ=l’ĲĆ yjČę kČŇ =’vĲĎ ’Ć wĘ 48

: ìŇ yuĲĆxĚbĘŇ hŇ xĎ yW¿Ă ’Ď wĘ

ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ rb¿ĎŇ DĎ=rkŇŁ zĘ 49

: ynĂ êĲĎ lĘ xČ yĲĂ rSăĆ ’Ğ l‘Čę Ç
yyĳĂnĘ ‘ĎbĘŇ ytăĂŇ mĎ xĎ nĲĆ tŇ ’Ň zăŁ 50

: ynĂ tĘŇ IĲĎxĂ ìăŇ tĘŇ rĲĎmĘ ’Ă yJ¡Ă
dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č ynĂ YăĚ ylĂ hĹ MydĂŇ zĄÆ 51

: ytĂŇ yTĲĂ nĎ âlă ìę tĘŇ rĲĎoêmĂ Ç
hoĎęhyĘ ű Ml¿Ď o‘mĲĄ ìŇ yT¡Ć jĎ SĘ mĂ yêĂ rĘkąČŇ zĎÅ 52

: MxĲĎ nĆtĘŇ ’Ć wĲĎ
My‘ĳĂSĎ rĘmĲĄ ynĂ tĘŇ zČxĎ ’Ğ Æ hŇ păĎŇ ‘ĎlĘ zČ 53

: ìŇ tĲĆŇ rĎoêĲ ybĄę zĘ‘ĲŁ Ç
ìŇ yuĆę xĚ yl¿Ă =CyhĲĎ tŇ ormĂ zĘ Æ 54

: yrĲĎCgŇmĘ tŇ ybăĄŇ BĘ
hoĳĎhyĘ ìăŇ mĘ SĂ hŇ lĎ yĘQăČ bČŇ yêĂ rĘkąČŇ zĎÅ 55

: ìŇ tĲĆŇ rĎoêĲ hŇ rĎę mĘ SĘ ’Ć wĲĎÇ
yQĳĂ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ tŇ ’Ň z¿Ł 56

yk
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: yêĂ rĘYĲĎ nĎ ìŇ ydăĆŇ uĚpĂŇ yJ¡Ă

57 ho¿ĎhyĘ yq¡ĂlĘ xĆ
: ìŇ yrĲĆbĎŇ DĘ rm¿Ł SĘ lĂ yêĂ rĘmČę ’Ď

58 bŇ lĳĄ =lkĎŇ bĘŇ ìŇ ynăĆpĎŇ ytĂŇ yQăĂ xĂ
: ìŇ tĲĆŇ rĎmĘ ’Ă JĘ ynĂ eĄę xĎ Ç

59 ykĳĎŇ rĎdĘŇ yêĂ bĘŇ è¿Č xĂ
: ìŇ ytĲĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ=l’Ć ylČę gĘŇrČÇ hŇ bĎŇ yS¿Ă ’Ď wĲĎ

60 yêĂ hĘ mĳĎ hĘ mČ tĘŇ hĲĂ âlă wĘ yêĂ SĘ xČ Æ
: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ rmęŁ SĘ lĂ Ç

61 ynĂ dĳĚŇ CĘ‘Ă My‘ăĂSĎ rĘ ylăĄ bĘŇ xĆ
: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìę tĘŇ rĎoêĲ Ç

62 ëŇ ĳĎl tŇ odăŇ ohlĘ MCq’Ď Æ hŇ lĎ yĘlČę =tŇ oYĲ xĞ
: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ yT¿Ą jĘ SĘ mĂ l‘Čę Ç

63 ìŇ C’ĳ rĄyĘ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ lĘ ynĂ ’Ď Æ rbăĄŇ xĎ
: ìŇ ydĲĆŇ CujĂ yrĄę mĘ SĲŁ lĘ CÇ

64 ZrĆ’Ďę hĎ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ hoĎhyĘÆ ìăŇ DĘsĘ xČ
: ynĂ dĲĄŇ UĘ lČ ìŇ yu¿ĆxĚ

65 ìĳŇ DĘbĘŇ ‘Č=M‘ĲĂ tĎŇ yWăĂ ‘Ď bŇ oTÆ
: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ JĂ hoĎęhyĘÇ

66 ynĂ dĳĄŇ UĘ lČ tŇ ‘ČdăČŇ wĎ M‘ČTăČ bŇ CTą
: yêĂ nĘ mĲĎ ’ĹhĲĆ ìŇ ytăĆŇ wŁ YĘ mĂ bĘŇ yJ¡Ă

67 gŇgĳĄŇSŁ ynăĂ’Ğ hŇ nĆ‘Ĺ’ĲĆ Æ MrĆTăĆ
: yêĂ rĘmĲĎ SĎ ì¿Ň tĘŇ rĎmĘ ’Ă hŇ êĎę ‘Č wĘÇ

68 bŇ yTĂę mĄ C hŇ ê¿Ď’Č =bŇ oTĲ
: ìŇ yuĲĆxĚ ynĂ d¿ĄŇ UĘ lČ

69 MydĳĂŇ zĄ rqĆSăĆ ylăČ ‘Ď ClŋpĘŇ TĲĎ
: ìŇ ydĲĆŇ CujĂ r~ŋŁ ’Ĺ ű bŇ ląĄ =lkĎŇ BĘ ynĂę ’Ğ Ç
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MBĳĎ lĂ bŇ lĆ xăĄ JČ SpăČŇ TĎ 70

: yêĂ ‘Ę SĲĎ ‘ĞSĲĂ ì¿Ň tĘŇ rĎoê ynĂę ’Ğ Ç
ytĂŇ yeĳĄ‘Ě=ykĲĂŇ yl¿Ă =bŇ oTĲ 71

: ìŇ yuĲĆxĚ dŇ m¿Č lĘ ’Ć N‘ČmČę lĘ Ç
sŘ18 ìŇ yjĳĂ =tŇ rČotĲŇ yl¿Ă =bŇ oTĲ 72

: PŇ sĆ kĲĎŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ ypĄę lĘ ’Č mĲĄ Ç

ynĂ CnĳnĘ okĲŇ yĘwĲČ ynĂ CW‘Ď Æ ìŇ ydăĆŇ yĎ 73

: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ hŇ d¿ĎŇ mĘ lĘ ’Ć wĘ ynĂ nĄę ybĂŇ hĞ Ç
CxmĳĎ WĘ yĂwĘ ynĂ C’ă rĘyĂ ìŇ y’Ć rĄyĘÆ 74

: yêĂ lĘ xĲĎ yĂ ìăŇ rĘbĲĎŇ dĘŇ lĂ yJ¡Ă
ìŇ yTĳĆjĎ SĘ mĂ qdĆŇ YăĆ=yJĂ hoĎhyĘÆ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ 75

: ynĂ tĲĎŇ yeĂ ‘Ă hŇ nĎę Cm’ĹwĲĆÇ
ynĂ mĳĄ xĞ nĲČlĘ ìăŇ DĘsĘ xČ ’năĎ=yhĂ yĘ 76

: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘ČlĘ ì¿Ň tĘŇ rĎmĘ ’Ă JĘ
hŇ yĳĆxĘ ’ĲĆ wĘ ìŇ ymăĆ xĞrĲČ ynĂ C’ă bŇŁ yĘ 77

: y‘ĲĎSĚ ‘ĞSĲČ ìę tĘŇ rĲĎotÇ=yJĲĂ
ynĂ CtĳŇ CĘ‘Ă rqĆSăĆ =yJĂ MydĂŇ zĄÆ CSbăŇŁ yĄ 78

: ìŇ ydĲĆŇ CupĂŇ BĘ xČ yW¿Ă ’Ď ynĂę ’Ğ Ç
ìŇ y’ĳĆrĄyĘ ylăĂ CbŇ CSă yĎ 79

: ìŇ ytĲĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ w‘ę dyĲwÇ
ìŇ yuĳĆxĚBĘ MymăĂ tĎŇ yBăĂ lĂ =yhĲĂ yĘ 80

: SobĲŇ ’Ą âlă N‘ČmČę lĘ Ç

ySĳĂ pĘŇ nČ ìăŇ tĘŇ ‘ĲĎCStĘŇ lĂ hŇ tăĎŇ lĘ JĲĎ 81

: yêĂ lĘ xĲĎ yĂ ì¿Ň rĘbĲĎŇ dĘŇ lĂ
ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă lĘ ynČ y‘ĄÆ Clă JĎ 82

: ynĂ mĲĄ xĞ nĲČêĲĘ yt¿ČŇ mĎ rmęŁ ’Ň lĄ Ç
roTĳ yqĂ BĘ dŇ ’Ň năŁ JĘ ytĂŇ yyĂhĎ Æ=yJĲĂ 83
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: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìŇ yuĆę xĚ Ç
84 ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=ymĲĄ yĘ hŇ U¿Ď JČ

: TjĲĎ SĘ mĂ ypăČŇ dĘŇ rĲŁ bĘŇ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ ytČŋ mĎ
85 tŇ oxĳ ySĂ MydăĂŇ zĄ ylăĂ =CrJĲĎ

: ìŇ tĲĆŇ rĎotĲŇ kĘŇ âlă rSĆę ’Ğ Ç
86 hŇ nĳĎ Cm’Ĺ ìŇ yt¿ĆŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ

: ynĂ rĲĄzĘ‘Ď ynĂ CpăŇ dĎŇ rĘ rqĆS¡Ć
87 ZrĆ’ĳĎbĎŇ ynĂ CQă JĂ T‘ČmĘ JĂ Æ

: ìŇ ydĲĆŇ wuĚpĂŇ yêĂ bĘŇ z¿Č‘Ď=âlĲ ynĂę ’Ğ wĲČÇ
88 ynĂ IĳĄxČ ì¿Ň DĘsĘ xČ JĘ

: ìŇ yjĲĂ tŇ Cd¿Ň ‘Ą hŇ rĎę mĘ SĘ ’Ć wĘÇ

89 hoĳĎhyĘ Ml¿Ď o‘lĘ
: MyĂmĲĎ èĎ BČ bŇ ~¿Ď nĂ ìę rĘbĲĎŇ DĘÇ

90 ìŇ tĳĆŇ nĎ CmĲ ’Ĺ rdŇŁ wĎÆ rdăŇŁ lĘ
: dŇ mĲŁ ‘ĞêĲČ wĲČ ZrĆ’Ćę Ç êĎ nĘ n¿ČoJ

91 MoIĳhČ CdăŇ mĘ ‘ĲĎ ìŇ yTĆ jĎ SĘ mĂ lĲĘ Æ
: ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ lJăŁ hČ yJ¡Ă

92 y‘ĳĎSĚ ‘ĞSĲČ ìŇ tĘŇ rĲĎotŇ Æ ylăĄ Cl
: yyĲĂnĘ ‘ĎbĘŇ yêĂ dĘŇ b¿ČŇ ’Ď z’Ďę Ç

93 ìŇ ydĳĆŇ CujĂ xJăČ SĘ ’Ć =âlĲ MlĎ o‘lĘ Æ
: ynĂ tĲĎŇ yIĂxĂ MbĎę Ç yJ¿Ă

94 ynĂ ‘ĳĄySĂ ohĲ ynĂ ’Ğ Æ=ìŇ lĲĘ
: yêĂ SĘ rĲĎdĎŇ ìŇ ydăĆŇ CupĂŇ yJ¡Ă

95 ynĂ dĳĄŇ BĘ ’Č lĘ My‘ăĂSĎ rĘ CCăqĂ yląĂ
: NnĲĎ oBtĘŇ ’Ć ìŇ ytĆę dŇŁ ‘ĲĄÇ

96 ZqĳĄ ytĂŇ y’ăĂ rĎ hŇ lĎ kĘŇ êĂ Æ lkĎŇ lĲĘ
: dŇ ’ĲŁ mĘ ìăŇ tĘŇ wĲĎYĘ mĂ hŇ b¡ĎŇ xĎ rĘ

ytbh’=hm
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ìŇ tĳĆŇ rĎotĲŇ yêĂ bĘŇ h¿Č ’Ď =hŇ mĲĎ 97

: ytĲĂŇ xĎ yWĲĂ ’yhăĂ MoIęhČ Ç=lJĎ
ìŇ tĳĆŇ wŁ YĘ mĂ ynĂ măĄ JĘ xČ êĘ ybČŇ yĘ’ăŁ mĄ Æ 98

: ylĲĂ =’yhĂ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
yêĂ lĘ JĳČ WĘ hĂ yd¿ČŇ UĘ lČ mĘ =lJĎ mĂ 99

: ylĲĂŇ hŇ xĎ yWăĂ ìŇ ytĆę wŁ dĘŇ ‘ĲĄÇ yJ¿Ă
NnĳĎoBtĘŇ ’Ć Myn¿ĂqĄ EĘmĂ 100

: yêĂ rĘYĲĎ nĎ ìŇ ydăĆŇ CupĂŇ yJ¡Ă
ylĳĎ gĘŇrČ ytĂŇ ’Ň lăĂ JĎ ‘rĎÆ xrČ’ăŁ =lJĎ mĂ 101

: ìŇ rĲĆbĎŇ DĘ rm¿Ł SĘ ’Ć N‘ČmČę lĘ Ç
yêĂ rĘsĳĎ=âl ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ UĂ mĂ 102

: ynĂ tĲĎŇ rĄohĲ hŇ êĎę ’Č Ç=yJĲĂ
ìŇ tĆę rĎmĘ ’Ă yJĂ xĂ lĘ Æ CYă lĘ mĘ eĂ =hŇ mČ 103

: ypĲĂŇ lĘ Sb¿ČŇ DĘmĂ
NnĳĎoBtĘŇ ’Ć ìŇ yd¿ĆŇ CujĂ mĂ 104

: rqĆSĲĎ xrČ’ŋŁ =lJĎ ű ytĂŇ ’Ň nąĄWĎ NJĄę Ç=l‘Č

ìŇ rĳĆbĎŇ dĘŇ yl¿Ă gĘŇrČlĘ =rnĲĄ 105

: ytĲĂŇ bĎŇ ytĂŇ nĘ lĂ ro’ę wĘÇ
hŇ mĎ IĳĄqČ ’Ğ wĲĎ yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ nĂ 106

: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ yT¿Ą jĘ SĘ mĂ rmęŁ SĘ lĂ Ç
dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č ytĂŇ yn¿Ą‘ĞnĲČ 107

: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ kĂŇ ynĂ I¿ĄxČ hoĎęhyĘÇ
hoĳĎhyĘ ’năĎ=hŇ YĄrĘ yjĂ Æ tŇ obăŇ dĘŇ nĂ 108

: ynĂ dĲĄŇ UĘ lČ ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ mĂ C
dŇ ymĳĂ tĎŇ yjăĂ kČŇ bĘŇ ySăĂ pĘŇ nČ 109

: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìę tĘŇ rĎotĲŇ wĘÇ
ylĳĂ xjăČ My‘ăĂSĎ rĘ CnŋtĘŇ nĲĎ 110

: ytĂŇ y‘ĲĂtĎŇ âlă ìŇ ydĆę CujĂ mĂ CÇ
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111 MlĳĎ o‘lĘ ìŇ ytăĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ yêĂ lĘ xăČ nĎ
: hŇ UĎ hĲĄ yBăĂ lĂ NoW¡ WĘ =yJĲĂ

112 ìŇ yuĆę xĚ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ yBĂ lĂ Æ ytĂŇ yTăĂ nĎ
: bŇ qĆ‘ĲĄ Ml¿Ď o‘lĘ

113 ytĂŇ ’Ň nĳĄWĎ Myp¿ĂŇ ‘ĞsĲĄ
: yêĂ bĘŇ hĲĎ ’Ď ì¿Ň tĘŇ rĲĎotŇ wĲĘ

114 hŇ êĎ’ĳĎ yeăĂgĂŇmĲĎ C yrăĂtĘŇ sĂ
: yêĂ lĘ xĲĎ yĂ ì¿Ň rĘbĲĎŇ dĘŇ lĂ

115 My‘ĳĂrĄmĘ yeĂ U¿Ć mĂ =CrCsĲ
: yhĲĎ Łl’Ĺ tŇ w¿Ł YĘ mĂ hŇ rĎę ~Ę ’Ć wĘÇ

116 hŇ yĳĆxĘ ’ĲĆ wĘ ìăŇ tĘŇ rĎmĘ ’Ă kĘŇ ynĂ kăĄŇ mĘ sĎ
: yrĲĂbĘŇ vĂ mĂ ynĂ SĄę ybĂŇ êĘ Ç=l’Č wĘ

117 hŇ ‘ĎSĳĄ CĎ’Ă wĘ ynĂ d¿ĄŇ ‘ĎsĘ
: dŇ ymĲĂ tĎŇ ìŇ yuăĆxĚbĘŇ hŇ ‘¡ĎSĘ ’Ć wĘ

118 ìŇ yuĳĆxĚmĲĄ MygăĂŇ oS=lJĎ tĎŇ ylĂ sĎ Æ
: MtĲĎŇ ymĂ rĘêČ rqĆSĆę Ç=yJĂ

119 ZrĆ’ĳĎ=y‘ĄSĘ rĂ=lkĎŇ êĎB¿Č SĘ hĂ MygĂę sĂ
: ìŇ ytĲĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ yêĂ bĘŇ h¿Č ’Ď NkĄę lĎ Ç

120 yrĳĂWĎ bĘŇ ìăŇ DĘxĘ jČ mĂ rmăČ sĎ
: ytĂŇ ’Ň rĲĄyĎ ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ UĂ mĂ C

121 qdĆŇ YĳĆwĎ TjăĎ SĘ mĂ ytĂŇ yWĂ ‘Ď Æ
: yqĲĎSĘ ‘ĲŁ lĘ ynĂ xĄę yeĂ êČ Ç=lBČ

122 bŇ oTĳ lĘ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č bŇ răŁ ‘Ğ
: MydĲĂŇ zĄ ynĂ q¿ĚSĘ ‘Č yĲČ=l’ĲČ

123 ìŇ tĳĆŇ ‘Ď CSĲ ylĂ Clă JĎ ynČ y‘ĄÆ
: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ tŇ r¿ČmĘ ’Ă lĘ C

124 ìŇ DĆę sĘ xČ kĲĘŇ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č=M‘Ă hŇ W¡Ą ‘Ğ
Kyqxw
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: ynĂ dĲĄŇ UĘ lČ ìŇ yu¿ĆxĚ wĘ
ynĂ nĳĄybĂŇ hĞ ynĂ ’¿Ď =ìŇ DĘbĘŇ ‘Č 125

: ìŇ ytĲĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ hŇ ‘Ďę dĘŇ ’ĲĄ wĘÇ
hoĳĎhylĲČ tŇ oWă ‘ĞlĲČ tŇ ‘ĄÆ 126

: ìŇ tĲĆŇ rĎoêĲ CrpĄę hĄ Ç
ìŇ ytĳĆŇ wŁ YĘ mĂ yêĂ bĘŇ hăČ ’Ď NJĄ Æ=l‘Č 127

: zjĲĎ mĂ C bŇ h¿Ď EĎmĂ
yêĂ rĘèĳĎ yĂ lkăŇŁ ydĄŇ Cuă jĂ =lJĎ ű NJąĄ =l‘Č 128

: ytĂŇ ’Ň nĲĄWĎ rqĆSăĆ xrČ’¡Ł =lJĎ

ìŇ ytĳĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ tŇ o’¿ lĎ jĘ 129

: ySĲĂ pĘŇ nČ MtČŇ r¿ĎYĎ nĘ NJĄę Ç=l‘Č
ry’Ăę yĎ ìŇ yr¿ĆbĎŇ DĘ xtČŇ j¡Ą 130

: MyyĲĂtĎŇ jĘ Nyb¿ĂŇ mĄ
hŇ pĎŇ ’ĳĎ SĘ ’Ć wĲĎ yêĂ rĘ‘ČpĎŇ Æ=yjĲĂ 131

: yêĂ bĘŇ ’ĲĎ yĎ ìŇ ytăĆŇ wŁ YĘ mĂ lĘ yJ¡Ă
ynĂ eĳĄxĎ wĘ yl¿Č ’Ą =hŇ nĲĄjĘ 132

: ìŇ mĲĆ SĘ yb¿ĄŇ hĞ’ĲŁ lĘ TjĎę SĘ mĂ JĘ Ç
ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă BĘ NkăĄŇ hĎ ymČ ‘ĎjĘ Æ 133

: NwĆ’ĲĎ =lkĎŇ yB¿Ă =TlĆ SĘ êČ =l’Č wĲĘ
MdĳĎŇ ’Ď qSĆ ‘ăŁ mĄ ynĂ dĄŇ jĘ Æ 134

: ìŇ ydĲĆŇ CujĂ hŇ rĎę mĘ SĘ ’Ć wĘÇ
ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČBĘ r’ăĄ hĎ ìŇ ynĆjĎ Æ 135

: ìŇ yuĲĆxĚ =tŇ ’Ć ynĂ dĄę UĘ lČ wĘÇ
ynĳĎy‘Ą CdăŇ rĘyĲĎ MyĂmČ Æ=ygĄŇlĘ jČ 136

: ìŇ tĲĆŇ rĎotĲŇ Cr¿mĘ SĲĎ =âl l‘Čę Ç

hoĳĎhyĘ hŇ êăĎ’Č qyDăĂYČ 137

: ìŇ yTĲĆ jĎ SĘ mĂ rSĎę yĎwĘÇ
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138 ìŇ ytĳĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ qdĆŇ YăĆ tĎŇ yCĂYĂ Æ
: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ n¿Ď Cm’ĹwĲĆ

139 ytĳĂŇ ’Ď nĘ qĂ ynĂ tĘŇ t¿ČŇ UĘ YĂ
: yrĲĎYĎ ìŇ yrăĆbĎŇ dĘŇ Cx¡ kĘŇ SĲĎ =yJĂ

140 dŇ ’ęŁ mĘ ì¿Ň tĘŇ rĲĎmĘ ’Ă hŇ p¡ĎŇ CrYĘ
: HbĲĎŇ hĄ ’Ğ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č wĘĲ

141 hŇ zĳĆbĘŇ nĂ wĘ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ry‘ăĂYĎ
: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìŇ ydĆę uĚjĂ Ç

142 MlĳĎ o‘lĘ qdĆŇ YăĆ ìăŇ tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ
: tŇ mĲĆ ’Ĺ ì¿Ň tĘŇ rĲĎotŇ wĲĘ

143 ynĂ C’ĳ YĎ mĘ qoY¿ mĎ C=rYČ
: y‘ĲĎSĚ ‘ĞSĲČ ìŇ ytĆę wŁ YĘ mĂ Ç

144 MlĎę o‘lĘ ìŇ yt¿ĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ qdĆŇ Y¡Ć
: hŇ yĲĆxĘ ’Ć wĘ ynĂ n¿ĄybĂŇ hĞ

145 hoĎęhyĘ ynĂ n¿Ą‘Ğ bŇ lĄ Æ=lkĎŇ bĘŇ ytĂŇ ’Ň răĎqĎ
: hŇ rĎ~ĲŁ ’Ć ìŇ yu¿ĆxĚ

146 ynĂ ‘ĳĄySĂ ohĲ ìŇ yt¿ĂŇ ’Ň rĎqĘ
: ìŇ ytĲĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ hŇ rĎę mĘ SĘ ’Ć wĘÇ

147 hŇ ‘Ď CĳĄSČ ’Ğ wĲĎ PŇ SĆ eĆbČŇ Æ yêĂ mĘ DăČqĂ
: yêĂ lĘ xĲĎ yĂ ì¿ yrbř dl

148 tŇ orĳmĚ SĘ ’Č ynČ y‘ĄÆ Cmă DĘqĂ
: ìŇ tĲĆŇ rĎmĘ ’Ă BĘ xČ yWĂę lĎ Ç

149 ìŇ DĳĆsĘ xČ kĘŇ hŇ ‘ăĎmĘ SĂ ylĂ oqÆ
: ynĂ IĲĄxČ ìŇ T¿Ć jĎ SĘ mĂ JĲĘ hoĎęhyĘÇ

150 hŇ UĳĎ zĂ ypăĄŇ dĘŇ rĲŁ CbŇ rĘqĲĎ Æ
: CqxĲĎ rĎ ì¿Ň tĘŇ rĲĎoêmĂ

151 hoĳĎhyĘ hŇ êăĎ’Č bŇ orăqĎ
KytwYm=lkw
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: tŇ mĲĆ ’Ĺ ìŇ yt¿ĆŇ wŁ YĘ mĂ =lkĎŇ wĲĘ
ìŇ ytĳĆŇ dŇŁ ‘ĲĄmĄ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ MdĆŇ qăĆ 152

: MêĲĎ dĘŇ sČ yĘ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

ynĂ YĳĄ QĘ xČ wĘ yy¿ĂnĘ ‘Ď=hŇ ’ĲĄ rĘ 153

: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìę tĘŇ rĲĎotÇ=yJĲĂ
ynĂ lĳĄ’Ď gĘŇ C ybĂŇ yrĂÆ hŇ băĎŇ yrĂ 154

: ynĂ IĲĄxČ ì¿Ň tĘŇ rĲĎmĘ ’Ă lĘ
hŇ ‘ĳĎCSyĘ My‘ăĂSĎ rĘmĲĄ qoxă rĎ 155

: CSrĲĎdĎŇ âlă ìŇ yuĆxĚ Ç=yJĲĂ
hoĳĎhyĘ ű MyB¿Ă rČ ìŇ ym¡Ć xĞrĲČ 156

: ynĂ IĲĄxČ ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ mĂ JĲĘ
yrĳĎYĎ wĘ ypăČŇ dĘŇ rĲŁ MyBĂ rČÆ 157

: ytĂŇ yTĲĂ nĎ âlă ìŇ ytĆę wŁ dĘŇ ‘ĲĄmĄ Ç
hŇ TĎ TĳĎ oqtĘŇ ’Ć wĲĎ MydĂŇ gĘŇbŇŁ Æ ytĂŇ y’ăĂ rĎ 158

: CrmĲĎ SĎ âlă ìę tĘŇ rĲĎmĘ ’Ă Ç rS¿Ć ’Ğ
yêĂ bĘŇ hĳĎ ’Ď ìŇ ydăĆŇ CupĂŇ =yJĲĂ hŇ ’Ą rĘÆ 159

: ynĂ IĲĄxČ ì¿Ň DĘsĘ xČ JĲĘ hoĎęhyĘÇ
tŇ mĳĆ ’Ĺ ì¿Ň rĘbĲĎŇ DĘ=S’Ň rĲřŁ 160

: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ Tj¿Č SĘ mĂ =lJĎ MlĎę o‘lĘ CÇ

MeĳĎxĂ ynĂ CpăŇ dĎŇ rĘ MyrĂWĎ Æ 161

: yBĲĂ lĂ dŇ x¿Č jĎ Kę yrbĲ dmwÇ
ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă =l‘Č ykĲĂŇ nŁ ’ĲĎ Æ WWăĎ 162

: bŇ rĲĎ ll¿Ď SĎ ’YĄę omJĘ Ç
hŇ bĎŇ ‘ĳĄtČŇ ’Ğ wĲČ ytĂŇ ’Ň nĄWĎ Æ rqĆSăĆ 163

: yêĂ bĘŇ hĲĎ ’Ď ì¿Ň tĘŇ rĎoê
ìŇ yêĳĂ lĘ QČ hĂ MoIBČ Æ ‘bČŇ SăĆ 164

l‘
.’ry‘z +r v.160
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: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ yT¿Ą jĘ SĘ mĂ l‘Čę Ç
165 ìŇ tĳĆŇ rĎotĲŇ ybăĄŇ hĞ’ĲŁ lĘ bŇ rĎÆ Molă SĎ

: loSĲ kĘŇ mĂ oml¿Ď =Ny’ĲĄ wĘ
166 hoĳĎhyĘ ìăŇ tĘŇ ‘ĲĎCSylĲĂ yêĂ rĘBăČ WĂ

: ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď ìŇ yt¿ĆŇ wŁ YĘ mĂ C
167 ìŇ ytĳĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ răĎmĘ SĲĎ

: dŇ ’ĲŁ mĘ Mb¿ĄŇ hĞ’ĲŁ wĎ
168 ìŇ ytĳĆŇ dŇŁ ‘ĲĄwĘ ìŇ ydĆŇ CupĂŇ Æ yêĂ rĘmăČSĎ

: ìŇ DĲĆgĘŇ nĆ ykăČŇ rĎDĘ=lkĎŇ yJ¡Ă

169 hoĳĎhyĘ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ ytăĂŇ eĎrĂ bŇ rąČqĘ êĂ
: ynĂ nĲĄ ybĂŇ hĞ ì¿Ň rĘbĲĎŇ dĘŇ JĂ

170 ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ytăĂŇ eĎxĂ êĘ ’obăŇ êĎ
: ynĂ lĲĄ y~Ă hČ ìę tĘŇ rĲĎmĘ ’Ă JĘ Ç

171 hŇ QĳĎ hĂ êĘ ytăČŇ pĎŇ WĘ hŇ nĎ‘Ę BăČ êČ
: ìŇ yuĲĆxĚ ynĂ dăĄŇ UĘ lČ tĘŇ yJ¡Ă

172 ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă ynĂ oSlĘ Æ N‘ČêăČ
: qdĆŇ ~ĲĆ ìŇ ytăĆŇ wŁ YĘ mĂ =lkĎŇ yJ¡Ă

173 ynĂ rĳĄzĘ‘ĎlĘ ì¿Ň dĘŇ yĲĎ=yhĂ êĲĘ
: yêĂ rĘxĲĎ bĎŇ ìŇ ydăĆŇ CupĂŇ yJ¡Ă

174 hoĳĎhyĘ ìăŇ tĘŇ ‘ĲĎCSylĲĂ yêĂ bĘŇ ’ăČ êĎ
: y‘ĲĎSĚ ‘ĞSĲČ ìę tĘŇ rĲĎotŇ wĘÇ

175 OĎ ĳĆllĘ hĲČ tĘŇ CĲ ySĂ pĘŇ nČ Æ=yxĲĂ êĘ Ĳ
: ynĂ rĲĚzĘ‘ĞyĲČ ìŇ T¿Ć jĎ SĘ mĂ CĲ

176 ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č SuăĄBČ dŇ bĄŇ ’Ł Æ hŇ WăĆ JĘ ytĂŇ y‘Ăę êĎ
: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìŇ ytĆę wŁ YĘ mĂ Ç yJ¿Ă

kq tŇ ol¿ ‘ĞUĲČň hČ rySĂę
yQĳĂ hŇ tĎŇ răĎ~Ď BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć

: ynĂ nĲĄ‘ĞIĲČwĲČ ytĂŇ ’Ň rĎę qĎ Ç
hwhy
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rqĆSĳĆ =tŇ pČŇ vĘ mĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ lĎ y~ăĂ hČ hŇ oĎęhyĲĘ 2

: hŇ IĲĎmĂ rĘ NoS¿ QĎ mĂ
ëŇ lĎę PŇ ys¿Ă IŁ =hŇ mČ C ìŇ lĘ Æ NêăĄ IĂ=hŇ mČ 3

: hŇ IĲĎmĂ rĘ NoS¿ lĎ
MynĳĂCnSĘ roBă gĂŇ y~ăĄxĂ 4

: MymĲĂ tĎŇ rĘ yl¿Ą xĞGĲČ M‘Ăę Ç
ëŇ SĆ mĳĆ yêĂ rĘgăČŇ =yJĂ ylĂ Æ=hŇ yĎo’Ĳ 5

: rdĲĎŇ qĄ yl¿Ą hĽ’ĲĎ =M‘ĲĂ yêĂ nĘ kČę SĎ Ç
ySĳĂ pĘŇ nČ HQăĎ =hŇ nĎkĘŇ SĲĎ tŇ BČ rČÆ 6

: MolĲ SĎ ’n¿ĄoW M‘Ăę Ç
rBĳĄdČŇ ’Ğ ykăĂŇ wĘ MolSĎ Æ=ynĂ ’ĲĞ 7

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ hŇ UĎ hĄę Ç
tŇ ol¿ ‘ĞUĲČň lĲČ rySĂę ’kq

MyrĳĂhĎ hĲĆ =l’Ć ynČ y‘ĄÆ ’văĎ ’Ć
: yrĲĂzĘ‘Ć ’b¿ŇŁ yĎ NyĂ’Čę mĄ Ç
hoĳĎhyĘ M‘ăĂmĄ yrĂzĘ‘ĆÆ 2

: ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ WĄę ‘Ł Ç
ìŇ ĳĆlgĘŇrČ ToUă lČ NêăĄ yĂ=l’Č 3

: ìŇ rĲĆmĘ SĲŁ MCnę yĎÇ=l’Č
NSĳĎ yyĂ âlă wĘ MCnyĎÆ=âlĲ hŇ eăĄhĂ 4

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ rmĄę oSÇ
ìŇ rĳĆmĘ SĲŁ ho¿ĎhyĘ 5

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ dŇ y¿Č=l‘Č ìę QĘ YĂ Ç ho¿ĎhyĘ
hŇ JĎ JĆę yČ=âlĲ SmĆ è¿Ć hČ MmĎę oy 6

: hŇ lĎ yĘQĲĎ BČ xČ r¿ĄyĎwĘ
‘rĳĎ=lJĎ mĂ ì¿Ň rĘmĎ SĘ yĂ hŇ oĎęhyĲĘ 7

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć rmęŁ SĘ yĂÇ
ìŇ ’ĳĆ obŇ C ì¿Ň tĘŇ ’Ň YĄ =rmĎ SĘ yĂ hŇ oĎęhyĲĘ 8

ht‘m
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: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ êĎę ‘ČmĲĄ Ç
bkq dŇ w¿ĂdĎň lĘ tŇ olę ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă

ylĳĂ MyrăĂmĘ ’ĲŁ BĘ yêĂ xĘ mČ WĎ Æ
: ëŇ lĲĄ nĄ hoăĎhyĘ tŇ yB¡Ą

2 CnylĳĄgĘŇrČ CyăhĎ tŇ odŇ mĘ ‘ĲŁ Æ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ëŇ yĂrČę ‘ĎSĘ BĂ Ç

3 hŇ yĳĎCnBĘ hČ MĂl¿Č SĎ CrĲyĘ
: wDĲĎxĘ yČ HQ¿Ď =hŇ rĎBĘ xĚSĲĆ ry‘Ăę JĘ Ç

4 MyTĂÃ bĎŇ SĘ ClÀ ‘Ď MèĎÄ SĆ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ tŇ CdăŇ ‘Ą HyĎÆ=yTĄ bĘŇ SĂ

: hoĲĎhyĘ MSăĄ lĘ tŇ odę hŁ lĘ Ç
5 TjĳĎ SĘ mĂ lĘ tŇ o’ă sĘ kĂŇ CbăŇ SĘ yĲĎ ű hŇ UĎ SĎÄ yJąĂ

: dŇ ywĲĂDĎ tŇ ybăĄŇ lĘ tŇ o’ę sĘ JĂ Ç
6 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ Molă SĘ Cl’ĞSĲČ Æ

: ëŇ yĂbĲĎŇ hĞ’ĲŁ CylĎęSĘ yĂÇ
7 ëŇ ĳĄlyxĄ BĘ Mol¿ SĎ =yhĲĂ yĘ

: ëŇ yĂtĲĎŇ onmĘ rĘ’Č BĘ hŇ wĎęlĘ SČ Ç
8 y‘ĳĎrĄwĘ yxăČ ’Č N‘ČmČ lĘ Æ

: ëŇ BĲĎ Molă SĎ ’e¡Ď=hŇ rĎBĘ dČŇ ’Ğ
9 CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ yBĲĄ N‘ČmČ lĘ Æ

: ëŇ lĲĎ bŇ oTă hŇ S¡Ď qĘ bČŇ ’Ğ
gkq tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę

ynĳČy‘Ą=tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň WăĎ nĎ ìŇ ylĆ ’Ą Æ
: MyĂmĲĎ èĎ BČ ybĂę SĘ IĲŁ hČ Ç

2 MhĆę ynĄodŇ ’ĲĞ dŇ yąČ=l’Ć MydĂÃ bĎŇ ‘Ğ ynÀĄy‘ĄkĘŇ hŇ eĄÄhĂ
Hê¿ĎrĘbĂň GĘ dŇ yÀČ=l’Ć ÈhxĎ pĘŇ SĂ ynăĄy‘ĄJĘ

CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć CnynĄy‘ĄÆ NJăĄ
: CneĲĄxĎ IĘSĆ dŇ ‘Čę Ç

3 CneĳĄxĎ hoăĎhyĘ CneăĄxĎ
br=ykwww.bibleist.ru
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: zCbĲŇ Cn‘Ę b¿ČŇ WĎ bŇ rČę Ç=yJĲĂ
CnS¿Ą pĘŇ nČň HQÀĎ =hŇ ‘ĎbĘŇ WĲĎ ÈtBČ rČ 4

MyeĳĂnČ’ĞèĲČ hČ gŇ‘ČQ¿Č hČ
: MynĲ wy’gl zCBę hČ Ç

dŇ w¿ĂdĎň lĘ tŇ olę ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă dkq
CnlĳĎ hŇ yĎhăĎSĆ hoĎhyĘÆ ylăĄ Cl

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’nĎ Ç=rmČ ’Ň yĲŁ
CnlĳĎ hŇ yĎhăĎSĆ hoĎhyĘÆ ylăĄ Cl 2

: MdĲĎŇ ’Ď CnylăĄ ‘Ď MCq¡ BĘ
CnC‘ĳlĎ BĘ MyIăĂxČ yzČ’Ğ Æ 3

: CnBĲĎ MjăĎ ’Č tŇ or¡xĞBĲČ
CnCpĳŇ TĎ SĘ MyĂUăČhČ yzČ’Ğ Æ 4

: CnSĲĄ pĘŇ nČ=l‘Č rb¿ČŇ ‘Ď hŇ lĎ xĘ nČę Ç
CnSĳĄ pĘŇ nČ=l‘Č rbăČŇ ‘Ď yzČ’Ğ Æ 5

: MynĲĂ odŇ yEĲĄhČ MyĂUČę hČ Ç
hoĳĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ 6

: MhĲĆ yeĄSĂ lĘ PŇ rĆTĆę Ç Cnn¿ĎtĎŇ nĘ âQ¿ SĆ
MyS¿Ă qĘ oyň xjÀČ mĂ ÈhTĎ lĘ mĘ nĂ roj¿ YĂ JĘ CnSĄę pĘŇ nČ 7

: CnTĘ lĲĎ mĘ nĂ CnxĘ n¿Č’Ğ wĲČ rBĎę SĘ nĂ xj¿Č hČ
hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ CnrĄzĘ‘ĆÆ 8

: ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ WĄę ‘Ł Ç
tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę hkq

hoĳĎhyBĲČ Myx¿Ă TĘ BĲŁ hČ
ToUę yĂÇ=âlĲ NoI¿YĂ =rhČ JĲĘ

: bŇ SĲĄ yĄ Ml¿Ď o‘lĘ
Hl¿Ď bŇ ybÀĂŇ sĎ ÈMyrĂhĎ MĂlČęSĎ CryĘĲ 2

oUĳ ‘ČlĘ bŇ ybăĂŇ sĎ hoĎhywĲČÆ
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ êĎę ‘ČmĲĄ Ç

Myq¿Ă yDĂň ~Č hČ lrÀČoG È l‘Č ‘SČ rĆę hĎ TbĆŇ SąĄ xČ CnÃ yĎ âlÀ yJąĂ 3

N‘ml
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: MhĲĆ ydĄŇ yĘ hŇ tĎŇ lĎŋ wĘ‘ČBĘ MyqĂÄ yDĂ~Č hČ Cx¡ lĘ SĘ yĂ=âlĲ N‘ČmČÃ lĘ
4 MybĳĂŇ oFlČ hoĎhyĘÆ hŇ bĎŇ yTăĂ yhĄ

: MtĲĎŇ oBlĂ BĘ MyrĂę SĎ ylĲĂ wĘÇ
5 MtĎę oQqČ lĘ qČ ‘Č MyFąĂ UČ hČ wĘ

NwĆ’ĳĎhĎ ylăĄ ‘ĞjĲŁ =tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ MkăĄŇ ylĂ oyĲ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č MolęSĎ Ç

wkq tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę
NoIĳYĂ tŇ băČŇ ySĂ =tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ bŇ CSă BĘ

: MymĲĂ lĘ xĲŁ JĘ CnyyĂęhĎ Ç
2 ÈCnyjĂ qoxÃ WĘ ’lÀĄ UĎ yĂ z’ąĎ

hŇ e¿ĎrĂň CnnÀĄoSlĘ C
MyĳĂoGbČŇ CrămĘ ’Ň yĲŁ z’Ď Æ

: hŇ QĆ ’ĲĄ =M‘Ă tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hoĎęhyĘÇ lyD¿ĂgĘŇhĂ
3 CnUĎę ‘Ă tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hoĎhyĘÆ lyDăĂgĘŇhĂ

: MyxĲĂ mĄ WĘ Cnyy¿ĂhĎ
4 wntĳ wbS=tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ hŇ băĎŇ CS

: bŇ gĆŇ eĲĆBČ Myq¿Ă ypĂŇ ’ĞJĲČ
5 hŇ ‘Ďę mĘ dĂŇ BĘ My‘¿ĂrĘEĲŁ hČ

: CrYĲŁ qĘ yĂ hŇ e¿ĎrĂBĘ
6 ‘rČE¿ĎhČň =ëŇ SĆ mĲĆ ’WÀĄ nŁ ÈhkŇŁ bĎŇ C ű ëŇ lĄÄ yĄ ëŇ olą hĎÅ

: wytĲĎŇ UŁ lĚ ’Ğ ’WĄę nŁ Ç hŇ eĳĎrĂbĘŇ ’ob¿Ň yĎ=’BĲŁ
zkq hŇ m¿Ł ŁlňSĘ lĂ tŇ olę ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă

tŇ yĂbČę hŇ nĆŋbĘŇ yĂ=âlĲ ű hoąĎhyĘ=M’Ă
oBĳ wynăĎobŇ Clă mĘ ‘ĲĎ ű ’wĘSąĎ

ry‘Ăę Ç=rmĎ SĘ yĂ=âlĲ ho¿ĎhyĘ=M’Ă
: rmĲĄ oS dŇ qČŋ SĎ ű ’wĘSąĎ

2 MCqÃ ymĄ yJÀĂSĘ mČ ű MkĆÄ lĎ ’wĘSąĎ
tŇ bĆŇ SĆę =yrĄxĞ’ĲČ mĘ

MybĳĂŇ YĎ ‘ĞhĲĎ MxĆ lăĆ ylĄ kĘŇ ’ĲŁ Æ
Nk
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: ’nĲĎSĄ odăŇ ydĂŇ ylĲĂ Nê¡Ą yĂ NJąĄ
MynĳĂBĎ hoăĎhyĘ tŇ lăČ xĞ nĲČ hŇ eąĄhĂ 3

: NTĆ BĲĎ hČ yrăĂjĘ rkĎę WĎ Ç
roBĳ GĂ =dŇ yČBĘ My~¿Ă xĂ JĘ 4

: MyrĲĂC‘eĘ hČ ynăĄBĘ NJĄę Ç
Mh¿Ć mĄň otę jĎ SĘ ’Č =tŇ ’Ć ’Q¿Ą mĂ rSąĆ ’Ğ rbĆŇ GĆęhČ yrąĄSĘ ’Č 5

CSbĳŇŁ yĄ=âlĲ
: r‘ČèĲĎ BČ MybăĂŇ yĘo’Ĳ =tŇ ’Ć Cr¡BĘ dČŇ yĘ=yJĲĂ

tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę xkq
hoĳĎhyĘ ’răĄyĘ=lJĎ yrĄSĘ ’Č Æ

: wykĲĎŇ rĎdĘŇ BĂ ëŇ lĄęhŁ hĲČ Ç
lkĳĄŇ ’Ň tŇŁ yJăĂ ìŇ yjĆ JČ Æ ‘Č ygăĂŇ yĘ 2

: ëŇ lĲĎ bŇ oTă wĘ ìŇ yrĆę SĘ ’Č Ç
ÈhIĎrĂjĲŁ NpĆŇ g¿ĆŇJĘ ű ìąŇ êĘ SĘ ’Ć 3

ìŇ t¿ĆŇ ybĄň ytÀĄŇ JĘ rĘyČBĘ
MytĳĂŇ yzĄ ylăĄ tĂŇ SĘ JĂ ìŇ ynĆBĎ Æ

: ìŇ nĲĆxĎ lĘ SĚ lĘ bŇ ybĂę sĎ Ç
rbĆŇ GĎę ëŇ rČb¿ŇŁ yĘ NkĄŇ Æ=ykĂŇ hŇ eăĄhĂ 4

: hoĲĎhyĘ ’răĄyĘ
NoI¿~Ăň mĂ hoĎęhyĘ ì¿Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ 5

MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ bŇ CTă BĘ hŇ ’Ą rĘCÆ
: ìŇ yIĲĆxČ ymăĄ yĘ lJęŁ Ç

ìŇ ynĳĆbĎŇ lĘ Myn¿ĂbĎŇ =hŇ ’ĲĄ rĘC 6

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č MolęSĎ Ç
sŘ19 tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę Tkq

yrĳČC‘eĘ mĂ ynĂ CrărĎYĘ tŇ BČ rČÆ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’nĎ Ç=rmČ ’Ň yĲŁ

yrĳĎC‘eĘ mĂ ynĂ CrărĎYĘ tŇ BČ rČÆ 2

: ylĲĂ ClkĘŇ y¿Ď=âl MGČ Ç
ybg=l‘
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3 MySĳĂ rĘxĲŁ CSă rĘxĲĎ yBĂ GČ Æ=l‘Č
: MtĲ wn‘ml CkŇ yrĂę ’ĹhĲĆ Ç

4 qyDĳĂYČ ho¿ĎhyĘ
: My‘ĲĂSĎ rĘ tŇ obăŇ ‘Ğ Z~Ąę qĂ Ç

5 roxĳ ’Ď CgŇiăŁ yĂwĘ CSbŇŁ yĄÆ
: NoIĲYĂ y’¿ĄnĘŁWĲ lJęŁ Ç

6 tŇ oGĳGČ ryYăĂ xĞJĲČ CyhĘ yĲĂÆ
: SbĲĄŇ yĎ PŇ ăČlSĎ tŇ m¡Č dĘŇ uČ SĆ

7 rYĄę oq oj¿ kČŇ ’Q¡Ą mĂ âQą SĆ
: rUĲĄ ‘ČmĘ on¿YĘ xĂ wĘ

8 MyrĂę bĘŇ ‘ĲŁ hĎ ű CrÄ mĘ ’ĲĎ âlą wĘ
MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ho¿ĎhyĘ=tŇ JĲČ rĘBĂ

: hoĲĎhyĘ MSăĄ BĘ MkĆę tĘŇ ’Ć Ç CnkĘŇ r¿ČBĄ
lq tŇ olĳ ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă

: hoĲĎhyĘ ìŇ ytăĂŇ ’Ň rĎqĘ Myu¡ĂmČ ‘ĞUĲČ mĂ
2 yl¿Ă oqň bĘŇ hŇ ‘ÀĎmĘ SĂ ÈynĎdŇŁ ’Ğ

tŇ obĳŇ èĚ qČ ìŇ ynĆzĘ’Ď Æ hŇ nĎ yyăĆhĘ êĲĂ
: ynĲĎ CnxĞêĲČ loqę lĘ Ç

3 HyĳĎ=rmĎ SĘ êĲĂ tŇ on¿ wŁ ‘Ğ=M’Ă
: dŇ mĲŁ ‘ĞyĲČ ymăĂ ynĎę dŇŁ ś’Ğ Ç

4 hŇ xĳĎ ylĂ iĘ hČ ì¿Ň UĘ ‘Ă =yJĲĂ
: ’rĲĄCĎêĂ N‘ČmČę lĘ Ç

5 ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ tăĎŇ CĘqĂ hoĎhyĘÆ ytĂŇ yCăĂqĂ
: yêĂ lĘ xĲĎ oh or¿bĎŇ dĘŇ lĂ wĘĲ

6 ynĳĎdŇŁ ’Ň lĲČř yS¿Ă pĘŇ nČ
rqĆBęŁ lČ Ç Myr¿ĂmĘ èĲŁ mĂ
: rqĆBĲŁ lČ Myr¿ĂmĘ SĲŁ

7 hŇ wĎhň yĘ=l’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ lx¿Ą yČ
hwhy=M‘=yk

.’"d Nkw hoĎhylČ ’"s v.6 .y"dw b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.3 .Myqwspb Mybwtkh yYx v.3 .lq
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dŇ sĆ xĳĆ hČ ho¿ĎhyĘ=M‘Ă =yJĲĂ
: tŇ CdĲŇ pĘŇ oUă ‘Ă hŇ B¡Ą rĘhČ wĘ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ DăĆpĘŇ yĂ ’ChwĘÆ 8

: wytĲĎŇ nŁ wĲŁ ‘Ğ lJęŁ mĂ Ç
dŇ w¿ĂdĎň lĘ tŇ olę ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă ’lq

yBĂ lĂ Æ HbăČŇ gĎŇ=âlĲ ű hoąĎhyĘ
ynĳČy‘Ą Cmă rĎ=âlĲ wĘ

tŇ ol¡ dŇŁ gĘŇBĂ ű yêĂ kĘŇ QČőhĂ =âlĲ wĘ
: yeĂ UĲĆ mĂ tŇ o’ă lĎ pĘŇ nĂ bĘŇ C

yS¿Ă pĘŇ nČň yêĂ mĘ mČę odŇ wĘ ű ytĂŇ yCĂÄSĂ âlą =M’Ă 2

oUĳ ’Ă ylăĄ ‘Ğ lmĚ gĎŇJĘ Æ
: ySĲĂ pĘŇ nČ ylăČ ‘Ď lm¡Ě GĎJČ

hoĳĎhyĘ=l’Ć l’Ą rĎWĘ yĂÇ lxăĄ yČ 3

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ êĎę ‘ČmĲĄ Æ
tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę blq

dŇ wĳĂdĎŇ lĘ ho¿ĎhyĘ=rokĲŇ zĘ
: otĲŇ oe‘Ě=lJĎ tŇ ’Ą Ç

hoĳĎhylĲČ ‘BČ SĘ nĂ Æ rSăĆ ’Ğ 2

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ryb¿ĂŇ ’ĞlĲČ rdČę nĎ Ç
ytĳĂŇ yBĄ lhĆ ’ăŁ BĘ ’bŇŁ ’Ď Æ=M’Ă 3

: y‘ĲĎCYyĘ WrĆ‘¿Ć=l‘Č hŇ lĆę ‘Ĺ’ĲĆ Ç=M’ĲĂ
ynĳĎy‘ĄlĘ tŇ năČSĘ NêăĄ’Ć =M’Ă 4

: hŇ mĲĎ CnêĘ yj¿Č‘ČpĘŇ ‘ČlĘ Ĳ
hoĳĎhylĲČ MoqmĎ Æ ’YăĎ mĘ ’Ć =dŇ ‘Č 5

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ryb¿ĂŇ ’ĞlĲČ tŇ onę JĎ SĘ mĂ Ç
hŇ tĎŇ rĳĎpĘŇ ’Ć bĘŇ hĎ Cn¿‘ĞmĲČ SĘ =hŇ eĲĄhĂ 6

: r‘Č yĲĎ=ydĄŇ WĘ BĂ hĎ Cnę ’Ň YĎ mĘ Ç
wytĳĎŇ onJĘ SĘ mĂ lĘ hŇ ’Ď ob¿Ň nĎ 7

: wylĲĎ gĘŇrČ Md¿ŇŁ hĞlĲČ hŇ wĆęxĞêĲČSĘ nĲĂ Ç
hmwq
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8 ìŇ tĳĆŇ xĎ CnĲ mĘ lĂ hoĎhyĘÆ hŇ măĎ Cq
: ìŇ EĲĆ‘Ě Nor¿’Ğ wĲČ hŇ êĎę ’Č Ç

9 qdĆŇ YĳĆ=CSBĘ lĘ yĂ ìŇ yn¿ĆhĞJĲŁ
: CneĲĄrČyĘ ìŇ yd¿ĆŇ ysĂ xĞ wĲČ

10 ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ rCbŇ ‘ĞBĲČ Æ
: ìŇ xĲĆ ySĂ mĘ ynăĄjĘ bŇ SĄę êĎ Ç=l’Č

11 dŇ wĂÃdĎŇ lĘ ű hoĎÄhyĘ=‘BĲČ SĘ nĂ
hŇ eĎU¿Ć mĂň bŇ CSÀ yĎ=âlĲ ÈtmĆ ’Ĺ

ìĳŇ nĘ TĘ bĂŇ yr¿ĂjĘ mĂ
: ëŇ lĲĎ =’iĄ kĂŇ lĘ tŇ ySĂę ’Ď Ç

12 ÈytĂŇ yrĂBĘ ű ìynĆÄbĎŇ Crŋ mĘ SĘ yĂ=M’ĲĂ
Md¿ĄŇ UĘ lČň’Ğ ozę yt¿ĂŇ dŇŁ ‘ĲĄwĘ

dŇ ‘ĳČ=ydĄŇ ‘Ğ Mh¿Ć ynĄBĘ =MGČ
: ëŇ lĲĎ =’iĄ kĂŇ lĘ Cbę SĘ yĲĄÇ

13 NoIĳYĂ BĘ hoăĎhyĘ rxăČ bĎŇ =yJĲĂ
: olĲ bŇ S¿Ď omlĘ HCĎę’Ă Ç

14 dŇ ‘ĳČ=ydĄŇ ‘Ğ yt¿ĂŇ xĎ CnĲ mĘ =tŇ ’Ň zŁ
: hĎ ytĲĂŇ CĂ’Ă yJăĂ bŇ SĄę ’Ą Ç=hŇ jĲŁ

15 ëŇ rĳĄbĎŇ ’Ğ ëŇ răĄBĎ HdĎŇ yYĄ Æ
: MxĆ lĲĎ ‘Č yB¿Ă WĘ ’Č hĎ ynĆę oybĘŇ ’Ć Ç

16 ‘SČ yĳĆ SyBăĂ lĘ ’Č hĎ ynĆhĞkĲŇŁ wĘÆ
: CneĲĄrČyĘ Ne¿ĄrČ hĎ ydĆę ysĂ xĞ wĲČÇ

17 dŇ wĳĂdĎŇ lĘ NrĆqăĆ xČ ymăĂ YĘ ’Č MSąĎ
: yxĲĂ ySĂ mĘ lĂ rnĄę Ç yêĂ kĘŇ r¿Č‘Ď

18 tŇ SĆ BĳŁ SyBăĂ lĘ ’Č wybĎŇ yĘo’Ĳ Æ
: orĲzĘnĂ ZyY¿Ă yĎ wylĎę ‘Ď wĘÇ

glq dŇ w¿ĂdĎň lĘ tŇ olę ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă

My‘ĳĂeĎ=hŇ mČ C bŇ oFÆ=hŇ mČ hŇ eăĄhĂ
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: dŇ xČ yĲĎ=MGČ MyxăĂ ’Č tŇ bĆŇ S¡Ć
S’Ň ręŁ hĎ =l‘Č ű bŇ oFÄ hČ NmĆ èąĆ JČ 2

NrĳŁ hĞ’ĲČ =NqĲČ zĘ Nq¿ĎEĎhČ =l‘ĲČ dŇ rĄę yŁ
: wytĲĎŇ oDmĂ yj¿Ă =l‘Č dŇ rĄę IŁ SĆ Ç

NoI¿YĂň yrÀĄrĘhĲČ =l‘Č ÈdrĄIŁ SĆ Nomę rĘxĆ =lTĲČ JĘ 3

hŇ kĳĎŇ rĎBĘ hČ =tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ hŇ CăĎYĂ ű MSĎÄ yJąĂ
: MlĲĎ o‘hĲĎ =dŇ ‘Č MyIĂęxČ Ç

tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę dlq
hoĳĎhyĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć CkăŇ rĘBĲĎ ű hŇ eąĄhĂ

: tŇ olĲ yQĄ BČ hoĎęhyĘÇ=tŇ ybĲĄŇ BĘ Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ
SdĆŇ qĳŁ Mk¿ĆŇ dĄŇ yĘ=C’Ĳ WĘ 2

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć CkŇ rĘbĲĎŇ CÇ
NoIĳ~Ă mĂ hoĎhyĘÆ ìăŇ kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ 3

: ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ WĄę ‘Ł Ç
ű HyĎÄCllĘ hĲČ hlq

hoĳĎhyĘ MSăĄ =tŇ ’Ć CllĘ hĲČ Æ
: hoĲĎhyĘ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č CllĘ hĲČ Ç

hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ MydĂŇ mĘ ‘ĲŁ SăĆ Æ 2

: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yBăĄ tŇ orę YĘ xČ BĘ Ç
hoĳĎhyĘ bŇ oTă =yJĂ HyĎ=CllĘ hĲČ Æ 3

: My‘ĲĂ nĎ yJăĂ omę SĘ lĂ Ç Cr¿UĘ zČ
HyĳĎ olă rxăČ BĎ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=yJĂ 4

: otĲŇ QĎ gĚŇsĘ lĂ l’Ąę rĎWĘ yĂÇ
hoĳĎhyĘ lodăŇ gĎŇ=yJĂ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ ynăĂ’Ğ yJąĂ 5

: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ mĂ CnynĄę dŇŁ ’Ğ wĲČÇ
hŇ W¿Ď ‘Ďň hoĎęhyĘ Zp¿ĄŇ xĎ =rSĆ ’Ğ lJąŁ 6

ZrĆ’ĳĎbĎŇ C MyĂm¿ČèĎ BČ
: tŇ omĲ ohêĘ =lkĎŇ wĘ MyUĂę IČBČ Ç

ZrĆ’¿ĎhĎň hŇ YÀĄqĘ mĂ ÈMy’Ă WĂ nĘ hŇ lăĆ ‘ĞmĲČ 7

Myqrb
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hŇ WĳĎ ‘Ď rTăĎ UĎ lČ MyqăĂrĎBĘ
: wytĲĎŇ orYĘ o’Ĳ mĄ xČ CrÇ=’YĄ omĲ

8 MyĂrĳĎYĘ mĂ yrăĄokŇ BĘ hŇ JĎ hĂ SĲĆ Æ
: hŇ mĲĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č MdĎę ’Ď mĄ Ç

9 MytĂŇ pĘŇ mĲŁ CÆ tŇ otăŇ ’Ł ű xląČ SĎ
MyĂrĳĎYĘ mĂ ykĂŇ kăĄŇ otŇ BĘ

: wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ bĘŇ C hŇ ‘ęŁ rĘpČŇ BĘ Ç
10 MyBĳĂ rČ MyăĂoG hŇ JĎ hĂ SĲĆ Æ

: MymĲĂ CY‘Ğ Myk¿ĂŇ lĎ mĘ gŇrČę hĎ wĘÇ
11 yrĂę mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ mąĆ ű Noxą ysĂ lĘ

NSĳĎ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ gŇ o‘lĘ CÆ
: N‘ČnĲĎJĘ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ lkęŁ lĘ CÇ

12 hŇ lĳĎ xĞ nĲČ MYăĎ rĘ’Č NtăČŇ nĎ wĘ
: oUĲ ‘Č l’¿Ą rĎWĘ yĂlĘ hŇ lĎęxĞ nĲČ Ç

13 MlĳĎ o‘lĘ ìăŇ mĘ SĂ hoĎhyĘÆ
: rdĲŇŁ wĎ=rdĲŇŁ lĘ ì¿Ň rĘkĘŇ zĂ hoĎęhyĘÇ

14 oUĳ ‘Č hoăĎhyĘ NydăĂŇ yĎ=yJĲĂ
: MxĲĎ nĆtĘŇ yĂ wydĎę bĎŇ ‘ĞÇ=l‘Č wĘ

15 bŇ hĳĎ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ MyĂoGhČ Æ yBăĄYČ ‘Ğ
: MdĲĎŇ ’Ď ydăĄŇ yĘ hŇ WĄę ‘ĞmĲČ Ç

16 CrBĳĄdČŇ yĘ âlă wĘ MhĆ lĎ Æ=hŇ jĲĆ
: C’Ĳ rĘyĂ âlă wĘ MhĆę lĎ Ç MyĂn¿Čy‘Ą

17 CnyzĳĂ’Ğ yĲČ âlă wĘ MhĆ lĎ Æ MyĂnăČzĘ’Ď
: MhĲĆ ypĂŇ BĘ xČ Cr¿=SyĆ=Ny’ĲĄ PŇ ’Čę Ç

18 MhĳĆ yWĄ ‘ĲŁ CyăhĘ yĲĂ MhĆ omJĘ Æ
: MhĲĆ BĎ xČ TăĄ BŁ =rSĆ ’Ğ lJŁ Æ

19 hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć CkăŇ rĘBĲĎ l’Ą rĎWĘ yĂÆ tŇ yBăĄ
: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Ck¿Ň rĘBĲĎ NręŁ hĞ’ĲČ Ç tŇ yB¿Ą

20 hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć CkăŇ rĘBĲĎ ywĂQĄ hČ Æ tŇ yBăĄ
y’rywww.bibleist.ru



1090 Mylht 135:21—136:13

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Ck¿Ň rĘBĲĎ hoĎęhyĘÇ y’¿ĄrĘyĲĂ
NoIę~Ă mĂ ű hoĎÄhyĘ ëŇ CrąBĎÅ 21

MĂlĎęSĎ CryĘĲ NkąĄŇ SÅŁ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

bŇ oTĳ =yJĂ hoăĎhylĲČ CdăŇ oh wlq
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ yhăĄŁl’Ň lĲĄ CdŇ ohÆ 2

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
MynĳĂdŇŁ ’ĞhĲĎ ynăĄdŇŁ ’ĞlĲČ CdŇ ohÆ 3

: oDĲsĘ xČ MlăĎ ‘Ł lĘ yJ¡Ă
oDĳbČŇ lĘ tŇ olă dŇŁ GĘ tŇ o’ă lĎ pĘŇ nĂ hŇ WąĄ ‘ÅŁ lĘ 4

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
hŇ nĳĎ CbŇ tĘŇ BĂ MyĂmČ èĎ hČ Æ hŇ WăĄ ‘Ł lĘ 5

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
MyĂUĳĎhČ =l‘Č ZrĆ’Ď hĎ Æ ‘qăČrŁ lĘ 6

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
MylĳĂ dŇŁ GĘ MyrăĂo’ hŇ WĄ ‘Ł lĘ Æ 7

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
MoIĳBČ tŇ lĆ SăĆ mĘ mĆ lĘ SmĆ èĆ hČ Æ=tŇ ’Ć 8

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
hŇ lĎ yĘQĳĎBČ tŇ olă SĘ mĘ mĆ lĘ MybĂŇ kĎŇ okĲŇ wĘÆ xČ răĄIĎhČ =tŇ ’Ć 9

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
MhĳĆ yrĄokŇ bĘŇ BĂ MyĂrČYĘ mĂ Æ hŇ JăĄ mČ lĘ 10

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
MkĳĎŇ oêmĂ l’Ą rĎWĘ yĂÆ ’YăĄ oIwČ 11

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
hŇ yĳĎCTnĘ ‘Č orăzĘbĂŇ C hŇ qĎ zĎxĞ Æ dŇ yăĎBĘ 12

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
MyrĳĂzĎgĘŇlĂ PŇ CsÆ=MyČ rzăĄgŇŁ lĘ 13

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
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14 okĳŇ otŇ BĘ l’ăĄ rĎWĘ yĂ rybăĂŇ ‘ĹhĲĆ wĘ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

15 PŇ Csĳ =MyČbĘŇ olă yxĄ wĘ hŇ ‘ăŁ rĘjČ r‘ąĄnĂÅwĘ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

16 rBĳĎdĘŇ UĂ BČ oU‘Č Æ ëŇ ylăĂ omlĘ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

17 MylĳĂ dŇŁ GĘ MykăĂŇ lĎ mĘ hŇ JĄ mČ lĘ Æ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

18 MyrĳĂyDĂ’Č MykăĂŇ lĎ mĘ gŇrŁ hĞ IĲČwĲČÆ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

19 yrĳĂmŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ NoxysĂ lĘ Æ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

20 NSĳĎ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ gŇ o‘lĘ CÆ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

21 hŇ lĳĎ xĞ nĲČlĘ MYăĎ rĘ’Č NtăČŇ nĎ wĘ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

22 oDĳbĘŇ ‘Č l’ăĄ rĎWĘ yĂlĘ hŇ lĎ xĞ nĲČ Æ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

23 CnlĳĎ rkČŇ zăĎ CnlĄ pĘŇ SĂ BĘ SĆ Æ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

24 CnyrĳĄ~Ď mĂ Cnq¿ĄrĘpĘŇ IĂwČ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

25 rWĳĎ BĎ =lkĎŇ lĘ MxĆ lĆ Æ NtăĄŇ nŁ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

26 MyĂmĳĎèĎ hČ l’ăĄ lĘ CdŇ ohÆ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

zlq CnykĳĂŇ BĎ =MGČ CnbĘŇ SČ yĎÆ MSăĎ lbĆę BĎ ű tŇ orÄ hĞ nĲČ l‘¿Č
: NoIĲYĂ =tŇ ’Ć CnrĄę kĘŇ zĎBĘ Ç

2 HkĳĎŇ otŇ BĘ Myb¿ĂŇ rĎ‘Ğ=l‘ĲČ
: CnytĲĄŇ oreĲŁ JĂ CnylĂęêĎ Ç
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rySĂ Æ=yrĄbĘŇ DĂ CnybĄÃ oS CnClÀ ’Ą SĲĘ MSĎÄ yJąĂ 3

hŇ xĳĎ mĘ WĂ CnylăĄ lĎ otĲŇ wĘ
: NoIĲYĂ ryè¿Ă mĂ CnlĎę Ç CryS¿Ă

hoĳĎhyĘ=rySĲĂ =tŇ ’Ć ryS¿Ă nĎ ëŇ y’Ąę 4

: rkĲĎŇ nĄ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č l‘Čę Ç
MĂlĎęSĎ CryĘĲ ëŇ x¿Ą JĎ SĘ ’Ć =M’ĲĂ 5

: ynĲĂ ymĂ yĘ xJ¿Č SĘ êĂ
ÈyJĂ xĂ lĘ ű ynĂÄ oSlĘ =qB¿Č dĘŇ êĂ 6

ykĂŇ r¿ĄJĘ zĘ’Ćň âlÀ =M’Ă
MĂlĳČSĎ CryĘĲ=tŇ ’Ć hŇ lĆ ‘Ğ’ĲČ Æ âlă =M’Ă

: ytĂŇ xĎ mĘ WĂ S’Ň răŁ l‘Čę Ç
Modę ’Ĺ ynĄŋbĘŇ lĂ ű hoĎÄhyĘ rkąŇŁ zĘ 7

MĂl¿Ď SĎň CryĘĲ Moyą Èt’Ą
Cr‘ĳĎ ű Cr‘ąĎ MyrĂmĘ ’ăŁ hĎ Æ

: HBĲĎ dŇ os¿ yĘhČ dŇ ‘Čę Ç
hŇ d¿ĎŇ Cdň èĘ hČ lbĆę BĎ =tŇ BČ 8

ëŇ ĳĎl=MQĆ SČ yĘSĆ yr¿ĄSĘ ’Č
: CnlĲĎ êĘ lĘ m¿Č GĎSĆ ëŇ lĄę CmGĘ Ç=tŇ ’Ć

ëŇ yĂlČę lĎ ‘ĲŁ Ç=tŇ ’ĲĆ ZjĄŋ nĂ wĘ zxĄő ’Ň IŁ SĆ ű yrąĄSĘ ’Č 9

: ‘lČ iĲĎ hČ =l’Ć
ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ xlq

yBĳĂ lĂ =lkĎŇ bĘŇ ì¿Ň dĘŇ o’Ĳ
: OĎ rĲĆUĘ zČ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ dŇ gĆŇ n¡Ć

ìÃ SĘ dĘŇ qĎ lkÀČŇ yhĄ =l’Ć hŇ wĆÄxĞêĲČSĘ ’Ć 2

ìŇ êĳĆmĂ ’Ğ=l‘Č wĘ ì¿Ň DĘsĘ xČ =l‘Č ìŇ mĆę SĘ =tŇ ’Ć hŇ dąĆŇ o’ÅwĘ
: ìŇ tĲĆŇ rĎmĘ ’Ă ìę mĘ SĂ Ç=lJĲĎ =l‘Č êĎlĘ D¿ČgĘŇhĂ =yJĲĂ

ynĂ nĳĄ‘ĞêĲČ wČĲ ytĂŇ ’Ň rĎqĎ Æ MoyăBĘ 3

: z‘ĲŁ ySăĂ pĘŇ nČbĘŇ ynĂ b¡ĄŇ hĂ rĘêČ
ZrĆ’ĳĎ=ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ hoĎhyĘÆ ìŇ CdăŇ oy 4

yk
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: ìŇ ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă C‘ę mĘ SĲĎ Ç yJ¿Ă
5 hoĳĎhyĘ ykăĄŇ rĘdČŇ BĘ CrySĂ yĎwĘÆ

: hoĲĎhyĘ dŇ obăŇ JĘ lodę gĎ Ç yJ¿Ă
6 hŇ ’ĳĆ rĘyĂ lpăĎŇ SĎ wĘ hoĎhyĘÆ MrăĎ=yJĂ

: ‘dĲĎŇ yĄyĘ qx¿Ď rĘUĆ mĂ HČ bęŁ gĎŇ wĘÇ
7 ynĂ I¿ĄxČň êĘ hŇ rĎę YĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ ű ëŇ ląĄ ’Ą =M’Ă

ìŇ dĳĆŇ yĎ xlăČ SĘ êĂ ybČŇ yĘ’ĲŁ Æ PŇ ’ăČ l‘ąČ
: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ ynĂ ‘ăĄySĂ ot¡Ň wĘ

8 yd¿ĂŇ ‘ĞBĲČň rmÀŁ gĘŇ yĂ ÈhoĎhyĘ
MlĳĎ o‘lĘ ìăŇ DĘsĘ xČ hoĎhyĘÆ

: PŇ rĆêĲĆ=l’Č ìŇ ydăĆŇ yĎ yW¡Ą ‘ĞmĲČ
Tlq romĳ zĘmĂ dŇ wăĂdĎŇ lĘ xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ

: ‘dĲĎŇ êĄ wČ ynĂ êČę rĘqČ xĞ Ç ho¿ĎhyĘ
2 ymĳĂ CqwĘ yêăĂ bĘŇ SĂ êĎ‘Ę dČŇ yĎÆ hŇ êăĎ’Č

: qoxĲ rĎmĲĄ y‘Ăę rĄlĘ Ç hŇ êĎ nĘ B¿Č
3 tĎŇ yrĳĂzĄ y‘ăĂbĘŇ rĂwĘ yxăĂ rĘ’Ď

: hŇ êĎ nĘ JĲČ sĘ hĂ yk¿ČŇ rĎDĘ=lkĎŇ wĘĲ
4 ynĳĂoSlĘ BĂ hŇ QĎ mĂ Æ Ny’ăĄ yJąĂ

: HQĲĎ kĚŇ êĎ‘Ę d¿ČŇ yĎ hoĎęhyĘÇ Nh¿Ą
5 ynĂ êĳĎrĘYČ MdĆŇ qăĆwĎ roxă ’Ď

: hŇ kĎŇ jĲĆ JČ ylăČ ‘Ď tŇ SĆ ê¡Ď wČ
6 yeĂ UĳĆ mĂ tŇ ‘ČdăČŇ hy’lă p

: HlĲĎ lkĲČŇ C’¿ =âlĲ hŇ bĎę GĘ WĘ nĂ Ç
7 ìŇ xĳĆ CrmĲĄ ëŇ ăĄl’Ą hŇ n¿Ď’Ď Æ

: xrĲĎbĘŇ ’Ć ìŇ yn¿ĆjĎ mĂ hŇ nĎ’Ďę wĘÇ
8 hŇ êĎ’ĳĎ MSăĎ MyĂmČ SĎ Æ qiăČ ’Ć =M’Ă

: OĎ eĲĆhĂ lo’ă èĘ hŇ ‘Ď y~¡Ă ’Č wĘ
9 rxČ SĳĎ =ypĄŇ nĘ kČŇ ’v¿Ď ’Ć

: MyĲĎ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ hŇ nĎę JĘ SĘ ’Ć Ç
MV=Mgwww.bibleist.ru
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ynĂ xĳĄ nĘ tČŇ ìăŇ dĘŇ yĲĎ MSĎ Æ=MGČ 10

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ ynĂ z¿ĄxĞ’Ň tŇŁ wĲĘ
ynĂ pĳĄŇ CSyĘ ëŇ SĆ xăŁ =ëŇ ’Č rmČ ’Ł wĲĎÆ 11

: ynĂ dĲĄŇ ‘ĞBĲČ ro’ă hŇ lĎ yĘlČę wĘÇ
ìŇ U¿Ć mĂň ëŇ ySÀĂ xĘ yČ=âlĲ ÈëSĆ xŁ =MGČ 12

ry’ĳĂ yĎ MoIăJČ hŇ lĎ yĘlČ wĘÆ
: hŇ rĲĎo’JĎ hŇ kĎę ySĄ xĞJĲČ Ç

ytĳĎŇ yŁ lĘ kĂŇ tĎŇ ynăĂqĎ hŇ êĎ’Č Æ=yJĲĂ 13

: yUĲĂ ’Ă NTĆ băĆŇ BĘ ynĂ JĄę sĚêĘ Ç
ytĂŇ yl¿Ą pĘŇ nĂň tŇ o’ę rĎonĲ yJ¿Ă l‘ąČ ìę dĘŇ o’Ĳ 14

ìŇ yWĳĆ ‘ĞmĲČ My’¿Ă lĎ pĘŇ nĂ
: dŇ ’ĲŁ mĘ tŇ ‘Čd¿ČŇ yŁ ySĂę pĘŇ nČ wĘÇ

OĎ U¿Ć mĂň ymĂę YĘ ‘Ď dŇ x¿Č kĘŇ nĂ =âlĲ 15

rtĆŇ iĳĄbČŇ ytĂŇ yv¿Ą ‘Ě=rSĆ ’Ğ
: ZrĆ’ĲĎ tŇ oI¿êĂ xĘ tČŇ BĲĘ yêĂ mĘ uČę rĚÇ

ìŇ ynĆę y‘Ą C’ą rĎÅ ű ymąĂ lĘ GĎ 16

CbŇ t¿ĄŇ JĎň yĂ MQÀĎ JĚ ÈìrĘpĘŇ sĂ =l‘ĲČwĘ
Cr~ĳĎyĚ Mym¿Ă yĎ

: MhĲĆ BĎ dŇ xăĎ ’Ć âl¡ř wĘ
l’ĳĄ ìŇ y‘ăĆrĄ CrăqĘ IĲĎ=hŇ mČ ylĂę wĘ 17

: MhĲĆ ySĄ ’Ň rĲĎ CmYĘ ‘ĲĎÇ hŇ m¿Ć
NCBĳ rĘyĂ loxă mĄ MrĄjĘ sĘ ’Ć Æ 18

: ëŇ UĲĎ ‘Ă yd¿ĂŇ o‘wĘ ytĂŇ YęŁ yqĂ hĹ Ç
‘SĳĎ rĎ ű HČ ol¿ ’Ĺ lT¡Ł qĘ êĂ =M’Ă 19

: yeĂ mĲĆ CrCsă MymĂę dĎÇ yS¿Ą nĘ ’Č wĘ
hŇ UĳĎ zĂmĘ lĂ ìŇ rĚmĘ ’Ň yĲŁ Æ rSăĆ ’Ğ 20

: ìŇ yrĲĆ‘Ď ’wĘèăĎ lČ ’W¡Ě nĎ
’nĳĎWĘ ’Ć ű ho¿ĎhyĘ ìŇ y’¡ĆnĘ WČ mĘ =’olĲ hĞ 21

Kymmwqtbw
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: TTĲĎ oqtĘŇ ’Ć ìŇ ymĆę mĘ oqĲ tĘŇ bĲĂŇ CÇ
22 MytĳĂŇ ’Ň nĄWĘ hŇ ’ăĎ nĘ WĂ tŇ ylăĂ kĘŇ êČ

: ylĲĂ CyhăĎ MybĂę yĘo’Ĳ lĘ Ç
23 ybĳĂŇ bĎŇ lĘ ‘dăČŇ wĘ l’Ą Æ ynĂ răĄqĘ xĎ

: yjĲĎ ‘ČrĘWČ ‘dăČŇ wĘ ynĂ nĄę xĎ BĘ Ç
24 yBĳĂ bŇ YĆ‘¿Ł =ëŇ rĆDĲĆ=M’Ă hŇ ’Ąę rĘC

: MlĲĎ o‘ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ynĂ xĄę nĘ CÇ
mq : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ

2 ‘rĳĎ MdăĎŇ ’Ď mĲĄ hoĎhyĘÆ ynĂ YăĄ QĘ xČ
: ynĂ rĲĄYĘ nĘ êĂ MysăĂ mĎ xĞ Sy’¡Ă mĄ

3 bŇ lĳĄ BĘ tŇ o‘ărĎ CbăŇ SĘ xĲĎ rSąĆ ’Ğ
: tŇ omĲ xĎ lĘ mĂ CrCg¿Ň yĎ MoyęÇ=lJĎ

4 Sx¿Ď nĎň=omJĲĘ ÈMnĎ oSlĘ Cnă nĞSĲĎ
: hŇ lĎ sĲĆ omytăĄŇ pĎŇ WĘ tŇ xČ ê¡Č bŇ CSĳ kĘŇ ‘Č tŇ m¿Č xĞ

5 ‘SĎę rĎ ydąĄŇ ymĂÅ ű hoĎÄhyĘ ynĂ rąĄmĘ SĎ
ynĂ rĳĄYĘ nĘ êĂ MysăĂ mĎ xĞ Sy’ăĂ mĄ

: ymĲĎ ‘ĎjĘ tŇ ox¿ dĘŇ lĂ Cbę SĘ xĲĎ Ç rS¿Ć ’Ğ
6 ylĂę xjČÃ ű My’ĂÄ gĄŇ=CnĲ mĘ TĲĎ

lGĳĎ‘Ę mČ =dŇ yČlĘ tŇ SĆ rĆÆ CWrĘjăĎ MylĂębĎŇ xĞ wĲČ
: hŇ lĎ sĲĆ ylăĂ =CtŇ SĲĎ MyS¡Ă qĘ mĲŁ

7 hŇ êĎ’ĳĎ ylĂ ’ăĄ hoĎhylĲČ Æ yêĂ rĘmăČ’Ď
: ynĲĎ CnxĞêĲČ loqă hoĎęhyĘÇ hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ

8 ytĳĂŇ ‘Ď CSyĘ z‘ăŁ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ hŇ oăĂhyĘ
: qSĆ nĲĎ MoyăBĘ ySĂę ’Ň rŁ lĘ Ç hŇ tĎŇ J¿Ł sČ

9 ‘SĳĎ rĎ yIăĄwČ’ĞmĲČ hoĎhyĘÆ NêăĄêĂ =l’Č
: hŇ lĎ sĲĆ CmCr¿yĎ qpĄę êĎ Ç=l’Č om¿ mĎ zĘ

10 yBĳĎsĂ mĘ S’Ň r¿Ł
11 Myl¿Ă xĎň GĲĆ MhĆę ylĄ ‘Ğ wTym¿ř y : omCikČŇ yĘ omytăĄŇ pĎŇ WĘ lm¡Č ‘Ğ

V’b
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MlĳĄ jĂ yČ S’¿Ą BĎ
: CmCqĲ yĎ=lBĲČ tŇ orę mŁ hĞmĲČ BĘ Ç

ZrĆ’¿ĎBĎň NoJÀ yĂ=lBČ ÈNoSlĎ Sy’¿Ă 12

: tŇ pĲŇŁ xĄ dĘŇ mČ lĘ CedĆę CYyĘÇ ‘rĳĎ sm¿Ď xĎ =Sy’ĲĂ
ynĳĂ‘Ď NyDăĂ hoĎhyĘÆ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ=yJĂ tř ‘dę y 13

: MynĲĂ yŁ bĘŇ ’Ć TjČę SĘ mĂ Ç
ìŇ mĳĆ SĘ lĂ CdăŇ oy MyqĂ yDĂYČ Æ ëŇ ’ăČ 14

: ìŇ ynĲĆjĎ =tŇ ’Ć MyrĂę SĎ yĘÇ Cb¿Ň SĘ yĲĄ
sŘ20 dŇ w¿ĂdĎň lĘ romę zĘmĂ ’mq

yQĳĂ hŇ SĎ Cxă ìŇ ytĂŇ ’Ň rĎqĘ Æ hoăĎhyĘ
: ëŇ lĲĎ =y’Ă rĘqĎ BĘ ylĂę oqÇ hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ

ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ tŇ rĆTăŁ qĘ ytăĂŇ QĎ pĂŇ êĘ NoJą êĂ 2

: bŇ rĆ‘ĲĎ=tŇ xČř nĘ mĂ yjČę JČ Ç tŇ ’¿Č WĘ mĲČ
ypĳĂŇ lĘ hŇ răĎmĘ SĎ hoĎhyĘÆ hŇ tăĎŇ ySĂ 3

: ytĲĎŇ pĎŇ WĘ lD¿Č=l‘Č hŇ rĎę ~Ę nĂ Ç
‘rĎÃ ű rbÀĎŇ dĎŇ lĘ yBĂÄ lĂ =TêČ=l’Č 4

NwĆ’ĳĎ=ylĄ ‘ĞjĲŁ MyS¿Ă y’Ă =tŇ ’Ć ‘SČ rĆę BĘ ű tŇ olÄlĂ ‘Ğ lląĄ o‘ÅtĘŇ hĂ lĘ
: MhĲĆ yUĄ ‘ČnĘ mČ BĘ MxČę lĘ ’Ć Ç=lbČŇ C

ynĂ xĄę ykĂŇ oywĘĲ dŇ sĆ xĆÃ ű qyDĂÄ YČ =ynĂ mĲĄ lĘ hĆ yĲĆ 5

ySĳĂ ’Ň rŁ ynăĂyĎ=l’Č S’Ň rŁ Æ NmĆ SăĆ
: MhĲĆ ytĄŇ o‘Ĳ rĎBĘ ytĂę QĎ pĂŇ tĘŇ CÇ dŇ o‘¿=yJĂ
MhĳĆ yTĄ pĘŇ SĲŁ ‘lČ sĆ Æ=ydĄŇ ybĲĂŇ CTă mĘ SĘ nĂ 6

: Cm‘ĲĄnĎ yJăĂ yrČę mĎ ’Ğ Ç C‘¿mĘ SĲĎ wĘ
ZrĆ’ĳĎBĎ ‘ČqăĄbŇŁ C xČ lăĄ pŇŁ omą JĘ 7

: lo’Ĳ SĘ ypăĂŇ lĘ CnymĄę YĎ ‘ĞÇ Cr¿zĘpĘŇ nĂ
ynĳĎy‘Ą ynăĎdŇŁ ’Ğ hoăĂhyĹ ű ìylĆÄ’Ą yJąĂ 8

: ySĲĂ pĘŇ nČ r‘¿ČêĘ =l’Č ytĂŇ ysĂę xĎ Ç hŇ k¿ĎŇ BĘ
ylĳĂ CSqĘ yăĎ xpČŇ Æ ydĄŇ ymăĂ ynĂ rĄę mĘ SĎ 9

twVqmw
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: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞjăŁ tŇ oSę qĘ mĲŁ CÇ
10 My‘ĳĂSĎ rĘ wyrăĎmŁ kĘŇ mČ bĘŇ Clă jĘ yĂ

: robĲŇ ‘Ĺ’ĲĆ=dŇ ‘ĲČ ykĂę nŁ ’ĲĎ Ç dŇ xČ y¿Č
bmq : hŇ QĲĎ pĂŇ tĘŇ hŇ răĎ‘ĎUĘ bČŇ ot¡Ň oyhĘ BĲĂ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ lyJ¿Ă WĘ mČ

2 q‘ĳĎzĘ’Ć hoăĎhyĘ=l’Ć ylĂ oqÆ
: NeĲĎxČ tĘŇ ’Ć ho¿ĎhyĘ=l’Ć ylĂę oqÇ

3 yxĳĂ yWĂ wynăĎpĎŇ lĘ ëŇ jăŁ SĘ ’Ć
: dŇ yGĲĂ ’Č wyn¿ĎpĎŇ lĘ ytĂę rĎYĲĎ Ç

4 yxĂę Cr ű ylČÄ‘Ď PŇ FĄŋ ‘ČtĘŇ hĂ BĘ
yt¿ĂŇ bĎň ytĂŇ nĲĘ êĎ‘Ę dÀČŇ yĎ ÈhêĎ’Č wĘ

ëŇ QĳĄ hČ ’Ğ Cz¿=xrČ’ĲŁ BĘ
: ylĲĂ xpăČŇ Cn¡mĘ TĲĎ

5 Èh’Ą rĘC ű NymĂÄ yĎ TyBąĄhČ
ryJ¿Ă mČň ylÀĂ =Ny’ĲĄ wĘ

yeĂ UĳĆ mĂ sonămĎ dŇ băČŇ ’Ď
: ySĲĂ pĘŇ nČlĘ SrăĄoD Ny’¡Ą

6 hŇ w¿Ďhň yĘ ìŇ ylĆę ’Ą yêĂ qĘ ‘¿ČzĎ
ysĳĂ xĘ mČ hŇ êăĎ’Č yêĂ rĘmČ ’Ď Æ

: MyIĂxČ hĲČ ZrĆ’ăĆBĘ yqĂę lĘ xĆ Ç
7 ÈytĂŇ eĎrĂ=l’ĲĆ ű hŇ bĎŇ ySąĂ qĘ hČ

dŇ ’¿Ł mĘ ytĂň oQÀ dČŇ =yJĲĂ
ypĳČŇ dĘŇ rĲŁ mĄ ynĂ l¿Ą y~Ă hČ

: yeĂ UĲĆ mĂ CYă mĘ ’ĲĎ yJ¡Ă
8 ÈySĂ pĘŇ nČ ű rGĄÄsĘ UČ mĂ hŇ ’Ď yYąĂ ohÅ

ìŇ m¿Ć SĘň =tŇ ’Ć tŇ odÀŇ ohlĘ
MyqĳĂyDĂYČ CrêăĂ kĘŇ yČ yBĂ Æ

: ylĲĎ ‘Ď lmăŁ gĘŇtĂŇ yJ¡Ă
gmq dŇ w¿ĂdĎň lĘ romę zĘmĂ

ytĂę QĎ pĂŇ êĘ ‘mČŋ SĘ ű hoąĎhyĘ
hnyz’h
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ynĳČCnxĞêĲČ =l’Ć hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ
: ìŇ tĲĆŇ qĎ dĘŇ YĂ BĘ ynĂ nĄę ‘ĞÇ ì¿Ň tĘŇ nĎmĚ ’ĹBĲĆ

ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć TjĎ SĘ mĂ bĘŇ Æ ’obăŇ êĎ =l’Č wĘ 2

: yxĲĎ =lkĎŇ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ qD¡ČYĘ yĂ=âlĲ yJąĂ
ySĂę pĘŇ nČ ű bŇ yĄÄo’ PŇ dąČŇ rĎÅ yJ¿Ă 3

ytĳĂŇ IĎxČ ZrĆ’Ď lĎ Æ ’JăĎ DĂ
: MlĲĎ o‘ yt¿ĄŇ mĄ JĘ MyJĂę SČ xĞmĲČ bĘŇ Ç ynĂ b¿ČŇ ySĂ ohĲ

yxĳĂ Cr ylăČ ‘Ď PŇ FăĄ ‘ČtĘŇ êĂ wČ 4

: yBĲĂ lĂ Mm¿Ą oêSĘ yĂ ykĂę otŇ BĘ Ç
MdĆŇ uĆę mĂ ű MymĂÄ yĎ yêĂ rĘkąČŇ zĎÅ 5

ìŇ ĳĆl‘ĽjĲĎ =lkĎŇ bĘŇ ytĂŇ yg¿ĂŇhĎ
: xČ xĲĄ oW’Ğ ìŇ ydăĆŇ yĎ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ BĘ Ĳ

ìŇ ylĳĆ’Ą ydăČŇ yĎ yêĂ WĘ răČjĄ 6

: hŇ lĎ sĲĆ ìăŇ lĘ hŇ p¡ĎŇ yĄ‘Ğ=ZrĆ’ĲĆ JĘ ű ySĂő pĘŇ nČ
yx¿Ă Crň hŇ tÀĎŇ lĘ JĲĎ ÈhoĎhyĘ ű ynĂ nĄÄ‘Ğ rhąĄ mČÅ 7

yeĂ UĳĆ mĂ ìŇ ynăĆjĎ rêăĄsĘ êČ =l’Č
: robĲŇ ydĄŇ rĘy¿Ł =M‘Ă yêĂ lĘ SČę mĘ nĂ wĘÇ
ÈìDĆsĘ xČ ű rqĆBÄŁ bČŇ ynĂ ‘ąĄymĂÅSĘ hČ 8

yêĂ xĘ T¿Ď bĎň ìÀŇ bĘŇ =yJĲĂ
ëŇ ĳĄl’Ą Cz¿=ëŇ rĆDĲĆ ynĂ ‘Ąę ydĂŇ ohĲ

: ySĲĂ pĘŇ nČ ytĂŇ ’Ň W¿Ď nĎ ìŇ ylĆ ’Ą Ç=yJĲĂ
hoĎęhyĘ ű yb¿ČŇ yĘ’ĲŁ mĄ ynĂ l¡Ą y~Ă hČ 9

: ytĂŇ iĲĂ kĂŇ ìŇ yl¿Ć ’Ą
ÈìnĆoYrĘ tŇ oWă ‘ĞlĲČ ű ynĂ dąĄŇ UĘ lČ 10

yh¿Ď olň’Ĺ hŇ êÀĎ’Č =yJĲĂ
: roSĲ ymĂ ZrĆ’ăĆBĘ ynĂ xĄę nĘ êČ Ç hŇ bĳĎŇ oT ì¿Ň xĞ CrĲ

ynĂ IĳĄxČ êĘ hoăĎhyĘ ìăŇ mĘ SĂ =N‘ČmĲČ lĘ 11

: ySĲĂ pĘŇ nČ hŇ răĎ~Ď mĂ ’yY¡Ă otŇ ű ìő tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ BĘ
yb¿ĎŇ yĘ’ĲňŁ tŇ ymÀĂ YĘ êČ ÈìDĘsĘ xČ bĘŇ C 12

tdb’hw
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ySĳĂ pĘŇ nČ yrăĄrĞYĲŁ =lJĎ êĎdĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĲĘÆ
: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č ynăĂ’Ğ yJĂę Ç

dmq ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ
yrĂę CY ű hoĎÄhyĘ ëŇ CrąBĎÅ

bŇ rĳĎqĘ lČ ydăČŇ yĎ dŇ UăĄ lČ mĘ hĲČ
: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ ytČę o‘BĘ YĘ ’Ć Ç

2 ÈytĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ C yD¿ĂsĘ xČ
yl¿Ă yTĂň lĘ pČŇ mĘ C yBÀĂ GČWĘ mĂ

ytĂŇ ysĳĂ xĎ obăŇ C yeĂ gĂŇmĲĎ Æ
: yêĲĎxĘ tČŇ yUăĂ ‘Č dŇ d¡ĄŇ orhĲĎ

3 Ch‘ĳĄdĎŇ êĲĄ wČ MdĎŇ ’Ď Æ=hŇ mĎ hŇ oĎęhyĲĘ
: ChbĲĄŇ èĘ xČ êĘ wĲČ Sonę ’ĹÇ=NBĆ

4 hŇ mĳĎ DĎ lbĆŇ hăĆ lČ MdĎŇ ’Ď Æ
: rbĲĄŇ o‘ lYăĄJĘ wymĎę yĎÇ

5 dŇ rĳĄtĄŇ wĘ ìŇ ymăĆ SĎ =ThČ hoĎhyĘÆ
: CnSĲĎ ‘ĹyĲĆwĘ MyrăĂhĎ BĆ ‘G¡Č

6 MYĳĄ ypĂŇ tĘŇ C qrĎBĎ Æ qorăBĘ
: MUĲĄ hĚ tĘŇ C ìŇ y~Ćę xĂ Ç xl¿Č SĘ

7 Mor¿UĎň mĂ ìŇ ydĆę yĎ xl¿Č SĘ
MyBĳĂ rČ MyĂUăČmĂ ynĂ lĄ y~Ă hČ wĘÆ ynĂ YăĄ jĘ

: rkĲĎŇ nĄ ynăĄBĘ Ĳ dŇ IČęmĂ Ç
8 ’wĘSĳĎ =rBĆ DĂ MhĆ yjĂ Æ rSăĆ ’Ğ

: rqĆSĲĎ NymăĂ yĘ MnĎę ymĂ ywĲĂÇ
9 ëŇ QĳĎ hŇ rĎySăĂ ’Ď SdĎŇ xĎ Æ rySăĂ MyhĂę Łl’ĲĹ

: ëŇ QĲĎ =hŇ rĎUĘ zČ’Ğ roWę ‘Ď Ç lbĆŇ n¿ĄBĘ
10 Myk¿ĂŇ lĎňUĘ lČ hŇ ‘Ďę CSêĘ Nt¿ĄŇ oehČ

: hŇ ‘ĲĎrĎ bŇ rĆx¿ĆmĄ oDę bĘŇ ‘Č dŇ w¿ĂDĎ=tŇ ’Ć hŇ YĆ ojhČ Æ
11 rk¿ĎŇ nĄň=ynĄBĘ Ĳ dŇ IÀČmĂ ÈynĂ lĄ y~Ă hČ wĘ ynĂ Y¿Ą jĘ

’wĘSĳĎ =rBĆ DĲĂ MhĆ yjĂ Æ rSăĆ ’Ğ
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: rqĆSĲĎ NymăĂ yĘ MnĎę ymĂ ywĲĂÇ
Mh¿Ć yrĄň C‘Ĳ nĘ BĂ MylÀĂ DĎgĚŇmĘ ÈMy‘Ă TĂ nĘ JĂ ű CnynĄÄBĎ rSąĆ ’Ğ 12

: lkĲĎŇ yhĄ tŇ yn¿ĂbĘŇ êČ tŇ obę FĎ xĚmĘ Ç tŇ IĳŁ wĂzĎkĘŇ Cnyt¿ĄŇ onBĘ
Nz¿Č=l’Ćň NEČęmĂ Myq¿Ă ypĂŇ mĘ ÈMy’Ă lĄ mĘ CnywăĄzĎmĘ 13

: CnytĲĄŇ oYCxĲ BĘ tŇ obę BĎ rĚmĘ tŇ opŇ ylĂ ’ĞmĲČ Æ CnnăĄ w’YŁ
Myl¿Ă BĎň sĚmĲĘ CnypĄę CQ’Č 14

tŇ ’Ň YĳĄ oy Ny’ăĄwĘ ZrĆjĆ Æ Ny’ăĄ
: CnytĲĄŇ bŇŁ xĲŁ rĘBĂ hŇ xĎę wĎYĘ Ç Ny’¿ĄwĘ
oQĳ hŇ kĎŇ JăĎ SĆ M‘ĎhĎ Æ yrăĄSĘ ’Č 15

: wyhĲĎ Łl’Ĺ hŇ o¿ĎhyĘSĲĆ M‘Ďę hĎ Ç yr¿ĄSĘ ’ĲČ
dŇ w¿ĂdĎň lĘ hŇ QĎęhĂ êĘ hmq

ëŇ lĆ UĳĆ hČ yhăČ ol’Ĺ ìăŇ mĘ mĂ orĲ’Ğ
: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ ìę mĘ SĂ Ç hŇ k¿ĎŇ rĘbĲĎŇ ’Ğ wĲČ

OĎ kĳĆŇ rĘbĲĎŇ ’Ğ Moy¿=lkĎŇ BĘ 2

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ ìę mĘ SĂ Ç hŇ l¿Ď lĘ hĲČ ’Ğ wĲČ
dŇ ’ĳŁ mĘ lQăĎ hĚ mĘ C hoăĎhyĘ lodąŇ GĎÅ 3

: rqĆxĲĄ Ny’ăĄ otę QĎ dĚŇ gĘŇlĂ wĘÇ
ìŇ yWĳĆ ‘ĞmĲČ xBăČ SČ yĘ rodŇ lĘ Æ roDă 4

: CdŇ yGĲĂ yČ ìŇ ytăĆŇ rŁ Cb¡Ň gĘŇ C
ìŇ dĳĆŇ oh dŇ obăŇ JĘ rdČŇ hĞ Æ 5

: hŇ xĎ yWĲĂ ’Ď ìŇ ytăĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ yr¡ĄbĘŇ dĂŇ wĘ
CrmĳĄ’Ň yŁ ìŇ ytăĆŇ ’Ł rĘonĲ zCză‘ĹwĲĆ 6

: hŇ eĎrĲĆjĘ sČ ’Ğ ìŇ ytĆŇ ŁQCdŇ gĘŇ C
C‘yBĳĂ yČ ìăŇ bĘŇ CT=bŇ rČ rkĆŇ zăĄ 7

: CneĲĄrČyĘ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘ
hoĳĎhyĘ MCxă rČwĘ NCeăxČ 8

: dŇ sĆ xĲĎ =ldĎŇ gĘŇ C MyĂjČę ’Č Ç ëŇ rĆ’¿Ć
lJĳŁ lČ ho¿ĎhyĘ=bŇ oTĲ 9

: wyWĲĎ ‘ĞmĲČ =lJĎ =l‘Č wymĎę xĞrĲČwĘÇ
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10 ìŇ yWĳĆ ‘ĞmĲČ =lJĎ hoĎhyĘÆ ìŇ CdăŇ oy
: hŇ kĎŇ CkĲŇ rĘbĲĎŇ yĘ ìŇ ydĆę ysĂ xĞ wĲČÇ

11 CrmĳĄ’Ň yŁ ìăŇ tĘŇ CkŇ lĘ mČ dŇ obăŇ JĘ
: CrBĲĄ dČŇ yĘ ì¿Ň tĘŇ rĲĎCbŇ gĘŇ C

12 wytĳĎŇ rŁ CbĲŇ GĘ MdĎŇ ’Ď hĲĎ Æ ynăĄbĘŇ lĂ ű ‘Č ydąĂŇ ohlĘ
: otĲŇ CkŇ lĘ mČ rdăČŇ hĞ dŇ obę kĘŇ CÇ

13 MymĳĂ lĎ ‘ĲŁ =lJĎ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ ìę tĘŇ CkĲŇ lĘ mĲČ
: rodĲŇ wĎ roD¿=lkĎŇ BĘ ìę êĘ lĘ SĆ mĘ mĲĆ CÇ

14 MylĳĂ pĘŇ eĲŁ hČ =lkĎŇ lĘ hoĎhyĘÆ ëŇ măĄ os
: MypĲĂŇ CpŇ JĘ hČ =lkĎŇ lĘ PŇ qĄę ozwĘÇ

15 CrBĳĄWČ yĘ ìŇ ylăĆ ’Ą lkŇŁ Æ=ynĄy‘ĲĄ
: oêĲ ‘Ă BĘ MlăĎ kĘŇ ’Ď =tŇ ’Ć Mh¡Ć lĎ =NtĲĄŇ on hŇ êąĎ’Č wĘ

16 ìŇ dĳĆŇ yĎ=tŇ ’Ć xČ t¿ĄŇ oj
: NoYĲ rĎ yxăČ =lkĎŇ lĘ ‘Č yB¡Ă WĘ mČ C

17 wykĳĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ hoĎhyĘÆ qyDăĂYČ
: wyWĲĎ ‘ĞmĲČ =lkĎŇ BĘ dŇ ysĂę xĎ wĘÇ

18 wy’ĳĎrĘqĲŁ =lkĎŇ lĘ hoĎhyĘÆ bŇ orăqĎ
: tŇ mĲĆ ’ĹbĲĆŇ Ch’ăĚrĎqĘ yĂ rS¡Ć ’Ğ lkąŇŁ lĘ

19 hŇ WĳĆ ‘ĞyĲČ wy’¿Ď rĄyĘ=NoYĲ rĘ
: M‘ĲĄySĂ oyĲwĘ ‘mČę SĘ yĂÇ Mt¿ĎŇ ‘Ď wĘSČ =tŇ ’Ć wĲĘ

20 wybĳĎŇ hĞ’ĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ rmăĄ oS
: dŇ ymĲĂ SĘ yČ My‘ăĂSĎ rĘhĲĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ

21 yj¿Ă =rBĆň dČŇ yĲĘ hoĎęhyĘ tŇ Q¿Č hĂ êĘ
oSę dĘŇ qĎ MS¿Ą rWĎ BĎ Æ=lJĎ ëŇ răĄbĎŇ ywĲĂ

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ
wmq HyĎÃCllĘ hĲČ

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć ySĂę pĘŇ nČ Ç yl¿Ă lĘ hĲČ
2 yIĳĎxČ BĘ hoăĎhyĘ hŇ lăĎ lĘ hĲČ ’Ğ

: ydĲĂŇ o‘BĘ yhăČ Łl’Ň lĲĄ hŇ r¡ĎUĘ zČ’Ğ
wxTbt=l’
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MybĳĂŇ ydĂŇ nĘ bĂŇ Cx¿ TĘ bĘŇ êĂ =l’Č 3

: hŇ ‘ĲĎCStĘŇ ol¿ Ny’¡ĄSąĆ ű MdĎő ’Ď =NbĆŇ BĘ
otĳŇ mĎ dĘŇ ’Č lĘ bŇ SăĚ yĎ oxCrÆ ’YăĄêĄ 4

: wytĲĎŇ nŁ êĲŁ SĘ ‘Ć Cd¿Ň bĘŇ ’ĲĎ ’Chę hČ Ç MoI¿BČ
orĳzĘ‘ĆBĘ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ l’ăĄ SąĆ yrĄę SĘ ’Č 5

: wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l‘Č orę bĘŇ WĂ Ç
ZrĆ’Ďę wĎ MyĂmąČSĎÅ ű hŇ WąĆ ‘Ł 6

MBĳĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MI¿ĎhČ =tŇ ’Ć
: MlĲĎ o‘lĘ tŇ măĆ ’Ĺ rm¡Ą èŁ hČ

MyqĂę CS‘ĞlĲĎ ű TjĎÄ SĘ mĂ hŇ WąĆ ‘Ł 7

MybĳĂŇ ‘ĄrĘlĲĎ MxĆ lĆ Æ NtăĄŇ nŁ
: MyrĲĂCs’Ğ ryê¿Ă mČ hoĎęhyĘÇ

MyrĂę wĘ‘Ă xČ qąĄjÅŁ ű hoąĎhyĘ 8

MypĳĂŇ CpŇ JĘ PŇ qăĄzŁ hoĎhyĘÆ
: MyqĲĂ yDĂYČ bŇ h¿Ą ’Ł hoĎęhyĘÇ

MyrĂę GĄ=tŇ ’Ć rmąĄ SÅŁ ű hoąĎhyĘ 9

dŇ dĳĄŇ o‘yĘ hŇ năĎmĎ lĘ ’Č wĘ MotăŇ yĎ
: tŇ CĲĄ‘Č yĘ My‘ăĂSĎ rĘ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ
MlĎę o‘lĘ Ĳ ű hoĎÄhyĘ ëŇŁlą mĘ yĂ 10

rdęŁ wĎ rd¿ŇŁ lĘ NoIYĂ Æ ëŇ yĂhăČŁl’Ĺ
: HyĲĎ=CllĘ hĲČ

ű HyĎÄCllĘ hĲČ zmq
CnyhĳĄŁl’Ĺ hŇ răĎUĘ zČ bŇ oT¡ =yJĂ

: hŇ QĲĎ hĂ tĘŇ hŇ w¿Ď’Ň nĎ My‘Ă nĎ Ç=yJĲĂ
hoĳĎhyĘ MĂlăČ SĎ CrĲyĘ hŇ năĄ oB 2

: seĲĄkČŇ yĘ l’ăĄ rĎWĘ yĂ yx¡Ą dĘŇ nĂ
bŇ lĳĄ yrĄCbăŇ SĘ lĂ ’pĄŇ rŁ hĲĎ Æ 3

: MtĲĎŇ obŇ ~Ę ‘ČlĘ SBĄę xČ mĘ CÇ
MybĳĂŇ kĎŇ oJĲ lČ rjĎ sĘ mĂ Æ hŇ năĆ om 4

Mlkl
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: ’rĲĎqĘ yĂ tŇ om¿ SĄ MQĎękĚŇ lĘ Ç
5 xČ JĳŁ =bŇ rČwĘ CnynăĄodŇ ’Ğ lodăŇ GĎ

: rjĲĎ sĘ mĂ Ny’ăĄ otę nĎ CbĲŇ tĘŇ lĂ Ç
6 hoĳĎhyĘ MywăĂnĎ‘Ğ dŇ dăĄŇ o‘mĘ

: ZrĆ’ĲĎ =ydĄŇ ‘Ğ My‘ăĂSĎ rĘ lyj¡Ă SĘ mČ
7 hŇ dĳĎŇ otŇ BĘ hoăĎhylĲČ Cnă‘Ĺ

: roeĲ kĂŇ bĘŇ CnyhăĄŁl’Ň lĲĄ Cr¡UĘ zČ
8 MybĂę ‘ĎBĘ ű MyĂmČÄ SĎ hŇ iĆŋ kČŇ mĘ hĲČ

rTĳĎ mĎ ZrĆ’ăĎlĎ NykăĂŇ UĄ hČ
: ryYĲĂ xĎ MyrăĂhĎ xČ ym¡Ă YĘ UČ hČ

9 HmĳĎ xĘ lČ hŇ măĎ hĄ bĘŇ lĂ NtăĄŇ on
: C’rĲĎqĘ yĂ rSăĆ ’Ğ bŇ rĄę ‘Ł Ç yn¿ĄbĘŇ lĂ

10 ZjĳĎ xĘ yĆ sCiă hČ tŇ răČCbŇ gĘŇbĂŇ âlą
: hŇ YĲĆ rĘyĂ Sy’ăĂ hĎ yq¡ĄoSbĘŇ =âlĲ

11 wy’ĳĎrĄyĘ=tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ hŇ YăĆ or
: oDĲsĘ xČ lĘ Myl¿Ă xĞ yĲČmĘ hĲČ =tŇ ’Ć

12 hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć MĂlČ SĎ CrĲyĘÆ yxăĂ BĘ SČ
: NoIĲYĂ ëŇ yĂhăČŁl’Ĺ yl¡Ă lĘ hĲČ

13 ëŇ yĂrĳĎ‘ĎSĘ yxăĄ yrĂBĘ qEČxĂ Æ=yJĲĂ
: ëŇ BĲĄ rĘqĂ BĘ ëŇ yĂnăČBĎ ëŇ r¡ČBĄ

14 Molĳ SĎ ëŇ ¿ĄlCbŇ GĘ =MvĎ hČ
: ëŇ ‘ĲĄyBĂ WĘ yČ MyFĂę xĂ Ç bŇ lĆ x¿Ą

15 ZrĆ’ĳĎ otăŇ rĎmĘ ’Ă xČ lăĄ èŁ hČ
: orĲbĎŇ DĘ ZCr¿yĎ hŇ rĎę hĄ mĘ Ç=dŇ ‘Č

16 rmĆ ~ĳĎ JČ gŇlĆ SăĆ NtăĄŇ eŁ hČ
: rEĲĄpČŇ yĘ rpĆŇ ’¿Ą JĎ ropę JĘ Ç

17 MyêĳĂ pĂŇ kĘŇ oxă rĘqĲČ ëŇ ylăĂ SĘ mČ
: dŇ mĲŁ ‘ĞyĲČ ymăĂ otę rĎqĲĎ Ç yn¿ĄpĘŇ lĂ

18 MsĳĄ mĘ yČwĘ orăbĎŇ DĘ xlăČ SĘ yĂ
bVy
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: MyĂmĲĎ =ClEĘyĂ oxę CrÇ bŇ è¿Ą yČ
bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ wrăbř d dŇ yGăĂmČ 19

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ wyTĎę jĎ SĘ mĂ CÇ wyu¿ĎxĚ
yoGę =lkĎŇ lĘ ű NkĄÄ hŇ WĎ ‘ąĎ âlÅ 20

MC‘ę dĎŇ yĘ=lBČ MyT¿Ă jĎ SĘ mĂ C
: HyĲĎCllĘ hĲČ

ű HyĎÄCllĘ h¿Č xmq
MyĂmĳČèĎ hČ =NmĂ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć Clă lĘ hĲČ

: MymĲĂ orUĘ BČ ChClęlĘ hĲČ Ç
wykĳĎŇ ’Ď lĘ mČ =lkĎŇ ChCl¿ lĘ hČ 2

: w’bĲ Y=lJĎ ChClęlĘ hĲČ Ç
xČ rĳĄyĎwĘ SmĆ SăĆ ChCllĘ hĲČ Æ 3

: ro’Ĳ ybĄŇ kĘŇ oJ¿ =lJĎ ChClęlĘ hĲČ Ç
MyĂmĳĎèĎ hČ ymăĄ SĘ ChCllĘ hĲČ Æ 4

: MyĂmĲĎ èĎ hČ l‘Čŋ mĄ ű rSąĆ ’Ğ MyĂUČę hČ wĘÇ
hoĳĎhyĘ MSăĄ =tŇ ’Ć CllĘ hĲČ yĲĘÆ 5

: C’rĲĎbĘŇ nĂ wĘ hŇ CăĎYĂ ’ChÆ yJąĂ
MlĳĎ o‘lĘ dŇ ‘ăČlĎ MdăĄŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ 6

: robĲŇ ‘ĞyĲČ âlă wĘ NtČę nĎ Ç=qxĎ
ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć Clă lĘ hĲČ 7

: tŇ omĲ hŁ êĘ =lkĎŇ wĘ MynĂę yeĂ êČ Ç
roTĳ yqĂ wĘ gŇlĆ SăĆ dŇ rĎbĎŇ CÆ S’ăĄ 8

: orĲbĎŇ dĘŇ hŇ W¿Ď ‘Ł hŇ rĎę ‘ĎsĘ Ç xČ Cr¿
tŇ o‘ĳbĎŇ GĘ =lkĎŇ wĘ Myr¿ĂhĎ hĲĆ 9

: MyzĲĂrĎ’Ğ=lkĎŇ wĘ yrĂę jĘ Ç Z‘¿Ą
hŇ mĳĎ hĄ BĘ =lkĎŇ wĘ hŇ I¿ĎxČ hĲČ 10

: PŇ nĲĎJĎ roj¿ YĂ wĘ WmĆ rĆę Ç
Zr’=yklm
yrqw bytk wyrĎbĎ DĘ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk orbĎ DĘ ’"sb ,yrq wyrĎbĎ DĘ ,bytk orbĎ DĘ v.19 .zmq

.’"d Nkw
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11 MyUĳĂ ’ĚlĘ =lkĎŇ wĘ ZrĆ’Ć Æ=ykĄŇ lĘ mČ
: ZrĆ’ĲĎ yTĄ pĘŇ S¿Ł =lkĎŇ wĘ MyrĂę WĎ Ç

12 tŇ olĳ CtŇ BĘ =MgČŇ wĘ Myr¿ĂCxBĲČ
: MyrĲĂ‘ĎnĘ =M‘Ă MynĂę qĄ zĘ Ç

13 hoĎęhyĘ MSĄŋ =tŇ ’Ć ű Clą lĘ hČ yĘ
oDĳbČŇ lĘ omă SĘ bŇ GăĎWĘ nĂ =yJĲĂ

: MyĂmĲĎ SĎ wĘ ZrĆ’¿Ć=l‘Č odę ohÇ
14 oUÃ ‘ČlĘ ű NrĆqĆÄ MrĆIąĎwČ

wydĎę ysĂ xĞ=lkĎŇ lĲĘ hŇ QąĎ hĂ êĘ
obę rŁ qĘ =M‘ĲČ l’Ą rĎWĘ yĂÆ ynăĄbĘŇ lĂ

: HyĲĎ=CllĘ hĲČ
Tmq ű HyĎÄCllĘ hĲČ

SdĳĎŇ xĎ rySăĂ hoĎhylĲČ Æ CrySăĂ
: MydĲĂŇ ysĂ xĞ lh¿Č qĘ BĂ otę QĎ hĂ êĘ Ç

2 wyWĳĎ ‘Ł BĘ l’ăĄ rĎWĘ yĂ xmăČ WĘ yĂ
: MJĲĎ lĘ mČ bĘŇ Clyg¿ĂŇ yĎ NoIęYĂ Ç=ynĲĄBĘ

3 loxĳ mĎ bĘŇ omă SĘ Clă lĘ hĲČ yĘ
: olĲ =CrUĘ zČyĘ roeę kĂŇ wĘÇ PŇ t¿ŇŁ BĘ

4 oUĳ ‘ČBĘ hoăĎhyĘ hŇ YăĆ or=yJĲĂ
: hŇ ‘ĲĎCSyBĂ MywĂęnĎ‘ĞÇ r’¿Ą pĎŇ yĘ

5 dŇ obĳŇ kĎŇ BĘ MydăĂŇ ysĂ xĞ CzălĘ ‘Ę yČ
: MtĲĎŇ obŇ JĘ SĘ mĂ =l‘Č Cnę eĘ rČyĘÇ

6 MnĳĎ orgĘŇBĂ l’Ą Æ tŇ omă mĘ orĲ
: MdĲĎŇ yĎBĘ tŇ oIăpĂŇ yjĲĂ bŇ rĆx¡ĆwĘ

7 MyĳĂoGBČ hŇ mĎ qĎ nĘ Æ tŇ oWă ‘ĞlĲČ
: MyUĲĂ ’Ě=lBČ tŇ xęŁ kĄŇ oêĲ Ç

8 MyuĳĂzĂBĘ MhăĆ ykĄŇ lĘ mČ rsăŁ ’Ę lĆ
: lzĲĆrĘbČŇ yl¿Ą bĘŇ kČŇ BĘ MhĆę ydĄŇ BĘ kĘŇ nĂ wĘÇ

9 bŇ Ctę JĎ TjĎŋ SĘ mĂ ű MhĆÄ BĎ tŇ oWą ‘ĞlĲČ
rdhwww.bibleist.ru



1106 Mylht 150:1—6

wydĎę ysĂ xĞ=lkĎŇ lĘ ’ChÆ rdăĎŇ hĎ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

ű HyĎÄCllĘ hĲČ nq
oSĳ dĘŇ qĎ BĘ l’¿Ą =CllĘ hĲČ

: oEĲ‘Ě ‘Č yq¿ĂrĘBĂ ChClęlĘ hĲČ Ç
wytĳĎŇ rŁ CbĲŇ gĘŇbĂŇ ChCl¿ lĘ hĲČ 2

: olĲ dĘŇ GĚ bŇ răŁ JĘ ChClęlĘ hĲČ Ç
rpĳĎŇ oS ‘qČ tăĄŇ BĘ ChCllĘ hĲČ Æ 3

: roeĲ kĂŇ wĘ lbĆŇ năĄBĘ ChClęlĘ hĲČ Ç
loxĳ mĎ C PŇ tăŇŁ bĘŇ ChCllĘ hĲČ Æ 4

: bŇ gĲĎŇ C‘wĘ Mye¿ĂmĂ BĘ ChClęlĘ hĲČ Ç
‘mČ SĳĎ =ylĄ YĘ lĘ YĲĂ bĘŇ ChCl¿ lĘ hĲČ 5

: hŇ ‘ĲĎCrtĘŇ yl¿Ą YĘ lĘ YĂ BĘ Ĳ ChClęlĘ hĲČ Ç
HyĎę lQ¿Ą hČ êĘ hŇ mĎ SĎ eĘ hČ Æ lJăŁ 6

: HyĲĎCllĘ hĲČ

G

whwpyw wyYxw .KzkâŁ âŁ Nmysw h‘bVw MyrV‘w tw’m Vmxw Mypl’ Mylht rpsd yqwsp Mwks
h’m ’"n :n"q Nmysw MyVmxw h’m wyrwmzmw .rV‘ h‘Vt wyrdsw ]z"l x"‘ Mylht[ Mhypb
’"n ,VlVw MyVmx wytwqspw .]x"k z"m tyV’rb[ wnyb’ bq‘y lV wytwnV Nmysw h‘bVw My‘br’w

.rpsw rps lk Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .+m wytwqspw

The number of the verses of the book of Psalms is 2527, and the sign is, KzkâŁ âŁ .
And its middle point is, And they flattered him with their mouth [Psa 78:36]. And
its sedarim are 19. And its psalms are 150, and the sign is n"q; other copies (say)
147, and the sign is, The years of Jacob our father [Gen 47:28]. And its peseqot
are 40. And there should be an interval of 3 lines between each book.
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ylVm
’ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mĆę Ç dŇ wĳĂDĎ=NbĆŇ hŇ măŁ ŁlSĘ ylĄ SĘ mĂř Æ sŘ1

2 rsĳĎCmC hŇ măĎ kĘŇ xĎ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ
: hŇ nĲĎ ybĂŇ yr¿ĄmĘ ’Ă NybĂę hĎ lĘ Ç

3 lJĳĄ WĘ hČ rsăČ Cm tŇ xČ qČ lĎ Æ
: MyrĲĂSĎ mĲĄ C TjĎę SĘ mĂ CÇ qdĆŇ Y¿Ć

4 hŇ mĳĎ rĘ‘Ď MyăĂ’Ň tĎŇ pĘŇ lĂ tŇ tăĄŇ lĎ
: hŇ UĲĎ zĂmĘ C tŇ ‘ČDăČ r‘ČnČę lĘ Ç

5 xqČ lĳĆ PŇ sĆ oyăwĘ MkĎŇ xĎ Æ ‘măČ SĘ yĂ
: hŇ nĲĆqĘ yĂ tŇ ol¿ BĚ xĘ êČ Nobę nĎ wĘÇ

6 hŇ YĳĎ ylĂ mĘ C lSĎ mĎ Æ NybăĂŇ hĎ lĘ
: MtĲĎŇ dŇŁ yxĂ wĘ MymĂę kĎŇ xĞ Ç yr¿ĄbĘŇ DĂ

7 tŇ ‘ČDĳĎ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ hoĎhyĘÆ tŇ ’ăČ rĘyĂ
: CzBĲĎ Myl¿Ă ywĂ’Ĺ rsĎę CmCÇ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ

8 ìŇ ybĳĂŇ ’Ď rsăČ Cm ynĂ BĘ Æ ‘măČ SĘ
: ìŇ UĲĆ ’Ă tŇ r¿Čoê SFęŁ êĂ Ç=l’Č wĘ

9 ìŇ SĳĆ ’Ň rŁ lĘ MhĄŋ NxĄő tŇ yąČwĘlĂ ű yJąĂ
: ìŇ ytĲĆŇ rŁ GĘ rĘgČŇlĘ MyqĂę nĎ‘ĞwĲČÇ

10 : ’bĲĄŇ êŁ =l’Č My’Ăę FĎ xČ Ç ìŇ Cê¿pČŇ yĘ=M’Ă ynĂÃBĘ
11 Cnê¿Ď’Ăň hŇ kÀĎŇ lĘ ÈCrmĘ ’Ň yĲŁ =M’Ă

: MeĲĎxĂ yqăĂnĎlĘ hŇ n¡ĎjĘ YĘ nĂ MdĳĎŇ lĘ hŇ b¿ĎŇ rĘ’Ć nĲĆ
12 MyIĳĂxČ lo’ă SĘ JĂ M‘ĄlĎ bĘŇ nĂ Æ

: robĲŇ ydĄŇ rĘoyăJĘ MymĂę ymĂ tĘŇ CÇ
13 ’YĳĎ mĘ nĂ rqăĎyĎ Nohă =lJĎ

’lmn
.ytbr +m v.1 .’www.bibleist.ru



1108 ylVm 1:14—26

: llĲĎ SĎ CnyêăĄbĎŇ ’Q¡Ą mČ nĘ
CnkĳĄŇ otŇ BĘ lyjăĂ êČ ìŇ lĘ răĎoGÆ 14

: CnQĲĎ kĚŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ dŇ xĎę ’Ć Ç syJ¿Ă
MêĳĎ’Ă ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ëŇ ăĄlêĄ=l’Č ynĂęBĘ 15

: MtĲĎŇ bĎŇ ytĂŇ eĘ mĂ ìę lĘ gĘŇrČÇ ‘n¿ČmĘ
CYCrĳyĎ ‘răČlĎ MhĆ ylĄ gĘŇrČÆ yJăĂ 16

: MDĲĎ=ëŇ jĎ SĘ lĂ Crę hĞmĲČ ywĂÇ
tŇ SĆ rĳĎhĎ hŇ răĎzŁ mĘ MeĎxĂ Æ=yJĲĂ 17

: PŇ nĲĎJĎ l‘ČB¿Č =lkĎŇ ynĄę y‘ĄBĘ Ç
CbŇ rĳŁ ’ĹyĲĆ MmăĎ dĎŇ lĘ MhĄ wĘÆ 18

: MtĲĎŇ SŁ pĘŇ nČlĘ Cnę jĘ YĘ yĂÇ
‘YČ BĳĎ ‘ČYĲĄBăŁ =lJĎ tŇ oxrĘ’Ď Æ NJĄę 19

: xuĲĎ yĂ wylăĎ ‘ĎBĘ SpĆŇ n¡Ć=tŇ ’Ć

hŇ eĎrĳŁ êĎ ZCxă BČ tŇ omkĘŇ xĎ Æ 20

: HlĲĎ oq Nê¿ĄêĂ tŇ obę xŁ rĘBĲĎ Ç
’r¿ĎqĘ êĂň tŇ oIęmĂ hŁ S’Ň r¿Ł BĘ 21

: rmĲĄ ’Ň tŇŁ hĎ yr¿ĆmĎ ’Ğ ry‘Ăę BĎ Myr¿Ă‘ĎSĘ yx¡Ą tĘŇ pĂŇ BĘ
ytĂŇ p¿ĆŇ Cbň hĞ’Ą êĲĘ ÈMyĂtĎŇ jĘ ű ytăČŇ mĎ =dŇ ‘Č 22

MhĳĆ lĎ CdăŇ mĘ xĲĎ NoYlĎ Æ MyYĂę lĄ wĘ
: tŇ ‘ČdĲĎŇ =C’nĘ WĘ yĂ MylĂę ysĂ kĘŇ CÇ

yê¿Ă xĘ kČŇ otň lĲĘ CbŇ CSę êĎ 23

yxĳĂ Cr MkăĆŇ lĎ hŇ ‘Ď yBăĂ ’Č hŇ eąĄhĂ
: MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yrăČbĎŇ dĘŇ hŇ ‘Ď yd¡ĂŇ o’

Cn’ĳĄ mĎ êĘ wČ ytĂŇ ’Ň rĎqĎ Æ N‘Č yăČ 24

: bŇ ySĲĂ qĘ mČ Ny’ăĄwĘ ydĂę yĎÇ ytĂŇ yT¿Ă nĎ
ytĳĂŇ YĎ ‘Ğ=lkĎŇ C‘¿rĘpĘŇ êĂ wČ 25

: MtĲĆŇ ybĂŇ ’Ğ âlă yêĂę xĘ kČŇ otŇ wĘÇ
qxĳĎ WĘ ’Ć MkăĆŇ dĘŇ y’Ą BĘ ynĂ ’Ğ Æ=MGČ 26
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1:27—2:6 ylVm 1109

: MkĲĆŇ DĘxĘ pČŇ ’băŇŁ BĘ gŇ‘Čę lĘ ’Ć Ç
27 MkĆę DĘxĘ jČ hŇ wĎ’ĞSĲČ kĘŇ ’bąŇŁ BĘ

hŇ tĳĆŇ ’ĹyĲĆ hŇ păĎŇ CsJĘ MkĆŇ dĘŇ y’Ą wĲĘÆ
: hŇ qĲĎ CYwĘ hŇ r¿ĎYĎ MkĆę ylĄ ‘ĞÇ ’b¿ŇŁ BĘ

28 hŇ nĳĆ‘Ĺ’ĲĆ âlă wĘ ynĂ nĘ ’ĚrĎqĘ yĂÆ z’ăĎ
: ynĂ nĘ ’ĲĚYĎ mĘ yĂ âlă wĘ ynĂ nĘ rĚę xĞSĲČ yĘÇ

29 tŇ ‘ČdĳĎŇ C’nĘ WăĎ =yJĂ tŇ xČ êČ Æ
: CrxĲĎ bĎŇ âlă hoĎęhyĘÇ tŇ ’¿Č rĘyĂwĘ

30 ytĳĂŇ YĎ ‘ĞlĲČ Cb¿Ň ’Ď =âlĲ
: yêĲĂ xĘ kČŇ oê=lJĎ CYę ’ĞnĲĎ Ç

31 MJĳĎ rĘdČŇ yrăĂjĘ mĂ ClkĘŇ ’Ň yĲŁ wĲĘÆ
: C‘BĲĎ WĘ yĂ MhăĆ ytĄŇ Y¡Ł ‘ĞUĲŁ mĂ C

32 MgĳĄŇrĘhČ êĲČ MyăĂtĎŇ jĘ tŇ băČŇ CSmĘ yJąĂ
: MdĲĄŇ BĘ ’Č êĘ MylăĂ ysĂ JĘ tŇ w¡ČlĘ SČ wĘ

33 xTČ BĳĆ =NJĎ SĘ yĂ ylĂ Æ ‘ČmăĄ SŁ wĘ
: hŇ ‘ĲĎrĎ dŇ xČ j¿Č mĂ NnČę ’ĞSĲČ wĘÇ

b yrĳĎmĎ ’Ğ xuăČêĂ =M’Ă ynĂ BĘ Æ
: ëŇ êĲĎ ’Ă Nj¿Ł YĘ êĂ ytČę wŁ YĘ mĂ CÇ

2 ìŇ ĳĆnzĘ’Ď hŇ măĎ kĘŇ xĎ lĲČ bŇ ySăĂ qĘ hČ lĘ
: hŇ nĲĎ CbŇ êĘ lČ ìę BĘ lĂ Ç hŇ F¿Ć êČ

3 ’rĳĎqĘ tĂŇ hŇ năĎ yBĂ lČ M’ăĂ yJąĂ
: ìŇ lĲĆ oq Nê¿ĄêĂ hŇ nĎę CbŇ êĘ lČ Ç

4 PŇ sĆ JĳĎ kČŇ hŇ eĎS¿Ć qĘ bČŇ êĘ =M’Ă
: hŇ eĎWĲĆ jĘ xĘ êČ Myn¿ĂomTĘ UČ kČŇ wĲĘ

5 hoĳĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂ NybĂŇ êĎ Æ z’Ďę
: ’YĲĎ mĘ êĂ MyhăĂ Łl’Ĺ tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ

6 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ NêăĄ yĂ hoĎhyĘÆ=yJĲĂ
: hŇ nĲĎ CbŇ tĘŇ C tŇ ‘ČDăČ wyjĂę mĂ Ç
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1110 ylVm 2:7—20

hŇ IĳĎSĂ Cê MyrĂSĎ yĘlČ Æ Npă Ywř 7

: MtĲŇŁ ykĄŇ lĘ hăŁ lĘ NgĄęmĎ Ç
TjĳĎ SĘ mĂ tŇ oxă rĘ’Ď rYŁ nĘ lĂ Æ 8

: rmĲŁ SĘ yĂ odŇ ysĂ xĞ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ
TjĳĎ SĘ mĂ C qdĆŇ YăĆ NybĂŇ êĎ Æ z’Ďę 9

: bŇ oTĲ =lGČ‘Ę mČ =lJĎ MyrĂę SĎ ymĲĄ CÇ
ìŇ BĳĆ lĂ bĘŇ hŇ măĎ kĘŇ xĎ ’obăŇ tĎŇ =yJĲĂ 10

: M‘ĲĎnĘ yĂ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČlĲĘ tŇ ‘ČdČę wĘÇ
ìŇ ylĆę ‘Ď rm¿Ł SĘ êĂ hŇ UĎ zĂmĘ Æ 11

: hŇ JĎ rĲĆYĘ nĘ tĂŇ hŇ n¿Ď CbŇ êĘ
‘rĳĎ ëŇ rĆDăĆmĂ ìŇ lĘ y~ăĂ hČ lĘ Æ 12

: tŇ okĲŇ jĚ hĘ êČ rB¿Ą dČŇ mĘ Sy’Ăę mĄ Ç
rSĆ yĳŁ tŇ oxă rĘ’Ď MybĂŇ zĘ‘ăŁ hČ Æ 13

: ëŇ SĆ xĲŁ =ykĄŇ rĘdČŇ BĘ tŇ kĆŇ lĆę lĎ Ç
‘rĳĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MyxĂ mĄ vĘ hČ Æ 14

: ‘rĲĎ tŇ ok¿Ň jĚ hĘ tČŇ BĲĘ ClygĂę yĎÇ
MySĳĂ uĘ ‘Ă MhăĆ ytĄŇ xĲŁ rĘ’Ď rSăĆ ’Ğ 15

: MtĲĎŇ olGĘ ‘Ę mČ BĘ MyzĂęolnĘ CÇ
hŇ rĳĎzĎ hŇ èăĎ ’Ă mĲĄ ìŇ lĘ y~ăĂ hČ lĘ Æ 16

: hŇ qĎ ylĲĂ xĹhĲĆ hĎ yr¿ĆmĎ ’Ğ hŇ IĎęrĂkĘŇ eĎmĂ Ç
hĎ yrĳĆC‘nĘ PŇ CQă ’Č tŇ bĆŇ zĆ‘Ł hČ Æ 17

: hŇ xĎ kĲĄŇ SĎ hĎ yhăĆŁl’Ĺ tŇ yr¡ĂBĘ =tŇ ’Ć wĘ
HtĳĎŇ yBĄ tŇ wĆmăĎ=l’Ć hŇ xĎ SăĎ yJąĂ 18

: hĎ ytĲĆŇ ŁlGĘ ‘Ę mČ My’Ăę pĎŇ rĘÇ=l’Ć wĘ
NCbĳŇ CSyĘ âlă hĎ y’Ć BĎ Æ=lJĎ 19

: MyIĲĂxČ tŇ ox¿ rĘ’Ď CgŇ yvĂę yČÇ=âlĲ wĘ
MybĳĂŇ oT ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ëŇ lĄ êĄ Æ N‘ČmČę lĘ 20

twxr’w
+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk NjŁ YĘ yĂ ’"sbw ,s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk NpČ YĎwĘ ’"sb ,yrq NjŁ YĘ yĂ ,bytk NpČ YĎwĘ v.7 .b
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2:21—3:10 ylVm 1111

: rmĲŁ SĘ êĂ MyqăĂ yDĂYČ tŇ ox¡ rĘ’Ď wĘ
21 ZrĆ’ĳĎ=CnJĘ SĘ yĂ Myr¿ĂSĎ yĘ=yJĲĂ

: HbĲĎŇ CrtĘŇ C¿ĎyĂ MymĂę ymĂ tĘŇ CÇ
22 CtŇ rĳĄJĎ yĂ ZrĆ’ăĆmĄ My‘Ă SĎ rĘCÆ

: hŇ eĎUĲĆ mĂ Cx¿ iĘ yĂ MydĂę gĘŇ obŇ CÇ

g xJĳĎ SĘ êĂ =l’Č ytăĂŇ rĎoêĲ ynĂ BĘ Æ
: ìŇ BĲĆ lĂ r~¿Ł yĂ ytČę wŁ YĘ mĂ CÇ

2 MyIĳĂxČ tŇ onăSĘ C MymĂ yĎÆ ëŇ rĆ’ăŁ yJąĂ
: ëŇ lĲĎ CpŇ ys¿Ă oy MolęSĎ wĘÇ

3 ìŇ b¿ĚŇ zĘ‘Čň yČ=l’ĲČ tŇ mĆę ’ĹwĲĆ dŇ sĆ x¿Ć
ìŇ ytĳĆŇ orGĘ rĘGČ=l‘Č Mr¿ĄSĘ qĎ
: ìŇ BĲĆ lĂ xČ Cl¿ =l‘Č MbĄę tĘŇ JĎ Ç

4 bŇ oTĳ lkĆŇ WăĄ wĘ Nx¡Ą =’YĎ mĘ C
: MdĲĎŇ ’Ď wĘ MyhăĂ Łl’Ĺ yn¡Ąy‘ĄBĘ

5 ìŇ BĳĆ lĂ =lkĎŇ BĘ hoĎhyĘÆ=l’Ć xTăČ BĘ
: N‘ĲĄèĎ êĂ =l’Č ìę tĘŇ nĎ yBĲĂ Ç=l’Ć wĘ

6 Ch‘ĳĄdĎŇ ìŇ yk¿ĆŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ
: ìŇ ytĲĆŇ xŁ rĘ’ĲŁ rè¿Ą yČyĘ ’Chę wĘÇ

7 ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ MkăĎŇ xĎ yhăĂ êĘ =l’Č
: ‘rĲĎmĄ rCsă wĘ hoĎęhyĘÇ=tŇ ’Ć ’r¿ĎyĘ

8 ìŇ ïĳĆSĎ lĘ yhăĂ êĘ tŇ C’pĘŇ rĂÆ
: ìŇ ytĲĆŇ omYĘ ‘ČlĘ yCuę SĂ wĘÇ

9 ìŇ ĳĆnohmĄ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć dŇ BăĄ JČ
: ìŇ tĲĆŇ ’Ď CbĲŇ êĘ =lJĎ tŇ ySĂę ’Ň rĄmĲĄ CÇ

10 ‘bĳĎŇ WĎ ìŇ ymăĆ sĎ ’Ğ C’ă lĘ UĲĎ yĂwĘ
: CYrĲŁ pĘŇ yĂ ìŇ yb¿ĆŇ qĎ yĘ Sorę ytĂŇ wĘÇ
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1112 ylVm 3:11—23

s’ĳĎ mĘ êĂ =l’Č ynăĂBĘ hoĎhyĘÆ rsăČ Cm 11

: oêĲ xĘ kČŇ otŇ BĘ ZqęŁ êĎ Ç=l’Č wĘ
xČ ykĳĂŇ oy hoăĎhyĘ bŇ hăČ ’ĹyĲĆ rSăĆ ’Ğ tŇ ’¿Ć yJąĂ 12

: hŇ YĲĆ rĘyĂ NB¿Ą =tŇ ’Ć bŇ ’Ďę kĘŇ CÇ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ ’YăĎ mĎ MdĎŇ ’Ď Æ yrăĄSĘ ’Č 13

: hŇ nĲĎ CbŇ êĘ qyp¿ĂŇ yĎ MdĎę ’Ď wĘÇ
PŇ sĆ JĳĎ =rxČ iĘ mĂ HrĎxĘ sČ Æ bŇ oTă yJąĂ 14

: HtĲĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ ZCrę xĎ mĲĄ CÇ
śMyřyĳnpm ’yhĂ Æ hŇ rĎqăĎyĘ 15

: HbĲĎŇ =CwSĘ yĲĂ âlă ìŇ yYĆę pĎŇ xĞ Ç=lkĎŇ wĘ
HnĳĎ ymĂ yBĲĂ MymĂ yĎÆ ëŇ rĆ’ăŁ 16

: dŇ obĲŇ kĎŇ wĘ rSĆ ‘ăŁ HlĎę w’Ň mŁ WĘ BĂ Ç
M‘ČnĳŁ =ykĄŇ rĘdČŇ hĎ yk¿ĆŇ rĎDĘ 17

: MolĲ SĎ hĎ ytăĆŇ obŇ yt¡ĂŇ nĘ =lkĎŇ wĲĘ
HBĳĎ MyqăĂ yzĂxĞUĲČ lČ ’yhĂ Æ MyIăĂxČ =Z‘Ą 18

: rèĲĎ ’ĚmĘ hĎ yk¿ĆŇ mĘ tŇŁ wĲĘ

ZrĆ’ĳĎ=dŇ sČ yĲĎ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ BĘ hŇ wĎęhyĲĘ 19

: hŇ nĲĎ CbŇ tĘŇ BĂ MyĂmČę SĎ Ç N¿ĄnoJ
C‘qĳĎbĘŇ nĂ tŇ omă ohêĘ oê‘Ę dČŇ BĘ Æ 20

: lTĲĎ =CpŇ ‘ĞrĘyĂ MyqĂę xĎ SĘ CÇ
ìŇ ynĳĆy‘ĄmĲĄ CzlăĚ yĎ=l’Č ynĂ BĘ Æ 21

: hŇ UĲĎ zĂmĘ C hŇ IĎęSĂ êĚÇ rY¿Ł nĘ
ìŇ SĳĆ pĘŇ nČlĘ MyIăĂxČ CyăhĘ yĲĂwĘ 22

: ìŇ ytĲĆŇ rŁ GĘ rĘgČŇlĘ NxĄę wĘÇ
ìŇ JĳĆ rĘDČ xTČ băĆŇ lĎ ëŇ ăĄlêĄ z’ąĎ 23

: PŇ oGĲ tĂŇ âlă ìę lĘ gĘŇrČwĘÇ
bkVt=M’
‘"tb v.15 .’"ydw T"d ,w"d ,’"d Nkw yrqw bytk MynĂ ynĂjĘ mĂ ’"sb ,yrq MynĂ ynĂjĘ mĂ ,bytk MyIĂnĂjĘ mĂ v.15 .g

.=lkĎ wĘ hĎ ylĆ’Ą MybĂ rĄuĘhČ=lkĎ lĘ ’yhĂ t‘ČdČCm ,‘rĎ=lJĎ HlĎ ërŁ ‘ĞyČ âl ,Mynynpm N’k ’Ymn
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24 dŇ xĳĎ pĘŇ tĂŇ =âlĲ bŇ J¿Č SĘ êĂ =M’Ă
: ìŇ tĲĆŇ nĎSĘ hŇ b¿ĎŇ rĘ‘Ď wĲĘ êĎę bĘŇ kČŇ SĎ wĘÇ

25 M’ĳŁ tĘŇ jĂ dŇ xČ jăČ mĂ ’rĎyêĂ Æ=l’Č
: ’bĲŇŁ tĎŇ yJăĂ My‘Ăę SĎ rĘÇ tŇ ’¿Č èŁ mĂ C

26 ìŇ ĳĆlsĘ kĂŇ bĘŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ hoĎhyĘÆ=yJĲĂ
: dŇ kĆŇ QĲĎ mĂ ìăŇ lĘ gĘŇrČ rm¡Č SĎ wĘ

27 wylĳĎ ‘ĎBĘ mĂ bŇ oT¿ =‘nČmĘ êĂ =l’Č
: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ ìŇ ydĆŇ yĎ l’¡Ą lĘ tŇ oyÄhĘ BĲĂ

28 bŇ CSwĎÆ ëŇ ăĄl ìŇ y‘ĆrĄlĘ rmąČ ’Ň êÅŁ =l’Č
: ëŇ êĲĎ ’Ă SyăĄwĘ NêĄę ’Ć rx¿Ď mĎ C

29 hŇ ‘ĳĎrĎ ìăŇ ‘ĞrĲĄ=l‘Č SrăŁ xĞêĲČ =l’Č
: ëŇ êĲĎ ’Ă xTČ băĆŇ lĎ bŇ S¡Ą oy=’ChĲ wĘ

30 MeĳĎxĂ MdăĎŇ ’Ď =M‘Ă bŇ orêĎ=l’Č
: hŇ ‘ĲĎrĎ ìăŇ lĘ mĎ gĘŇ âl¡ =M’Ă

31 smĳĎ xĎ Sy’ăĂ BĘ ’eĄqČ êĘ Æ=l’Č
: wykĲĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ rxČę bĘŇ êĂ Ç=l’Č wĘ

32 zolĳ nĎ hoăĎhyĘ tŇ băČŇ ‘ĞotĲŇ yJąĂ
: odĲŇ os Myr¿ĂSĎ yĘ=tŇ ’Ć wĲĘ

33 ‘SĳĎ rĎ tŇ ybăĄŇ BĘ hoĎhyĘÆ tŇ răČ’Ą mĘ
: ëŇ rĲĄbĎŇ yĘ MyqăĂ yDĂYČ hŇ w¡ĄnĘ C

34 ZylĳĂ yĎ=’ChĲ MyY¿Ă QĄ lČ =M’Ăř
: NxĲĄ =NêĆ yĲĂ Myyęn‘ř lĲ wÆ

35 ClxĳĎ nĘ yĂ MymăĂ kĎŇ xĞ dŇ obŇ JĎ Æ
: NolĲ qĎ Myr¿ĂmĄ MylĂę ysĂ kĘŇ CÇ

d bŇ ’ĳĎ rsČ Cmă MynĂ bĎŇ Æ C‘ămĘ SĂ
: hŇ nĲĎ yBĂ tŇ ‘Čd¿ČŇ lĎ CbŇ ySĂę qĘ hČ wĘÇ

2 MkĳĆŇ lĎ yêĂ tăČŇ nĎ bŇ oTÆ xqČ lăĆ yJąĂ
ytrwt
bytk MywĂnĎ‘ĞlČ wĘ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘ĞlČ wĘ ,bytk MyIĂnĂ‘ĞlČ wĘ v.34 .=M’Ă tlm ’Ymn ’l r"tw s"t ,‘"t ,+rtb v.34
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: CbŇ zĲŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ ytĂę rĎoêĲ Ç
ybĳĂŇ ’Ď lĘ ytĂŇ yyăĂhĎ NbĄŇ Æ=yJĂ 3

: yUĲĂ ’Ă yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ yxĂę yĎwĘÇ ëŇ r¿Č
ylĂę rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ynĂ rĄę IŁ wČ 4

ìŇ BĳĆ lĂ yr¿ČbĎŇ DĘ=ëŇ mĎ tĘŇ yĲĂ
: hŇ yĲĄxĘ wĆ ytăČŇ wŁ YĘ mĂ rm¡Ł SĘ

hŇ nĳĎ ybĂŇ hŇ năĄqĘ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ hŇ năĄqĘ 5

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă mĲĄ TêĄę Ç=l’Č wĘ xJ¿Č SĘ êĂ =l’Č
OĎ rĳĆmĘ SĘ tĂŇ wĘ hĎ b¿ĆŇ zĘ‘ČêĲČ =l’Č 6

: OĎ rĲĆ~Ę tĂŇ wĘ hĎ b¿ĆŇ hĎ ’Ĺ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ hŇ năĄqĘ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ 7

: hŇ nĲĎ ybĂŇ hŇ năĄqĘ ìę nĘ yĎnĘ qĂ Ç=lkĎŇ bĘŇ C
OĎ mĳĆ mĘ ortĘŇ C hĎ l¿Ć sĘ lĘ sČ 8

: hŇ eĎqĲĆBĘ xČ tĘŇ yJăĂ ìŇ dĘŇ BĄę kČŇ êĘ Ç
NxĳĄ =tŇ yČwĘlĂ ìŇ SĘ ’Ň rĲŁ lĘ Æ NêăĄêĂ 9

: OĎ nĲĆGĘ mČ êĘ tŇ rĆ’ăĆpĘŇ êĂ tŇ rĆT¡Ć‘Ğ
yrĳĎmĎ ’Ğ xqăČwĘ ynĂ BĘ Æ ‘măČ SĘ 10

: MyIĲĂxČ tŇ onăSĘ ìę lĘ Ç CB¿ rĘyĂwĘ
ìŇ ytĳĂŇ rĄhŁ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ 11

: rSĆ yĲŁ =ylĄ GĘ ‘Ę mČ BĘ ìŇ yêĂę kĘŇ rČdĘŇ hĂ Ç
ìŇ dĳĆŇ ‘ĞYĲČ rYăČ yĄ=âlĲ ìŇ êĘ kĘŇ lĆ BĲĘ Æ 12

: lSĲĄ JĎ tĂŇ âlă ZCrę êĎ Ç=M’Ă wĘ
PŇ rĆêĳĆ=l’Č rsăĎ CUBČ qzăĄxĞhĲČ 13

: ìŇ yIĲĆxČ ’yh¿Ă =yJĂ hĎ rĆę ~Ę nĂ Ç
’bĳŇŁ êĎ =l’Č My‘Ă SĎ rĘÆ xrČ’ăŁ BĘ 14

: My‘ĲĂrĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ rèĄę ’Č êĘ Ç=l’Č wĘ
oBĳ =rbĎŇ ‘ĞêĲČ =l’Č Ch‘¿ĄrĎjĘ 15

: robĲŇ ‘ĞwĲČ wylăĎ ‘ĎmĲĄ hŇ T¡Ą WĘ
C‘rĳĄyĎ âlă =M’Ă CnSĘ yĲĂÆ âlă yJąĂ 16

hlzgnwwww.bibleist.ru
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: CloSĲ kĘŇ yĂ âl¿ =M’Ă MtĎę nĎSĘ Ç hŇ l¿Ď zĘgĘŇ nĂ wĲĘ
17 ‘SČ rĳĆ MxĆ lăĆ CmxĞlĲĎ Æ yJăĂ

: CêĲ SĘ yĂ MysăĂ mĎ xĞ Nyy¡ĄwĘ
18 HgČŇnĳŁ ro’ă JĘ MyqĂ yDĂYČ Æ xrČ’ăŁ wĘ

: MoIĲhČ Nok¿Ň nĘ =dŇ ‘Č ro’ę wĎÇ ëŇ ¿Ąloh
19 hŇ lĳĎ pĄŇ ’ĞJĲĎ My‘Ă SĎ rĘÆ ëŇ rĆDăĆ

: ClSĲĄ JĎ yĂ hŇ U¿Ć BČ C‘ę dĘŇ yĲĎÇ âl¿

20 hŇ bĎŇ ySĳĂ qĘ hČ yrăČbĎŇ dĘŇ lĂ ynĂ BĘ Æ
: ìŇ nĲĆ zĘ’Ď =ThĲČ yrČę mĎ ’ĞlĲČ Ç

21 ìŇ ynĳĆy‘ĄmĲĄ CzyQ¿Ă yČ=l’Č
: ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ ëŇ otăŇ BĘ MrĄę mĘ SĎ Ç

22 MhĳĆ y’Ą YĘ mĲŁ lĘ MhĄ Æ MyIăĂxČ =yJĲĂ
: ’jĲĄ rĘmČ or¿WĎ BĘ =lkĎŇ lĘ C

23 ìŇ BĳĆ lĂ rYăŁ nĘ rmĎ SĘ mĂ Æ=lJĎ mĲĂ
: MyIĲĂxČ tŇ o’¿ YĘ oêĲ CeUĆę mĂ Ç=yJĲĂ

24 hŇ jĳĆ tŇ CSă uĘ ‘Ă ìŇ UĘ mĂ Æ rsăĄ hĎ
: OĎ UĲĆ mĂ qx¿Ą rĘhČ MyĂtČę pĎŇ WĘ Ç tŇ Cz¿lĘ C

25 CTyBĳĂ yČ xkČŇ năŁ lĘ ìŇ ynĆy‘ĄÆ
: ìŇ DĲĆgĘŇ nĆ CrS¿Ă yĘyČ ìŇ yjĆę ‘ČpĘŇ ‘Č wĘÇ

26 ìŇ ĳĆlgĘŇrČ lGăČ‘Ę mČ sQĄ jČ Æ
: CnJĲŁ yĂ ìŇ yk¿ĆŇ rĎDĘ=lkĎŇ wĲĘ

27 lw’Ň mĳŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ=TêĄ=l’ĲČ
: ‘rĲĎmĄ ìăŇ lĘ gĘŇrČ rs¡Ą hĎ

h hŇ bĎŇ ySĳĂ qĘ hČ ytăĂŇ mĎ kĘŇ xĎ lĘ ynĂ BĘ Æ
: ìŇ nĲĆ zĘ’Ď =ThČ ytĂę nĎ CbŇ tĘŇ lĂ Ç

2 tŇ oUĳ zĂmĘ rm¿Ł SĘ lĂ
: CrYĲŁ nĘ yĂ ìŇ yt¿ĆŇ pĎŇ WĘ tŇ ‘ČdČę wĘÇ

ykwww.bibleist.ru
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hŇ rĳĎzĎ ytăĄŇ pĘŇ WĂ hŇ nĎpĘŇ FŁ êĂ Æ tŇ pĆŇ năŁ yJąĂ 3

: HJĲĎ xĂ NmĆ èăĆ mĂ ql¡Ď xĎ wĘ
hŇ nĳĎ‘ĞQĲČ kĲČŇ hŇ răĎmĎ HtĎŇ yrĂxĞ’ĲČ wĲĘÆ 4

: tŇ oIĲjĂ bŇ rĆxăĆJĘ hŇ DĎę xČ Ç
tŇ wĆmĳĎ tŇ odăŇ rĘyĲŁ hĎ ylĆ gĘŇrČÆ 5

: CkŇ mĲŁ tĘŇ yĂ hĎ yd¿ĆŇ ‘ĎYĘ lo’ę SĘ Ç
sQĳĄ pČŇ êĘ =NjĆ MyIĂxČ Æ xrČ’ăŁ 6

: ‘dĎŇ tĄŇ âlă hĎ ytĆę ŁlGĘ ‘Ę mČ Ç C‘¿ nĎ

ylĳĂ =C‘mĘ SĂ MynĂ bĎŇ Æ hŇ êăĎ ‘Č wĘ 7

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă mĄ CrCsę êĎ Ç=l’Č wĘ
ìŇ JĳĆ rĘdČŇ hĎ ylăĆ ‘ĎmĲĄ qxăĄ rĘhČ 8

: HtĲĎŇ yBĄ xtČŇ j¿Ć =l’Ć bŇ rČę qĘ êĂ Ç=l’Č wĘ
ìŇ dĳĆŇ oh MyrăĂxĄ ’ĞlĲČ NêăĄêĂ =NjĆ 9

: yrĲĂzĎkĘŇ ’Č lĘ ìŇ ytĆę nŁ SĘ CÇ
ìŇ xĳĆ JŁ MyrăĂzĎ C‘ăBĘ WĘ yĂ=NjĲĆ 10

: yrĂkĘŇ nĎ tŇ ybăĄŇ BĘ ìŇ ybĆę YĎ ‘ĞwĲČÇ
ìŇ tĳĆŇ yrĂxĞ’ĲČ bĘŇ ê¿ĎmĘ hČ nĲĎ wĘ 11

: ìŇ rĲĆ’Ą SĘ C ìę rĘWĲĎ BĘ Ç tŇ ol¿ kĘŇ BĂ
rsĳĎCm ytĂŇ ’Ň năĄWĎ ëŇ y’Ą Æ êĎę rĘmČ ’Ď wĲĘ 12

: yBĲĂ lĂ Z’¿Č nĎ tŇ xČ kČę otŇ wĘÇ
yrĳĎom loqă BĘ yêĂ ‘Ę mČ SĎ Æ=âlwĲĘ 13

: ynĲĂ zĘ’Ď ytĂŇ yF¿Ă hĂ =âlĲ ydČę UĘ lČ mĘ lĲĂ wĘÇ
‘rĳĎ=lkĎŇ bĘŇ ytĂŇ yyăĂhĎ T‘ČmĘ JĂ Æ 14

: hŇ dĲĎŇ ‘ĄwĘ lhăĎ qĎ ëŇ ot¡Ň BĘ
ìŇ rĳĆoBmĂ MyĂm¿Č=hŇ tĄŇ SĘ 15

: ìŇ rĲĆ’Ą BĘ ëŇ oê¿mĂ MylĂę zĘnŁ wĘÇ
hŇ YĎ Cxĳ ìŇ ytăĆŇ nŁ yĘ‘Ę mČ CYCpăŇ yĎ 16

twbxrb
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: MyĂmĲĎ =ygĄŇlĘ jČ tŇ obę xŁ rĘBĲĎ Ç
17 ìŇ DĳĆbČŇ lĘ ì¿Ň lĘ =CyhĘ yĲĂ

: ëŇ êĲĎ ’Ă MyrăĂzĎlĘ Ny’¡ĄwĘ
18 ëŇ CrĳbĎŇ ì¿Ň rĘoqĲ mĘ =yhĲĂ yĘ sŘ2

: ìŇ rĲĆC‘nĘ tŇ SĆ ’¿Ą mĄ xmČę WĘ CÇ
19 Nx¿Ą =tŇ lČň‘ĞyĲČwĲĘ MybĂę hĎ ’Ğ tŇ lĆ I¿Ć’Č

tŇ ‘ĳĄ=lkĎŇ bĘŇ ìŇ CăĚrČyĘ hĎ yDĆDČÆ
: dŇ ymĲĂ tĎŇ hŇ G¿ĆSĘ êĂ HtĎę bĎŇ hĞ’ĲČ BĘ Ç

20 hŇ rĳĎzĎbĘŇ ynăĂbĘŇ hŇ GăĆSĘ tĂŇ hŇ UĎ ląĎ wĘ
: hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ qxăĄ qBĄę xČ tĘŇ CÇ

21 Sy’ĳĂ =ykĄŇ rĘDČ hoĎhyĘÆ ynăĄy‘Ą ű xkČŇ ŁnÄ yJąĂ
: sQĲĄ pČŇ mĘ wyt¿ĎŇ ŁlGĘ ‘Ę mČ =lkĎŇ wĲĘ

22 ‘SĳĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć on¿dĚŇ JĘ lĘ yĂ wytĎę onow‘ĲČ
: ëŇ mĲĄ êĎ yĂ otę ’Ň FĎ xČ Ç yl¿Ą bĘŇ xČ bĘŇ C

23 rsĳĎCm Ny’ăĄBĘ tŇ CmyĎÆ ’Chę
: hŇ GĲĆSĘ yĂ oêălĘ CČ’Ă bŇ r¡Ł bĘŇ C

w ìŇ ‘ĳĆrĄlĘ êĎbĘŇ răČ‘Ď=M’Ă ynĂ BĘ Æ
: ìŇ yjĲĆ JČ rEăĎlČ êĎ‘Ę q¡ČêĎ

2 ìŇ ypĳĂŇ =yrĄmĘ ’Ă bĘŇ êĎSĘ q¿Čon
: ìŇ ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă BĘ êĎdĘŇ JČę lĘ nĂ Ç

3 lYĄę eĎhĂ wĲĘ ynĂÃBĘ ű ’opÀŇ ’Ą tŇ ’Ň z¿Ł hŇ WĄÄ ‘Ğ
ìŇ ‘ĳĆrĄ=PŇ kČŇ bĘŇ tĎŇ ’Ň bąĎŇ yJĂÅ

: ìŇ y‘ĲĆrĄ bŇ h¿Č rĘC sjĄę rČtĘŇ hĂ Ç ëŇ ¿Ąl
4 ìŇ ynĳĆy‘ĄlĘ hŇ năĎSĄ NêăĄêĂ =l’Č

: ìŇ yjĲĆ ‘ČpĘŇ ‘ČlĘ hŇ mĎę CntĘŇ CÇ
5 dŇ IĳĎmĂ ybăĂŇ YĘ JĂ lYĄ eĎhĂ Æ

: SCqĲ yĎ dŇ I¿ČmĂ roję YĂ kĘŇ CÇ

hlmn=l’=Kl
www.bibleist.ru



1118 ylVm 6:6—18

lYĳĄ ‘Ď hŇ l¿Ď mĎ nĘ =l’Ć =ëŇ lĲĄ 6

: MkĲĎŇ xĞ wĲČ hĎ ykăĆŇ rĎdĘŇ hŇ ’¡Ą rĘ
: lSĲĄ mŁ C rT¿Ą SŁ NyYĂę qĎ Hl¿Ď =Ny’ĲĄ rS¡Ć ’Ğ 7

HmĳĎ xĘ lČ ZyĂuăČBČ NykăĂŇ êĎ 8

: HlĲĎ kĎŇ ’ĞmĲČ ryYĂę uĎ bČ Ç hŇ r¿ĎgĘŇ’ĲĎ
bŇ JĳĎ SĘ êĂ ű lY¿Ą ‘Ď yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č 9

: ìŇ tĲĆŇ nĎèĘ mĂ MCq¿ êĎ ytČę mĎ Ç
tŇ omĳ CnêĘ T‘ăČmĘ tŇ onSĄ Æ T‘ăČmĘ 10

: bŇ JĲĎ SĘ lĂ MyĂdăČŇ yĎ qB¡Ě xĂ ű T‘Čő mĘ
ìŇ SĳĆ ’Ň rĄ ëŇ Q¿Ą hČ mĘ kĂŇ =’bĲĎŇ C 11

: NgĲĄŇmĎ Sy’ăĂ JĘ ìę rĘsĲŁ xĘ mČ CÇ

NwĆ’ĳĎ Sy’ăĂ l‘Č IČlĂ BĘ Æ MdăĎŇ ’Ď 12

: hŇ jĲĆ tŇ CS¿ uĘ ‘Ă ëŇ lĄę ohÇ
wlĳř grb llăĄ mŁ wny‘ř bÆ ZrăĄqŁ 13

: wytĲĎŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć BĘ hŇ rĆę mŁ Ç
oBę lĂ BĘ ű tŇ okÄ jĚ hĘ êĲČ 14

tŇ ‘ĳĄ=lkĎŇ BĘ ‘răĎ SrăĄxŁ
: xČ QĲĄ SČ yĘ MynĂ dĎŇ mĘ

odĳŇ y’Ą ’obăŇ yĎ M’Ł tĘŇ jĂ Æ NJĄę =l‘Č 15

: ’jĲĄ rĘmČ Ny’ăĄwĘ rbĄę èĎ yĂÇ ‘tČŇ j¿Ć

hoĳĎhyĘ ’năĄWĎ hŇ eĎhĄ Æ=SSĆ 16

: oSĲ pĘŇ nČ tŇ obŇ ‘ĞoêĲ ‘bČŇ SĆę wĘÇ
rqĆSĳĎ NoSă lĘ tŇ omrĎÆ MyĂnăČy‘Ą 17

: yqĲĂ nĎ=MDĎ tŇ ok¿Ň pĘŇ SĲŁ MyĂdČę yĎwĘÇ
NwĆ’ĳĎ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ SrĄxŁ Æ bŇ lĄę 18

: hŇ ‘ĎrĎlĲĎ ZCr¿lĎ tŇ orę hĞmĲČ mĘ Ç MyĂl¿Č gĘŇrČ
xypy

.yrq wylĎ gĘrČBĘ ,bytk olgĘrČBĘ v.13 .yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.13 .w
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19 rqĆSĳĎ dŇ ‘ăĄ MybĂŇ zĎJĘ Æ xČ ypăĂŇ yĎ
: MyxĲĂ ’Č NyBăĄ MynĂę dĎŇ mĘ Ç xČ Q¿Ą SČ mĘ C

20 ìŇ ybĳĂŇ ’Ď tŇ wăČYĘ mĂ ynĂ BĘ Æ rYăŁ nĘ
: ìŇ UĲĆ ’Ă tŇ r¿Čoê SFęŁ êĂ Ç=l’Č wĘ

21 dŇ ymĳĂ tĎŇ ìăŇ BĘ lĂ =l‘Č MrăĄSĘ qĎ
: ìŇ tĲĆŇ rŁ GĘ rĘGČ=l‘Č MdĄę nĘ ‘Ď Ç

22 ëŇ tĎę ’Ł hŇ xĆŋ nĘ êČ ű ìÄ kĘŇ QĆ hČ tĘŇ hĂ BĘ
ìŇ ylĳĆ‘Ď rmăŁ SĘ êĂ ìŇ BĘ kĘŇ SĎ BĲĘ Æ

: ìŇ xĲĆ yWĂ tĘŇ ’yhăĂ tĎŇ oYę yqĂ hĞ wĲČÇ
23 ro’ĳ hŇ rĎotăŇ wĘ hŇ wĎYĘ mĂ Æ rnăĄ yJąĂ

: rsĲĎ Cm tŇ ox¿ kĘŇ oêĲ MyIĂęxČ Ç ëŇ rĆd¿ĆŇ wĘ
24 ‘rĳĎ tŇ SĆ ’ăĄ mĄ ìŇ rĘmĎ SĘ lĂ Æ

: hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ NoS¿ lĎ tŇ qČę lĘ xĆ mĲĄ Ç
25 ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ BĂ HyĎpĘŇ yĎÆ dŇ măŁ xĘ êČ =l’Č

: hĎ yjĲĆ ‘ČpĘŇ ‘ČBĘ ìę xĞuĲĎêĂ Ç=l’Č wĘ
26 MxĆ l¿Ď rJČň JĂ =dŇ ‘ĲČ hŇ nĎę oz hŇ è¿Ď ’Ă =dŇ ‘ČbĘŇ yJąĂ

: dŇ CYĲ tĎŇ hŇ răĎqĎ yĘ SpĆŇ n¡Ć Sy’ĳĂ tŇ SĆ ’¿Ą wĘ
27 oqĳ yxĄ BĘ S’Ąŋ Sy’Ăő hŇ êąĆxĘ yČhĞ

: hŇ nĎpĘŇ rĲČvĎ tĂŇ âlă wydĎę gĎŇbĘŇ CÇ
28 MylĳĂ xĎ GĲĆhČ =l‘Č Sy’Ă Æ ëŇ QăĄ hČ yĘ=M’Ă

: hŇ nĎ ywĲĆJĎ tĂŇ âlă wylĎę gĘŇrČwĘÇ
29 Ch‘ĳĄrĄ tŇ SĆ ’ăĄ =l’Ć ’BĎ hČ Æ NJĄę

: HBĲĎ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĲĎ hŇ qĆę eĎ yĂÇ âl¿
30 bŇ onĳgĘŇ yĂ yJăĂ bŇ eĎGČlČ Æ CzCbăŇ yĎ=âlĲ

: bŇ ‘ĲĎrĘyĂ yJăĂ oSę pĘŇ nČ Ç ’Q¿Ą mČ lĘ
31 MyĂtĳĎŇ ‘ĎbĘŇ SĂ MQăĄ SČ yĘ ’YĎ mĘ nĂ wĘÆ

: NêĲĄ yĂ otăŇ yBĄ Noh¡ =lJĎ =tŇ ’Ć
32 bŇ lĳĄ =rsČ xĞ hŇ èăĎ ’Ă PŇ ’ăĄ nŁ
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: hŇ eĎWĲĆ ‘ĞyĲČ ’Chă oSę pĘŇ nČ Ç tŇ yx¿Ă SĘ mĲČ
’YĳĎ mĘ yĂ Nol¿ qĎ wĘ=‘gČŇ nĲĆ 33

: hŇ xĲĆ UĎ tĂŇ âlă otę jĎ rĘxĆ wĘÇ
rbĆŇ GĳĎ=tŇ mČ xĞ hŇ ’¿Ď nĘ qĂ =yJĲĂ 34

: MqĲĎ nĎ MoyăBĘ lomę xĘ yČÇ=âlĲ wĘ
rpĆŇ JĳŁ =lkĎŇ ynăĄjĘ ’vĎ yĂÆ=âl 35

: dŇ xČ SĲŁ =hŇ BĆ rĘtČŇ yJăĂ hŇ bĆę ’Ň yŁ Ç=âlĲ wĘ

yrĳĎmĎ ’Ğ rmăŁ SĘ ynĂ BĘ Æ z

: ëŇ êĲĎ ’Ă Nj¿Ł YĘ êĂ ytČę wŁ YĘ mĂ CÇ
hŇ yĳĄxĘ wĆ ytăČŇ wŁ YĘ mĂ rmăŁ SĘ 2

: ìŇ ynĲĆy‘Ą NoS¿ y’Ă JĘ ytĂę rĎotĲŇ wĘÇ
ìŇ ytĳĆŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć =l‘Č Mr¿ĄSĘ qĎ 3

: ìŇ BĲĆ lĂ xČ Cl¿ =l‘Č MbĄę tĘŇ JĎ Ç
êĘ ’ĳĎ ytĂŇ xăŁ ’Ğ hŇ mĎ kĘŇ xĎ lĲČ Æ rmăŁ ’Ĺ 4

: ’rĲĎqĘ tĂŇ hŇ n¿Ď yBĂ lČ ‘dĎę mŁ CÇ
hŇ rĳĎzĎ hŇ èăĎ ’Ă mĲĄ ìŇ rĘmĎ SĘ lĂ Æ 5

: hŇ qĎ ylĲĂ xĹhĲĆ hĎ yr¿ĆmĎ ’Ğ hŇ IĎęrĂkĘŇ eĎmĂ Ç
ytĳĂŇ yBĄ NoQă xČ BĘ yJĂ Æ 6

: yêĂ pĘŇ qĲĎSĘ nĂ yBăĂ nČSĘ ’Ć dŇ ‘¡ČBĘ
MyĂę’Ň tĎŇ jĘ bČŇ ’rĆ’ąĄwĎ 7

: bŇ lĲĄ =rsČ xĞ r‘ČnăČ MynĂęBĎ bČŇ hŇ nĎ ybąĂŇ ’ĎÅ
HeĳĎjĂ lYĆ’ăĄ qCèBČ Æ rbăĄŇ ‘Ł 8

: dŇ ‘ĲĎYĘ yĂ HtăĎŇ yBĄ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ
Moyĳ bŇ rĆ‘¿ĆBĘ =PŇ SĆ nĲĆBĘ 9

: hŇ lĲĎ pĄŇ ’Ğ wĲČ hŇ lĎ yĘlČę Ç NoS¿ y’Ă BĘ
otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ èĎ ’Ă Æ hŇ eăĄhĂ wĘ 10

: bŇ lĲĄ tŇ rČY¿ĚnĘ C hŇ nĎę ozÇ tŇ yS¿Ă
tŇ rĆrĳĎsŁ wĘ ’yhăĂ hŇ IăĎmĂ hĲŁ 11
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: hĎ ylĲĆ gĘŇrČ Cn¿JĘ SĘ yĂ=âlĲ HtĎę ybĄŇ BĘ Ç
12 tŇ obĳŇ xŁ rĘBĲĎ M‘Čj¿Č ZCxę BČ ű M‘ČjąČ

: bŇ rĲŁ ’ĹtĲĆŇ hŇ eăĎjĂ =lJĎ lYĆ’¡Ą wĘ
13 oQĳ =hŇ qĎ SĘ năĎ wĘ oB¡ hŇ qĎ yzăĂxĹhĲĆ wĘ

: olĲ rmČ ’Ň êăŁ wČ hĎ ynĆę pĎ Ç hŇ zĎ‘¿ĄhĄ
14 ylĳĎ ‘Ď MymăĂ lĎ SĘ yxăĄ bĘŇ zĂ

: yrĲĎdĎŇ nĘ yêĂ mĘ Q¿Č SĂ MoIęhČ Ç
15 ìŇ tĳĆŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ytĂŇ ’Ň YăĎ yĎ NJĄ Æ=l‘Č

: OĎ ’ĲĆ YĎ mĘ ’Ć wĲĎ ìŇ ynĆę jĎ Ç rx¿Ą SČ lĘ
16 yWĳĂ rĘ‘Č yêĂ dĘŇ băČŇ rĎ MyDĂbČŇ rĘmČ Æ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ NCT¿ ’Ą tŇ obę TĚ xĞ Ç
17 ybĳĂŇ JĎ SĘ mĂ yêĂ pĘŇ n¿Č

: NomĲ eĎqĂ wĘ MylĂęhĎ ’Ğ Ç rm¿Ł
18 rqĆBĳŁ hČ =dŇ ‘Č MydĂŇ dŇŁ Æ hŇ wăĆrĘnĂ hŇ kąĎŇ lĘ

: MybĲĂŇ hĎ ’ĽBĲĎ hŇ sĎę QĘ ‘ČtĘŇ nĂ Ç
19 otĳŇ ybĄŇ BĘ Sy’ăĂ hĎ Ny’ăĄ yJąĂ

: qoxĲ rĎmĲĄ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ëŇ lČęhĎ Ç
20 odĳŇ yĎBĘ xqăČlĎ PŇ sĆ JĆ hČ Æ=rorYĲĘ

: otĲŇ ybĄŇ ’b¿ŇŁ yĎ ’sĆ JĄę hČ Ç Moy¿lĘ
21 HxĳĎ qĘ lĂ bŇ răŁ BĘ CêFČ hĂ Æ

: CexĲĆ yDĂêČ hĎ ytĆę pĎŇ WĘ Ç qlĆ x¿Ą BĘ
22 M’¿Ł tĘŇ jĂň hĎ yrĆę xĞ’ĲČ ëŇ ¿Ąlohą

’obĳŇ yĎ xbČŇ TăĎ =l’Ć roSJĘ Æ
: lywĲĂ’Ĺ rs¿Č Cm=l’Ć skĆŇ ‘Ćę kĘŇ CÇ

23 odę bĄŇ JĲĘ ZxĄÃ xQÀČ pČŇ yĘ dŇ ‘ąČ
xjĳĎ =l’Ć rojă YĂ rhăĄ mČ JĘ

: ’ChĲ oS¿ pĘŇ nČbĘŇ =yJĲĂ ‘dČę yĎÇ=âlĲ wĘ

24 ylĳĂ =C‘mĘ SĂ MynĂ bĎŇ Æ hŇ êăĎ ‘Č wĘ
wbyVqhwwww.bibleist.ru
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: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă lĘ CbŇ ySĂę qĘ hČ wĘÇ
ìŇ BĳĆ lĂ hĎ ykăĆŇ rĎDĘ=l’Ć TĘ WĘ yăĄ=l’Č 25

: hĎ ytĲĆŇ obŇ ytĂŇ nĘ BĂ ‘tČŇ êĄ Ç=l’Č
hŇ lĎ yjĳĂhĂ MylăĂ lĎ xĞ MyBăĂ rČ=yJĲĂ 26

: hĎ ygĲĆŇrĚhĞ=lJĎ MymĂę YĚ‘ĞwĲČÇ
HtĳĎŇ yBĄ lo’ă SĘ ykăĄŇ rĘDČ 27

: tŇ wĆmĲĎ =yrĄdĘŇ xČ =l’Ć tŇ odę rĘyĲŁ Ç
’rĳĎqĘ tĂŇ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ =âlĲ hĞ x

: HlĲĎ oq Nê¿ĄêĂ hŇ nĎę CbŇ tĘŇ CÇ
ëŇ rĆdĳĎŇ =ylĄ ‘Ğ Mym¿Ă ormĘ =S’Ň rĲŁ BĘ 2

: hŇ bĎŇ ~ĲĎ nĂ tŇ obăŇ ytĂŇ nĘ tŇ yB¡Ą
tŇ rĆqĳĎ=ypĂŇ lĘ Myr¿Ă‘ĎSĘ =dŇ yČlĘ 3

: hŇ eĎrĲŁ êĎ MyxăĂ tĎŇ pĘŇ ’ob¡Ň mĘ
’rĳĎqĘ ’Ć MySăĂ y’Ă MkăĆŇ ylĄ ’Ğ 4

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ =l’Ć ylĂę oqwĘÇ
hŇ mĳĎ rĘ‘Ď MyăĂ’Ň tĎŇ pĘŇ CnybăĂŇ hĎ 5

: bŇ lĲĄ Cnyb¿ĂŇ hĎ MylĂę ysĂ kĘŇ CÇ
rBĳĄdČŇ ’Ğ MydăĂŇ ygĂŇ nĘ =yJĲĂ C‘mĘ SĂ Æ 6

: MyrĲĂSĎ ymĲĄ ytČę pĎŇ WĘ Ç xê¿ČpĘŇ mĂ C
yJĳĂxĂ hŇ GăĆhĘ yĆ tŇ mĆ ’ĹÆ=yJĲĂ 7

: ‘SČ rĲĆ ytăČŇ pĎŇ WĘ tŇ b¡ČŇ ‘ĞotĲŇ wĘ
ypĳĂŇ =yrĄmĘ ’Ă =lJĎ qdĆŇ Y¿ĆBĘ 8

: SuĲĄ‘Ă wĘ lê¿ĎpĘŇ nĂ MhĆę BĎ Ç Ny’¿Ą
NybĳĂŇ UĄ lČ MyxĂ kŇŁ nĘ Æ MQăĎ JĚ 9

: tŇ ‘ČdĲĎŇ y’Ą YĘ măŁ lĘ MyrĂę SĎ ywĲĂÇ
PŇ sĆ JĳĎ =l’Č wĘ yr¿ĂsĎ Cm=CxĲ qĘ 10

: rxĲĎ bĘŇ nĂ ZCr¿xĎ mĲĄ tŇ ‘ČdČę wĘÇ
MynĳĂynĂ jĘ mĂ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ hŇ băĎŇ oT=yJĲĂ 11

: HbĲĎŇ =CwSĘ yĲĂ âlă MyYĂę pĎŇ xĞ Ç=lkĎŇ wĘ
hmkx=yn’www.bibleist.ru
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12 hŇ mĳĎ rĘ‘Ď yêĂ nĘ kăČŇ SĎ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ=ynĂ Ĳ’Ğ
: ’YĲĎ mĘ ’Ć tŇ oUă zĂmĘ tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ

13 ‘r¿Ď tŇ ’Ň ŁnňWĲĘ ÈhoĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĲĂ
‘rĎÆ ëŇ rĆdăĆŇ wĘ ű No’Ä gĎŇ wĘ hŇ ’ąĎ GĄÅ
: ytĂŇ ’Ň nĲĄWĎ tŇ okŋ jĚ hĘ tČŇ ypĂÄ C

14 hŇ IĳĎSĂ CtŇ wĘ hŇ YĎ ‘ĄÆ=ylĲĂ
: hŇ rĲĎCbŇ gĘŇ ylăĂ hŇ nĎę ybĂ Ç yn¿Ă’Ğ

15 CkŇ Łlĳ mĘ yĂ MykăĂŇ lĎ mĘ yBĂ Æ
: qdĆŇ YĲĆ CqqĘ xăŁ yĘ MynĂę zĘrĲŁ wĘÇ

16 CrŁWĳ yĎ MyrăĂWĎ yBĂ Æ
: qdĆŇ YĲĆ yTĄ pĘŇ S¿Ł =lJĎ MybĂę ydĂŇ nĘ CÇ

17 bŇ hĳĎ ’Ą hĎ ybĆŇ hĞ’ĲŁ ynĂ ’Ğ Æ
: ynĂ nĘ ’ĲĚYĎ mĘ yĂ yrČę xĞSĲČ mĘ CÇ

18 yêĳĂ ’Ă dŇ ob¿Ň kĎŇ wĘ=rSĆ ‘ĲŁ
: hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C qtĄę ‘Ď Ç Noh¿

19 zjĳĎ mĂ C ZCrăxĎ mĲĄ yyĂrĘjĂ Æ bŇ oTă
: rxĲĎ bĘŇ nĂ PŇ sĆ J¿Ć mĂ ytĂę ’Ď CbŇ tĘŇ CÇ

20 KŇ QĳĄ hČ ’Ğ hŇ q¿ĎdĎŇ YĘ =xrČ’ĲŁ BĘ
: TjĲĎ SĘ mĂ tŇ ob¿Ň ytĂŇ nĘ ëŇ otę BĘ Ç

21 SyĳĄ ű yb¿ČŇ hĞ’Ł lyx¡Ă nĘ hČ lĘ
: ’QĲĄ mČ ’Ğ MhăĆ ytĄŇ r¡Ł YĘ ’Ł wĘ

22 oJĳ rĘDČ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ ynĂ nĎqĎ Æ hŇ wĎęhyĲĘ
: z’ĲĎ mĄ wylăĎ ‘ĎpĘŇ mĂ MdĆŇ q¡Ć

23 yêĂ kĘŇ i¿Č nĂ MlĎ o‘mĲĄ Æ
: ZrĆ’ĲĎ =ymĄ dĘŇ uČ mĂ S’Ň ręŁ mĄ

24 yêĂ lĘ lĳĎ ox tŇ om¿ hŁ êĘ =Ny’ĲĄ BĘ
: MyĂmĲĎ =yDĄBČ kĘŇ nĂ tŇ onę yĎ‘Ę mČ Ç Ny’¿ĄBĘ

25 C‘BĳĎ TĘ hĎ MyrăĂhĎ MrĆTăĆBĘ
ynplwww.bibleist.ru
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: yêĂ lĘ lĲĎ ox tŇ o‘ăbĎŇ gĘŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ
tŇ oYĳ CxwĘ ZrĆ’ăĆ hŇ WĎ ‘Ď Æ âlă =dŇ ‘Č 26

: lbĲĄŇ êĄ tŇ or¿pĘŇ ‘Ď S’Ň ręŁ wĘÇ
ynĂ ’ĳĎ MSăĎ MyĂmČ SĎ Æ onă ykĂŇ hĞBĲČ 27

: MohĲ tĘŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č gŇ Cxę Ç oqCx¿ BĘ
l‘ČUĳĎ mĂ MyqăĂxĎ SĘ oYă UĘ ’Č BĘ 28

: MohĲ êĘ tŇ on¿ y‘Ă zozę‘ĞBĲČ Ç
ouę xĚ ű MIĎÄlČ omą CWÅ BĘ 29

wypĳĂŇ =CrbĘŇ ‘Č yĲČ âlă MyĂmČ CÆ
: ZrĆ’ĲĎ ydĄŇ sĘ omă oqę CxBĘ Ç

Nom¿ ’Ďň olęYĘ ’Ć hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ wĎ 30

Moyĳ ű Moyą My‘Ă SĚ ‘ĞSĲČ Æ hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ wĎ
: tŇ ‘ĲĄ=lkĎŇ BĘ wynăĎpĎŇ lĘ tŇ qĆx¡Ć WČ mĘ

oYĳrĘ’Č lbăĄŇ tĄŇ BĘ tŇ qĆxĆ WČ mĘ Æ 31

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć y‘Čę SĚ ‘ĞSĲČ wĘÇ

ylĳĂ =C‘mĘ SĂ MynĂ bĎŇ Æ hŇ êăĎ ‘Č wĘ 32

: CrmĲŁ SĘ yĂ yk¿ČŇ rĎDĘ yrĄę SĘ ’Č wĘÇ
CmkĎę xĞ wĲČ rs¿Ď Cm C‘¡mĘ SĂ 33

: C‘rĲĎpĘŇ êĂ =l’Č wĘ
yl¿Ă ‘ĲČň mÀĄSŁ ÈMdĎŇ ’Ď yrĄSĲĘ ’¿Č 34

Moyĳ ű Moyą ytČŇ tŇŁ lĘ DČÆ=l‘Č dŇ qăŁ SĘ lĂ
: yxĲĎ tĎŇ jĘ tŇ z¿Ł CzmĘ rmęŁ SĘ lĂ Ç
MyIĳĂxČ yř’Yř m y’Ă YĘ mĲŁ Æ yJăĂ 35

: hoĲĎhyĘmĲĄ NoYę rĎÇ qpĆŇ I¿ĎwČ
oSĳ pĘŇ nČ smăĄ xŁ y’Ă TĘ xŁ wĲĘÆ 36

: tŇ wĆmĲĎ CbŇ hĞ’ăĎ y’Čę nĘ WČ mĘ Ç=lJĎ

twmkx
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T HtĳĎŇ ybĄŇ hŇ tăĎŇ nĘ BĲĎ tŇ omkĘŇ xĎ Æ
: hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ hĎ ydăĆŇ CU‘Č hŇ b¡ĎŇ YĘ xĲĎ

2 HnĳĎ yyĄ hŇ kăĎŇ sĘ mĲĎ HxĎ bĘŇ TĂ Æ hŇ xăĎ bĘŇ TĲĎ
: HnĲĎxĎ lĘ SĚ hŇ k¿ĎŇ rĘ‘ĲĎ PŇ ’Čę Ç

3 ’rĳĎqĘ tĂŇ hĎ ytăĆŇ rŁ ‘ĞnĲČ hŇ xăĎ lĘ SĲĎ
: tŇ rĆqĲĎ ymĄ răŁ mĘ yjĄę GČ Ç=l‘Č

4 hŇ eĎhĳĄ rsăĚyĎ ytĂŇ pĆŇ Æ=ymĂ
: oQĲ hŇ rĎmĘ ’ăĎ bŇ lĄę Ç=rsČ xĞ

5 ymĳĂ xĞlĲČ bĲĘŇ Cmă xĞlĲČ CkŇ lĘ Æ
: yêĂ kĘŇ sĲĎ mĎ NyĂyăČBĘ Ctę SĘ CÇ

6 CyĳxĘ wĲĂ MyăĂ’Ň tĎŇ pĘŇ CbăŇ zĘ‘Ă
: hŇ nĲĎ yBĂ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ Crę SĘ ’Ă wĘÇ

7 Nolĳ qĎ olă xČ qăĄŁl ZlĄę ű rsĄÄ yąŁ
: omĲ Cm ‘SăĎ rĎlĘ xČ yk¡ĂŇ omC

8 OĎ ’ĳĆ nĎWĘ yĂ=NjĆ ZlĄ Æ xkČŇ oêă =l’Č
: OĎ bĲĆŇ hĎ ’ĹyĲĆwĘ MkĎę xĎ lĘ Ç xk¿ČŇ oh

9 dŇ o‘ĳ=MJČ xĘ yĆwĘ MkĎŇ xĎ lĘ Æ NêăĄ
: xqČ lĲĆ PŇ sĆ oyăwĘ qyDĂę YČ lĘ Ç ‘d¿ČŇ oh

10 hoĳĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ tŇ QăČ xĂ êĘ
: hŇ nĲĎ yBĂ MySăĂ dŇŁ qĘ tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ

11 ìŇ ymĳĆyĎ CBă rĘyĂ ybĂŇ Æ=yJĂ
: MyIĲĂxČ tŇ onăSĘ ìę QĘ Ç CpŇ ys¿Ă oywĘ

12 ëŇ QĳĎ êĎmĘ kăČŇ xĎ êĎmĘ kČŇ xĎ Æ=M’Ă sŘ3

: ’vĲĎ tĂŇ ì¿Ň DĘbČŇ lĲĘ êĎYĘ lČę wĘÇ
13 hŇ IĳĎmĂ hĲŁ tŇ ClysĂ JĘ Æ tŇ SĆ ’ăĄ

: hŇ UĲĎ hŇ ‘ĎdĘŇ y¿Ď=lbČŇ C tŇ CIętČŇ jĘ Ç
14 HtĳĎŇ yBĄ xtČŇ păĆŇ lĘ hŇ bĎŇ SĘ yĲĎwĲĘÆ

: tŇ rĆqĲĎ ymĄ răŁ mĘ ’iĄę JĂ Ç=l‘Č
15 ëŇ rĆdĳĎŇ =yrĄbĘŇ ‘ĲŁ lĘ ’r¿Ł qĘ lĂ
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: MtĲĎŇ oxrĘ’ĲŁ MyrĂę èĘ yČmĘ hĲČ Ç
hŇ eĎhĳĄ rsăĚyĎ ytĂŇ pĆŇ Æ=ymĂ 16

: oQĲ hŇ rĎmĘ ’ăĎ wĘ bŇ lĄę Ç=rsČ xĞ wĲČ
CqêĳĎmĘ yĂ Myb¿ĂŇ CnGĘ =MyĂmĲČ 17

: M‘ĲĎnĘ yĂ MyrăĂtĎŇ sĘ MxĆ l¡Ć wĘ
MSĳĎ My’ăĂ pĎŇ rĘ=yJĲĂ ‘dČŇ yĎÆ=âlwĲĘ 18

: hĎ y’ĲĆ rĚqĘ lo’ă SĘ yq¡ĄmĘ ‘Ă BĘ

hŇ m¿Ł ŁlňSĘ ylĄęSĘ mĂ y
bŇ ’ĳĎ =xUČ WČ yĘ MkĎŇ xĎ Æ NBăĄ Ù

: oUĲ ’Ă tŇ g¿ČŇ Cê lysĂę JĘ Ç Nb¿ĄŇ C
‘SČ rĳĆ tŇ orăYĘ o’ Cly‘Ă oyÆ=âl 2

: tŇ wĆUĲĎ mĂ ly~¿Ă êČ hŇ qĎę dĎŇ YĘ CÇ
qyDĳĂYČ SpĆŇ năĆ hoĎhyĘÆ bŇ y‘ăĂrĘyČ=âlĲ 3

: PŇ DĲŁ hĘ yĆ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ C¡ČhČ wĘ
hŇ IĳĎmĂ rĘ=PŇ kČŇ hŇ W¿Ć ‘Ł S’Ň rĎę 4

: rySĲĂ ‘ĞêĲČ MyYăĂ CrxĎ dŇ y¡ČwĘ
lyJĳĂWĘ mČ NBăĄ ZyĂuČ BČ Æ rgăĄŇ’Ł 5

: SybĲĂŇ mĄ NBăĄ ryYĂę uĎ BČ Ç MD¿ĎrĘnĂ
qyDĳĂYČ S’Ň răŁ lĘ tŇ okŇ rĎBĘ Æ 6

: smĲĎ xĎ hŇ i¿Ć kČŇ yĘ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ C
hŇ kĳĎŇ rĎbĘŇ lĂ qyDĂYČ Æ rkĆŇ zăĄ 7

: bŇ qĲĎrĘyĂ My‘ăĂSĎ rĘ MS¡Ą wĘ
tŇ wĳŁ YĘ mĂ xuăČyĂ bŇ lĄ Æ=MkČŇ xĞ 8

: TbĲĄŇ QĎ yĂ MyĂtČę pĎŇ WĘ Ç lyw¿Ă’ĹwĲĆ
xTČ BĳĆ ëŇ lĆ yăĄ MêŁ BČ Æ ëŇ ăĄloh 9

: ‘ČdĲĄŇ CĎyĂ wykĎę rĎDĘÇ Su¿Ą‘ČmĘ C
tŇ bĆŇ ~ĳĎ ‘Č NêăĄ yĂ NyĂ‘Č Æ ZrĲĄqăŁ 10

: TbĲĄŇ QĎ yĂ MyĂtČę pĎŇ WĘ Ç lyw¿Ă’ĹwĲĆ
rwqmwww.bibleist.ru
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11 qyDĳĂYČ yjăĂ MyIĂxČ Æ roqă mĘ
: smĲĎ xĎ hŇ i¿Ć kČŇ yĘ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ C

12 MynĳĂdĎŇ mĘ rrăĄo‘êĘ hŇ ’Ď nĘ WĂ Æ
: hŇ bĲĎŇ hĞ’ĲČ hŇ i¿Ć kČŇ êĘ My‘Ăę SĎ jĘ Ç=lJĎ l‘¿ČwĘ

13 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ ’YăĄUĎ êĂ NobŇ nĎ Æ ytăĄŇ pĘŇ WĂ BĘ
: bŇ lĲĄ =rsČ xĞ wgăĄŇlĘ TbĆŇ SĄę wĘÇ

14 tŇ ‘ČdĳĎŇ =CnjĘ YĘ yĂ Mym¿Ă kĎŇ xĞ
: hŇ bĲĎŇ rŁ qĘ hŇ ê¿ĎxĂ mĘ lywĂ’ĹÇ=ypĲĂŇ C

15 oEĳ‘Ě tŇ yăČrĘqĂ rySĂ ‘Ď Æ Nohă
: MSĲĎ yrĄ MyQăĂ DČ tŇ ê¡ČxĂ mĘ

16 MyIĳĂxČ lĘ qyDăĂYČ tŇ QăČ ‘ĚjĘ
: tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ ‘SăĎ rĎ tŇ ’¡Č CbŇ êĘ

17 rsĳĎCm rmăĄ oS MyIĂxČ lĘ Æ xrČ’ăŁ
: hŇ ‘ĲĆtĘŇ mČ tŇ xČ kăČŇ oê bŇ z¡Ąo‘wĘ

18 rqĆSĳĎ =ytĄŇ pĘŇ WĂ hŇ ’Ď nĘ WĂ Æ hŇ iăĆ kČŇ mĘ
: lysĲĂ kĘŇ ’Chă hŇ BĎę dĂÇ ’Y¿Ă omC

19 ‘SČ jĳĎ =lDČxĘ yĆ âlă MyrĂbĎŇ DĘÆ bŇ răŁ BĘ
: lyJĲĂ WĘ mČ wytăĎŇ pĎŇ WĘ ëŇ W¡Ą xŁ wĘ

20 qyDĳĂYČ NoSă lĘ rxĎ bĘŇ nĂ Æ PŇ sĆ JăĆ
: T‘ĲĎmĘ JĂ My‘ăĂSĎ rĘ bŇ l¡Ą

21 MyBĳĂ rČ C‘ărĘyĂ qyDĂYČ Æ ytăĄŇ pĘŇ WĂ
: CtŇ CmĲ yĎ bŇ l¿Ą =rsČ xĞBĲČ MylĂę ywĂ’ĹwĲĆÇ

22 rySĳĂ ‘ĞtĲČŇ ’yhăĂ hoĎhyĘÆ tŇ JăČ rĘBĂ
: HUĲĎ ‘Ă bŇ YĆ‘ăĆ PŇ s¡Ă oy=âlĲ wĘ

23 hŇ UĳĎ zĂ tŇ oWă ‘Ğ lysĂ kĘŇ lĂ Æ qoxă WĘ JĂ
: hŇ nĲĎ CbŇ êĘ Sy’ăĂ lĘ hŇ mĎę kĘŇ xĎ wĘÇ

24 Ce’ĳĆ obŇ tĘŇ ’yhăĂ ‘SĎ rĎÆ tŇ răČogŇmĘ
: NêĲĄ yĂ MyqăĂ yDĂYČ tŇ w¡Č’ĞtĲČŇ wĘ

25 ‘SĳĎ rĎ Ny’ăĄwĘ hŇ pĎŇ CsÆ robăŇ ‘ĞJĲČ
qydYw
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: MlĲĎ o‘ dŇ osă yĘ qyDĂę YČ wĘÇ
MyĂnĳĎy‘ĄlĲĎ NS¿Ď ‘ĎkĲĆŇ wĘ MyĂeČęèĂ lČ ű ZmĆ xąŁ JČ 26

: wyxĲĎ lĘ SĲŁ lĘ lYĄę ‘ĎhĲĆ Ç NJ¿Ą
MymĳĂ yĎ PŇ ysăĂ oê hoĎhyĘÆ tŇ ’ăČ rĘyĂ 27

: hŇ nĎrĘYĲŁ qĘ êĂ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ on¡SĘ C
hŇ xĳĎ mĘ WĂ MyqăĂ yDĂYČ tŇ lĆ xăĆ oê 28

: dŇ bĲĄŇ ’Ň êŁ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ w¡ČqĘ tĂŇ wĘ
hoĳĎhyĘ ëŇ rĆDăĆ MêŁ lČ Æ zo‘ămĎ 29

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞpăŇŁ lĘ hŇ êĎę xĂ mĘ CÇ
ToUĳ yĂ=lBČ MlăĎ o‘lĘ qyDăĂYČ 30

: ZrĆ’ĲĎ =CnJĘ SĘ yĂ âlă My‘Ăę SĎ rĘCÇ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ bŇ Cnă yĎ qyDĂYČ Æ=yjĲĂ 31

: tŇ rĲĄJĎ êĂ tŇ okę jĚ hĘ êČ Ç NoS¿ lĘ C
NoYĳrĎ NC‘ădĘŇ yĄ qyDĂYČ Æ ytăĄŇ pĘŇ WĂ 32

: tŇ okĲŇ jĚ hĘ êČ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ C
hoĳĎhyĘ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ hŇ mĎ rĘmĂ Æ ynăĄzĘ’Ň mŁ ’y

: onĲ oYrĘ hŇ măĎ lĄ SĘ NbĆŇ ’¡Ć wĘ
Nolĳ qĎ ’băŇŁ IĎwČ NodŇ zĎÆ=’BĲĎ 2

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ My‘¿ĂCnYĘ =tŇ ’Ć wĲĘ
MxĳĄ nĘ êČ MyrăĂSĎ yĘ tŇ UăČ êĚ 3

: MdĲVwř MydăĂŇ gĘŇBĲŁ PŇ lĆ s¡Ć wĘ
hŇ rĳĎbĘŇ ‘Ć MoyăBĘ NohÆ ly‘ăĂoy=âlĲ 4

: tŇ wĆUĲĎ mĂ ly~¿Ă êČ hŇ qĎę dĎŇ YĘ CÇ
oJĳ rĘDČ rèăĄ yČêĘ MymĂ êĎ Æ tŇ qăČdĘŇ YĂ 5

: ‘SĲĎ rĎ lj¿Ł yĂ otę ‘ĎSĘ rĂbĘŇ CÇ
MlĳĄ y~Ă êČ MyrĂSĎ yĘÆ tŇ qăČdĘŇ YĂ 6

: CdŇ kĲĄŇ QĎ yĂ Myd¿ĂŇ gĘŇBŁ tŇ CČęhČ bĘŇ CÇ
hŇ wĳĎqĘ êĂ dŇ băČŇ ’Ň êŁ ‘SĎ rĎÆ MdăĎŇ ’Ď tŇ omą BĘ 7

tlxwtw
.’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk MDĄSĎ yĘ ’"sb ,yrq MDĄSĎ yĂ ,bytk MDĄSĎ wĘ w’ MDĎSČ wĘ v.3 .’y
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: hŇ dĎŇ bĲĎŇ ’Ď MynăĂo’ tŇ lĆ x¡Ć otŇ wĘ
8 ZlĳĎ xĹnĲĆ hŇ răĎ~Ď mĂ qyDĂYČ Æ

: wyêĲĎxĘ êČ ‘SăĎ rĎ ’b¡ŇŁ IĎwČ
9 Ch‘ĳĄrĄ tŇ xăĂ SĘ yČ PŇ nĄxĎ Æ hŇ pĆę BĘ

: CYlĲĄ xĎ yĲĄ Myq¿Ă yDĂYČ tŇ ‘ČdČę bĘŇ CÇ
10 hŇ yĳĎrĘqĂ ZŁlă ‘ĞêĲČ MyqĂ yDĂYČ Æ bŇ CTă BĘ

: hŇ eĲĎrĂ My‘ăĂSĎ rĘ dŇ b¡ŇŁ ’ĞbĲČŇ C
11 tŇ rĆqĳĎ MCrăêĎ MyrĂSĎ yĘÆ tŇ JăČ rĘbĂŇ BĘ

: srĲĄhĎ êĄ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ bĘŇ C
12 bŇ lĳĄ =rsČ xĞ Ch‘¿ĄrĄlĘ =zBĎ

: SyrĲĂxĞ yĲČ tŇ onă CbŇ êĘ Sy’¡Ă wĘ
13 dŇ oiĳ =hŇ QĆ gČŇmĘ lykĂŇ rĎÆ ëŇ ăĄloh

: rbĲĎŇ dĎŇ hŇ i¿Ć kČŇ mĘ xČ Crę Ç=NmČ ’ĹnĲĆ wĘ
14 M‘ĳĎ=ljĎ yĂ tŇ olBĚ xĘ êČ Æ Ny’ăĄBĘ

: Z‘ĲĄoy bŇ răŁ BĘ hŇ ‘Ďę CStĘŇ CÇ
15 rzĳĎ bŇ rČ‘ăĎ=yJĂ ‘Č oryĄÆ=‘rČ

: xČ TĲĄ oB My‘ăĂqĘ tŇŁ ’n¡ĄŁWwĘ
16 dŇ obĳŇ JĎ ëŇ măŁ tĘŇ êĂ NxĄ Æ=tŇ SĆ ’ĲĄ

: rSĆ ‘ĲŁ =CkŇ mĘ tĘŇ yĂ MyYĂę yrĂ‘ĲĎwĘÇ
17 dŇ sĆ xĳĎ Sy’ăĂ oSpĘŇ nČ Æ lmăĄ GŁ

: yrĲĂzĎkĘŇ ’Č orę ’Ą SĘ Ç rk¿ĄŇ ‘Ł wĘ
18 rqĆSĳĎ =tŇ QČ ‘ĚpĘŇ hŇ W¿Ć ‘Ł ‘SĎę rĎ

: tŇ mĲĆ ’Ĺ rkĆŇ WăĆ hŇ qĎę dĎŇ YĘ Ç ‘Čr¿ĄzŁ wĘ
19 MyIĳĂxČ lĘ hŇ q¿ĎdĎŇ YĘ =NJĄ

: otĲŇ omlĘ hŇ ‘ăĎrĎ PŇ D¡ĄrČmĘ C
20 bŇ lĳĄ =ySĄ uĘ ‘Ă hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ

: ëŇ rĆdĲĎŇ ymĄ ymăĂ êĘ onę oYrĘCÇ
21 ‘ïĳĎ hŇ qĆ eăĎyĂ=âlĲ dŇ yĎlĘ Æ dŇ yăĎ

: TlĲĎ mĘ nĂ MyqăĂ yDĂYČ ‘rČz¡ĆwĘ
Mzn
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ryzĳĂxĞ PŇ ’ăČ BĘ bŇ hĎ zĎÆ MzĆnăĆ 22

: M‘ČTĲĎ tŇ rČsăĎwĘ hŇ pĎę yĎÇ hŇ è¿Ď ’Ă
bŇ oTĳ =ëŇ ’Č MyqăĂ yDĂYČ tŇ wăČ’ĞêĲČ 23

: hŇ rĲĎbĘŇ ‘Ć My‘ăĂSĎ rĘ tŇ w¡ČqĘ êĂ
dŇ o‘ĳ PŇ ¿ĎsonwĘ rEĄpČŇ mĘ Æ SyăĄ 24

: rosĲ xĘ mČ lĘ =ëŇ ’Č rSĆ ŁIęmĂ Ç ëŇ W¿Ą oxwĘ
NèĳĎ dĚŇ tĘŇ hŇ k¿ĎŇ rĎBĘ =SpĆŇ nĲĆ 25

: ’rĲĆoy ’Ch¿ =MGČ hŇ wĆęrĘmČ CÇ
Mo’ĳ lĘ ChbăĚŇ uĘ yĂ rBĎ Æ ‘ČnĲĄmăŁ 26

: ryBĲĂ SĘ mČ S’Ň răŁ lĘ hŇ kĎę rĎbĘŇ CÇ
NoYĳrĎ SuăĄbČŇ yĘ bŇ oTÆ rxĲĄ SăŁ 27

: Ce’ĲĆ obŇ tĘŇ hŇ ‘ăĎrĎ Sr¡ĄdŇŁ wĘ
ljĳŁ yĂ ’Chă orSĘ ‘ĎBĘ Æ xČ TăĄ oB 28

: CxrĲĎpĘŇ yĂ Myq¿Ă yDĂYČ hŇ lĆę ‘ĎkĆŇ wĘÇ
xČ Crĳ=lxČ nĘ yĂ otŇ yBĄ Æ rkăĄŇ o‘ 29

: bŇ lĲĄ =MkČŇ xĞlĲČ lywĂę’ĹÇ dŇ bĆŇ ‘¿ĆwĘ
MyIĳĂxČ Z‘ăĄ qyDĂYČ Æ=yrĂjĲĘ 30

: MkĲĎŇ xĎ tŇ oWă pĎŇ nĘ xČ q¡ĄŁlwĘ
MQĳĎ SĚ yĘ ZrĆ’ăĎBĎ qyDĂYČ Æ NhăĄ 31

: ’TĲĄ oxwĘ ‘S¿Ď rĎ=yJĲĂ PŇ ’Čę Ç
tŇ ‘ČDĳĎ bŇ hĲĄ ’ăŁ rsĎ CmÆ bŇ hăĄ ’Ł by

: r‘ČBĲĎ tŇ xČ kăČŇ otŇ ’n¡ĄŁWwĘ
hoĳĎhyĘmĲĄ NoYrĎÆ qypăĂŇ yĎ bŇ oTę 2

: ‘Č ySĲĂ rĘyČ tŇ oUă zĂmĘ Sy’¡Ă wĘ
‘SČ rĳĆBĘ MdăĎŇ ’Ď NoJă yĂ=âlĲ 3

: ToUĲ yĂ=lBČ MyqĂę yDĂYČ Ç SrĆS¿Ł wĘ
HlĳĎ ‘Ę BČ tŇ rĆTăĆ‘Ğ lyĂxČ Æ=tŇ SĆ ’ĲĄ 4

: hŇ SĲĎ ybĂŇ mĘ wytăĎŇ omYĘ ‘ČBĘ bŇ q¡ĎrĎkĘŇ C
TjĳĎ SĘ mĂ MyqăĂ yDĂYČ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ 5
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: hŇ mĲĎ rĘmĂ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ ol¡ BĚ xĘ êČ
6 MDĳĎ=bŇ rĎ’Ĺ My‘ăĂSĎ rĘ yrăĄbĘŇ DĂ

: MlĲĄ y~Ă yČ MyrĂę SĎ yĘÇ yp¿ĂŇ C
7 MnĳĎ y’Ą wĘ My‘ăĂSĎ rĘ ëŇ opăŇ hĎ

: dŇ mĲŁ ‘ĞyĲČ MyqăĂ yDĂYČ tŇ yb¡ĄŇ C
8 Sy’ĳĂ =lQČ hĚ yĘ olkĘŇ WĂ Æ=ypĂŇ lĲĘ

: zCbĲŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ bŇ lĄę Ç=hŇ wĄ‘ĞnĲČwĘ
9 olĳ dŇ bĆŇ ‘ăĆwĘ hŇ lĆ qĘ nĂ Æ bŇ oTă

: MxĆ lĲĎ =rsČ xĞ wĲČ dŇ BĄę JČ tČŇ UĘ mĂ Ç
10 oêĳmĘ hĆ BĘ SpĆŇ năĆ qyDĂYČ Æ ‘ČdăĄŇ oy

: yrĲĂzĎkĘŇ ’Č My‘Ăę SĎ rĘÇ ym¿Ą xĞrĲČwĲĘ
11 MxĆ lĳĎ =‘BĲČ WĘ yĲĂ otŇ mĎ dĘŇ ’Č Æ dŇ băĄŇ ‘Ł

: bŇ lĲĄ =rsČ xĞ MyqăĂ yrĄ PŇ D¡ĄrČmĘ C
12 My‘ĳĂrĎ dŇ oYă mĘ ‘SĎ rĎÆ dŇ măČ xĎ

: NêĲĄ yĂ MyqăĂ yDĂYČ SrĆS¡Ł wĘ
13 ‘rĳĎ SqăĄom MyĂtČŇ pĎŇ WĘ Æ ‘SČ păĆŇ BĘ

: qyDĲĂYČ hŇ răĎ~Ď mĂ ’Y¡Ą IĄwČ
14 bŇ oTĳ =‘BČ WĘ yĂ Sy’Ă Æ=ypĂŇ yrăĂjĘ mĂ

: olĲ bŇ CSyĎ MdĎę ’Ď Ç=ydĄŇ yĘ lCm¿ gĘŇ C
15 wynĳĎy‘ĄBĘ rSăĎ yĎ lywĂ’ĹÆ ëŇ rĆDăĆ

: MkĲĎŇ xĎ hŇ YăĎ ‘ĄlĘ ‘Čm¡Ą SŁ wĘ
16 osĳ ‘Ę JČ ‘dăČŇ CĎyĂ MoIBČ Æ lywĂę’Ĺ

: MCrĲ‘Ď Nolă qĎ hŇ s¡Ć kŇŁ wĘ
17 qdĆŇ YĳĆ dŇ yGăĂyČ hŇ nĎ Cm’ĹÆ xČ ypăĂŇ yĎ

: hŇ mĲĎ rĘmĂ MyrăĂqĎ SĘ dŇ ‘¡ĄwĘ
18 bŇ rĆxĳĎ tŇ orăqĘ dĘŇ mČ JĘ hŇ TĆ oB¡ SyăĄ

: ’jĲĄ rĘmČ MymăĂ kĎŇ xĞ NoS¡ lĘ C
19 dŇ ‘ĳČlĎ NoJă êĂ tŇ mĆ ’ĹÆ=tŇ pČŇ WĲĘ

: rqĆSĲĎ NoSă lĘ hŇ ‘Ď yGĂę rĘ’Č Ç=dŇ ‘Č wĘ
hmrm
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‘rĳĎ ySĄ rĘxăŁ =bŇ lĆ BĘ hŇ mĎ rĘmĂ Æ 20

: hŇ xĲĎ mĘ WĂ Molă SĎ yY¡Ą‘ĞyĲŁ lĘ C
NwĆ’ĳĎ=lJĎ qyDăĂ~Č lČ hŇ eăĆ’Ě yĘ=âl 21

: ‘rĲĎ C’lĘ măĎ My‘Ăę SĎ rĘCÇ
rqĆSĳĎ =ytĄŇ pĘŇ WĂ hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ 22

: onĲ oYrĘ hŇ năĎ Cm’Ĺ yW¡Ą ‘Ł wĘ
tŇ ‘ČDĳĎ hŇ sĆ JăŁ MCr‘Ď Æ MdăĎŇ ’Ď 23

: tŇ lĆ CĲĆ’Ă ’r¿ĎqĘ yĂ MylĂę ysĂ JĘ Ç bŇ l¿Ą wĘ
loSĳ mĘ êĂ MyY¿Ă CrxĎ =dŇ yČ 24

: smĲČ lĎ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ IĎęmĂ rĘCÇ
hŇ eĎxĳĆ SĘ yČ Sy’ăĂ =bŇ lĆ bĘŇ hŇ găĎŇ’Ď DĘ 25

: hŇ eĎxĲĆ UĘ WČ yĘ bŇ oTă rb¡ĎŇ dĎŇ wĘ
qyDĳĂYČ Ch‘ăĄrĄmĲĄ rtăĄŇ yĎ 26

: M‘ĲĄtĘŇ êČ My‘ăĂSĎ rĘ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ
odĳŇ yYĄ hŇ IăĎmĂ rĘ ëŇ răŁ xĞ yĲČ=âl 27

: ZCrĲxĎ rqăĎyĎ Md¡ĎŇ ’Ď =NohwĘ
MyIĳĂxČ hŇ q¿ĎdĎŇ YĘ =xrČ’ĲŁ BĘ 28

: tŇ wĆmĲĎ =l’Č hŇ băĎŇ ytĂŇ nĘ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ

bŇ ’ĳĎ rsČ Cmă MkĎŇ xĎ Æ NBăĄ gy

: hŇ rĲĎ‘ĎGĘ ‘m¿Č SĎ =âlĲ ZlĄę wĘÇ
bŇ oTĳ lkČŇ ’Ň yăŁ Sy’Ă Æ=ypĂŇ yrăĂjĘ mĂ 2

: smĲĎ xĎ MydăĂŇ gĘŇBŁ SpĆŇ n¡ĆwĘ
oSĳ pĘŇ nČ rmăĄ SŁ wyjĂ Æ rYăĄnŁ 3

: olĲ =hŇ êĎxĂ mĘ wytĎę pĎŇ WĘ Ç qW¿Ą jŁ
lYĳĄ ‘Ď oSă pĘŇ nČ NyĂ’Č wĎÆ hŇ CăĎ’Č tĘŇ mĂ 4

: NèĲĎ dĚŇ êĘ MyYăĂ rĚxĎ SpĆŇ n¡ĆwĘ
qyDĳĂYČ ’năĎWĘ yĂ rqĆSĆ Æ=rbČŇ DĘ 5

: ryjĲĂ xĘ yČwĘ Sy’¿Ă bĘŇ yČ ‘SĎę rĎwĘÇ
hqdY
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6 ëŇ rĆDĳĎ=MêĎ r~ăŁ êĂ hŇ qĎ dĎŇ YĘ Æ
: tŇ ’Ň FĲĎ xČ PŇ Q¿Ą sČ êĘ hŇ ‘Ďę SĘ rĂwĘÇ

7 lJĳŁ Ny’ăĄwĘ rèĄ ‘ČtĘŇ mĂ Æ SyăĄ
: bŇ rĲĎ Nohă wĘ SSĄę ortĘŇ mĂ Ç

8 orĳSĘ ‘Ď Sy’ăĂ =SpĆŇ nĲĆ rpĆŇ JăŁ
: hŇ rĲĎ‘ĎGĘ ‘m¿Č SĎ =âlĲ SrĎę wĘÇ

9 xmĳĎ WĘ yĂ Myq¿Ă yDĂYČ =ro’
: ëŇ ‘ĲĎdĘŇ yĂ My‘ăĂSĎ rĘ rn¡ĄwĘ

10 hŇ ~ĳĎ mČ NêăĄ yĂ NodŇ zĎBĘ Æ=qrČ
: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ MyYăĂ ‘Ď on¡=tŇ ’Ć wĘ

11 T‘ĳĎmĘ yĂ lbĆŇ hăĆ mĄ NohÆ
: hŇ BĲĆ rĘyČ dŇ yăĎ=l‘Č Zb¡ĄŇ qŁ wĘ

12 bŇ lĳĄ =hŇ lĎ xĞmĲČ hŇ kĎŇ èĎ mĚ mĘ Æ tŇ lĆ xăĆ oê
: hŇ ’ĲĎ bĎŇ hŇ w¿Ď’ĞêĲČ MyIĂęxČ Ç Z‘¿ĄwĘ

13 olĳ lbĆŇ xăĎ yĄ rbĎŇ dĎŇ lĘ Æ zBăĎ
: MQĲĎ SĚ yĘ ’Chă hŇ wĎęYĘ mĂ Ç ’r¿ĄywĂ

14 MyIĳĂxČ roqă mĘ MkĎŇ xĎ Æ tŇ răČoê
: tŇ wĆmĲĎ ySĄ qĘ U¿Ł mĂ rCsę lĎ Ç

15 NxĳĄ =NêĆ yĲĂ bŇ oTÆ=lkĆŇ WĲĄ
: NtĲĎŇ y’Ą MydăĂŇ gĘŇBŁ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ

16 tŇ ‘ČdĳĎŇ bĘŇ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ MCr‘Ď Æ=lJĎ
: tŇ lĆ CĲĆ’Ă Wr¿Ł pĘŇ yĂ lysĂę kĘŇ CÇ

17 ‘rĳĎBĘ ljăŁ yĂ ‘SĎ rĎÆ ëŇ ’ăĎ lĘ mČ
: ’jĲĄ rĘmČ MynăĂCm’Ĺ ryY¡Ă wĘ

18 rsĳĎCm ‘ČrăĄoj NolqĎ wĘÆ SyrăĄ
: dŇ BĲĎ kĚŇ yĘ tŇ xČ kăČŇ oê rm¡Ą oSwĘ

19 SpĆŇ nĳĎlĘ bŇ răČ‘ĹêĲĆ hŇ yĎhĘ nĲĂ Æ hŇ wăĎ’ĞêĲČ
: ‘rĲĎmĄ rCsă MylĂę ysĂ JĘ Ç tŇ b¿ČŇ ‘ĞotĲŇ wĘ

20 MkĎŇ xĞ wĲČ MymăĂ kĎŇ xĞ=tŇ ’Ć ëŇ olhĎ
h‘rwwww.bibleist.ru
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: ‘Č orĲyĄ MylăĂ ysĂ kĘŇ hŇ ‘¡ĆrŁ wĘ
hŇ ‘ĳĎrĎ PŇ DăĄrČêĘ My’Ă FĎ xČ Æ 21

: bŇ oTĲ =MQĆ SČ yĘ MyqĂę yDĂYČ Ç=tŇ ’Ć wĘ
MynĳĂbĎŇ =ynĲĄBĘ lyx¿Ă nĘ yČ bŇ oTę 22

: ’TĲĄ ox lyxăĄ qyDĂę ~Č lČ Ç NCp¿Ň YĎ wĘ
MySĳĂ ’Ň rĎ rynăĂ lkĆŇ ’Ł Æ=bŇ rĎ 23

: TjĲĎ SĘ mĂ âlă BĘ hŇ jĆę sĘ nĂ Ç Sy¿ĄwĘ
onĳbĘŇ ’năĄoW oTbĘŇ SĂ Æ ëŇ WăĄ ox 24

: rsĲĎ Cm or¿xĞSĲĂ obę hĞ’Ł wĘÇ
oSĳ pĘŇ nČ ‘bČŇ ŁWă lĘ lkĄŇ ’Ł Æ qyDĂę YČ 25

: rsĲĎ xĘ êĆ My‘ăĂSĎ rĘ NTĆ b¡ĆŇ C

HtĳĎŇ ybĄŇ hŇ tăĎŇ nĘ BĲĎ MySĂ nĎ Æ tŇ omă kĘŇ xČ dy

: CesĲĆ rĘhĆ tĆŇ hĎ yd¿ĆŇ yĎBĘ tŇ lĆ CĆę’Ă wĘÇ
hoĳĎhyĘ ’răĄyĘ orSĘ yĎBĘ Æ ëŇ ăĄloh 2

: ChzĲĄoB wykăĎŇ rĎDĘ zol¡ nĘ C
hŇ wĳĎ’ĞGĲČ rTĆ xăŁ lywĂ’ĹÆ=ypĂŇ BĲĘ 3

: MrĲĄCmSĘ êĂ MymĂę kĎŇ xĞ Ç yt¿ĄŇ pĘŇ WĂ wĘ
sŘ4 rBĳĎ sCbăŇ ’Ą MypĂŇ lĎ ’Ğ Æ Ny’ăĄBĘ 4

: roSĲ xČ kăŇŁ BĘ tŇ o’ę CbŇ êĘ Ç=bŇ rĎwĘ
bŇ EĳĄkČŇ yĘ âlă MynĂ Cm’ĹÆ dŇ ‘ăĄ 5

: rqĆSĲĎ dŇ ‘ăĄ MybĂę zĎJĘ Ç xČ yp¿ĂŇ yĎwĘ
NyĂ’ĳĎwĎ hŇ măĎ kĘŇ xĎ ZlăĄ =SuĆBĂ 6

: lqĲĎ nĎ NobăŇ nĎlĘ tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ
lysĳĂ JĘ Sy’ăĂ lĘ dŇ gĆŇ eĆmĂ Æ ëŇ ăĄl 7

: tŇ ‘ČdĲĎŇ =ytĄŇ pĘŇ WĂ êĎ‘Ę dČę yĎÇ=lbČŇ C
oJĳ rĘDČ NybăĂŇ hĎ MCr‘Ď Æ tŇ măČ kĘŇ xĎ 8

: hŇ mĲĎ rĘmĂ MylăĂ ysĂ JĘ tŇ lĆ C¡Ć’Ă wĘ
MSĳĎ ’Ď ZylăĂ yĎ MylĂ wĂ’ĹÆ 9
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: NoYĲ rĎ MyrăĂSĎ yĘ Nyb¡ĄŇ C
10 oSĳ pĘŇ nČ tŇ ïăČř mĎ ‘ČdĄŇ oyÆ bŇ lĄę

: rzĲĎ bŇ rČ‘¿ĎtĘŇ yĂ=âlĲ otę xĎ mĘ WĂ bĘŇ CÇ
11 dŇ mĳĄ èĎ yĂ My‘Ă SĎ rĘÆ tŇ yBăĄ

: xČ yrĲĂpĘŇ yČ MyrăĂSĎ yĘ lhĆ ’¡Ł wĘ
12 Sy’ĳĂ =ynĄpĘŇ lĂ rSĎ yĎÆ ëŇ rĆDăĆ SyąĄ

: tŇ wĆmĲĎ =ykĄŇ rĘDČ HtĎę yrĂxĞ’ĲČ wĘÇ
13 bŇ lĳĄ =bŇ ’Č kĘŇ yĂ qox¿ WĘ BĂ =MGČ

: hŇ gĲĎŇ CtŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ Ht¡ĎŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ
14 bŇ lĳĄ gŇ Csă ‘BČ WĘ yĂÆ wykăĎŇ rĎDĘmĂ

: bŇ oTĲ Sy’ăĂ wylĎę ‘ĎmĲĄ CÇ
15 rbĳĎŇ DĎ=lkĎŇ lĘ NymăĂ ’Ğ yĲČ ytĂŇ jĆ Æ

: orĲSĚ ’ĞlĲČ Nyb¿ĂŇ yĎ MCrę ‘Ď wĘÇ
16 ‘rĳĎmĄ rsăĎ wĘ ’rĄyĎÆ MkăĎŇ xĎ

: xČ TĲĄ obŇ C rB¿Ą ‘ČtĘŇ mĂ lysĂę kĘŇ CÇ
17 tŇ lĆ CĳĆ’Ă hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ MyĂjČ ’Č Æ=rYČ qĲĘ

: ’nĲĄvĎ yĂ tŇ oUę zĂmĘ Ç Sy’¿Ă wĘ
18 tŇ lĆ CĳĆ’Ă MyăĂ’Ň tĎŇ pĘŇ Clă xĞ nĲĎ

: tŇ ‘ČdĲĎŇ Crê¿Ă kĘŇ yČ MymĂę Cr‘ĞwĲČÇ
19 MybĳĂŇ oT ynăĄpĘŇ lĂ My‘Ă rĎÆ Cxă SČ

: qyDĲĂYČ yr¿Ą‘ĞSĲČ =l‘ĲČ My‘Ăę SĎ rĘCÇ
20 SrĳĎ ’nĄvăĎ yĂ Ch‘ĄrĄlĘ Æ=MGČ

: MyBĲĂ rČ rySăĂ ‘Ď yb¡ĄŇ hĞ’ĲŁ wĘ
21 ’TĳĄ ox Ch‘¿ĄrĄlĘ =zBĎ

: wyrĲĎSĘ ’Č Myyăřn‘ N¡ĄnoxmĘ C
22 ‘rĳĎ ySĄ rĘxăŁ C‘tĘŇ yĂÆ=’olĲhĞ

: bŇ oTĲ ySĄ rĘxăŁ tŇ mĆę ’ĹwĲĆÇ dŇ sĆ x¿Ć wĘ
bY‘=lkb
,r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk MyIĂnĂ‘Ğ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ v.21 .Vgdb +r v.10 .dy

.’"ydw w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sbw
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rtĳĎŇ om hŇ yăĆhĘ yĲĂ bŇ YĆ‘ĆÆ=lkĎŇ BĘ 23

: rosĲ xĘ mČ lĘ =ëŇ ’Č MyĂtČę pĎŇ WĘ Ç=rbČŇ dĘŇ C
MrĳĎSĘ ‘Ď MymăĂ kĎŇ xĞ tŇ rĆTăĆ‘Ğ 24

: tŇ lĆ CĲĆ’Ă MylăĂ ysĂ JĘ tŇ lĆ C¡Ć’Ă
tŇ mĳĆ ’Ĺ dŇ ‘ăĄ tŇ oSpĎŇ nĘ Æ ly~ăĂ mČ 25

: hŇ mĲĎ rĘmĂ MybăĂŇ zĎJĘ xČ p¡ĂŇ yĎwĘ
z‘ĳŁ =xTČ bĘŇ mĂ hoĎhyĘÆ tŇ ’ăČ rĘyĂBĘ 26

: hŇ sĲĆ xĘ mČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ wynĎębĎŇ lĘ CÇ
MyIĳĂxČ roqă mĘ hoĎhyĘÆ tŇ ’ăČ rĘyĂ 27

: tŇ wĆmĲĎ ySĄ qĘ U¿Ł mĂ rCsę lĎ Ç
ëŇ lĆ mĳĆ =tŇ rČdĘŇ hČ M‘¿Ď=bŇ rĎBĘ 28

: NozĲrĎ tŇ ê¿ČxĂ mĘ M’ęŁ lĘ Ç spĆŇ ’¿Ć bĘŇ C
hŇ nĳĎ CbŇ êĘ =bŇ rČ MyĂjČ ’Č Æ ëŇ rĆ’ăĆ 29

: tŇ lĆ CĲĆ’Ă Myr¿ĂmĄ xČ Crę Ç=rYČ qĘ C
’jĳĄ rĘmČ bŇ lăĄ MyrĂWĎ bĘŇ Æ yIăĄxČ 30

: hŇ ’ĲĎ nĘ qĂ tŇ omă YĎ ‘Ğ bŇ q¡ČrĘC
ChWĳĄ ‘Ł PŇ răĄxĄ lDĎÆ=qSĲĄ ‘ăŁ 31

: NoyĲbĘŇ ’Ć N¿ĄnxŁ odę BĘ kČŇ mĘ CÇ
‘SĳĎ rĎ hŇ xăĆ DĎyĂ otŇ ‘ĎrĲĎBĲĘ Æ 32

: qyDĲĂYČ otăŇ ombĘŇ hŇ s¡Ć xŁ wĘ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ xČ CnăêĎ NobŇ nĎ Æ bŇ lăĄ BĘ 33

: ‘ČdĲĄŇ CĎêĂ MylĂę ysĂ JĘ Ç bŇ rĆq¿ĆbĘŇ C
yoGĳ=MmĲĄ orĲtĘŇ hŇ q¿ĎdĎŇ YĘ 34

: tŇ ’Ň FĲĎ xČ MyUăĂ ’ĚlĘ dŇ sĆ x¡Ć wĘ
lyJĳĂWĘ mČ dŇ bĆŇ ‘ăĆlĘ ëŇ lĆ mĆ Æ=NoYrĲĘ 35

: SybĲĂŇ mĄ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ otę rĎbĘŇ ‘ĆwĘÇ
hŇ mĳĎ xĄ bŇ ySăĂ yĎ ëŇ ïČÆ=hŇ nĆ‘ĞmĲČ wT

: PŇ ’ĲĎ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ bŇ YĆ‘Ćę Ç=rbČŇ dĘŇ C
tŇ ‘ČDĳĎ bŇ yTăĂ yêĄ MymĂ kĎŇ xĞ Æ NoSă lĘ 2
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: tŇ lĆ CĲĆ’Ă ‘Č yB¿Ă yČ MylĂę ysĂ kĘŇ Ç yp¿ĂŇ C
3 hoĳĎhyĘ ynăĄy‘Ą MoqmĎ Æ=lkĎŇ BĲĘ

: MybĲĂŇ oTwĘ My‘¿ĂrĎ tŇ opę YŁ Ç
4 MyIĳĂxČ Z‘ăĄ NoSlĎ Æ ’jăĄ rĘmČ

: xČ CrĲBĘ rbĆŇ SăĆ HBĎę Ç PŇ lĆ s¿Ć wĘ
5 wybĳĂŇ ’Ď rsăČ Cm Z’Č nĘ yĂÆ lywĂę’Ĺ

: MrĲĂ‘Ę yČ tŇ xČ kăČŇ oê rm¡Ą SŁ wĘ
6 bŇ rĳĎ NsĆ xăŁ qyDĂYČ Æ tŇ yBăĄ

: tŇ rĆJĲĎ ‘Ę nĆ ‘SăĎ rĎ tŇ ’¡Č CbŇ tĘŇ bĂŇ C
7 tŇ ‘ČdĳĎŇ CrzăĎyĘ MymĂ kĎŇ xĞ Æ ytăĄŇ pĘŇ WĂ

: NkĲĄŇ =âl MylăĂ ysĂ JĘ bŇ l¡Ą wĘ
8 hoĳĎhyĘ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ My‘Ă SĎ rĘÆ xbČŇ zăĆ

: onĲ oYrĘ MyrăĂSĎ yĘ tŇ Q¡Č pĂŇ tĘŇ C
9 ‘SĳĎ rĎ ëŇ rĆDăĆ hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ

: bŇ hĲĎ ’ĹyĲĆ hŇ qăĎdĎŇ YĘ PŇ D¡ĄrČmĘ C
10 xrČ’ĳŁ bŇ zăĄ‘Ł lĘ ‘rĎÆ rsăĎ Cm

: tŇ CmĲ yĎ tŇ xČ kăČŇ otŇ ’n¡ĄoW
11 hoĳĎhyĘ dŇ gĆŇ năĆ NoDbČŇ ’Ğ wĲČÆ lo’ă SĘ

: MdĲĎŇ ’Ď =ynĄBĲĘ tŇ oB¿ lĂ =yJĲĂ PŇ ’Čę Ç
12 olĳ xČ kăĄŇ oh ZlĄ Æ=bŇ hČ ’ĹyĲĆ âlă

: ëŇ lĲĄ yĄ âlă MymĂę kĎŇ xĞ Ç=l’Ć
13 MynĳĂjĎ bŇ TăĂ yyĄ xČ mĄ WĎ Æ bŇ lăĄ

: hŇ ’ĲĎ kĄŇ nĘ xČ Cră bŇ lĄ Ç=tŇ bČŇ ~Ę ‘ČbĘŇ C
14 tŇ ‘ČDĳĎ=SuĆbČŇ yĘ NobŇ nĎ Æ bŇ lăĄ

: tŇ lĆ CĲĆ’Ă hŇ ‘¿ĆrĘyĂ MylĂę ysĂ kĘŇ Ç ynĄpĘŇ C
15 My‘ĳĂrĎ ynăĂ‘Ď ymăĄ yĘ=lJĎ

: dŇ ymĲĂ tĎŇ hŇ ê¿ĆSĘ mĂ bŇ lĄę Ç=bŇ oTĲ wĘ
16 hoĳĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂBĘ T‘ČmĘ Æ=bŇ oT

: obĲŇ hŇ mĎ Ch¿ mĘ C bŇ rĎę Ç rY¿Ď o’mĲĄ
bwT
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MSĳĎ =hŇ bĎŇ hĞ’ĲČ wĘ qrĎyĎÆ tŇ xăČ rĚ’Ğ bŇ oTą 17

: obĲŇ =hŇ ’Ď nĘ WĂ wĘ sCbę ’Ď Ç roè¿ mĂ
NodĳŇ mĎ hŇ răĆgĎŇ yĘ hŇ mĎ xĄ Æ Sy’ăĂ 18

: bŇ yrĲĂ Tyq¿ĂSĘ yČ MyĂjČę ’Č Ç KŇ rĆ’¿ĆwĘ
qdĆŇ xĳĎ tŇ kČŇ WăĚ mĘ JĂ lYĄ‘Ď Æ ëŇ rĆDăĆ 19

: hŇ lĲĎ lĚ sĘ MyrăĂSĎ yĘ xrČ’¡Ł wĘ

bŇ ’ĳĎ =xUČ WČ yĘ MkĎŇ xĎ Æ NBăĄ 20

: oUĲ ’Ă hŇ z¿ĆoB MdĎę ’Ď Ç lys¿Ă kĘŇ C
bŇ lĳĄ =rsČ xĞlĲČ hŇ xăĎ mĘ WĂ tŇ lĆ CĆ’Ă Æ 21

: tŇ kĆŇ lĲĎ =rèĆ yČyĘ hŇ nĎę CbŇ êĘ Ç Sy’¿Ă wĘ
dŇ osĳ Ny’ăĄBĘ tŇ obŇ SĎ xĞmĲČ Æ rpăĄŇ hĎ 22

: MCqĲ êĎ MyYăĂ ‘ĞoyĲ bŇ r¡Ł bĘŇ C
wypĳĂŇ =hŇ nĄ‘ĞmĲČ BĘ Sy’Ă lĎ Æ hŇ xăĎ mĘ WĂ 23

: bŇ oFĲ =hŇ mČ oêă ‘Ă BĘ rb¡ĎŇ dĎŇ wĘ
lyJĳĂWĘ mČ lĘ hŇ lĎ ‘Ę măČ lĘ MyIĂxČ Æ xrČ’ăŁ 24

: hŇ FĎ mĲĎ lo’¿ èĘ mĂ rCsę Ç N‘Čm¿Č lĘ
hoĳĎhyĘ ű xi¿Č yĂ My’Ă GĄ Æ tŇ yBăĄ 25

: hŇ nĲĎmĎ lĘ ’Č lCbăŇ GĘ bŇ ~Ąę yČwĘÇ
‘rĳĎ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ 26

: M‘ČnĲŁ =yrĄmĘ ’Ă MyrĂę hŁ TĘ CÇ
‘YČ BĳĎ ‘ČYăĄ oB otŇ yBĄ Æ rkăĄŇ ‘Ł 27

: hŇ yĲĆxĘ yĲĂ tŇ năŁ êĎmČ ’n¡ĄoWwĘ
tŇ onĳ‘ĞlĲČ hŇ GăĆhĘ yĆ qyDĂYČ Æ bŇ lăĄ 28

: tŇ o‘Ĳ rĎ ‘Č yB¿Ă yČ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ C
My‘ĳĂSĎ rĘmĲĄ hoĎhyĘÆ qoxă rĎ 29

: ‘mĲĎ SĘ yĂ MyqăĂ yDĂYČ tŇ Q¡Č pĂŇ tĘŇ C
bŇ lĳĄ =xUĲČ WČ yĘ MyĂnČ y‘ĄÆ=ro’mĲĘ 30

: MYĆ‘ĲĎ=NèĆ dČŇ êĘ hŇ bĎę oTÇ hŇ ‘¿ĎCmSĘ
Nz’www.bibleist.ru



15:31—16:12 ylVm 1139

31 MyIĳĂxČ tŇ xČ kăČŇ oê tŇ ‘ČmČ SŁ Æ NzĆ’ęŁ
: NylĲĂ êĎ MymăĂ kĎŇ xĞ bŇ rĆq¡ĆBĘ

32 oSĳ pĘŇ nČ s’ăĄ om rsĎ CmÆ ‘ČrăĄoj
: bŇ QĲĄ hŇ nĆoqă tŇ xČ kČę oêÇ ‘Čm¿Ą oSwĘ

33 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ rsăČ Cm hoĎhyĘÆ tŇ ’ăČ rĘyĂ
: hŇ wĲĎnĎ‘Ğ dŇ obăŇ kĎŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ

zT bŇ lĳĄ =ykĄŇ rĘ‘ČmĲČ Md¿ĎŇ ’Ď lĘ
: NoSĲ lĎ hŇ n¿Ą‘ĞmĲČ hoĎęhyĘmĲĄ CÇ

2 wynĳĎy‘ĄBĘ ëŇ zăČ Sy’Ă Æ=ykĄŇ rĘDČ=lJĲĎ
: hoĲĎhyĘ tŇ oxă Cr Nk¡ĄŇ tŇŁ wĘ

3 ìŇ yWĳĆ ‘ĞmĲČ hoăĎhyĘ=l’Ć lGăŁ
: ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ CnJęŁ yĂwĘÇ

4 ChnĳĄ‘ĞUĲČ lĲČ hoĎhyĘÆ l‘ăČjĎ lJąŁ
: hŇ ‘ĲĎrĎ MoyălĘ ‘SĎę rĎÇ=MgČŇ wĘ

5 bŇ lĳĄ =HbČŇ GĘ =lJĎ hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ
: hŇ qĲĆeĎ yĂ âlă dŇ yĎęlĘ Ç dŇ y¿Ď

6 NwĳŁ ‘Ď rjăČ kĚŇ yĘ tŇ mĆ ’ĹwĲĆÆ dŇ sĆ xăĆ BĘ
: ‘rĲĎmĄ rCsă hoĎęhyĘÇ tŇ ’¿Č rĘyĂbĘŇ C

7 Sy’ĳĂ =ykĄŇ rĘDČ hoĎhyĘÆ tŇ oYă rĘBĂ
: oêĲ ’Ă Ml¿Ă SĘ yČ wybĎę yĘo’Ĳ Ç=MGČ

8 hŇ qĳĎdĎŇ YĘ BĂ T‘ČmĘ Æ=bŇ oT
: TjĲĎ SĘ mĂ âlă BĘ tŇ o’ę CbŇ êĘ Ç bŇ r¿Ł mĄ

9 oJĳ rĘDČ bŇ èăĄ xČ yĘ MdĎŇ ’Ď Æ bŇ lăĄ
: odĲŇ ‘ĞYĲČ Nyk¿ĂŇ yĎ hoĎęhywĲČÇ

10 ëŇ lĆ mĳĆ =ytĄŇ pĘŇ WĂ =l‘ĲČ ű MsĆ qąĆ
: wyjĲĂ =l‘ČmĘ yĂ âlă TjĎę SĘ mĂ BĘ Ç

11 hoĳĎhylĲČ TjĎ SĘ mĂ Æ ynăĄzĘ’Ň mŁ C ű slĆ jąĆ
: sykĲĂŇ =ynĄbĘŇ ’Č =lJĎ ChWĄę ‘ĞmĲČ Ç

12 ‘SČ rĳĆ tŇ oWă ‘Ğ MykĂŇ lĎ mĘ Æ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ
ykwww.bibleist.ru
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: ’iĲĄ JĂ NoJ¿ yĂ hŇ qĎę dĎŇ YĘ bĂ Ç yJ¿Ă
qdĆŇ YĳĆ=ytĄŇ pĘŇ WĂ MykĂŇ lĎ mĘ Æ NoYă rĘ 13

: bŇ hĲĎ ’ĹyĲĆ MyrăĂSĎ yĘ rb¡ĄŇ dŇŁ wĘ
tŇ wĆmĳĎ=ykĄŇ ’ĞlĘ mČ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ mČ xĞ 14

: hŇ eĎrĲĆjĘ kČŇ yĘ MkăĎŇ xĎ Sy’¡Ă wĘ
MyIĳĂxČ ëŇ lĆ m¿Ć =ynĄjĘ =ro’BĘ 15

: SoqĲ lĘ mČ bŇ ‘ăĎJĘ onę oYrĘCÇ
ZCrĳxĎ mĲĄ bŇ oF¿ =hŇ mČ hŇ mĎę kĘŇ xĎ =hŇ nŁ qĲĘ 16

: PŇ sĆ JĲĎ mĂ rx¿Ď bĘŇ nĂ hŇ nĎę yBĂ Ç tŇ on¿qĘ C
‘rĳĎmĄ rCsă MyrĂSĎ yĘÆ tŇ QăČ sĂ mĘ 17

: oJĲ rĘDČ rY¿ĄnŁ oSę pĘŇ nČ Ç rm¿Ą SŁ
No’ĳ GĎ rbĆŇ S¿Ć =ynĄpĘŇ lĂ 18

: xČ CrĲ HbČŇ GăŁ NolęèĎ kĂ Ç yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ
MyIĂnĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć xČ CrÆ=lpČŇ SĘ bŇ oTă 19

: My’ĲĂ GĄ=tŇ ’Ć llĎęSĎ Ç qQ¿Ą xČ mĲĄ
bŇ oTĳ =’YĎ mĘ yĂ rbĎŇ DĎÆ=l‘Č lyJăĂ WĘ mČ 20

: wyrĲĎSĘ ’Č hoăĎhyBĲČ xČ T¡Ą obŇ C
NobĳŇ nĎ ’răĄuĎ yĂ bŇ lĄ Æ=MkČŇ xĞlĲČ 21

: xqČ lĲĆ PŇ ys¿Ă yŁ MyĂtČę pĎŇ WĘ Ç qtĆŇ m¿Ć C
wylĳĎ ‘ĎBĘ lkĆŇ WăĄ MyIĂxČ Æ roqă mĘ 22

: tŇ lĆ CĲĆ’Ă MylăĂ wĂ’Ĺ rs¡Č CmC
ChyjĳĂ lyJăĂ WĘ yČ MkĎŇ xĎ Æ bŇ lăĄ 23

: xqČ lĲĆ PŇ ys¿Ă yŁ wytĎę pĎŇ WĘ Ç=l‘Č wĘ
M‘ČnĳŁ =yrĄmĘ ’Ă SbČŇ DĘÆ=PŇ CY 24

: MYĆ‘ĲĎlĎ ’j¿Ą rĘmČ C SpĆŇ eĆlČ Ç qot¿Ň mĎ
Sy’ĳĂ =ynĄpĘŇ lĂ rSĎ yĎÆ ëŇ rĆDăĆ SyąĄ 25

: tŇ wĆmĲĎ =ykĄŇ rĘDČ HtĎę yrĂxĞ’ĲČ wĘÇ
oQĳ hŇ lĎ mĘ ‘ăĎ lmĄ ‘Ď Æ SpĆŇ năĆ 26

Pk’=yk
.Myqwspb rpsh yYx v.18 .zT
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16:27—17:7 ylVm 1141

: ChyjĲĂ wylăĎ ‘Ď PŇ k¡ČŇ ’Ď =yJĲĂ
27 hŇ ‘ĳĎrĎ hŇ răĆJŁ l‘Č IČlĂ BĘ Æ Sy’ăĂ

: tŇ bĆŇ rĲĎYĎ S’ăĄ JĘ wytĎŇ pĎŇ WĘ =l‘Č wĘ
28 NodĳŇ mĎ xQăČ SČ yĘ tŇ okŇ jĚ hĘ êČ Æ Sy’ăĂ

: PŇ CQĲ ’Č dŇ yr¿ĂpĘŇ mČ NřGĎę rĘnĂ wĘÇ
29 Ch‘ĳĄrĄ hŇ êăĆpČŇ yĘ smĎ xĎ Æ Sy’ăĂ

: bŇ oTĲ =âl ëŇ rĆdăĆŇ BĘ okę ylĂ ohwĘÇ
30 tŇ okĳŇ jĚ hĘ êČ bŇ SăŁ xĘ lČ wynĎ y‘ĄÆ hŇ YăĆ ‘Ł

: hŇ ‘ĲĎrĎ hŇ Q¿Ď JĂ wytĎę pĎŇ WĘ Ç Zr¿ĄqŁ
31 hŇ bĳĎŇ yWĄ tŇ rĆ’ăĆpĘŇ êĂ tŇ rĆTăĆ‘Ğ

: ’YĲĄUĎ êĂ hŇ qĎę dĎŇ YĘ Ç ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ
32 roBĳ GĂ mĂ MyĂjČ ’Č Æ ëŇ rĆ’ăĆ bŇ oTą

: ry‘ĲĂ dŇ k¿ĄŇ ŁQmĂ oxę CrBĘ Ç lS¿Ą mŁ C
33 lrĳĎoGhČ =tŇ ’Ć lTăČ Cy qyxĄ BČ Æ

: oTĲ jĎ SĘ mĂ =lJĎ hoĎęhyĘmĲĄ CÇ
zy HbĳĎŇ =hŇ wĎlĘ SČ wĘ hŇ bĎŇ rĄxĞ Æ tŇ jăČ bŇ oTą

: bŇ yrĲĂ=yxĄ bĘŇ zĂ ’l¿Ą mĎ tŇ yĂBČę mĂ Ç
2 SybĳĂŇ mĄ NbăĄŇ BĘ lSŁ mĘ yĂÆ lyJĂę WĘ mČ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ

: hŇ lĲĎ xĞ nĲČ qŁl¿ xĞ yĲČ MyxĂę ’Č Ç ëŇ ot¿Ň bĘŇ C
3 bŇ hĳĎ EĎlČ rCkăŇ wĘ PŇ sĆ JĆ lČ Æ PŇ răĄYĘ mČ

: hoĲĎhyĘ tŇ oBă lĂ Nx¡Ą bŇŁ C
4 NwĆ’ĳĎ=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č bŇ ySăĂ qĘ mČ ‘rČmĄ Æ

: tŇ CĲŁ hČ NoS¿ lĘ =l‘Č NyzĂmĄ Ç rqĆS¿Ć
5 ChWĳĄ ‘Ł PŇ răĄxĄ SrĎlĎ Æ gŇ‘ăĄŁl

: hŇ qĲĆeĎ yĂ âlă dŇ y’Ąę lĘ Ç xČ m¿Ą WĎ
6 MynĳĂbĎŇ ynăĄBĘ MynĂ qĄ zĘ Æ tŇ rĆTăĆ‘Ğ

: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ MynăĂBĎ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ tĂŇ wĘ
7 rtĆŇ yĳĆ=tŇ pČŇ WĘ lbăĎŇ nĎlĘ hŇ wăĎ’Ň nĎ=âlĲ

P’
.yrq N"wnb NGĎrĘnĂ wĘ ,bytk N"yzb zGĎrĘnĂ wĘ ’"sb ,’ry‘z +N v.28
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: rqĆSĲĎ =tŇ pČŇ WĘ bŇ yd¿ĂŇ nĎlĘ =yJĲĂ PŇ ’Čę Ç
wylĳĎ ‘ĎbĘŇ ynăĄy‘ĄBĘ dŇ xČ èŁ hČ Æ NxăĄ =NbĆŇ ’ĲĆ 8

: lyJĲĂ WĘ yČ hŇ năĆpĘŇ yĂ rS¡Ć ’Ğ=lJĎ =l’ĲĆ
hŇ bĳĎŇ hĞ’ĲČ SuăĄbČŇ mĘ ‘SČ jĆ Æ=hŇ iĆ kČŇ mĲĘ 9

: PŇ CQĲ ’Č dŇ yr¿ĂpĘŇ mČ rbĎę dĎŇ bĘŇ Ç hŇ n¿ĆSŁ wĘ
NybĳĂŇ mĄ bĘŇ hŇ răĎ‘ĎGĘ tŇ xČ êăĄ 10

: hŇ ’ĲĎ mĄ lysăĂ JĘ tŇ oJ¡ hČ mĲĄ
‘rĳĎ=SuĆbČŇ yĘ yr¿ĂmĘ =ëŇ ’Č 11

: oBĲ =xQČ SĚ yĘ yrĂę zĎkĘŇ ’Č Ç ëŇ ’¿Ď lĘ mČ C
Sy’ĳĂ BĘ lCJă SČ bŇ DăŁ SogŋjĎ 12

: oêĲ lĘ CČ’Ă BĘ lysĂę JĘ Ç=l’Č wĘ
hŇ bĳĎŇ oT tŇ xČ êăČ hŇ ‘ĎrĎÆ bŇ ySăĂ mĄ 13

: otĲŇ yBĄ mĂ hŇ ‘Ďę rĎÇ SymĂ tĎŇ =âlĲ
NodĳŇ mĎ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ MyĂmČ Æ rTĲĄ ojă 14

: SoTĲ nĘ bŇ yr¿ĂhĎ ‘QČę GČtĘŇ hĂ Ç yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ
qyDĳĂYČ ‘Č ySăĂ rĘmČ C ‘SĎ rĎÆ qyDăĂYĘ mČ 15

: MhĲĆ ynĄSĘ =MGČ hoĎęhyĘÇ tŇ b¿ČŇ ‘ĞoêĲ
lysĳĂ JĘ =dŇ yČBĘ ryxăĂ mĘ hŇ EăĆ=hŇ UĎ lĲĎ 16

: NyĂ’ĲĎ =bŇ lĆ wĘ hŇ măĎ kĘŇ xĎ tŇ on¡qĘ lĂ
‘ČrĳĄhĎ bŇ hăĄ ’Ł tŇ ‘ĄÆ=lkĎŇ BĘ 17

: dŇ lĲĄ CĎyĂ hŇ rĎę YĎ lĘ Ç x’¿Ď wĘ
PŇ JĳĎ ‘ČqăĄoê bŇ lĄ Æ=rsČ xĞ MdăĎŇ ’Ď 18

: Ch‘ĲĄrĄ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ BĎę rĚ‘ĞÇ bŇ r¿Ą‘Ł
hŇ ~ĳĎ mČ bŇ hăĄ ’Ł ‘SČ jĆ Æ bŇ hĲĄ ’ăŁ 19

: rbĆŇ SĲĎ =SuĆbČŇ mĘ oxę tĘŇ jĂ Ç HČ yB¿Ă gĘŇmČ
bŇ oTĳ =’YĎ mĘ yĂ âlă bŇ lĄ Æ=SuĆ‘Ă 20

: hŇ ‘ĲĎrĎBĘ loj¿ yĂ onę oSlĘ BĂ Ç ëŇ j¿Ď hĘ nĆwĘ
olĳ hŇ gĎŇ CtăŇ lĘ lysĂ JĘ Æ dŇ lăĄ yŁ 21

: lbĲĎŇ nĎ ybăĂŇ ’Ğ xmČę WĘ yĂÇ=âlĲ wĘ
blwww.bibleist.ru
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22 hŇ hĳĎ GĄ bŇ TăĂ yyĄ xČ mĄ WĎ Æ bŇ lăĄ
: MrĆGĲĎ=SBĆ yČêĘ hŇ ’Ďę kĄŇ nĘ Ç xČ Cr¿wĘ

23 xuĳĎyĂ ‘SăĎ rĎ qyxĄ mĄ Æ dŇ xČ SăŁ
: TjĲĎ SĘ mĂ tŇ ox¿ rĘ’Ď tŇ oFę hČ lĘ Ç

24 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ NybăĂŇ mĄ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć
: ZrĆ’ĲĎř =hŇ YĄqĘ BĂ lysĂę kĘŇ Ç yn¿Ąy‘ĄwĘ

25 lysĳĂ JĘ NBăĄ wybĂŇ ’Ď lĘ Æ s‘ČJăČ
: oêĲ dĘŇ lČ oylĘ rmĆ mĆę CÇ

26 bŇ oTĳ =âl qyDăĂ~Č lČ Sonă‘Ğ MGąČ
: rSĆ yĲŁ =l‘Č MybăĂŇ ydĂŇ nĘ tŇ oJ¡ hČ lĘ

27 tŇ ‘ČDĳĎ ‘ČdăĄŇ oy wyrĎmĎ ’Ğ Æ ëŇ WăĄ ox
: hŇ nĲĎ CbŇ êĘ Sy’ăĂ xČ Crę Ç=rqČ wĘř

28 bŇ SĳĄ xĎ yĲĄ MkăĎŇ xĎ SyrĂxĞmĲČ Æ lywăĂ’Ĺ MGąČ
: NobĲŇ nĎ wytăĎŇ pĎŇ WĘ MT¡Ą ’Ł

xy dŇ rĳĎpĘŇ nĂ SuăĄbČŇ yĘ hŇ wĎ’ĞtĲČŇ lĲĘ Æ
: ‘QĲĎ GČtĘŇ yĂ hŇ IĎęSĂ CêÇ=lkĎŇ BĘ

2 hŇ nĳĎ CbŇ tĘŇ BĂ lysĂ JĘ Æ ZjăŁ xĘ yČ=âlĲ
: oBĲ lĂ tŇ oQ¿ GČtĘŇ hĂ BĘ =M’ĲĂ yJĂę Ç

3 zCBĳ =MgČŇ ’BăĎ ‘SĎ rĎÆ=’obŇ BĲĘ
: hŇ jĲĎ rĘxĆ Nol¿ qĎ =M‘Ă wĲĘ

4 Sy’ĳĂ =ypĂŇ yrăĄbĘŇ DĂ MyuĂ mĚ ‘ĞÆ MyĂmăČ
: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ roqă mĘ ‘ČbĄę nŁ Ç lxČ n¿Č

5 bŇ oTĳ =âl ‘SăĎ rĎ=ynĄjĘ tŇ ’ăĄ WĘ
: TjĲĎ SĘ UĂ BČ qyDĂę YČ Ç tŇ oF¿ hČ lĘ

6 bŇ yrĳĂbĘŇ C’băŇŁ yĎ lysĂ kĘŇ Æ ytăĄŇ pĘŇ WĂ
: ’rĲĎqĘ yĂ tŇ om¿ lĚ hĞmĲČ lĘ Ĳ wypĂę CÇ

7 olĳ =hŇ êĎxĂ mĘ lysĂ kĘŇ Æ=yjĲĂ
: oSĲ pĘŇ nČ Sq¿Ąom wytĎę pĎŇ WĘ CÇ

yrbd
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MymĳĂ hĞlĲČ tĘŇ mĲĂ JĘ NGĎrĘnĂ Æ yrăĄbĘŇ DĂ 8

: NTĆ bĲĎŇ =yrĄdĘŇ xČ Cd¿Ň rĘyĲĎ MhĄę wĘÇ
oêĳkĘŇ ’Ň lČ mĘ bĂŇ hŇ jăĆ rČtĘŇ mĂ MGČ Æ 9

: tŇ yxĲĂ SĘ mČ l‘ČbăČŇ lĘ ’Chę Ç x’¿Ď

sŘ5 hoĳĎhyĘ MSăĄ z‘Ł Æ=lDČgĘŇmĂ 10

: bŇ GĲĎWĘ nĂ wĘ qyDăĂYČ ZCr¡yĎ=oBĲ
oEĳ‘Ě tŇ yăČrĘqĂ rySĂ ‘Ď Æ Nohă 11

: otĲŇ yJĂ WĘ mČ BĘ hŇ bĎę GĎWĘ nĂ Ç hŇ m¿Ď oxkĘŇ C
Sy’ĳĂ =bŇ lĲĄ HBăČ gĘŇ yĂ rbĆŇ SĆ Æ=ynĄpĘŇ lĂ 12

: hŇ wĲĎnĎ‘Ğ dŇ obăŇ kĎŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ
‘mĳĎ SĘ yĂ MrĆTăĆBĘ rbĎŇ DĎÆ bŇ ySăĂ mĄ 13

: hŇ UĲĎ lĂ kĘŇ C olę Ç=’yhĂ tŇ lĆ C¿Ć’Ă
ChlĳĄ xĞmĲČ lJăĄ lĘ kČŇ yĘ Sy’Ă Æ=xČ CrĲ 14

: hŇ eĎ’ĲĆ vĎ yĂ ymăĂ hŇ ’Ďę kĄŇ nĘ Ç xČ Cr¿wĘ
tŇ ‘ČDĳĎ=hŇ nĆqĘ yĂ NobŇ nĎ Æ bŇ lăĄ 15

: tŇ ‘ČDĲĎ=SuĆbČŇ êĘ MymĂę kĎŇ xĞ Ç NzĆ’¿Ł wĘ
olĳ bŇ yxăĂ rĘyČ MdĎŇ ’Ď Æ NêăĎmČ 16

: CexĲĆ nĘ yČ MylăĂ dŇŁ gĘŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ
obĳŇ yrĂBĘ NoSă ’Ň rĂhĲĎ qyDăĂYČ 17

: orĲqĎ xĞ wĲČ Ch‘Ąę rĄÇ ’b¿ř y
lrĳĎoGhČ tŇ yBăĂ SĘ yČ MynĂ yĎdĘŇ mĂ Æ 18

: dŇ yrĲĂpĘŇ yČ MymăĂ CY‘Ğ Nyb¡ĄŇ C
z‘ĳŁ =tŇ yČrĘuĂ mĂ ‘S¿Ď pĘŇ nĂ x’Ďę 19

: NomĲ rĘ’Č xČ yr¿ĂbĘŇ JĂ MynĂ odŇ mĘ C
onĳTĘ BĂ ‘BăČ WĘ êĂ Sy’Ă Æ=ypĂŇ yrăĂjĘ mĂ 20

: ‘BĲĎ WĘ yĂ wytăĎŇ pĎŇ WĘ tŇ ’¡Č CbŇ êĘ
NoSĳ lĎ =dŇ yČBĘ MyIĂxČ wĘÆ tŇ wĆmăĎ 21

hybh’w
.w"Td Nkw Pqmb =’bĲĎ C ’"sbw ,’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk ’bĎ C ’"sb ,yrq ’bĎ C ,bytk ’bŁ yĎ v.17 .xy
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: HyĲĎrĘjĂ lk¿ČŇ ’Ň yŁ hĎ ybĆę hĞ’ĲŁ wĘÇ
22 bŇ oTĳ ’YĎ măĎ hŇ èĎ ’Ă Æ ’YăĎ mĎ

: hoĲĎhyĘmĲĄ NoYę rĎÇ qpĆŇ I¿ĎwČ
23 SrĳĎ=rBĆ dČŇ yĘ Myn¿ĂCnxĞêĲČ

: tŇ oEĲ‘Č hŇ n¿Ć‘ĞyĲČ rySĂę ‘Ď wĘÇ
24 ‘Č‘ĳĄrŁ tĘŇ hĂ lĘ My‘Ă rĄÆ Sy’ăĂ

: x’ĲĎ mĄ qb¿ĄŇ DĎ bŇ hĄę ’Ł Ç Sy¿ĄwĘ
Ty oUĳ tĚŇ BĘ ëŇ ăĄloh SrĎÆ=bŇ oTĲ

: lysĲĂ kĘŇ ’Chă wĘ wytĎę pĎŇ WĘ Ç Su¿Ą‘Ă mĄ
2 bŇ oTĳ =âl SpĆŇ năĆ tŇ ‘ČdăČŇ =âlBĘ MGąČ

: ’TĲĄ ox MyĂlăČ gĘŇrČBĘ Z’¡Ď wĘ
3 oJĳ rĘDČ PŇ QăĄ sČ êĘ MdĎŇ ’Ď Æ tŇ lĆ CăĆ’Ă

: oBĲ lĂ PŇ ‘¿ČzĘyĂ hoĎęhyĘÇ=l‘Č wĘ
4 MyBĳĂ rČ My‘ăĂrĄ PŇ ysĂ yŁ Æ Nohę

: dŇ rĲĄjĎ yĂ Ch‘r¿ĄmĲĄ ldĎę wĘÇ
5 hŇ qĳĆeĎ yĂ âlă MyrĂqĎ SĘ Æ dŇ ‘ăĄ

: TlĲĄ UĎ yĂ âlă MybĂę zĎJĘ Ç xČ yp¿ĂŇ yĎwĘ
6 bŇ ydĳĂŇ nĎ=ynĲĄpĘŇ CQă xČ yĘ MyBĂ rČÆ

: NêĲĎmČ Sy’ăĂ lĘ ‘ČrĄę hĎ Ç=lkĎŇ wĘ
7 Ch’Ěę nĄWĲĘ ű SrĎÄ =yxĄ ’Ğ lJ¿Ď

śCeUĳĆ mĂ Cqă xĞrĲĎ Ch‘ĄrĄmĘ Æ yJăĂ PŇ ’ąČ
: hŇ UĎ hĲĄ =âř l MyrăĂmĎ ’Ğ PŇ D¡ĄrČmĘ

8 oSĳ pĘŇ nČ bŇ hăĄ ’Ł bŇ QĄ Æ=hŇ nĆqĲŁ
: bŇ oTĲ =’YŁ mĘ lĂ hŇ nĎę CbŇ êĘ Ç rm¿Ą SŁ

9 hŇ qĳĆeĎ yĂ âlă MyrĂqĎ SĘ Æ dŇ ‘ăĄ
: dŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ MybăĂŇ zĎJĘ xČ yp¡ĂŇ yĎwĘ

hw’n=’l
.h‘ĎrĎ MylĂ SĘ yČ ‘rČhĎlĘ hBĆ rĘmČ : heĎ’ĆYĎmĘ yĂ MkĎ xĎ Sy’Ă wĘ brČqĘtĂ hĎ y‘ĆdĘyŁlĘ hbĎ oT hbĎ SĎ xĘ mČ N’k ’Ymn ‘"tb v.7 .Ty

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk =âl ’"sb ,yrq ol v.7
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gŇ Cnĳ‘ĞêĲČ lysăĂ kĘŇ lĂ hŇ wăĆ’Ň nĎ=âlĲ 10

: MyrĲĂWĎ BĘ lSŋŁ mĘ ű dŇ bĆŇ ‘ąĆlĘ =yJĲĂ PŇ ’Čę Ç
ojĳ ’Č ëŇ yrăĂ’ĹhĲĆ MdĎŇ ’Ď Æ lkĆŇ WăĄ 11

: ‘SČ jĲĎ =l‘Č rbăŇŁ ‘Ğ oêę rĘ’Č pŇ tĂŇ wĘÇ
ëŇ lĆ mĳĆ PŇ ‘Č zăČ rypĂŇ JĘ JČ Æ MhČ năČ 12

: onĲ oYrĘ bŇ WĆ ‘ăĄ=l‘Č lT¡Č kĘŇ C
lysĳĂ JĘ NBăĄ wybĂŇ ’Ď lĘ Æ tŇ CăŁ hČ 13

: hŇ èĲĎ ’Ă yn¿ĄyĘdĘŇ mĂ dŇ rĄę TŁ Ç PŇ lĆ d¿ĆŇ wĘ
tŇ obĳŇ ’Ď tŇ lăČ xĞ nĲČ NohwĎÆ tŇ yĂBăČ 14

: tŇ lĆ JĲĎ WĘ mČ hŇ è¿Ď ’Ă hoĎęhyĘmĲĄ CÇ
hŇ mĳĎ DĄrĘêČ lyjăĂ êČ hŇ lĎ YĘ ‘Č Æ 15

: bŇ ‘ĲĎrĘtĂŇ hŇ IăĎmĂ rĘ SpĆŇ n¡ĆwĘ
oSĳ pĘŇ nČ rmăĄ SŁ hŇ wĎYĘ mĂ Æ rmăĄ SŁ 16

: tŇ mĎ Cy wykăĎŇ rĎdĘŇ hŇ z¡ĄoB
lDĳĎ NnĲĄ oxă hoĎhyĘÆ hŇ wăĄlĘ mČ 17

: olĲ =MQĆ SČ yĘ olęmĚ gĘŇ CÇ
hŇ wĳĎqĘ êĂ SyăĄ=yJĂ ìŇ nĘ BĂ Æ riăĄ yČ 18

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ ’v¿Ď êĂ =l’Č otę ymĂ hĞ Ç=l’Ć wĘ
SnĆ‘ĳŁ ’WĄ năŁ hŇ mĎ xĄ Æ=lrř g 19

: PŇ sĲĂ oê dŇ o‘ă wĘ ly~Ăę êČ Ç=M’Ă yJ¿Ă
rsĳĎCm lBăĄ qČ wĘ hŇ YĎ ‘ĄÆ ‘măČ SĘ 20

: ìŇ tĲĆŇ yrĂxĞ’ĲČ BĘ MJ¿Č xĘ êĆ N‘ČmČę lĘ Ç
Sy’ĳĂ =bŇ lĆ BĘ tŇ obăŇ SĎ xĞmĲČ tŇ oBă rČ 21

: MCqĲ tĎŇ ’yhăĂ hoĎęhyĘÇ tŇ Y¿Č ‘ĞwĲČ
oDĳsĘ xČ MdăĎŇ ’Ď tŇ wăČ’ĞêĲČ 22

: bŇ zĲĎJĎ Sy’¿Ă mĄ SrĎÇ=bŇ oTĲ wĘ
MyIĳĂxČ lĘ hoăĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂ 23

: ‘rĲĎ dŇ qĆj¿Ď yĂ=lBČ NylĂę yĎÇ ‘Čb¿ĄŇ WĎ wĘ
NmT

.s"tw ‘"t ,+rt Nk rbČ GĘ l"Yw ,yrq =ldĎGĲĘ ,bytk lrĎGŁ v.19www.bibleist.ru
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24 tŇ xČ QĳĎ~Č BČ odŇ yĎÆ lYăĄ ‘Ď NmąČ TĎÅ
: hŇ eĎbĲĆŇ ySĂ yĘ âlă ChyjĂę Ç=l’Ć =MGČ

25 MrĳĂ‘Ę yČ ytĂŇ păĆŇ C hŇ JĆ êČ Æ ZlăĄ
: tŇ ‘ČDĲĎ Nyb¿ĂŇ yĎ Nobę nĎlĘ Ç xČ yk¿ĂŇ ohwĘ

26 M’ĳĄ xČ yrăĂbĘŇ yČ bŇ ’Ď Æ=dŇ DĆSČ mĲĘ
: ryjĲĂ xĘ mČ C Syb¿ĂŇ mĄ NBĄę Ç

27 rsĳĎCm ‘ČmăŁ SĘ lĂ ynĂ BĘ Æ=ldČŇ xĲČ
: tŇ ‘ČdĲĎŇ =yrĄmĘ ’Ă mĲĄ tŇ ogęSĘ lĂ Ç

28 TjĳĎ SĘ mĂ ZylăĂ yĎ l‘Č IČlĂ BĘ Æ dŇ ‘ăĄ
: NwĆ’ĲĎ =‘QČ bČŇ yĘ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ C

29 MyTĳĂ pĎŇ SĘ MyYăĂ QĄ lČ CnokăŇ nĎ
: MylĲĂ ysĂ JĘ wgăĄŇlĘ tŇ omę lĚ hĞmĲČ CÇ

k rkĳĎŇ SĄ hŇ măĆ hŁ NyĂIČhČ Æ ZlăĄ
: MJĲĎ xĘ yĆ âlă oBę Ç hŇ gĆŇS¿Ł =lkĎŇ wĘ

2 ëŇ lĆ mĳĆ tŇ mČ y’ăĄ rypĂŇ JĘ JČ Æ MhČ năČ
: oSĲ pĘŇ nČ ’T¿Ą ox orę BĘ ‘ČtĘŇ mĂ Ç

3 bŇ yrĳĂmĄ tŇ bĆŇ SăĆ Sy’Ă lĎ Æ dŇ obăŇ JĎ
: ‘QĲĎ GČtĘŇ yĂ lywĂę’ĹÇ=lkĎŇ wĘ

4 SrĳŁ xĞ yĲČ=âl lYăĄ ‘Ď PŇ rĆxŁ mĄ Æ
: NyĂ’ĲĎ wĎ ryYăĂ uĎ BČ l’¡ Vyř

5 Sy’ĳĂ =bŇ lĆ bĘŇ hŇ YăĎ ‘Ą MyuĂ mĚ ‘ĞÆ MyĂmăČ
: hŇ eĎlĲĆ dĘŇ yĂ hŇ năĎ CbŇ êĘ Sy’¡Ă wĘ

6 oDĳsĘ xČ Sy’ăĂ ’rĎqĘ yĂÆ MdĎę ’Ď =bŇ rĎ
: ’YĲĎ mĘ yĂ ymăĂ MynĂę Cm’ĹÇ Sy’¿Ă wĘ

7 qyDĳĂYČ oUă tĚŇ BĘ ëŇ QăĄ hČ tĘŇ mĂ
: wyrĲĎxĞ’ĲČ wynăĎbĎŇ yr¡ĄSĘ ’Č

8 NydĳĂŇ =’iĄ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą oy ëŇ lĆ mĆę
: ‘rĲĎ=lJĎ wynăĎy‘ĄbĘŇ hŇ r¡ĆzĎmĘ

rm’y=ym
.’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk l’ČSĎ wĘ ’"sb ,yrq l’ČSĎ wĘ ,bytk l’ČSĘ yĂ v.4 .k
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yBĳĂ lĂ ytĂŇ yJăĂ zĂ rmČ ’Ň yŁ Æ=ymĲĂ 9

: ytĲĂŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ yêĂ rĘhČę TĎ Ç
hŇ pĳĎŇ y’Ą wĘ hŇ păĎŇ y’Ą NbĆŇ ’Ć wĲĎÆ NbĆŇ ’ăĆ 10

: MhĲĆ ynĄSĘ =MGČ hoĎęhyĘÇ tŇ b¿ČŇ ‘ĞoêĲ
r‘ČnĳĎ=rJĆ nČtĘŇ yĂ wylĎ lĎ ‘ĞmĲČ BĘ Æ MGăČ 11

: olĲ ‘ĽjĲĎ rSăĎ yĎ=M’Ă wĘ ëŇ z¡Č=M’Ă
hŇ ’ĳĎ rŁ NyĂ‘ăČwĘ tŇ ‘ČmČ SŁ Æ NzĆ’ăŁ 12

: MhĲĆ ynĄSĘ =MgČŇ hŇ W¿Ď ‘Ď hoĎęhyĘÇ
SrĳĄCĎêĂ =NjĆ hŇ nĎSĄ Æ bŇ hăČ ’ĹêĲĆ=l’Č 13

: MxĆ lĲĎ =‘bĲČŇ WĲĘ ìŇ ynăĆy‘Ą xq¡ČjĘ
hŇ nĳĆouhČ rmăČ ’Ň yŁ ‘rČÆ ‘răČ 14

: lQĲĎ hČ tĘŇ yĂ z’ăĎ olę Ç lz¿Ą’Ł wĘ
MynĳĂynĂ jĘ =bŇ rĎwĘ bŇ hĎ zĎÆ SyăĄ 15

: tŇ ‘ČdĲĎŇ =ytĄŇ pĘŇ WĂ rqĎę yĘÇ yl¿Ă kĘŇ C
rzĳĎ bŇ rČ‘ăĎ=yJĂ odŇ gĘŇBĂ Æ=xqČ lĲĘ 16

: ChlĲĄ bĘŇ xČ MyrĂkĘŇ nĎ dŇ ‘¡ČbĘŇ C
rqĆSĳĎ MxĆ lăĆ Sy’Ă lĎ Æ bŇ răĄ‘Ď 17

: ZYĲĎ xĎ Chyp¿ĂŇ =’lĄ UĲĎ yĂ rxČę ’Č wĘÇ
NoJĳ tĂŇ hŇ YăĎ ‘ĄBĘ tŇ obŇ SĎ xĞmĲČ Æ 18

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ hŇ WăĄ ‘Ğ tŇ olęBĚ xĘ tČŇ bĘŇ CÇ
lykĳĂŇ rĎ ëŇ ăĄloh dŇ oiÆ=hŇ lĆ oGĲ 19

: bŇ rĲĎ‘ĎtĘŇ tĂŇ âlă wytĎę pĎŇ WĘ Ç hŇ t¿ĆŇ pŇŁ lĘ C
oUĳ ’Ă wĘ wybăĂŇ ’Ď lQĄ qČ mĘ Æ 20

: ëŇ SĆ xĲŁ NwV¿ yř’b orę nĄ Ç ëŇ ‘¿ČdĘŇ yĲĂ
hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ tŇ lĆ xĆ bĚŇ mĘ hŇ lĎ xĞ nĲČ Æ 21

: ëŇ rĲĎbŇŁ tĘŇ âlă HtĎę yrĂxĞ’ĲČ wĘÇ
‘rĳĎ=hŇ mĎ QĘ SČ ’Ğ rm¿Č ’Ň êŁ =l’Č 22

: ëŇ lĲĎ ‘SĲČ yăwĘ hoĎęhylĲČ Ç hŇ C¿ĄqČ
tb‘wt

.yrq NCS’ĹBĆ ,bytk NoSy’Ă BĘ v.20www.bibleist.ru
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23 NbĆŇ ’ĳĎ wĎ NbĆŇ ’ăĆ hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ
: bŇ oTĲ =âl hŇ măĎ rĘmĂ yn¡ĄzĘ’Ň mŁ C

24 rbĆŇ gĳĎŇ=ydĄŇ ‘ĞYĘ mĂ ho¿ĎhyĘmĲĄ
: oJĲ rĘDČ Nyb¿ĂŇ IĎ=hŇ mČ MdĎę ’Ď wĘÇ

25 SdĆŇ qĳŁ ‘lČ yăĎ MdĎŇ ’Ď Æ SqăĄom
: ruĲĄbČŇ lĘ MyrăĂdĎŇ nĘ rx¡Č ’Č wĘ

26 MkĳĎŇ xĎ ëŇ lĆ măĆ My‘Ă SĎ rĘÆ hŇ răĆzĎmĘ
: NpĲĎŇ o’ MhăĆ ylĄ ‘Ğ bŇ SĆ I¡ĎwČ

27 MdĳĎŇ ’Ď tŇ măČ SĘ nĂ hoĎhyĘÆ rnăĄ
: NTĆ bĲĎŇ =yrĄdĘŇ xČ =lJĎ WpĄę xŁ Ç

28 ëŇ lĆ mĳĆ =Cr~Ę yĂ tŇ mĆ ’ĹwĲĆÆ dŇ sĆ xăĆ
: o’Ĳ sĘ JĂ dŇ sĆ xăĆ BČ dŇ ‘¡ČsĎ wĘ

29 MxĳĎ JŁ MyrăĂCxBĲČ tŇ rĆ’ăĆpĘŇ êĂ
: hŇ bĲĎŇ yWĄ MynăĂqĄ zĘ rd¡ČŇ hĞ wĲČ

30 ‘rĳĎBĘ qyřrămt ‘YČ jĆ Æ tŇ orăBĚ xČ
: NTĆ bĲĎŇ =yrĄdĘŇ xČ tŇ oJę mČ CÇ

’k hoĳĎhyĘ=dŇ yČBĘ ëŇ lĆ mĆ Æ=bŇ lĆ MyĂmăČ=ygĄŇlĘ jČ
: CeFĲĆ yČ ZjăŁ xĘ yČ rS¡Ć ’Ğ=lJĎ =l‘ĲČ

2 wynĳĎy‘ĄBĘ rSăĎ yĎ Sy’Ă Æ=ëŇ rĆDĆ=lJĲĎ
: hoĲĎhyĘ tŇ oBă lĂ Nk¡ĄŇ tŇŁ wĘ

3 TjĳĎ SĘ mĂ C hŇ qăĎdĎŇ YĘ hŇŁW‘ĞÆ
: xbČŇ EĲĎmĂ hoăĎhylĲČ rx¡Ď bĘŇ nĂ

4 bŇ lĳĄ =bŇ xČ rĘC MyĂnČ y‘ĄÆ=MCrĲ
: tŇ ’Ň FĲĎ xČ My‘ăĂSĎ rĘ rn¡Ă

5 rtĳĎŇ omlĘ =ëŇ ’Č ZCrxĎ Æ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ
: rosĲ xĘ mČ lĘ =ëŇ ’Č Z’Ďę Ç=lkĎŇ wĘ

6 rqĆSĳĎ NoSă lĘ BĂ tŇ orYĎ o’Ĳ Æ l‘ČjăŁ
: tŇ wĆmĲĎ =ySĄ qĘ bČŇ mĘ PŇ DĎę nĂ Ç lbĆŇ h¿Ć

My‘Vr=dV
.yrq qCrmĘ êČ ,bytk qyrĂmĘ êČ v.30
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MrĳĄogŇ yĘ My‘¿ĂSĎ rĘ=dŇ SŁ 7

: TjĲĎ SĘ mĂ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ Cnę ’ĞmĲĄ Ç yJ¿Ă
rzĳĎwĎ Sy’ăĂ ëŇ rĆDăĆ ëŇ jČŋ kĘŇ pČŇ hĞ 8

: olĲ ‘ĽjĲĎ rS¿Ď yĎ ëŇ zČęwĘÇ
gŇGĳĎ=tŇ eČjĂ =l‘Č tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ bŇ oTę 9

: rbĆŇ xĲĎ tŇ yb¿ĄŇ C MynĂę yĎdĘŇ mĂ Ç tŇ SĆ ’¿Ą mĄ
‘rĳĎ=hŇ tĎŇ CĘ’Ă ‘SĎ rĎÆ SpĆŇ năĆ 10

: Ch‘ĲĄrĄ wynăĎy‘ĄBĘ Nx¡Č yĚ=âlĲ
ytĂŇ jĳĆ =MJČ xĘ yĆ ZlĄ Æ=SnĎ‘Ę BČ 11

: tŇ ‘ČDĲĎ=xuČ yĂ MkĎę xĎ lĘ Ç lyJ¿Ă WĘ hČ bĘŇ C
‘SĳĎ rĎ tŇ ybăĄŇ lĘ qyDĂYČ Æ lyJăĂ WĘ mČ 12

: ‘rĲĎlĎ My‘ăĂSĎ rĘ PŇ Q¡Ą sČ mĘ
lDĳĎ=tŇ qČ ‘ĞEĲČmĂ onzĘ’Ď Æ MTăĄ ’Ł 13

: hŇ nĲĆ‘Ď yĲĄ âlă wĘ ’rĎę qĘ yĂÇ ’Ch¿ =MGĲČ
PŇ ’ĳĎ =hŇ jĆ kĘŇ yĂ rtĆŇ iĄ BČ Æ NêăĎmČ 14

: hŇ EĲĎ‘Č hŇ m¿Ď xĄ qxĄę BČ Ç dŇ xČ S¿Ł wĘ
TjĳĎ SĘ mĂ tŇ oWă ‘Ğ qyDĂ~Č lČ Æ hŇ xăĎ mĘ WĂ 15

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞpăŇŁ lĘ hŇ êĎę xĂ mĘ CÇ
lJĳĄ WĘ hČ ëŇ rĆDăĆmĂ hŇ ‘ĆoêÆ MdĎę ’Ď 16

: xČ CnĲ yĎ My’ăĂ pĎŇ rĘ lh¡Č qĘ BĂ
hŇ xĳĎ mĘ WĂ bŇ hăĄ ’Ł rosxĘ mČ Æ Sy’ăĂ 17

: rySĲĂ ‘ĞyĲČ âlă NmĆ SĆę wĎÇ=NyĂyĲČ bŇ h¿Ą ’Ł
‘SĳĎ rĎ qyDăĂ~Č lČ rpĆŇ JăŁ 18

: dŇ gĲĄŇ oB MyrăĂSĎ yĘ tŇ xČ t¡ČŇ wĘ
rBĳĎdĘŇ mĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ tŇ bĆŇ S¿Ć bŇ oTę 19

: s‘ČkĲĎŇ wĎ MynĂ odŇ mĘ tŇ SĆ ’¡Ą mĄ
MkĳĎŇ xĎ hŇ wăĄnĘ BĂ NmĆ SĆ wĎÆ dŇ măĎ xĘ nĆ ű rYąĎo’ 20

: Ce‘ĲĆQĘ bČŇ yĘ MdăĎŇ ’Ď lys¡Ă kĘŇ C
dŇ sĆ xĳĎ wĎ hŇ qăĎdĎŇ YĘ PŇ dĄŇ rŁ Æ 21

’Ymywww.bibleist.ru
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: dŇ obĲŇ kĎŇ wĘ hŇ q¿ĎdĎŇ YĘ MyIĂęxČ Ç ’Y¿Ď mĘ yĂ
22 MkĳĎŇ xĎ hŇ lăĎ ‘Ď MyrĂBŁ GĂ Æ ry‘ăĂ

: hŇ xĲĎ TĆ bĘŇ mĂ z‘ăŁ dŇ rĆŁIęwČÇ
23 onĳoSlĘ C wyjĂ Æ rmăĄ SŁ

: oSĲ pĘŇ nČ tŇ oră~Ď mĂ rm¡Ą SŁ
24 omĳ SĘ ZlăĄ ryhĂ yĎÆ dŇ zăĄ

: NodĲŇ zĎ tŇ r¿ČbĘŇ ‘ĆBĘ hŇ WĆę o‘Ç
25 CetĳĆŇ ymĂ êĘ lYăĄ ‘Ď tŇ wăČ’ĞêĲČ

: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ wydăĎŇ yĎ Cn¡’ĞmĲĄ =yJĂ
26 hŇ wĳĎ’ĞtĲČŇ hŇ CăĎ’Č tĘŇ hĂ MoIhČ Æ=lJĎ

: ëŇŁWĲ xĘ yČ âlă wĘ NêĄę yĂÇ qyD¿ĂYČ wĘ
27 hŇ bĳĎŇ ‘ĄoêĲ My‘Ă SĎ rĘÆ xbČŇ zăĆ

: Ce’ĲĆ ybĂŇ yĘ hŇ U¿Ď zĂbĘŇ =yJĲĂ PŇ ’Čę Ç
28 dŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ Myb¿ĂŇ zĎJĘ =dŇ ‘ĲĄ

: rBĲĄ dČŇ yĘ xYČ n¿ĆlĎ ‘ČmĄę oSÇ Sy’¿Ă wĘ
29 wynĳĎpĎŇ BĘ ‘SăĎ rĎ Sy’ăĂ z‘Ąŋ hĄ
30 hŇ nĳĎ CbŇ êĘ Ny’ăĄwĘ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ Ny’ăĄ : wykĎŇ rĎDĘ NykĂŇ yĎ ű ’Chą rSĎę yĎwĘÇ

: hoĲĎhyĘ dŇ gĆŇ năĆlĘ hŇ YĎę ‘ĄÇ Ny’¿ĄwĘ
31 hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ MoyălĘ NkĎŇ CmÆ sCsę

: hŇ ‘ĲĎCSêĘ hČ hoĎęhylĲČ wĘÇ
bk bŇ rĳĎ rSĆ ‘ăŁ mĄ MSĄ Æ rxăĎ bĘŇ nĂ

: bŇ oTĲ NxăĄ bŇ hĎę EĎmĂ CÇ PŇ sĆ J¿Ć mĂ
2 CSGĳĎpĘŇ nĂ SrăĎwĎ rySăĂ ‘Ď

: hoĲĎhyĘ MQăĎ kĚŇ hŇ W¡Ą ‘Ł
3 rtĳsyřw hŇ ‘ăĎrĎ hŇ ’ăĎ rĎ ű MCrą‘Ď

: CSnĲĎ‘ĹnĲĆwĲĘ Cr¿bĘŇ ‘ĲĎ MyyĂętĎŇ pĘŇ CÇ
4 hoĳĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂ hŇ wĎnĎ‘ĞÆ bŇ qĆ‘ăĄ

: MyIĲĂxČ wĘ dŇ obăŇ kĎŇ wĘ rSĆ ‘¡Ł
MynY

.yrq rêĎsĘ nĂ wĘ ,bytk rtĄiĎIĂwČ v.3 .bkwww.bibleist.ru
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SuĳĄ‘Ă ëŇ rĆdăĆŇ BĘ MyxĂ jČ Æ MyeăĂYĂ 5

: MhĲĆ mĄ qx¿Č rĘyĂ oSę pĘŇ nČ Ç rm¿Ą oS
oJĳ rĘdČŇ yjăĂ =l‘Č r‘ČeČlČ Æ ëŇ năŁ xĞ 6

: hŇ eĎUĲĆ mĂ rCs¿ yĎ=âlĲ NyqĂę zĘyČÇ=yJĲĂ MG¿Č
loSĳ mĘ yĂ MySăĂ rĎBĘ rySĂ ‘Ď Æ 7

: hŇ wĲĆlĘ mČ Sy’ăĂ lĘ hŇ oĆęlÇ dŇ bĆŇ ‘¿ĆwĘ
NwĆ’ĳĎ=rwYř qy hŇ lĎ wĘ‘Č Æ ‘ČrăĄoz 8

: śhŇ lĲĆ kĘŇ yĂ otăŇ rĎbĘŇ ‘Ć TbĆŇ S¡Ą wĘ
ëŇ rĳĎbŇŁ yĘ ’Chă NyĂ‘Č Æ=bŇ oTĲ 9

: lDĲĎlČ omă xĘ QČ mĂ Nt¡ČŇ nĎ=yJĲĂ
NodĳŇ mĎ ’YăĄ yĄwĘ ZlĄ Æ SrĲĄGăĎ 10

: NolĲ qĎ wĘ NyDăĂ tŇ BęŁ SĘ yĂwĘÇ
śbŇ lĳĄ =rwhř T śbŇ h¿Ą ’Ł 11

: ëŇ lĆ mĲĆ Ch‘¿ĄrĄ wytĎę pĎŇ WĘ Ç Nx¿Ą
tŇ ‘ČdĳĎŇ CrYĘ năĎ hoĎhyĘÆ ynăĄy‘Ą 12

: dŇ gĲĄŇbŇŁ yr¿ĄbĘŇ DĂ PŇ QĄę sČ yĘwČÇ
ZCxĳ bČŇ yrăĂ’Ğ lYĄ‘Ď Æ rmăČ ’Ď 13

: xČ YĲĄ rĎ’ĲĄ tŇ obę xŁ rĘÇ ëŇ ot¿Ň BĘ
tŇ orĳř zĎ yjăĂ hŇ uĎ mĚ ‘ĞÆ hŇ xăĎ CS 14

: śMSĲĎ =lwpř y hoĎęhyĘÇ MC‘¿ zĘ
r‘ČnĳĎ=bŇ lĆ bĘŇ hŇ răĎCSqĘ tŇ lĆ CĆ’Ă Æ 15

: CeUĲĆ mĂ hŇ eĎq¿ĆyxĂ rĘyČ rsĎę CmÇ TbĆŇ S¿Ą
olĳ tŇ oBă rĘhČ lĘ lDĎÆ qSĲĄ ‘ăŁ 16

: rosĲ xĘ mČ lĘ =ëŇ ’Č rySĂę ‘ĎlĘ Ç Nt¿ĄŇ nŁ
MymĳĂ kĎŇ xĞ yrăĄbĘŇ DĂ ‘mČ SĘ CÆ ìę nĘ zĘ’Ď Th¿Č 17

Kblw
.hQĆkĎ yĘ wyWĎ ‘ĞmČ ylĄbĘ hČ wĘ MyhĂŁl’Ĺ ërĄbĎ yĘ NtĄonwĘ NnĄox Sy’Ă N’k ’Ymn ‘"tb v.8 .yrq rYĎqĘyĂ ,bytk roYqĘyĂ v.8

,’"d Nkw yrqw bytk =rhĎTĘ ’"sb ,yrq =rhĎTĘ ,bytk rohTĘ v.11 .s"tw ‘"t ,+rt Nk hoĎhyĘ bh’ l"Y v.11

T"d ,w"d ,b"d Nkw tCrzĎ ’"s v.14 .MymĂ ymĂ êĘ =lJĎ onoYrĘC N’k ’Ymn ‘"tb v.11 .y"dw T"d ,w"d ,g"d ,b"d
rCslĎ bhČ’ĹyĆ=âlwĘ Sy’Ă ynĄpĘ lĂ My‘ĂrĎ MykĂ rĎDĘ SyĄ N’k ’Ymn ‘"tb v.14 .yrq =ljĎ yĂ ,bytk lojyĂ v.14 .b"ydw

.‘rĎwĎ SuĄ‘Ă ërĆDĆmĂ bCSlĎ hwĆ’nĎwĘ MhĆmĄ
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: yêĲĂ ‘Ę dČŇ lĘ tŇ yS¿Ă êĎ ìę BĘ lĂ wĘÇ
18 ìŇ ĳĆnTĘ bĂŇ BĘ MrăĄmĘ SĘ tĂŇ =yJĲĂ My‘Ă nĎ Æ=yJĲĂ

: ìŇ ytĲĆŇ pĎŇ WĘ =l‘Č wDĎę xĘ yČÇ CnJ¿Ł yĂ
19 ìŇ xĳĆ TČ bĘŇ mĂ hoĎhyBĲČ Æ tŇ oyăhĘ lĲĂ

: hŇ êĎ’ĲĎ =PŇ ’Č MoIăhČ ìŇ yê¡Ă ‘Ę dČŇ oh
20 MwVĳř lVĲ ìŇ lĘ Æ yêĂ bĘŇ tăČŇ kĎŇ âlą hĞ

: tŇ ‘ČdĲĎŇ wĎ tŇ YăŁ ‘Ąom¡ BĘ
21 tŇ mĳĆ ’Ĺ yrăĄmĘ ’Ă TĘ SĘ qŁ Æ ìę ‘ĞydĲĂŇ ohlĘ

: ìŇ yxĲĆ lĘ SĲŁ lĘ tŇ mĆę ’ĹÇ Myr¿ĂmĎ ’Ğ bŇ yS¿Ă hĎ lĘ

22 ’Chĳ =ldČŇ yJăĂ lDĎÆ=lzĎgĘŇêĂ =l’ĲČ sŘ6

: r‘ČèĲĎ bČŇ ynăĂ‘Ď ’J¡Ą dČŇ êĘ =l’Č wĘ
23 MbĳĎŇ yrĂ bŇ yrăĂyĎ hoĎhyĘÆ=yJĲĂ

: SpĆŇ nĲĎ MhăĆ y‘ĄbĘŇ qĲŁ =tŇ ’Ć ‘b¡ČŇ qĎ wĘ
24 PŇ ’ĳĎ l‘ČBăČ =tŇ ’Ć ‘rČtĘŇ êĂ Æ=l’Č

: ’obĲŇ tĎŇ âlă tŇ omxĄ Ç Sy’¿Ă =tŇ ’Ć wĘ
25 otŇ xĎ rĘ’Ď PŇ ¿Čl’ĹêĲĆ=NjĆ

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČlĘ SqăĄom ê¡ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ
26 PŇ kĳĎŇ =y‘ĄqĘ tĲŇŁ bĘŇ yh¿Ă êĘ =l’Č

: tŇ o’Ĳ èĎ mČ MybĂę rĘ‘Ł BČ Ç
27 MQĳĄ SČ lĘ ì¿Ň lĘ =Ny’ĲĄ =M’Ă

: ìŇ yêĲĆxĘ êČmĂ ìę bĘŇ JĲĎ SĘ mĂ Ç xu¿ČyĂ hŇ UĎ l¿Ď
28 MlĳĎ o‘ lCbăŇ GĘ gŇiĄ êČ Æ=l’Č

: ìŇ ytĲĆŇ obŇ ’Ğ CWă ‘Ď rS¡Ć ’Ğ
29 oêę kĘŇ ’Ň lČ mĘ BĂ ryhąĂ mĎÅ ű Sy’ąĂ tĎŇ yzĂÃxĎ

bŇ ~ĳĎ yČtĘŇ yĂ Myk¿ĂŇ lĎ mĘ =ynĲĄpĘŇ lĲĂ
: MyJĲĂ SĚ xĞ yn¿ĄpĘŇ lĂ bŇ ~Ą yČtĘŇ yĂÇ=lBČ

gk lSĳĄ om=tŇ ’Ć Moxă lĘ lĂ bŇ SĄ tĄŇ Æ=yJĲĂ
Nyb

.yrq MySĂ lĂ SĎ ,bytk MoSlĘ SĂ v.20
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: ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ rS¿Ć ’Ğ=tŇ ’Ć NybĂę êĎ Ç NyB¿Ă
ìŇ ‘ĳĆŁlBĘ NyJăĂ WČ êăĎmĘ WČ wĘ 2

: hŇ êĎ’ĲĎ SpĆŇ năĆ l‘ČB¡Č =M’Ă
wytĳĎŇ oU‘ČTĘ mČ lĘ w’Čř tĘŇ êĂ Æ=l’Č 3

: MybĲĂŇ zĎJĘ MxĆ lăĆ ’Chę wĘÇ
rySĳĂ ‘ĞhĲČ lĲĘ ‘g¿ČŇ yêĂ =l’Č 4

: ldĲĎŇ xĞ ì¿Ň tĘŇ nĎ yBĂ mĲĂ
Cen¿Ć y’Ąň wĘĲ oBę ìŇ yn¿Ćy‘Ą PŇ C‘tĎŇ hĞ 5

MyĂpĳČŇ nĎkĘŇ oQă =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ hŇ ŁWă ‘Ď yJąĂ
: MyĂmĲĎ èĎ hČ PŇ yĄ‘Ď wĘ rSĆ nĆę JĘ Ç

NyĂ‘ĳĎ ‘răČ MxĆ lĆ Æ=tŇ ’Ć MxČę lĘ êĂ =l’Č 6

: wytĲĎŇ UŁ ‘ČTĘ mČ lĘ w’Ď tĘŇ êĂ =l’Č wĘ
’Ch¿ =NJĆň oSę pĘŇ nČBĘ r‘¿ČSĎ =omJĘ ű yJąĂ 7

ëŇ ĳĎl rmČ ’Ň yăŁ hŇ tĄŇ SĘ CÆ lkăŇŁ ’Ĺ
: ëŇ UĲĎ ‘Ă =lBČ oBę lĂ wĘÇ

hŇ eĎ’ĳĆyqĂ tĘŇ êĎlĘ k¿ČŇ ’Ď =ìŇ êĘ jĲĂ 8

: MymĲĂ y‘Ă eĘ hČ ìŇ yr¿ĆbĎŇ DĘ êĎxČę SĂ wĘÇ
rBĳĄdČŇ êĘ =l’Č lysĂ kĘŇ Æ ynăĄzĘ’Ď BĘ 9

: ìŇ yQĲĆ mĂ lkĆŇ WăĄ lĘ zCbę yĎÇ=yJĲĂ
MlĳĎ o‘ lCbăŇ GĘ gŇiĄ êČ Æ=l’Č 10

: ’bĲŇŁ êĎ =l’Č MymĂę otŇ yĘÇ yd¿ĄŇ WĘ bĂŇ C
qzĳĎxĎ Ml¿Ď ’ĞgŇŁ =yJĲĂ 11

: ëŇ êĲĎ ’Ă MbăĎŇ yrĂ=tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂyĎ=’ChĲ
ìŇ BĳĆ lĂ rsăĎ CUlČ hŇ ’Ď ybăĂŇ hĎ 12

: tŇ ‘ČdĲĎŇ =yrĄmĘ ’Ă lĘ ìŇ nĆę zĘ’Ď wĘÇ
rsĳĎCm r‘ČeăČmĂ ‘năČmĘ êĂ =l’Č 13

: tŇ CmĲ yĎ âlă TbĆŇ èĄę bČ Ç CeJ¿Ć tČŇ =yJĲĂ
CeJĳĆ êČ TbĆŇ èăĄ BČ hŇ êĎ’Č Æ 14

wVpnw
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d Nkw Zmq w’ĎtĘ êĂ ’"s v.3 .gk
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: ly~ĲĂ êČ lo’¿ èĘ mĂ oSę pĘŇ nČ wĘÇ
15 ìŇ BĳĆ lĂ MkăČŇ xĎ =M’Ă ynĂ BĘ Æ

: ynĂ ’ĲĎ =MgČŇ yBăĂ lĂ xm¡Č WĘ yĂ
16 ytĳĎŇ oylĘ kĂŇ hŇ nĎ zĘŁl¿ ‘Ę tČŇ wĘ

: MyrĲĂSĎ ymĲĄ ìŇ ytĆę pĎŇ WĘ Ç rB¿Ą dČŇ BĘ
17 My’ĳĂ FĎ xČ BĲČ ìŇ BĘ lĂ Æ ’eăĄqČ yĘ=l’Č

: MoIĲhČ =lJĎ hoĎęhyĘÇ=tŇ ’Č rĘyĂBĘ =M’Ă yJ¿Ă
18 tŇ yrĳĂxĞ’ĲČ SyăĄ=M’Ă yJĂ Æ

: tŇ rĲĄJĎ tĂŇ âlă ìę tĘŇ wĎqĘ tĂŇ wĘÇ
19 MkĳĎŇ xĞ wĲČ ynăĂbĘŇ hŇ êăĎ’Č =‘mČ SĘ

: ìŇ BĲĆ lĂ ëŇ rĆDăĆBČ rè¡Ą ’Č wĘ
20 NyĂyĳĎ=y’Ą bĘŇ sĲŁ bĘŇ yh¿Ă êĘ =l’Č

: omlĲĎ rWăĎ bĎŇ yl¡Ą lĞ zŁ BĘ
21 SrĳĄCĎyĂ llĄ ozwĘÆ ’băĄŇ sŁ =yJĲĂ

: hŇ mĲĎ Cn SyB¿Ă lĘ êČ My‘Ăę rĎqĘ CÇ
22 ìŇ dĳĆŇ lĎ yĘ hŇ zăĆ ìŇ ybĂŇ ’Ď lĘ Æ ‘măČ SĘ

: ìŇ UĲĆ ’Ă hŇ n¿ĎqĘ zĎ=yJĲĂ zCbę êĎ Ç=l’Č wĘ
23 rJĳŁ mĘ êĂ =l’Č wĘ hŇ nĄqĘ Æ tŇ măĆ ’Ĺ

: hŇ nĲĎ ybĂŇ C rsăĎ CmC hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ
24 qyDĳĂYČ ybăĂŇ ’Ğ lwgy¡ ślwgă

: oBĲ xm¿ Vyw MkĎę xĎ Ç dŇ l¿ř wy
25 ìŇ UĳĆ ’Ă wĘ ìŇ yb¿ĂŇ ’Ď =xmČ WĘ yĲĂ

: ìŇ êĲĆdĘŇ lČ oyĲ lgĄętĎŇ wĘÇ
26 ylĳĂ ìăŇ BĘ lĂ ynăĂbĘŇ =hŇ nĲĎêĘ

: hnYř rĲt yk¿ČŇ rĎDĘ ìŇ ynĆę y‘ĄwĘÇ
27 hŇ nĳĎ oz hŇ uăĎmĚ ‘Ğ hŇ xăĎ CS=yJĲĂ

: hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ hŇ rĎę YĎ Ç r’¿Ą bĘŇ C
’yh=P’
.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk dlĄoywĘ ’"sb ,yrq dlĄoywĘ ,bytk dlĄoy v.24 .yrq lygĂyĎ lyGĂ ,bytk lCgyĎ loG v.24

,bytk hnĎyĆrĘêĂ v.26 .’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk xmČWĘ yĂ ’"sb ,yrq xmČWĘ yĂ ,bytk xmČWĘ yĂwĘ v.24

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk hnĎrĘ~Ł êĂ ’"sb ,yrq hnĎrĘ~Ł êĂwww.bibleist.ru
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bŇ rĳŁ ’ĹêĲĆ PŇ tĆŇ xăĆ JĘ ’yhĂ Æ=PŇ ’Č 28

: PŇ sĲĂ oê Md¿ĎŇ ’Ď BĘ MydĂę gĘŇ obŇ CÇ
MynĂ odŇ mĂ ymąĂ lĘ yobÃ ’Ğ ymÀĂ lĘ yo’¿ ymĂÄ lĘ 29

MeĳĎxĂ My‘ăĂYĎ jĘ ymĂ lĘ Æ xČ yWĂę ym¿Ă lĘ
: MyĂnĲĎy‘Ą tŇ Cl¿ lĂ kĘŇ xČ ymĂę lĘ Ç

NyĂIĳĎhČ =l‘Č Myr¿ĂxĞ’ĲČ mĘ lĲČ 30

: ëŇ sĲĎ mĘ mĂ rq¿Ł xĘ lČ My’Ăę BĎ lČ Ç
MD¿Ď’Čň tĘŇ yĂ yJÀĂ ÈNyĂyČ ’rĆê¿Ą=l’Č 31

onĳy‘Ą sykăř b NêăĄ yĂ=yJĲĂ
: MyrĲĂSĎ ymĲĄ BĘ ëŇ QĄęhČ tĘŇ yĂÇ

ëŇ èĳĎ yĂ SxăĎ nĎJĘ otŇ yrĂxĞ’ĲČ Æ 32

: SrĲĂpĘŇ yČ yn¿Ă‘Ł pĘŇ YĂ kĘŇ C
tŇ orĳzĎ C’ă rĘyĂ ìŇ ynĆy‘ĄÆ 33

: tŇ okĲŇ jĚ hĘ êČ rB¿Ą dČŇ yĘ ìę BĘ lĂ wĘÇ
MyĳĎ=bŇ lĆ BĘ bŇ kăĄŇ SŁ JĘ tĎŇ yyĂhĎ wĘÆ 34

: lBĲĄ xĂ S’Ň răŁ BĘ bŇ kĄę SŁ kĘŇ CÇ
ÈytĂŇ ylĂ xĎ =lbČŇ ynĂ CJ¿ hĂ 35

yêĂ ‘Ę d¿ĎŇ yĎň=lBČ ynĂ Cmę lĎ hĞ
: dŇ o‘Ĳ CeS¿Ć qĘ bČŇ ’Ğ PŇ ysĂę o’Ç ZyqĳĂ’Ď yt¿ČŇ mĎ

hŇ ‘ĳĎrĎ ySăĄ nĘ ’Č BĘ ’eĄqČ êĘ Æ=l’Č dk
: MêĲĎ’Ă tŇ oy¿hĘ lĲĂ w’Ď tĘŇ êĂ =l’Č wĘ

MBĳĎ lĂ hŇ GăĆhĘ yĆ dŇ S¡Ł =yJĂ 2

: hŇ nĎrĘBĲĄ dČŇ êĘ Mh¿Ć ytĄŇ pĘŇ WĂ lmĎę ‘Ď wĘÇ
tŇ yĂBĳĎ hŇ nĆBăĎ yĂ hŇ mĎ kĘŇ xĎ BĘ Æ 3

: NnĲĎ oJtĘŇ yĂ hŇ nĎę CbŇ tĘŇ bĂŇ CÇ
C’ĳ lĘ UĲĎ yĂ MyrăĂdĎŇ xĞ tŇ ‘ČdČŇ bĘŇ CÆ 4

: My‘ĲĂ nĎ wĘ rqăĎyĎ Noh¡ =lJĎ
zo‘ĳBČ Mk¿ĎŇ xĎ =rbĆŇ GĲĆ 5

t‘d=Vy’w
.’"d Nkw yrqw bytk soJBČ y’xndml ,yrq soJBČ ,bytk syJĂ BČ y’br‘ml v.31
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24:6—18 ylVm 1157

: xČ JĲŁ =ZUĆ ’Č mĘ tŇ ‘ČDČę Ç=Sy’ĲĂ wĘ
6 hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ ìăŇ QĘ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ tŇ olBĚ xĘ tČŇ bĘŇ Æ yJăĂ

: Z‘ĲĄoy bŇ răŁ BĘ hŇ ‘Ďę CStĘŇ CÇ
7 tŇ omĳ kĘŇ xĎ lywăĂ’ĹlĲĆ tŇ omă ’Ň rĎ

: ChyjĲĂ =xêČpĘŇ yĂ âlă r‘ČèČę BČ Ç
8 ‘ČrĳĄhĎ lĘ bŇ è¿Ą xČ mĘ

: C’rĲĎqĘ yĂ tŇ oU¿ zĂmĘ =l‘ČBĲČ olę Ç
9 tŇ ’Ň FĳĎ xČ tŇ lĆ CăĆ’Ă tŇ UăČ zĂ

: ZlĲĄ MdăĎŇ ’Ď lĘ tŇ b¡ČŇ ‘ĞotĲŇ wĘ
10 hŇ rĎę YĎ Moy¿BĘ tĎŇ yjĂ rČtĘŇ hĂ Æ

: hŇ kĎŇ xĲĆ JŁ rYăČ
11 tŇ wĆUĳĎlČ MyxăĂ qĚlĘ l~ĄhČ Æ

: ëŇ oWĲ xĘ êČ =M’Ă gŇrĆhĆę lČ Ç MyT¿Ă mĎ C
12 hŇ z¿Ć Cnň‘Ę dÀČŇ yĎ=âlĲ ÈNhĄ rmČę ’Ň tŇŁ =yJĲĂ

NybĂę yĎ=’ChĲ ű tŇ oBÄ lĂ NkąĄŇ tÅŁ =âlĲhĞ
‘dĳĎŇ yĄ ’Chă ìŇ SĘ pĘŇ nČ Æ rYăĄnŁ wĘ

: olĲ ‘ĽpĲĎŇ JĘ MdăĎŇ ’Ď lĘ bŇ yS¡Ă hĄ wĘ
13 bŇ oTĳ =yJĂ SbăČŇ dĘŇ ynăĂBĘ =lkĎŇ ’Ĺ

: ìŇ JĲĆ xĂ =l‘Č qotę mĎ Ç tŇ pĆŇ n¿Ł wĘ
14 ìŇ S¿Ć pĘŇ nČňlĘ hŇ mĎę kĘŇ xĎ hŇ ‘¿ĆDĘ ű NJąĄ

tŇ yrĳĂxĞ’ĲČ SyăĄwĘ tĎŇ ’Ň YĎ mĎ Æ=M’Ă
: tŇ rĲĄJĎ tĂŇ âlă ìę tĘŇ wĎqĘ tĂŇ wĘÇ

15 qyDĳĂYČ hŇ wăĄnĘ lĂ ‘SĎ rĎÆ bŇ răŁ ’ĹêĲĆ=l’Č
: oYĲ bĘŇ rĂ dŇ D¿ĄSČ êĘ =l’ĲČ

16 MqĳĎwĎ qyDăĂYČ lojă yĂ ű ‘bČŇ SĆÄ yJąĂ
: hŇ ‘ĲĎrĎbĘŇ Cl¿ SĘ JĲĎ yĂ My‘Ăę SĎ rĘCÇ

17 xmĳĎ WĘ êĂ =l’Č ìŇ ybĆŇ yĘo’Ĳ lpăŇŁ nĘ BĂ
: ìŇ BĲĆ lĂ lg¿ĄŇ yĎ=l’Č olęSĘ JĎ bĂŇ CÇ

18 wynĳĎy‘ĄBĘ ‘răČwĘ hoĎhyĘÆ hŇ ’ăĆ rĘyĂ=NjĆ
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: ojĲ ’Č wylăĎ ‘ĎmĲĄ bŇ yS¡Ă hĄ wĘ

My‘ĳĂrĄUĘ BČ rx¿Č tĘŇ êĂ =l’Č 19

: My‘ĲĂSĎ rĘBĲĎ ’eĄę qČ êĘ Ç=l’Č
‘rĳĎlĎ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ hŇ yăĆhĘ tĲĂŇ =âl ű yJąĂ 20

: ëŇ ‘ĲĎdĘŇ yĂ My‘ăĂSĎ rĘ rn¡Ą
ëŇ lĆ mĳĆ wĎ ynăĂBĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć =’rĲĎyĘ 21

: bŇ rĲĎ‘ĎtĘŇ êĂ =l’Č MynĂę oSÇ=M‘Ă
MdĳĎŇ y’Ą MCqă yĎ M’Ł tĘŇ pĂŇ Æ=yJĲĂ 22

: ‘ČdĲĄŇ oy ymăĂ MhĆę ynĄSĘ Ç dŇ yp¿ĂŇ C

MymĳĂ kĎŇ xĞlĲČ hŇ QĆ ’¿Ą =MGČ 23

: bŇ oTĲ =lBČ TjăĎ SĘ mĂ BĘ Myn¡ĂjĎ =rJĄ hĲČ
hŇ êĎ’¿Ď qyDÀĂYČ È‘SĎ rĎlĘ ű rmĄÄ ’ąŁ 24

: MyUĲĂ ’ĚlĘ ChCm¿ ‘Ď zĘyĂ MyUĳĂ ‘Č Chb¿ĚŇ uĘ yĂ
M‘ĳĎnĘ yĂ Myx¿Ă ykĂŇ oUlČ wĘ 25

: bŇ oTĲ =tŇ JČ rĘbĂŇ ’ob¿Ň êĎ MhĆę ylĄ ‘ĞwĲČÇ
qèĳĎ yĂ MyĂt¿ČŇ pĎŇ WĘ 26

: MyxĲĂ kŇŁ nĘ Myr¿ĂbĎŇ DĘ bŇ ySĂę mĄ Ç
ìŇ êĆę kĘŇ ’Ň lČ mĘ ű ZCxÄ BČ NkąĄŇ hĎÅ 27

ëŇ ĳĎl hŇ dăĆŇ vĎ BČ HdăĎŇ êĘ ‘Č wĘ
: ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ tĎŇ yn¿ĂbĎŇ C rxČę ’Č Ç

ìŇ ‘ĳĆrĄBĘ MeăĎxĂ =dŇ ‘ĲĄ yhăĂ êĘ =l’Č 28

: ìŇ ytĲĆŇ pĎŇ WĘ BĂ tĎŇ yêĂę pĂŇ hĞ wĲČÇ
oQĳ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ NJąĄ ylĂ Æ=hŇ WĎ ‘ĲĎ rSăĆ ’ĞJĲČ rmČę ’Ň êŁ =l’Č 29

: olĲ ‘ĽpĲĎŇ JĘ Sy’ăĂ lĎ bŇ yS¡Ă ’Ď

yêĂ rĘbĳČŇ ‘Ď lYăĄ ‘Ď=Sy’Ă hŇ dăĄŇ WĘ =l‘Č 30

Mrk=l‘w
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24:31—25:8 ylVm 1159

: bŇ lĲĄ =rsČ xĞ Md¿ĎŇ ’Ď MrĆJĆę Ç=l‘Č wĘ
31 MynĂęŁWUĘ qĂ ű oQÄkĚŇ hŇ ląĎ ‘ĎÅ hŇ eĄÄhĂ wĘ

MyQĳĂ rĚxĞ wynăĎpĎŇ Ciă JĎ
: hŇ sĎ rĲĎhĹnĲĆ wynăĎbĎŇ ’Ğ rdĆŇ g¡ĆŇ wĘ

32 yBĳĂ lĂ tŇ ySăĂ ’Ď ykĲĂŇ nŁ ’ĲĎ Æ hŇ zăĆxĹ’ĲĆ wĎ
: rsĲĎ Cm yêĂ xĘ q¿ČlĎ ytĂŇ y’Ăę rĎÇ

33 tŇ omĳ CnêĘ T‘ăČmĘ tŇ onSĄ Æ T‘ăČmĘ
: bŇ JĲĎ SĘ lĂ MyĂdăČŇ yĎ qB¡Ě xĂ ű T‘Čő mĘ

34 ìŇ SĳĆ yrĄ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ mĂ =’bĲĎŇ C
: NgĲĄŇmĎ Sy’ăĂ JĘ ìŇ yrĆę sŁ xĘ mČ CÇ

hk hŇ mĳŁ ŁlSĘ ylăĄ SĘ mĂ hŇ QĆ ’Ą Æ=MGČ
: hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IĎŋqĂ zĘxĂ ű ySąĄ nĘ ’Č CqyêĂę ‘Ę hĆ Ç rS¿Ć ’Ğ

2 rbĳĎŇ DĎ rêăĄsĘ hČ MyhĂ Łl’ĹÆ dŇ băŇŁ JĘ
: rbĲĎŇ DĎ rqăŁ xĞ MykĂę lĎ mĘ Ç dŇ b¿ŇŁ kĘŇ C

3 qmĆ ‘ĳŁ lĎ ZrĆ’ăĎwĎ MCrlĎ Æ MyĂmăČSĎ
: rqĆxĲĄ Ny’ăĄ MykĂę lĎ mĘ Ç bŇ l¿Ą wĘ

4 PŇ sĆ JĳĎ mĂ MygăĂŇ ysĂ ogăŇhĎ
: ylĂ JĲĆ PŇ răĄ~Ł lČ ’Y¡Ą IĄwČ

5 ëŇ lĆ mĳĆ =ynĄpĘŇ lĂ ‘SĎ rĎÆ ogăŇhĎ
: o’Ĳ sĘ JĂ qdĆŇ ~ăĆBČ NoJ¡ yĂwĘ

6 ëŇ lĆ mĳĆ =ynĄpĘŇ lĂ rD¿ČhČ tĘŇ êĂ =l’Č
: dŇ mĲŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ MylĂę dŇŁ GĘ Ç Moq¿ mĘ bĂŇ C

7 hŇ eĎh¿Ą hŇ lĄňĲ‘Ğ ìę lĘ =rmĎ ’Ğ bŇ oT¿ yJąĂ
bŇ ydĳĂŇ nĎ ynăĄpĘŇ lĂ ìŇ lĘ yjăĂ SĘ hČ mĲĄ Æ

: ìŇ ynĲĆy‘Ą C’ă rĎ rS¡Ć ’Ğ
8 rh¿Ą mČň bŇ rĂę lĎ ’Y¿ĄêĄ=l’Č

HtĳĎŇ yrĂxĞ’ĲČ BĘ hŇ WĆ ‘ĞêĲČ Æ=hŇ mČ NjăĆ
: ìŇ ‘ĲĆrĄ ìăŇ tĘŇ ’ĲŁ Myl¡Ă kĘŇ hČ BĘ
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ìŇ ‘ĳĆrĄ=tŇ ’Ć bŇ yrăĂ ìŇ bĘŇ yrĲĂÆ 9

: lgĲĎŇêĘ =l’Č rxăĄ ’Č dŇ os¡ wĘ
‘ČmĳĄ SŁ ì¿Ň dĘŇ iĆ xČ yĘ=NjĲĆ 10

: bŇ CSĲ tĎŇ âlă ìę tĘŇ BĲĎ dĂŇ wĘÇ
PŇ sĆ JĳĎ tŇ oI¿JĂ WĘ mČ BĘ bŇ hĎ zĎÆ yxăĄ CjêČ 11

: wynĲĎpĘŇ ’Ď =l‘Č rb¿ĚŇ DĎ rbĎę DĎÇ
MtĆŇ kĳĎŇ =ylĂ xĞ wĲČ bŇ hĎ zĎÆ MzĆnăĆ 12

: tŇ ‘ČmĲĎ SŁ NzĆ’¿Ł =l‘Č MkĎę xĎ Ç xČ yk¿ĂŇ om
sŘ7 ryYĂę qĎ MoyŋBĘ ű gŇlĆ SĆÄ =tŇ eČYĂ JĘ 13

wyxĳĎlĘ SĲŁ lĘ NmĎ ’ĹnĲĆ Æ ryYăĂ
: bŇ ySĲĂ yĎ wynăĎdŇŁ ’Ğ SpĆŇ n¡ĆwĘ

NyĂ’ĳĎ MSĆ găĆŇ wĘ xČ CrwĘÆ My’ăĂ yWĂ nĘ 14

: rqĆSĲĎ =tŇ êČmČ BĘ lQĄęhČ tĘŇ mĂ Ç Sy’¿Ă
NyYĳĂqĎ hŇ êăĆpĚŇ yĘ MyĂjČ ’Č Æ ëŇ rĆ’ăŁ BĘ 15

: MrĆGĲĎ=rBĎ SĘ êĂ hŇ JĎę rČÇ NoS¿ lĎ wĘ
OĎ IĳĆDČ lkăŇŁ ’Ĺ tĎŇ ’Ň YĎ mĎ Æ SbăČŇ DĘ 16

: otĲŇ ’Ň qĲĄhĞ wĲČ Ce‘Ćę BĎ WĘ êĂ Ç=NjĆ
ìŇ ‘ĳĆrĄ tŇ yBăĄmĂ ìŇ lĘ gĘŇrČÆ rqăČhŁ 17

: ìŇ ’ĲĆ nĄWĘ C ìę ‘ĞBĲĎ WĘ yĂÇ=NjĆ
NCnĳSĎ ZxăĄ wĘ bŇ rĆxĆ wĘÆ ZypăĂŇ mĄ 18

: rqĆSĲĎ dŇ ‘ăĄ Ch‘Ąę rĄbĘŇ Ç hŇ n¿Ć‘Ł Sy’¿Ă
tŇ dĆŇ ‘ĳĎCm lgĆŇrăĆwĘ hŇ ‘ĎrŁ Æ NSăĄ 19

: hŇ rĲĎYĎ MoyăBĘ dŇ gĄę oBÇ xT¿Ď bĘŇ mĂ
rtĆŇ nĳĎ=l‘Č ZmĆ xăŁ hŇ rĎqĎ Æ MoyăBĘ ű dŇ gĆŇBĆÄ hŇ dĆŇ ‘Ğm¿Č 20

: ‘rĲĎ=bŇ lĆ l‘ăČ MyrĂę èĂ BČ Ç rS¿Ď wĘ

MxĆ lĳĎ ChlăĄ kĂŇ ’ĞhĲČ ìŇ ’ĞnĲČŁWÆ bŇ ‘ăĄrĎ=M’Ă 21

: MyĂmĲĎ Chq¿ĄSĘ hČ ’mĄę YĎ Ç=M’Ă wĘ
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22 oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ tăĆŇ xŁ hŇ êĎ’Č Æ MylĂę xĎ gĲĆŇ yJąĂ
: ëŇ lĲĎ =MQĆ SČ yĘ hoĎęhywĲČÇ

23 MSĆ GĳĎ llĲĄ oxă êĘ NopŇ YĎ Æ xČ Cră
: rtĆŇ sĲĎ NoSă lĘ MymĂę ‘Ď zĘnĂ Ç Myn¿ĂpĎŇ C

24 gŇGĳĎ=tŇ eČjĂ =l‘Č tŇ bĆŇ S¿Ć bŇ oTę
: rbĆŇ xĲĎ tŇ yb¿ĄŇ C MynĂ odŇ mĂ tŇ SĆ ’¿Ą mĄ

25 hŇ pĳĎŇ yĄ‘Ğ SpĆŇ năĆ=l‘Č MyrĂqĎ Æ MyĂmăČ
: qxĲĎ rĘmĆ ZrĆ’¿ĆmĄ hŇ bĎę oTÇ hŇ ‘¿ĎCmSĘ C

26 tŇ xĳĎ SĘ mĎ roqă mĎ C WjĎ rĘnĂ Æ NyăĎ‘Ę mČ
: ‘SĲĎ rĎ=ynĲĄpĘŇ lĂ TmăĎ qyDĂę YČ Ç

27 bŇ oTĳ =âl tŇ oBă rĘhČ SbăČŇ DĘ lkąŇŁ ’ĎÅ
: dŇ obĲŇ JĎ MdăĎŇ bŇŁ JĘ rqĆx¡Ą wĘ

28 hŇ mĳĎ ox Ny’ăĄ hŇ YĎ CrjĘ Æ ry‘ăĂ
: oxĲ CrlĘ rYăĎ ‘Ę mČ Ny’¡Ą rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę Ç

wk ryYĳĂuĎ BČ rT¿Ď UĎ kČŇ wĘ ZyĂuČę BČ ű gŇlĆ èąĆ JČ
: dŇ obĲŇ JĎ lysăĂ kĘŇ lĂ hŇ w¡Ć’Ň nĎ=âlĲ NJąĄ

2 PŇ C‘ĳlĎ rorăDĘJČ dŇ CnlĎ Æ rojă ~Ă JČ
: ’bĲŇŁ tĎŇ âlăř MeĎę xĂ Ç tŇ l¿Č lĘ qĲĂ NJ¿Ą

3 romĳ xĞlĲČ gŇtĆŇ măĆ sCilČ Æ ToSă
: MylĲĂ ysĂ JĘ wgăĄŇlĘ TbĆŇ SĄę wĘÇ

4 oêĳlĘ CČ’Ă JĘ lysĂ JĘ Æ N‘ČêăČ =l’Č
: hŇ êĎ’ĲĎ =MgČŇ oQ¿ =hŇ wĆSĘ êĂ =NjĲĆ

5 oêĳlĘ CČ’Ă JĘ lysĂ kĘŇ Æ hŇ năĄ‘Ğ
: wynĲĎ y‘ĄBĘ MkăĎŇ xĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ=NjĆ

6 hŇ tĳĆŇ SŁ smăĎ xĎ MyĂlČ gĘŇrČÆ hŇ ~ăĆqČ mĘ
: lysĲĂ JĘ =dŇ yČBĘ MyrăĂbĎŇ DĘ xČ l¡Ą SŁ

7 xČ iĳĄ jĂ mĂ MyĂqČ SŁ Æ CyălĘ DČ
lVmw
,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âl ’"sbw ,’"yd Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.2 .wk
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: MylĲĂ ysĂ kĘŇ ypăĂŇ BĘ lSĎę mĎ CÇ
hŇ mĳĎ GĄrĘmČ BĘ NbĆŇ ’Ć Æ rorăYĘ JĂ 8

: dŇ obĲŇ JĎ lysăĂ kĘŇ lĂ Nt¡ĄŇ on=NJĄ
roJĳ SĂ =dŇ yČbĘŇ hŇ lăĎ ‘Ď xČ oxÆ 9

: MylĲĂ ysĂ kĘŇ ypăĂŇ BĘ lSĎę mĎ CÇ
lJĳŁ =llĲĄ oxĲ mĘ bŇ r¿Č 10

: MyrĲĂbĘŇ ‘ĲŁ rk¿ĄŇ ŁWwĘ lysĂę JĘ Ç rk¿ĄŇ ŁWwĘ
o’ĳ qĄ=l‘Č bŇ SăĎ bŇ lĆ kĆŇ JĘ Æ 11

: oêĲ lĘ CČ’Ă bĘŇ hŇ n¿ĆoS lysĂę JĘ Ç
wynĳĎy‘ĄBĘ MkăĎŇ xĎ Sy’Ă Æ tĎŇ y’Ăę rĎ 12

: CeUĲĆ mĂ lysăĂ kĘŇ lĂ hŇ w¡ĎqĘ êĂ
ëŇ rĆDĳĎBČ lxČ SăČ lYĄ‘Ď Æ rmăČ ’Ď 13

: tŇ obĲŇ xŁ rĘhĲĎ NyBăĄ yrĂę ’Ğ Ç
HrĳĎyYĂ =l‘Č bŇ oiă êĂ tŇ lĆ DĆhČ Æ 14

: otĲŇ FĎ mĂ =l‘Č lYĄę ‘Ď wĘÇ
tŇ xČ QĳĎ ~Č BČ odŇ yĎÆ lYăĄ ‘Ď NmąČ TĎÅ 15

: wyjĲĂ =l’Ć Hb¿ĎŇ ySĂ hĞlĲČ hŇ ’Ďę lĘ nĂ Ç
wynĳĎy‘ĄBĘ lYăĄ ‘Ď MkăĎŇ xĎ 16

: M‘ČTĲĎ ybĄŇ ySăĂ mĘ hŇ ‘Ďę bĘŇ èĂ mĂ Ç
bŇ lĆ kĳĎŇ =ynĄzĘ’Ď BĘ qyz¿ĂxĞmĲČ 17

: olĲ =âQĲ bŇ yr¿Ă=l‘Č rBĄę ‘ČtĘŇ mĂ Ç rb¿ĄŇ ‘Ł
: tŇ wĆmĲĎ wĎ My~¿Ă xĂ MyuĂę zĂ hŇ r¿ĆIŁ hČ HČ lĄ hĘ lČ tĘŇ mĂ JĲĘ Æ 18

Ch‘ĳĄrĄ=tŇ ’Ć hŇ UăĎ rĂ Sy’Ă Æ=NJĲĄ 19

: ynĂ ’ĲĎ qx¿Ą WČ mĘ =âlĲhĞ rmČę ’Ď wĘÇ
S’ĳĄ =hŇ BĆ kĘŇ êĂ MyYĂ ‘ĄÆ spĆŇ ’ăĆ BĘ 20

: NodĲŇ mĎ qê¿Ł SĘ yĂ NGĎę rĘnĂ Ç Ny’¿ĄbĘŇ C
S’ĳĄ lĘ MyYăĂ ‘ĄwĘ MylĂ xĎ gĆŇlĘ Æ MxăĎ jĆ 21

: bŇ yrĲĂ=rxČ rĘxČ lĘ MynĂ odŇ mĂ Sy’¿Ă wĘ
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22 MymĳĂ hĞlĲČ tĘŇ mĲĂ JĘ NGĎrĘnĂ Æ yrăĄbĘŇ DĂ
: NTĆ bĲĎŇ =yrĄdĘŇ xČ Cd¿Ň rĘyĲĎ MhĄę wĘÇ

23 WrĆxĳĎ=l‘Č hŇ jăĆ YĚmĘ MygĂŇ ysĂ Æ PŇ sĆ JăĆ
: ‘rĲĎ=bŇ lĆ wĘ MyqăĂlĘ DĲŁ MyĂt¡ČŇ pĎŇ WĘ

24 ’nĳĄoW rkăĄŇ eĎ yĂ otŇ pĎŇ WĘ BĂ
: hŇ mĲĎ rĘmĂ tŇ yS¿Ă yĎ oBę rĘqĂ bĘŇ CÇ

25 oBĳ =NmĆ ’ĞêĲČ =l’Č oloqÆ NeăĄxČ yĘ=yJĲĂ
: oBĲ lĂ BĘ tŇ obăŇ ‘ĄoêĲ ‘bČŇ S¡Ć yJąĂ

26 No’ĳ èĎ mČ BĘ hŇ ’Ď nĘ WĂ Æ hŇ iăĆ JČ êĂ
: lhĲĎ qĎ bĘŇ otăŇ ‘ĎrĲĎ hŇ l¡Ć GĎêĂ

27 ljĳŁ yĂ HBăĎ tŇ xČ èČ Æ=hŇ rĆJĲŁ
: bŇ CSĲ êĎ wyl¿Ď ’Ą NbĆŇ ’Ć Ç ll¿Ą g¿ŇŁ wĘ

28 wyJĳĎdČŇ ’năĎWĘ yĂ rqĆSĆ Æ=NoSlĲĘ
: hŇ xĲĆ dĘŇ mĂ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ qlĎęxĎ Ç hŇ p¿ĆŇ C

zk rxĳĎmĎ MoyăBĘ lQĄ hČ tĘŇ êĂ Æ=l’ĲČ
: MoyĲ dŇ lĆ I¿Ą=hŇ mČ ‘dČę tĄ Ç=âl yJąĂ

2 ìŇ ypĳĂŇ =âlwĘ rzăĎ ìăŇ lĘ QĆ hČ yĘ
: ìŇ ytĲĆŇ pĎŇ WĘ =l’Č wĘ yrĂę kĘŇ nĎ Ç

3 loxĳ hČ lTĆ năĄwĘ NbĆŇ ’Ć Æ=dŇ bĆŇ JĲŁ
: MhĲĆ ynĄèĘ mĂ dŇ b¿ĄŇ JĎ lywĂę’ĹÇ s‘Čk¿ČŇ wĘ

4 PŇ ’ĳĎ PŇ TĆ SăĆ wĘ hŇ mĎ xĄ Æ tŇ CIărĂzĘkĘŇ ’Č
: hŇ ’ĲĎ nĘ qĂ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ mŁ ‘ĞyĲČÇ ym¿Ă C

5 hŇ QĳĎ gĚŇmĘ tŇ xČ kăČŇ oê hŇ bĎŇ oTÆ
: tŇ rĆêĲĎ sĚmĘ hŇ b¿ĎŇ hĞ’ĲČ mĲĄ

6 bŇ hĳĄ o’ y‘ăĄYĘ jĂ MynĂ mĎ ’ĹnĲĆ Æ
: ’nĲĄ oW tŇ oq¿ ySĂ nĘ tŇ orę êĎ‘Ę nČ wĘÇ

7 tŇ pĆŇ nĳŁ sCbăŇ êĎ hŇ ‘ĎbĄŇ WĘ Æ SpĆŇ năĆ
: qotĲŇ mĎ rm¿Č =lJĎ hŇ bĎę ‘ĄrĘÇ SpĆŇ n¿ĆwĘ

8 HeĳĎqĂ =NmĂ tŇ dĆŇ dăĆŇ on rojYĂ JĘ Æ
Vy’=Nkwww.bibleist.ru
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: omĲ oqUĘ mĂ dŇ d¿ĄŇ on Sy’Ăę Ç=NJĲĄ
bŇ lĳĄ =xUĲČ WČ yĘ tŇ rĆTŁ qĘ CÆ NmĆ SăĆ 9

: SpĆŇ nĲĎ=tŇ YČ ‘ĞmĲĄ Ch‘Ąę rĄÇ qtĆŇ m¿Ć C
bŇ Łzę‘ĞêĲČ =l’ĲČ ìŇ ybĂÃ ’Ď hŇ ‘ĆrĄwĘ Éì‘ĞrĲĄ 10

ìŇ dĳĆŇ y’Ą MoyăBĘ ’obŇ êĎ Æ=l’Č ìŇ yxĂę ’Ď tŇ yb¿ĄŇ C
: qoxĲ rĎ x’¿Ď mĄ bŇ orę qĎ Ç Nk¿ĄŇ SĎ bŇ oT¿

yBĳĂ lĂ xUăČ WČ wĘ ynĂ BĘ Æ MkăČŇ xĞ 11

: rbĲĎŇ dĎŇ ypăĂŇ rĘxĲŁ hŇ bĎŇ yS¡Ă ’Ď wĘ
rêĳĎsĘ nĂ hŇ ‘ăĎrĎ hŇ ’ăĎ rĎ MCrą‘Ď 12

: CSnĲĎ‘ĹnĲĆ Cr¿bĘŇ ‘ĲĎ MyĂę’Ň tĎŇ jĘ Ç
rzĳĎ bŇ rČ‘ăĎ=yJĂ odŇ gĘŇBĂ Æ=xqČ 13

: ChlĲĄ bĘŇ xČ hŇ IăĎrĂkĘŇ nĎ dŇ ‘¡ČbĘŇ C
MyJĳĄSĘ hČ rqĆBăŁ BČ lodŇ GĎ Æ loqă BĘ ű Ch‘ĄÄ rĄ ëŇ rąĄbĎÅ mĘ 14

: olĲ bŇ SĆ x¿Ď êĄ hŇ lĎę lĎ qĘ Ç
ryrĳĂgĘŇsČ MoyăBĘ dŇ rĄoTÆ PŇ lĆ DăĆ 15

: hŇ wĲĎêĎSĘ nĂ MynĂ odŇ mĂ tŇ SĆ ’¿Ą wĘ
xČ Crĳ=NpČŇ YĲĎ hĎ yn¿ĆpĘŇ YĲŁ 16

: ’rĲĎqĘ yĂ onă ymĂ yĘ NmĆ S¡Ć wĘ
dŇ xČ yĳĎ lzăĆrĘbČŇ BĘ lzăĆrĘBČ 17

: Ch‘ĲĄrĄ=ynĲĄjĘ dŇ xČ yăČ Sy’Ăę wĘÇ
HyĳĎrĘjĂ lkăČŇ ’Ň yŁ hŇ nĎ’Ą êĘ Æ rYăĄnŁ 18

: dŇ BĲĎ kĚŇ yĘ wynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Ą SŁ wĘ
MynĳĂjĎ lČ MynăĂjĎ hČ MyĂUČ JČ Æ 19

: MdĲĎŇ ’Ď lĎ MdĎę ’Ď hĲĎ Ç=bŇ lĲĄ NJąĄ
hŇ nĎ‘Ę BĳČ WĘ tĂŇ âlă hŇ DŁ bČŇ ’Ğ wĲČ lo’ă SĘ 20

: hŇ nĎ‘Ę BĲČ WĘ tĂŇ âlă MdĎę ’Ď hĲĎ Ç yn¿Ąy‘ĄwĘ
bŇ hĳĎ EĎlČ rCkăŇ wĘ PŇ sĆ JĆ lČ Æ PŇ răĄYĘ mČ 21

: olĲ lĎ hĞmĲČ ypăĂŇ lĘ Sy’Ăę wĘÇ
SêĄÃ kĘŇ UČ BĲČ ű lywĂÄ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć Soê¿kĘŇ êĂ =M’ĲĂ 22
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ylĳĂ ‘ĹBĲČ tŇ opŇ yrĂhĎ Æ ëŇ otăŇ BĘ
: oêĲ lĘ CČ’Ă wylĎę ‘ĎmĲĄ Ç rCs¿ tĎŇ =âlĲ

23 ìŇ ĳĆn’Ň YŁ ynăĄjĘ ‘dČŇ êĄ Æ ‘ČdăŇŁ yĎ
: MyrĲĂdĎŇ ‘ĞlĲČ ìę BĘ lĂ Ç tŇ yS¿Ă

24 NsĆ xĳŁ MlăĎ o‘lĘ âlă yJąĂ
: rodŇ rodăŇ lĘ rzĆnĄę Ç=M’Ă wĘ

25 ’SĆ dĳĆŇ =hŇ ’Ď rĘnĂ wĘ ryYĂ xĎ Æ hŇ lăĎ GĎ
: MyrĲĂhĎ tŇ ob¿Ň vĘ ‘Ă Cpę sĘ ’Ć nĲĆ wĘÇ

26 ìŇ SĳĆ CbŇ lĘ lĂ MyW¿Ă bĎŇ JĘ
: MydĲĂŇ Cê‘Č hŇ dĆę WĎ Ç ryx¿Ă mĘ C

27 ìŇ tĳĆŇ yBĄ MxĆ lăĆ lĘ ìŇ mĘ xĘ lČ lĲĘ Æ MyEĂę‘Ă bŇ lĄŋxĞ ű ydąĄŇ wĘ
: ìŇ ytĲĆŇ or‘ĞnĲČlĘ MyIĂęxČ wĘÇ

xk ‘SĳĎ rĎ PŇ dăĄŇ rŁ =Ny’ĲĄ wĘ CsnăĎ
: xTĲĎ bĘŇ yĂ ryp¿ĂŇ kĘŇ JĂ MyqĂę yDĂYČ wĘÇ

2 hĎ yrĳĆWĎ MyBăĂ rČ ZrĆ’Ć Æ ‘SĲČ păĆŇ BĘ
: ëŇ yrĲĂ’Ğ yĲČ NJăĄ ‘ČdĄę yŁ Ç Nyb¿ĂŇ mĄ Md¿ĎŇ ’Ď bĘŇ C

3 MyQĳĂ DČ qSăĄ ‘Ł wĘ SrĎÆ rbĆŇ GăĆ
: MxĆ lĲĎ Ny’ăĄwĘ PŇ xĄę sŁ Ç rT¿Ď mĎ

4 ‘SĳĎ rĎ Clă lĘ hĲČ yĘ hŇ rĎotŇ Æ ybăĄŇ zĘ‘ĲŁ
: MbĲĎŇ CrG¿ĎtĘŇ yĂ hŇ rĎę otÇ yr¿ĄmĘ SĲŁ wĘ

5 TjĳĎ SĘ mĂ CnybăĂŇ yĎ=âlĲ ‘rĎÆ=ySĄ nĘ ’Č
: lkĲŇŁ Cnyb¿ĂŇ yĎ hoĎęhyĘÇ yS¿Ą qĘ bČŇ mĘ C

6 oUĳ tĚŇ BĘ ëŇ ăĄloh SrĎÆ=bŇ oTĲ
: rySĲĂ ‘Ď ’Chă wĘ MyĂkČę rĎDĘÇ Su¿Ą‘Ă mĄ

7 NybĳĂŇ mĄ NBăĄ hŇ rĎoêÆ rYăĄon
: wybĲĂŇ ’Ď Myl¿Ă kĘŇ yČ MylĂę lĘ ozĲ Ç hŇ ‘ĆrŁ wĘ

8 tŇ yBĂ rĘtČŇ bĘŇ C ëŇ SĆ năĆBĘ onohÆ hŇ BăĆ rĘmČ
: CeYĲĆBĘ qĘ yĂ MyQăĂ DČ N¡ĄnoxlĘ
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hŇ rĳĎoê ‘ČmăŁ èĘ mĂ onzĘ’Ď Æ rysăĂ mĄ 9

: hŇ bĲĎŇ ‘ĄoêĲ otę QĎ pĂŇ êĘ Ç=MGĲČ
‘rĎę ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ ű MyrĂÄ SĎ yĘ hŇ GąĆSĘ mČ 10

lojĳ yĂ=’ChĲ ot¿Ň CxSĘ BĂ
: bŇ oTĲ =ClxĞ nĘ yĂ MymĂę ymĂ tĘŇ CÇ

rySĳĂ ‘Ď Sy’ăĂ wynĎ y‘ĄBĘ Æ MkăĎŇ xĎ 11

: CerĲĆqĘ xĘ yČ NybăĂŇ mĄ ld¡ČŇ wĘ
tŇ rĆ’ĳĎpĘŇ tĂŇ hŇ BăĎ rČ MyqĂ yDĂYČ Æ ZŁlă ‘ĞBĲČ 12

: MdĲĎŇ ’Ď Wj¿Č xĚ yĘ My‘Ăę SĎ rĘÇ MCq¿ bĘŇ C
xČ ylĳĂ YĘ yČ âlă wy‘ĎSĎ pĘŇ Æ hŇ iăĆ kČŇ mĘ 13

: MxĲĎ rĚyĘ bŇ zăĄ‘Ł wĘ hŇ d¡ĆŇ omC
dŇ ymĳĂ êĎ dŇ xăĄ pČŇ mĘ MdĎŇ ’Ď Æ yrăĄSĘ ’Č 14

: hŇ ‘ĲĎrĎBĘ loj¿ yĂ oBę lĂ Ç hŇ S¿Ć qĘ mČ C
qqĳĄoS bŇ dăŇŁ wĘ MhĄ nŁ Æ=yrĂ’Ğ 15

: lDĲĎ=M‘Č l‘ăČ ‘SĎę rĎÇ lS¿Ą mŁ
sŘ8 tŇ ouĳSČ ‘ĞmĲČ bŇ r¿ČwĘ tŇ onCbŇ êĘ Æ rsăČ xĞ dŇ ygĂę nĎ 16

: MymĲĂ yĎ ëŇ yr¿Ă’Ğ yĲČ ‘YČ bĆę Ç y’nřW¿

SpĆŇ nĳĎ=MdČŇ BĘ qSăĚ ‘Ď MdĎŇ’Ďř Æ 17

: obĲŇ =CkŇ mĘ tĘŇ yĂ=l’Č sCnę yĎÇ roB¿ =dŇ ‘Č
‘ČSĳĄ CĎyĂ MymĂ êĎ Æ ëŇ ăĄloh 18

: tŇ xĲĎ ’Ć BĘ loj¿ yĂ MyĂkČę rĎDĘÇ Sq¿Č‘Ę nĆwĘ
MxĆ lĳĎ =‘BĲČ WĘ yĲĂ otŇ mĎ dĘŇ ’Č Æ dŇ băĄŇ ‘Ł 19

: SyrĲĂ=‘BĲČ WĘ yĲĂ MyqĂę rĄÇ PŇ D¿ĄrČmĘ C
tŇ okĳŇ rĎBĘ =bŇ rČ tŇ onCm’ĹÆ Sy’ăĂ 20

: hŇ qĲĆeĎ yĂ âlă rySĂę ‘ĞhĲČ lĘ Ç Z’¿Ď wĘ
bŇ oTĳ =âl Myn¿ĂjĎ =rJĄ hĲČ 21

: rbĆŇ GĲĎ=‘SČ pĘŇ yĂ MxĆ lĆę Ç=tŇ jČ =l‘Č wĘ
lhbn

.’ry‘z +d v.17 .yrq ’nĄŁW ,bytk y’ĄnĘŁW v.16 .xk
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22 NyĂ‘ĳĎ ‘răČ Sy’Ă Æ Nohę lČ lh¿Ď bĽŇ nĲĂ
: Ce’ĲĆ bŇŁ yĘ rsĆ x¿Ć =yJĂ ‘dČŇ yĄÇ=âlĲ wĘ

23 ’YĳĎ mĘ yĂ NxăĄ yrČxĞ’ĲČ Æ MdăĎŇ ’Ď xČ ykąĂŇ omÅ
: NoSĲ lĎ qyl¿Ă xĞUĲČ mĲĂ

24 ‘SČ jĳĎ =Ny’ĲĄ rm¿Ą ’Ł wĘ oUę ’Ă wĘ wybąĂŇ ’ĎÅ ű lząĄoG
: tŇ yxĲĂ SĘ mČ Sy’ăĂ lĘ ’Chę Ç rb¿ĄŇ xĎ

25 NodĳŇ mĎ hŇ răĆgĎŇ yĘ SpĆŇ nĆ Æ=bŇ xČ rĘ
: NèĲĎ dĚŇ yĘ hoăĎhyĘ=l‘Č xČ T¡Ą obŇ C

26 lysĳĂ kĘŇ ’Chă oBlĂ BĘ Æ xČ TăĄ oB
: TlĲĄ UĎ yĂ ’Chă hŇ mĎę kĘŇ xĎ BĘ Ç ëŇ ¿ĄlohwĘ

27 rosĳ xĘ mČ Ny’ăĄ SrĎlĎ Æ NtăĄŇ on
: tŇ orĲ’Ą mĘ =bŇ rČ wynĎę y‘ĄÇ Myl¿Ă ‘Ę mČ C

28 MdĳĎŇ ’Ď rtăĄŇ iĎ yĂ My‘Ă SĎ rĘÆ MCqă BĘ
: MyqĲĂ yDĂYČ CB¿ rĘyĂ MdĎę bĘŇ ’Ď bĘŇ CÇ

Tk PŇ rĆ‘ĳŁ =hŇ SĆ qĘ mČ tŇ oxkĎŇ oêĲ Æ Sy’ăĂ
: ’jĲĄ rĘmČ Ny’ăĄwĘ rbĄę èĎ yĂÇ ‘tČŇ j¿Ć

2 M‘ĳĎhĎ xmăČ WĘ yĂ MyqĂ yDĂYČ Æ tŇ obăŇ rĘBĂ
: M‘ĲĎ xnĲČ’¿Ď yĄ ‘SĎę rĎÇ lS¿Ł mĘ bĂŇ C

3 wybĳĂŇ ’Ď xUăČ WČ yĘ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ bŇ hăĄ ’Ł =Sy’ĲĂ
: NohĲ =dŇ BĆ ’Č yĘ tŇ onę ozÇ hŇ ‘¿ĆrŁ wĘ

4 ZrĆ’ĳĎ dŇ ymăĂ ‘ĞyĲČ TjĎ SĘ mĂ BĘ Æ ëŇ lĆ mĆę
: hŇ eĎsĲĆ rĘhĆ yĲĆ tŇ omă CrêĘ Sy’¡Ă wĘ

5 Ch‘ĳĄrĄ=l‘Č qylăĂ xĞmĲČ rbĆŇ GĆ Æ
: wymĲĎ ‘ĎjĘ =l‘Č Wr¿Ąoj tŇ SĆ rĆę Ç

6 SqĳĄom ‘răĎ Sy’ăĂ ‘SĲČ pąĆŇ BĘ
: xČ mĲĄ WĎ wĘ NCr¿yĎ qyDĂę YČ wĘÇ

7 MyQĳĂ DČ NyDăĂ qyDĂYČ Æ ‘ČdăĄŇ yŁ
: tŇ ‘ČDĲĎ Nyb¿ĂŇ yĎ=âlĲ ‘SĎę rĎÇ

8 hŇ yĳĎrĘqĂ CxypăĂŇ yĎ NoYlĎ Æ ySăĄ nĘ ’Č
Mymkxwwww.bibleist.ru
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: PŇ ’ĲĎ CbŇ yS¿Ă yĎ MymĂę kĎŇ xĞ wĲČÇ
lywĳĂ’Ĺ Sy’ăĂ =tŇ ’Ć TjĎ SĘ nĂ Æ MkĎę xĎ =Sy’ĲĂ 9

: tŇ xČ nĲĎ Ny’ăĄwĘ qxČę WĎ wĘÇ zg¿ČŇrĎwĘ
MtĳĎŇ =C’nĘ WĘ yĂ MymĂ dĎŇ Æ ySăĄ nĘ ’Č 10

: oSĲ pĘŇ nČ CS¿ qĘ bČŇ yĘ MyrĂę SĎ ywĲĂÇ
lysĳĂ kĘŇ ’yYăĂ oy oxCrÆ=lJĎ 11

: hŇ eĎxĲĆ BĘ SČ yĘ rox¿ ’Ď BĘ MkĎę xĎ wĘÇ
rqĆSĳĎ =rbČŇ DĘ=l‘Č bŇ ySăĂ qĘ mČ lSĄ mŁ Æ 12

: My‘ĲĂSĎ rĘ wyt¿ĎŇ rĘSĲĎ mĘ =lJĲĎ
CSGĳĎpĘŇ nĂ MykăĂŇ kĎŇ êĘ Sy’ăĂ wĘ SrąĎ 13

: hoĲĎhyĘ MhăĆ ynĄSĘ yn¡Ąy‘Ą=ry’Ă mąĄ
MyQĳĂ DČ tŇ măĆ ’ĹBĲĆ TpăĄŇ oS ëŇ lĆ mąĆ 14

: NoJĲ yĂ dŇ ‘¿ČlĎ o’ę sĘ JĂ Ç
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ NêăĄ yĂ tŇ xČ kČŇ otŇ wĘÆ TbĆŇ SăĄ 15

: oUĲ ’Ă Syb¿ĂŇ mĄ xQĎęSĚ mĘ Ç r‘Čn¿ČwĘ
‘SČ jĳĎ =hŇ BĆ rĘyĂ My‘Ă SĎ rĘÆ tŇ obăŇ rĘBĂ 16

: C’Ĳ rĘyĂ Mê¿ĎlĘ jČ mČ BĲĘ MyqĂę yDĂYČ wĘÇ
ìŇ xĳĆ ynĂ ywĲĂ ìŇ nĘ BĂ Æ riăĄ yČ 17

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČlĘ MyeăĂdČŇ ‘ĞmĲČ Nê¡Ą yĂwĘ

M‘ĳĎ ‘rĲČjăĎ yĂ NozxĎ Æ Ny’ăĄBĘ 18

: ChrĲĄSĘ ’Č hŇ răĎoê rm¡Ą SŁ wĘ
dŇ bĆŇ ‘ĳĎ rsĆ CăĎyĂ=âlĲ MyrĂbĎŇ dĘŇ BĂ Æ 19

: hŇ nĲĆ‘ĞmĲČ Ny’ăĄwĘ NybĂę yĎÇ=yJĲĂ
wyrĳĎbĎŇ dĘŇ BĂ Z’ăĎ Sy’Ă Æ tĎŇ yzĂęxĎ 20

: CeUĲĆ mĂ lysăĂ kĘŇ lĂ hŇ w¡ĎqĘ êĂ
oDĳbĘŇ ‘Č r‘ČeăŁ mĂ qeăĄpČŇ mĘ 21

: NonĲ mĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ otę yrĂxĞ’ĲČ wĘÇ
NodĳŇ mĎ hŇ răĆgĎŇ yĘ PŇ ’Č Æ=Sy’ĲĂ 22
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: ‘SČ jĲĎ =bŇ rČ hŇ măĎ xĄ l‘Čb¡ČŇ C
23 CelĳĆ yjĂ SĘ êČ MdĎŇ ’Ď Æ tŇ wăČ’ĞGĲČ

: dŇ obĲŇ JĎ ëŇ m¿Ł tĘŇ yĂ xČ Crę Ç=lpČŇ SĘ C
24 oSĳ pĘŇ nČ ’năĄoW bŇ eĎGČ Æ=M‘Ă qlăĄ ox

: dŇ yGĲĂ yČ âlă wĘ ‘mČę SĘ yĂÇ hŇ l¿Ď ’Ď
25 SqĳĄom NêăĄ yĂ MdĎŇ ’Ď Æ tŇ DăČrĘxĆ

: bŇ GĲĎWĚ yĘ hoăĎhyBĲČ xČ T¡Ą obŇ C
26 lSĳĄ om=ynĄjĘ MySăĂ qĘ bČŇ mĘ MyBĂ rČÆ

: Sy’ĲĂ =TjČ SĘ mĂ hoĎęhyĘmĲĄ CÇ
27 lwĆ‘ĳĎ Sy’ăĂ MyqĂ yDĂYČ Æ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ

: ëŇ rĆDĲĎ=rSČ yĘ ‘SăĎ rĎ tŇ b¡ČŇ ‘ĞotĲŇ wĘ

l hŇ qĆę yĎ=NBĂ rCg¿Ň’Ď ű yrąĄbĘŇ DĂ
rbĆŇ GĆhČ Æ M’ăĚ nĘ ’v¿Ď UČň hČ

: lkĲĎŇ ’Ě wĘ l’ăĄ ytĂŇ y’¡Ă lĘ l’ĳĄ ytĂŇ y’ĲĂ lĘ
2 Sy’ĳĂ mĄ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ r‘ČbăČŇ yJąĂ

: ylĲĂ MdăĎŇ ’Ď tŇ n¡Č ybĂŇ =âlĲ wĘ
3 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ yêĂ dĘŇ m¿Č lĎ =âlĲ wĘ

: ‘dĲĎŇ ’Ą MySăĂ dŇŁ qĘ tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ
4 dŇ rČÃ IĄwČ ű MyĂmČÄ SĎ =hŇ lĲĎ ‘Ď ymąĂ

wynĎÃpĘŇ xĎ BĘ ű xČ CrÄ =PŇ sČ ’ĲĎ ymąĂ
hŇ lĎęmĘ vĂ BČ ű MyĂmČÄ =rrČYĲĎ ymąĂ

ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č =lJĎ MyqăĂhĄ ymĂ Æ
: ‘dĲĎŇ tĄŇ yJăĂ onęBĘ Ç=MèĆ =hŇ mĲČ C om¿ èĘ =hŇ mČ

5 hŇ pĳĎŇ CrYĘ HČ olă ’Ĺ tŇ răČmĘ ’Ă =lJĎ
: oBĲ Mys¿Ă xŁ lĲČ ’Chę Ç Ng¿ĄŇmĎ

6 wyrĳĎbĎŇ DĘ=l‘Č PĘ sĘ oê¿ =l’Č
: êĎbĘŇ zĲĎkĘŇ nĂ wĘ ìăŇ BĘ xČ yk¡ĂŇ oy=NjĆ

MytV
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ëŇ êĳĎ’Ă mĲĄ yêĂ lĘ ’ăČ SĎ MyĂêČSĘ Æ 7

: tŇ CmĲ ’Ď MrĆTăĆBĘ yeĂ UĆę mĂ Ç ‘n¿ČmĘ êĂ =l’Č
yeĂ UĆę mĂ qxĄŋ rĘhČ bŇ zĎÃJĎ =rbČŇ dĘŇ C ű ’wĘSąĎ 8

ylĳĂ =NêĆêĲĂ =l’Č rSĆ ‘Ł wĎÆ S’Ň răĄ
: yuĲĂ xĚ MxĆ lăĆ ynĂ pĄę yrĂTĘ hČ Ç
ÈyêĂ SĘ xČ kĂŇ wĘ ű ‘BČÄ WĘ ’Ć Nj¿Ć 9

hŇ w¿Ďhň yĘ ym¿Ă yêĂ rĘmČę ’ĲĎ wĘ
yêĂ bĘŇ nĳČgĲĎŇ wĘ Sr¿ĄCĎ’Ă =NpĲĆŇ C

: yhĲĎ Łl’Ĺ MSăĄ yêĂ WĘ pČę tĲĎŇ wĘÇ

ondŇŁ ’Ğ=l’Ć dŇ bĆŇ ‘ĆÆ NSăĄ lĘ êČ =l’Č 10

: êĎmĘ SĲĎ ’Ď wĘ ì¿Ň lĘ QĆ qČ yĘ=NjĲĆ
lQĳĄ qČ yĘ wybăĂŇ ’Ď roDÆ 11

: ëŇ rĲĄbĎŇ yĘ âlă oUę ’Ă Ç=tŇ ’Ć wĘ
wynĳĎy‘ĄBĘ rohă TĎ roDÆ 12

: ZxĲĎ rĚ âlă otę ’Ď ~Ł mĂ CÇ
wynĳĎy‘Ą Cmă rĎ=hŇ mĎ roDÆ 13

: C’WĲĄ eĎ yĂ wyjĎę ‘ČpĘŇ ‘Č wĘÇ
ÈwyeĎSĂ tŇ obăŇ rĎxĞ ű roDą 14

wyt¿ĎŇ ‘ňŁ QĘ tČŇ mĲĘ tŇ olÀ kĎŇ ’ĞmĲČ C
ZrĆ’ĳĆmĄ MyIăĂnĂ ‘Ğ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ

: Mř dĲĎŇ ’Ď mĲĄ MynĂę oybĘŇ ’Ć wĘÇ

bŇ h¿Č Ó bŇhąČř ÈtonřbĎŇ yê¿ĄSĘ ű hŇ qĎÄ Cl‘ĞlĲČ 15

hŇ nĎ‘Ę BĳČ WĘ tĂŇ âlă hŇ eĎhĄ Æ Solă SĎ
: NohĲ CrmĘ ’¿Ď =âl ‘BČę rĘ’Č Ç

MxČ r¿Ď rYĆň ‘ÀŁ wĘ È lo’SĘ 16

Zr’
,y"k Myrps bwrb Nk v.15 .’ry‘z +b v.15 .’ry‘z +b tonbĎ ’"sb v.15 .hmĎdĎ’ĎmĄ l"n v.14 .l

.b"d Nkw bhă ű bhă ’"sw ,d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d Nkw bh¿ ű bhÀ ’"s ,w"Tdw y"d
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MyĂUĳČ hŇ ‘ĎbĘŇ WăĎ =âl ZrĆ’Ć Æ
: NohĲ hŇ rĎmĘ ’¿Ď =âl S’Ąę wĘÇ

17 Èb’Ď lĘ gŇ‘ăČlĘ êĲĂ ű NyĂ‘ąČ
M’¿Ą =tŇ hČň uĞylĲĂ zCbÀŇ tĎŇ wĘ
lxČ nĳČ=ybĄŇ rĘ‘ĲŁ hĎ Cr¿uĘ yĂ

: rSĆ nĲĎ=ynĄbĘŇ hĎ Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ wĲĘ

18 yeĂ UĳĆ mĂ C’ă lĘ pĘŇ nĂ hŇ UĎ hĄ Æ hŇ SăĎ ŁlSĘ
: MyêĲĂ ‘Ę dČŇ yĘ âlă ‘ę brř ’wÇ

19 ÈMyĂmČ èĎ BČ ű rSĆ eĆÄhČ ëŇ rĆDąĆ
rCY¿ ylĄň‘Ğ SxĎę nĎ ëŇ rĆD¿Ć

MyĳĎ=bŇ lĆ bĘŇ hŇ I¿ĎnĂ ’Ľ=ëŇ rĆDĲĆ
: hŇ mĲĎ lĘ ‘ČBĘ rbĆŇ GăĆ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ

20 tŇ pĆŇ ’¿Ď nĎňmĘ hŇ èĎę ’Ă ëŇ rĆD¿Ć ű NJąĄ
hĎ ypĳĂŇ hŇ tĎŇ xĞmăĎ C hŇ lĎ kĲĘŇ ’Ď Æ

: NwĆ’ĲĎ yêĂ lĘ ‘¿ČpĎŇ =âlĲ hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ wĘÇ

21 ZrĆ’ĳĆ hŇ zĎgĘŇrăĎ SolSĎ Æ tŇ xČ êăČ
: tŇ ’ĲĄ WĘ lk¿ČŇ CtŇ =âlĲ ‘BČę rĘ’Č Ç tŇ xČ t¿ČŇ wĘ

22 ëŇ olĳ mĘ yĂ yJăĂ dŇ bĆŇ ‘ĆÆ=tŇ xČ êĲČ
: MxĆ lĲĎ =‘BĲČ WĘ yĲĂ yJăĂ lbĎę nĎ wĘÇ

23 l‘ĳĄBĎ tĂŇ yJăĂ hŇ ’Ď CnWĘ Æ tŇ xČ êăČ
: HêĲĎrĘbĂŇ GĘ Sr¿ČytĂŇ =yJĲĂ hŇ xĎę pĘŇ SĂ wĘÇ

24 ZrĆ’ĳĎ=yeĄTČ qĘ MhĄ Æ hŇ ‘ĎBăĎ rĘ’Č
: MymĲĂ JĎ xĚmĘ Mym¿Ă kĎŇ xĞ hŇ UĎ hĄę wĘÇ

25 z‘ĳĎ=âl M‘ăČ MylĂ mĎ eĘ hČ Æ
: MmĲĎ xĘ lČ ZyĂuăČbČŇ Cnyk¡ĂŇ IĎwČ

MynpV
.y"dw T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk h‘ĎBĎ rĘ‘ČwĘ ’"sb ,yrq h‘ĎBĎ rĘ‘ČwĘ ,bytk ‘BČ rĘ‘ČwĘ v.18
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MCYĳ‘Ď=âlĲ M‘ăČ MyeĂ pČŇ SĘ Æ 26

: MtĲĎŇ yBĄ ‘lČ iăĆ bČŇ CmyW¡Ă IĎwČ
hŇ BĳĆ rĘ’Č lĎ Ny’ăĄ ëŇ lĆ mĆ Æ 27

: oQĲ JĚ ZYăĄxŁ ’Y¡Ą IĄwČ
WjĳĄ tČŇ êĘ MyĂdăČŇ yĎBĘ tŇ ymĂ mĎ WĘ Æ 28

: ëŇ lĆ mĲĆ ylĄ kĘŇ yhăĄ BĘ ’yhĂę wĘÇ

dŇ ‘ČYĳĎ ybĄŇ yTăĂ ymĄ hŇ UĎ hĄ Æ hŇ SăĎ ŁlSĘ 29

: tŇ kĆŇ lĲĎ ybĄŇ T¿Ă ymĄ hŇ ‘Ďę BĎ rĘ’Č wĘÇ
hŇ mĳĎ hĄ BĘ BČ roBă GĂ SyĂlČ Æ 30

: lkĲŇŁ =ynĄjĘ mĂ bŇ CSę yĎÇ=âlwĘ
SyĂtĳĎŇ =o’ MyĂnăČtĘŇ mĎ ryzăĂrĘzČ 31

: oUĲ ‘Ă MCq¿ lĘ ’Č ëŇ lĆ mĆę CÇ
’vĳĄ nČtĘŇ hĂ bĘŇ êĎlĘ b¿ČŇ nĎ=M’Ă 32

: hŇ pĲĆŇ lĘ dŇ yăĎ tĎŇ oUę zČÇ=M’Ă wĘ
hŇ ’Ďę mĘ xĆ ’yYąĂ oyÅ bŇ lĎÃxĎ ZymÀĂ yJąĂ 33

MdĳĎŇ ’yYĂ oyă PŇ ’Č Æ=ZymĂ C
: bŇ yrĲĂ ’yYĂ oyă MyĂjČę ’Č Ç Zym¿Ă C

: oUĲ ’Ă Cêr¿ČiĘ yĂ=rSĆ ’ĲĞ ’vĎę mČ Ç ëŇ lĆ mĳĆ l’ăĄ CmlĘ yrĄbĘŇ DĂÆ ’l
ynĳĂTĘ BĂ =rBČ =hŇ mĲČ C yrĂBĘ Æ=hŇ mČ 2

: yrĲĎdĎŇ nĘ =rBČ hŇ mĆ CÇ
ìŇ ĳĆlyxĄ MySăĂ eĎlČ NêăĄêĂ =l’Č 3

: NykĲĂŇ lĎ mĘ tŇ ox¿ mĘ lĲČ ìŇ ykĆę rĎdĘŇ CÇ
l’Ąę omlĲĘ ű MykĂÄ lĎ mĘ lĲČ l’ąČ 4

NyĂyĳĎ=otŇ SĘ MykăĂŇ lĎ mĘ lĲČ l’ăČ
: rkĲĎŇ SĄ w’ăř MynĂę zĘorĲlĘ CÇ

quĳĎxĚmĘ xJăČ SĘ yĂwĘ hŇ êĆSĘ yĂÆ=NjĆ 5

hnVyw
.’"d Nkw yrqw bytk y’Ą ’"sb ,yrq y’Ą ,bytk o’ v.4 .’l
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: ynĂ ‘ĲŁ =ynĄBĘ =lJĎ NyDăĂ hŇ eĆSČ ywĲĂÇ
6 dŇ bĳĄŇ o’lĘ rkăĎŇ SĄ =CnêĘ

: SpĆŇ nĲĎ yrĄmăĎlĘ NyĂyČwĘÇ
7 oSĳ yrĂ xJăČ SĘ yĂwĘ hŇ êĆSĘ yĂÆ

: dŇ o‘Ĳ =rJĎ zĘyĂ âlă olęmĎ ‘ĞwĲČÇ
8 MQĳĄ ’Ă lĘ ìŇ yj¿Ă =xtČŇ jĘ

: PŇ olĲ xĞ yn¿ĄBĘ =lJĎ NyDĂę Ç=l’Ć
9 qdĆŇ YĳĆ=TpĎŇ SĘ ìŇ yj¿Ă =xtČŇ jĘ

: NoyĲbĘŇ ’Ć wĘ yn¿Ă‘Ď NydĂę wĘÇ

10 ’YĳĎ mĘ yĂ ymăĂ lyĂxČ Æ=tŇ SĆ ’ĲĄ
: HrĲĎkĘŇ mĂ MynăĂynĂ jĘ mĂ qx¡Ł rĎwĘ

11 HlĳĎ ‘Ę BČ bŇ lăĄ HBĎ Æ xTČ BăĎ
: rsĲĎ xĘ yĆ âlă llĎęSĎ wĘÇ

12 ‘rĳĎ=âlwĘ bŇ oTă ChtĘŇ lăČ mĎ GĘ
: hŇ yIĲĆxČ ymăĄ yĘ lJęŁ Ç

13 MyêĳĂ SĘ pĂŇ C rmĆ YăĆ hŇ SĎ rĘDĲĎÆ
: hĎ yjĲĆ JČ ZpĆŇ xăĄ BĘ W‘ČêČę wČÇ

14 rxĳĄos tŇ oIănĂ ’ĽJĲĎ hŇ tĎŇ yĘhĲĎ Æ
: HmĲĎ xĘ lČ ’yb¿ĂŇ êĎ qxĎę rĘUĆ mĂ Ç

15 hŇ lĎ yĘlČę dŇ o‘ŋ BĘ ű MqĎ êąĎ wČ
HtĳĎŇ ybĄŇ lĘ PŇ rĆTăĆ NêăĄêĂ wČ

: hĎ ytĲĆŇ rŁ ‘ĞnĲČlĘ qxęŁ wĘÇ
16 ChxĳĄ uĎ êĂ wČ hŇ dĆŇ WĎ Æ hŇ măĎ mĘ zĲĎ

: MrĆJĲĎ ‘Tř nă hĎ yjĆę kČ Ç yr¿ĂjĘ mĂ
17 hĎ ynĳĆtĘŇ mĎ zo‘ăbĘŇ hŇ răĎgĘŇxĲĎ

: hĎ ytĲĆŇ o‘rŁ zĘ ZUĄę ’Č êĘ wČÇ
18 HrĳĎxĘ sČ bŇ oTă =yJĂ hŇ mĎ ‘ĞTĲĎ Æ

hbky=’l
.’"d Nkw yrqw bytk h‘ĎTĘ nĎ ’"sb ,yrq h‘ĎTĘ nĎ ,bytk ‘TČnĘ v.16www.bibleist.ru
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: HrĲĎnĄ lyĂQČ bČŇ hŇ B¡Ć kĘŇ yĂ=âlĲ
roSĳ yJĂ bČŇ hŇ xăĎ QĘ SĂ hĎ ydĆŇ yĎÆ 19

: ëŇ lĆ pĲĎŇ CkŇ mĘ êăĎ hĎ yjĆę kČŇ wĘÇ
ynĳĂ‘ĎlĲĆ hŇ WăĎ rĘjĲĎ HjĎ JČ Æ 20

: NoyĲbĘŇ ’Ć lĲĎ hŇ x¿Ď QĘ SĂ hĎ ydĆę yĎwĘÇ
gŇlĆ èĳĎ mĂ HtăĎŇ ybĄŇ lĘ ’răĎytĂŇ =âl 21

: MynĲĂ SĎ Sb¿ĚŇ lĎ HtĎę yBĄ Ç=lkĎŇ yJ¿Ă
HQĳĎ =hŇ tĎŇ WĘ ‘ĲĎ MyD¿ĂbČŇ rĘmČ 22

: HSĲĎ CbŇ lĘ NmăĎ GĎrĘ’Č wĘ SS¡Ą
HlĳĎ ‘Ę BČ MyrăĂ‘ĎèĘ BČ ‘dăĎŇ on 23

: ZrĆ’ĲĎ =ynĄqĘ zĂ=M‘Ă oêę bĘŇ SĂ BĘ Ç
rJĳŁ mĘ êĂ wČ hŇ tĎŇ WĘ ‘ĲĎÆ NydăĂŇ sĎ 24

: ynĲĂ ‘ĞnĲČJĘ lĲČ hŇ n¿ĎtĘŇ nĲĎ rogęxĞ wĲČÇ
HSĳĎ CbŇ lĘ rd¿ĎŇ hĎ wĘ=z‘Ł 25

: NorĲxĞ’ĲČ MoyălĘ qxČę WĘ êĂ wČÇ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ bĘŇ hŇ xăĎ tĘŇ jĎ hĎ yjĂ Æ 26

: HnĲĎ oSlĘ =l‘Č dŇ sĆ xĆę Ç=tŇ rČotĲŇ wĘ
HtĳĎŇ yBĄ tŇ okăŇ ylĂ hĞ hŇ IĎpĂŇ oYÆ 27

: lkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âlă tŇ ClęYĘ ‘Č Ç MxĆ l¿Ć wĘ
hĎ CrĳèĘ ’Č yĘwĲČ hĎ ynĆbĎŇ Æ CmqăĎ 28

: HlĲĎ lĘ hĲČ yĘwĲČ HlĎę ‘Ę BČ Ç
lyĂxĳĎ CW‘ăĎ tŇ onBĎ Æ tŇ oBă rČ 29

: hŇ nĎQĲĎ JĚ =l‘Č tŇ yl¿Ă ‘Ď êĘ ’Čę wĘÇ
ypĂŇ IĳŁ hČ lbĆŇ hăĆ wĘ NxĄ hČ Æ rqĆSăĆ 30

: lQĲĎ hČ tĘŇ tĂŇ ’yhăĂ hoĎęhyĘÇ=tŇ ’Č rĘyĂ hŇ è¿Ď ’Ă
hĎ ydĳĆŇ yĎ yrăĂjĘ mĂ HlĎ Æ=CnêĘ 31

: hĎ yWĲĆ ‘ĞmĲČ MyrăĂ‘ĎèĘ bČŇ hĎ Cl¡ lĘ hČ ywĲĂ
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G

rbV ynpl wyYxw .]+d w"T hy‘Vy[ Zhy Nmysw rV‘ hVmxw tw’m ‘Vt ylVm rpsd yqwsp Mwks
.hnmV ’"n ,rV‘ hVlV wytwqspw .hnmV wyrdsw .]x"y z"T ylVm[ Nw’g

The number of the verses of the book of Proverbs is 915. and the sign is, Zhy
[Isa 15:4]. And its middle point is, Pride goeth before destruction [Pro 16:18]. And
its sedarim are 8. And its peseqot are 13, other copies (say) 8.
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sŘ1 rSËĎ yĎwĘ MêÌĎ ’Chę hČ Sy’ăĂ hĎ ű hŇ yăĎhĎ wĘ omĳ SĘ bŇ oIă’Ă ZC‘¡=ZrĆ’ĲĆ bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ Sy’ËĂ ’

: tŇ onĲ BĎ Sol¿ SĎ wĘ Myn¡ĂbĎŇ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ olË CdŇ lĘ C¿ĎIĂwČ : ‘rĲĎmĄ rs¿Ď wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄywĂ 2

SmĄÄ xĞ wĲČ MyQĂęmČ gĘŇ ypăĄŇ lĘ ’Č tŇ SĆ ŁlÌ SĘ C N’Ň YÁŁ =ypĄŇ lĘ ’Č tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĲĂ ChnĄqĘ mĂ ţ yhăĂ yĘwČ 3

dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĎ rČ hŇ D¡ĎbĚŇ ‘ĞwĲČ tŇ onŔ otŇ ’Ğ tŇ o’ă mĄ SmăĄ xĞ wĲČ ÉrqĎ BĎ =dŇ mĆ YĲĆ tŇ o’ą mĄ
CWă ‘Ď wĘ ÉwynĎbĎŇ CkąŇ lĘ hĲĎ wĘ : MdĆŇ qĲĆ=ynĄBĘ =lJĎ mĂ lod¡Ň GĎ ’ChŔ hČ Sy’ăĂ hĎ ÉyhĂ yĘwĲČ 4

lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ MhĆ ytĄŇ yĲŁ xĘ ’Č tŇ SĆ Łlă SĘ lĂ ÉC’rĘqĲĎ wĘ Cxę lĘ SĲĎ wĘ omĳ oy Sy’ăĂ tŇ yB¡Ą hŇ êĆŔ SĘ mĂ
bŇ oIă’Ă xlÌČ SĘ IĂwČ hŇ êĆÁ SĘ UĂ hČ ymĄÄ yĘ žCpĲŇ yuĂ hĂ yJăĂ yhĂÃ yĘwĲČ : MhĲĆ UĎ ‘Ă tŇ oê¡SĘ lĂ wĘ 5

rmăČ ’Ď yJĂ ť ůMQĎ JĚ rjăČ sĘ mĂ Ètol‘Ł hŇ lăĎ ‘ĹhĲĆ wĘ ÈrqĆBŁ BČ MyJăĂ SĘ hĂ wĘ MSĄę DĘqČ yĘwĲČ
bŇ oI¡’Ă hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ hŇ kĎŇ JËĎ MbĳĎŇ bĎŇ lĘ BĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ Ck¿Ň rĞbĄŇ C ynČŔ bĎŇ C’ă TĘ xĲĎ ÉylČ C’ bŇ oIŔ’Ă

: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ
’ob¿Ň IĎwČ hoĳĎhyĘ=l‘Č bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ynăĄBĘ ÉC’bÄŁ IĎwČ MoIŔhČ yhăĂ yĘwČ 6

N‘Č IČÄwČ ’bĳŇŁ êĎ NyĂ’ăČmĄ NT¡Ď vĎ hČ =l’Ć hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : MkĲĎŇ otŇ BĘ NT¡Ď vĎ hČ =MgĲČŇ 7

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : HBĲĎ ëŇ Q¡Ą hČ tĘŇ hĂ mĲĄ C ZrĆ’ĎŔ BĎ TCèă mĂ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć NTąĎ vĎ hČ 8

ÉChmÄŁ JĎ Ny’ąĄ yJăĂ bŇ oIĳ’Ă yDăĂbĘŇ ‘Č=l‘Č ì¡Ň BĘ lĂ êĎmĘ W¿Č hĞ NTĎŔ vĎ hČ =l’Ć ÉhoĎhyĘ
NTËĎ vĎ hČ N‘Č IÌČwČ : ‘rĲĎmĄ rs¿Ď wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄyĘ rSËĎ yĎwĘ MêÌĎ Sy’ăĂ ZrĆ’ĎŔ BĎ 9

odÌŇ ‘ĞbĲČŇ êĎkĘŇ WăČ t’ř ž âlă hĞ : MyhĲĂ Łl’Ĺ bŇ oI¡’Ă ’r¿ĄyĎ MeĎŔ xĂ hĲČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć 10

êĎkĘŇ rČŔ BĄ ÉwydĎŇ yĎ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ ol¡ =rSĆ ’Ğ=lJĎ dŇ ‘¿ČbĘŇ C otËŇ yBĄ =dŇ ‘ČbĘŇ C
=rSĆ ’Ğ=lkĎŇ BĘ ‘g¡ČŇ wĘ ìŔ dĘŇ yĲĎ ’năĎ=xlĲČ SĲĘ ÉMlĎ C’wĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ Zr¿ČjĎ Chn¡ĄqĘ mĂ C 11

hŇ eąĄhĂ NTĎę vĎ hČ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : OĎ kĲĆŇ rĘbĲĎŇ yĘ ìŇ yn¡ĆjĎ =l‘Č âl¿ =M’Ă olĳ 12

NTĎŔ vĎ hČ É’YĄ IĄwČ ìŇ dĳĆŇ yĎ xl¡Č SĘ êĂ =l’Č wylĎŔ ’Ą qrăČ ìŇ dĆŔ yĎBĘ Éol=rSĆ ’Ğ=lkĎŇ
NyĂyČŔ MytăĂŇ SŁ wĘ ÉMylĂ kĘŇ ’ĲŁ wytąĎŇ nŁ bĘŇ C wynĎÄbĎŇ C MoIĳhČ yh¡Ă yĘwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ M‘¡ĂmĄ 13

ÉrqĎ BĎ hČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ bŇ oI¡’Ă =l’Ć ’B¿Ď ëŇ ’ËĎ lĘ mČ C : rokĲŇ BĘ hČ Mh¿Ć yxĂ ’Ğ tŇ yb¡ĄŇ BĘ 14

MxĄŔ uĎ êĂ wČ É’bĎŇ SĘ ljąŁ êĂ wČ : MhĲĆ ydĄŇ yĘ=l‘Č tŇ o‘¿rŁ tŇ on¡tŇŁ ’ĞhĲĎ wĘ tŇ oSŔ rĘxĲŁ CyăhĎ 15

dŇ yG¿ĂhČ lĘ yD¡ĂbČŇ lĘ ynËĂ’Ğ=qrČ hŇ TÌĎ lĘ UĎÄ ’Ă wĲĎ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ CJă hĂ Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ
Kl

.’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’Č ’"sb ,yrq hêĎ’Č ,bytk êĘ ’Č v.10 .’
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16 ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ MyhĂę Łl’Ĺ S’ăĄ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ’BăĎ ÈhzĆwĘ rBĄę dČŇ mĘ hŇ zăĆ ű dŇ o‘ă : ëŇ lĲĎ
ynËĂ’Ğ=qrČ hŇ TÌĎ lĘ UĎÄ ’Ă wĎ MlĳĄ kĘŇ ’Ň êĲŁ wČ Myr¡Ă‘ĎeĘ bČŇ C N’Ň ~ËŁ BČ r‘¿ČbĘŇ êĂ wČ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ

17 ű CmWăĎ MyDĂÂWĘ JČ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ’BăĎ ÈhzĆwĘ rBĄę dČŇ mĘ hŇ zăĆ ű dŇ o‘ă : ëŇ lĲĎ dŇ yG¿ĂhČ lĘ yD¡ĂbČŇ lĘ
CJă hĂ Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MCxŔ uĎ IĂwČ ÉMyQĂ mČ GĘ hČ =l‘Č CTą SĘ pĘŇ IĂwĲČ MySĂę ’Ň rĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ

18 rBĄŔ dČŇ mĘ hŇ zăĆ dŇ ‘Č ť : ëŇ lĲĎ dŇ yG¿ĂhČ lĘ yD¡ĂbČŇ lĘ ynËĂ’Ğ=qrČ hŇ TÌĎ lĘ UĎÄ ’Ă wĎ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ
Mh¿Ć yxĂ ’Ğ tŇ yb¡ĄŇ BĘ NyĂyČŔ MytăĂŇ SŁ wĘ ÉMylĂ kĘŇ ’ĲŁ ìŇ ytąĆŇ onbĘŇ C ìŇ ynĆÄBĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ’BăĎ hŇ z¡ĆwĘ

19 É‘BČ rĘ’Č BĘ É‘GČ IĂwČ rBĎę dĘŇ UĂ hČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ ű hŇ ’Ď BăĎ hŇ lĎÁ odŇ GĘ xČ CrÄ žheĄhĂ wĘ : rokĲŇ BĘ hČ
yD¡ĂbČŇ lĘ ynËĂ’Ğ=qrČ hŇ TÌĎ lĘ UĎÄ ’Ă wĎ CtŇ Cmĳ IĎwČ Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ =l‘Č lj¿Ł IĂwČ tŇ yĂBČŔ hČ tŇ oeăjĂ

20 lj¿Ł IĂwČ oSĳ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć zgĎŇ I¡ĎwČ olŔ ‘Ă mĘ =tŇ ’Ć ‘răČqĘ IĂwČ ÉboI’Ă MqĎ IąĎwČ : ëŇ lĲĎ dŇ yG¿ĂhČ lĘ
21 bŇ CSă ’Ď ÉMrŁ ‘Ď wĘ yUĂę ’Ă NTĆ BăĆ mĂ ytĂŇ YĎÁ yĎř MrÄŁ ‘Ď žrmĆ ’Ň IŁ wČ : CxêĲĎSĘ IĂwČ hŇ YĎ rĘ’¡Č
22 tŇ ’Ň z¡Ł =lkĎŇ BĘ : ëŇ rĲĎbŇŁ mĘ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą yhËĂ yĘ xqĳĎlĎ ho¡ĎhywĲČ NtČŔ nĎ hoăĎhyĘ hŇ mĎ SĎŔ

: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ hŇ l¡Ď pĘŇ êĂ Nt¿ČŇ nĎ=âlĲ wĘ śbŇ oIĳ’Ă ’TăĎ xĎ =âlĲ
b =MgĲČŇ ’obąŇ IĎwČ hoĳĎhyĘ=l‘Č bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ynăĄBĘ ÉC’bÄŁ IĎwČ MoIŔhČ yhăĂ yĘwČ
2 y’¿Ą NTĎŔ vĎ hČ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ=l‘Č bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ lĘ MkĎŔ tŇŁ BĘ ÉNTĎ vĎ hČ

ëŇ Q¡Ą hČ tĘŇ hĂ mĲĄ C ZrĆ’ĎŔ BĎ TèăĚ mĂ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć NTąĎ vĎ hČ N‘Č IČÄwČ ’bĳŇŁ êĎ hŇ E¡ĆmĂ
3 žyJĂ ůboI’Ă yDăĂbĘŇ ‘Č=l’Ć ÈìBĘ lĂ êĎmĘ WăČ hĞ NTĎę vĎ hČ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : HBĲĎ

ÉCedĆÄ ‘Ł wĘ ‘rĳĎmĄ rsăĎ wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄyĘ rSËĎ yĎwĘ MêÌĎ Sy’ăĂ ZrĆ’Ďę BĎ ChmÁŁ JĎ Ny’ĄÄ
4 ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć NTËĎ vĎ hČ N‘Č IÌČwČ : MeĲĎxĂ o‘¿QĘ bČŇ lĘ ob¡Ň ynĂ t¿ĄŇ ysĂ êĘ wČ otŔ UĎ tĚŇ BĘ qyzăĂxĞmĲČ
5 ÉMlĎ C’ : oSĲ pĘŇ nČ dŇ ‘¿ČBĘ Nê¡Ą yĂ Sy’ĂŔ lĎ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ wĘ ro‘ę =dŇ ‘ČBĘ ro‘ă rmĳČ ’Ň IŁ wČ

ìŇ yn¡ĆjĎ =l’Ć âl¿ =M’Ă orĳWĎ BĘ =l’Ć wĘ om¡ YĘ ‘Č=l’Ć ‘g¿ČŇ wĘ ìŔ dĘŇ yĲĎ ’năĎ=xlĲČ SĲĘ
6 : rmĲŁ SĘ oS¿ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ëŇ ’¡Č ìŇ dĳĆŇ yĎbĘŇ oeăhĂ NT¡Ď vĎ hČ =l’Ć hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : OĎ kĲĆŇ rĘbĲĎŇ yĘ
7 PŇ J¿Č mĂ ‘rĎŔ NyxăĂ SĘ BĂ ÉboI’Ă =tŇ ’Ć ëŇ IąČwČ hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ tŇ ’¡Ą mĄ NTĎŔ vĎ hČ É’YĄ IĄwČ
8 bŇ S¿Ą yŁ ’Ch¡ wĘ oBĳ dŇ r¡ĄGĎtĘŇ hĂ lĘ WrĆxĆŔ olă =xuČ IĲĂwČ : odĲŇ qĽdĘŇ qĎ dŇ ‘Č ol¡ gĘŇrČ
9 ëŇ r¿ĄBĎ ìŇ tĳĆŇ UĎ tĚŇ BĘ qyzăĂxĞmĲČ ì¡Ň dĘŇ ‘ĲŁ oêŔ SĘ ’Ă Éol rmĆ ’Ň êąŁ wČ : rpĆŇ ’ĲĄ hĎ =ëŇ otĲŇ BĘ

10 MGăČ yrĂBĄŔ dČŇ êĘ ÉtolbĎŇ eĘ hČ tŇ xąČ ’Č rBĄÂ dČŇ JĘ hĎ ylĆę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ mĲĚ wĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ
tŇ ’Ň zËŁ =lkĎŇ BĘ lBĳĄ qČ nĘ âlă ‘r¡ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ ’ăĄ mĄ É lBĄ qČ nĘ bŇ oFę hČ =tŇ ’Ć

: wytĲĎŇ pĎŇ WĘ BĂ bŇ oI¡’Ă ’T¿Ď xĎ =âlĲ
w‘mVyw
‘"t Nkw wytĎpĎ WĘ BĂ bwy’ ’Tx=’l ’"s v.22 .T"dw ’"d Nkw yrqw bytk ytĂ ’YĎyĎ ’"sb ,yrq ytĂ ’YĎyĎ v.21

.+y +b Nmql Nyy‘ : r"tw
www.bibleist.ru



1178 bwy’ 2:11—3:10

hŇ ’Ď BăĎ hČ Èt’Ň EŁ hČ hŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ăĄ bŇ oIę’Ă y‘ăĄrĄ ű tŇ SĆ Łlă SĘ C‘ÂmĘ SĘ IĂwĲČ 11

rp¡ČŇ oYwĘ yxĂŔ CèhČ dŇ DăČlĘ bĂŇ C ÉynĂ mĎ yêĲĄhČ zpąČŇ ylĂ ’Ĺ omŔ qŁ UĘ mĂ Sy’ăĂ ÉC’bÄŁ IĎwČ ůwylĎ ‘Ď
MhąĆ ynĄy‘ĲĄ=tŇ ’Ć C’Ä WĘ IĂwČ : omĲ xĞ nĲČlĘ C ol¡ =dŇ CnĲ lĎ ’ob¿Ň lĎ wDĎŔ xĘ yČ CdăŇ ‘ĞCĲĎIĂwČ ytĳĂŇ mĎ ‘ĞeĲČhČ 12

olŔ ‘Ă mĘ Sy’ăĂ ÉC‘rĘqĘ IĂwĲČ CJĳ bĘŇ IĂwČ Ml¡Ď oq C’¿ WĘ IĂwČ ChrĚŔ yJĂ hĂ âlă wĘ ÉqoxrĎmĲĄ
tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ZrĆ’ĎŔ lĎ Éoê’Ă CbąŇ SĘ IĲĄwČ : hŇ mĎ yĘmĲĎ èĎ hČ Mh¡Ć ySĄ ’Ň rĲĎ=l‘Č rpËĎŇ ‘Ď Cq¿ rĘzĘIĂwČ 13

ld¿ČŇ gĎŇ=yJĲĂ C’Ŕ rĎ yJăĂ rbĎŔ DĎ ÉwylĎ ’Ą rbąĄŇ DŁ =Ny’ĲĄ wĘ tŇ olĳ ylĄ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ wĘ Mym¡Ă yĎ
: omĲ oy=tŇ ’Ć lQ¡Ą qČ yĘwČ ChyjĂŔ =tŇ ’Ć ÉboI’Ă xtąČŇ jĎ NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ bŇ ’¡Ą JĘ hČ g

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ 2

oBĳ dŇ lĆ CăĎ’Ă Moy¡ dŇ bČŇ ’Ň yăŁ 3

: rbĆŇ gĲĎŇ hŇ rĎhăŁ rmČę ’Ď Ç hŇ lĎ yĘQ¿Č hČ wĘ
ëŇ SĆ x¿Ł yhĂň yĲĘ ’Chę hČ MoI¿hČ 4

l‘ČUĳĎ mĂ HČ olă ’Ĺ ChSăĄ rĘdĘŇ yĂ=l’ĲČ
: hŇ rĲĎhĎ nĘ wylăĎ ‘Ď ‘p¡ČŇ oê=l’Č wĘ
tŇ wĆmĎ lĘ YČ wĘÆ ëŇ SĆ xăŁ ChlĚÃ’Ď gĘŇ yĂ 5

hŇ nĳĎ nĎ‘Ğ wylăĎ ‘Ď=NJĎ SĘ êĲĂ
: MoyĲ yrĄyr¿ĂmĘ JĲĂ ChtĚę ‘ĞbĲČŇ yĘÇ

lpĆŇ ’¿Ł Chň xÀĄ uĎ yĂ È’ChhČ hŇ lĎ yĘQ¿Č hČ 6

hŇ nĳĎSĎ ymăĄ yBĂ DĘxČ yĂÆ=l’Č
: ’bĲŇŁ yĎ=l’Č MyxĂę rĎyĘÇ rj¿Č sĘ mĂ BĘ

dŇ Cmĳ lĘ gČŇ yhăĂ yĘ ’ChhČ Æ hŇ lĎ yĘQăČ hČ hŇ eąĄhĂ 7

: obĲŇ hŇ năĎ nĎrĘ ’b¡ŇŁ êĎ =l’Č
Moyĳ=yrĄrĘ’ĲŁ Chb¿ĚŇ uĘ yĂ 8

: NtĲĎŇ yĎwĘlĂ rr¿Ą‘Ł MydĂę ytĂŇ ‘ĞhĲĎ Ç
oj¿ SĘ nĂň ybÀĄŇ kĘŇ oJĲ ÈCkŇ SĘ xĘ yĆ 9

NyĂ’ĳČwĎ ro’¿ lĘ =wqČ yĘ
: rxČ SĲĎ =yjĄ ‘ČpĘŇ ‘ČBĘ hŇ ’Ćę rĘyĂÇ=l’Č wĘ

ynĳĂTĘ bĂŇ ytăĄŇ lĘ DČ rgČŇsĎ Æ âlă yJąĂ 10

: ynĲĎ y‘ĄmĲĄ lmĎę ‘Ď Ç rê¿ĄsĘ IČwČ
hml
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11 tŇ Cmĳ ’Ď MxĆ răĆmĄ âQă hŇ UĎ ląĎ
: ‘wĲĎgĘŇ’Ć wĘ ytĂŇ ’Ň YăĎ yĎ NTĆ B¡Ć mĂ

12 MyĂJĳĎrĘbĂŇ ynĂ Cmă DĘqĂ ‘Č CDmČ Æ
: qnĲĎ y’Ă yJăĂ MyĂdČę èĎ Ç=hŇ mČ C

13 ToqĳSĘ ’Ć wĘ yêĂ bĘŇ kăČŇ SĎ hŇ êĎ‘Č Æ=yJĲĂ
: ylĲĂ xČ Cnŋ yĎ ű z’ąĎ yêĂ nĘ SČę yĎÇ

14 ZrĆ’ĳĎ yYĄ ‘ĞyăŁ wĘ MykĂŇ lĎ mĘ Æ=M‘Ă
: omlĲĎ tŇ obăŇ rĎxĽ Myn¡ĂBŁ hČ

15 MhĳĆ lĎ bŇ hăĎ zĎ MyrĂWĎ Æ=M‘Ă o’ă
: PŇ sĆ JĲĎ MhăĆ yêĄBĲĎ My’¡Ă lĘ mČ mĘ hĲČ

16 hŇ yĳĆhĘ ’ĲĆ âlă NCmTĎ Æ lpĆŇ năĄkĘŇ o’ť
: ro’Ĳ C’r¿Ď=âl MylĂę lĘ ‘ĲŁ JĘ Ç

17 zgĆŇrĳŁ CldĘŇ xăĎ My‘Ă SĎ rĘÆ MSăĎ
: xČ kĲŇŁ y‘ĄygăĂŇ yĘ CxCnę yĎÇ MS¿Ď wĘ

18 CnnĳĎ’ĞSĲČ MyrăĂysĂ ’Ğ dŇ xČ yČÆ
: WgĲĄŇ nŁ loqă C‘ę mĘ SĲĎ Ç âl¿

19 ’Chĳ MSăĎ lodŇ gĎŇ wĘÆ NTăŁ qĎ
: wynĲĎdŇŁ ’ĞmĲĄ yS¿Ă pĘŇ xĎ dŇ bĆŇ ‘Ćę wĘÇ

20 ro’ĳ lmăĄ ‘ĎlĘ NêăĄ yĂ hŇ UĎ ląĎ
: SpĆŇ nĲĎ yrĄmăĎlĘ MyIĂęxČ wĘÇ

21 CenĳĆy’Ą wĘ tŇ wĆUăĎlČ MyJăĂ xČ mĘ hĲČ
: MynĲĂ omTĘ UČ mĂ ChrĚę jĘ xĘ IČwĲČÇ

22 lygĳĂŇ=ylĄ ’Ĺ Myx¿Ă mĄ vĘ hČ
: rbĆŇ qĲĎ =C’YĘ mĘ yĂ yJăĂ CWyWĂę yĎÇ

23 hŇ rĎêĳĎsĘ nĂ oJă rĘDČ=rSĆ ’Ğ rbĆŇ gĆŇlĘ Æ
: odĲŇ ‘ĞBĲČ HČ olă ’Ĺ ëŇ sĆ I¡ĎwČ

24 ’bĳŇŁ tĎŇ ytăĂŇ xĎ nĘ ’Č ymĂ xĘ lČ Æ ynăĄpĘŇ lĂ =yJĲĂ
: ytĲĎŇ gŇŁ ’ĞSĲČ MyĂUČę kČ Ç Ck¿Ň êĘ IĂwĲČ

25 ynĂ yĳĄtĎŇ ’ĹIĲĆwČ yêĂ dĘŇ xČ jĎ Æ dŇ xČ păČŇ yJąĂ
rV’wwww.bibleist.ru
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: ylĲĂ ’bŇŁ yăĎ yêĂ rĘgęŁ yĎÇ rS¿Ć ’Ğ wĲČ
yêĂ TĘ q¿ČSĎ =âl¡ wĘ ű yêĂ wĘlČÄSĎ âlą 26

: zgĆŇrĲŁ ’bŇŁ I¿ĎwČ yêĂ xĘ nĎę =âlwĲĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ ynĂę mĎ yêĲĄhĲČ zp¿ČŇ ylĂ ’Ĺ N‘Č IČwČÆ d
hŇ ’ĳĆ lĘ êĂ ìŇ ylăĆ ’Ą rbăĎŇ dĎŇ hŇ iĎŋ nĂ hĞ 2

: lkĲĎŇ Cy ymăĂ NyQĂęmĂ BĘ Ç rY¿Ł ‘Ę wČ
MyBĳĂ rČ êĎrĘiăČyĂ hŇ eĄhĂ Æ 3

: qEĲĄxČ êĘ tŇ opăŇ rĎ MyĂd¡ČŇ yĎwĘ
ìŇ yQĳĆmĂ NCmă yqĂ yĘ lSĄ oJ¡ 4

: ZUĲĄ ’Č êĘ tŇ o‘ărĘJŁ MyĂJ¡ČrĘbĂŇ C
’lĆ êĳĄ wČ ìŇ ylăĆ ’Ą ’obăŇ êĎ ű hŇ êĎÄ ‘Č yJąĂ 5

: lhĲĄ BĎ êĂ wČ ìŇ ydĆę ‘Ď Ç ‘G¿ČêĂ
ìŇ tĳĆŇ lĎ sĘ JĂ ìŇ tĘŇ ’Ď rĘyĂÆ âlă hĞ 6

: ìŇ ykĲĆŇ rĎDĘ MtăŇŁ wĘ ìę tĘŇ wĎqĘ êĂ Ç
dŇ bĳĎŇ ’Ď yqăĂnĎ ’Chă ymąĂ ’nĎę =rkĎŇ zĘ 7

: CdŇ xĲĎ kĘŇ nĂ Myr¿ĂSĎ yĘ hŇ pęŁ y’Ą wĘÇ
NwĆ’ĳĎ ySĄ rĘxăŁ ytĂŇ y’Ă rĎÆ rSăĆ ’ĞJĲČ 8

: ChrĲĚYĘ qĘ yĂ lmăĎ ‘Ď y‘¡ĄrĘzŁ wĘ
CdŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ hČ olă ’Ĺ tŇ măČ SĘ eĂ mĂ 9

: ClĲ kĘŇ yĂ ojă ’Č xČ Cr¡mĄ C
lxČ SĳĎ loqă wĘ hŇ yĄrĘ’Č Æ tŇ găČŇ’ĞSĲČ 10

: C‘êĲĎ nĂ MyrăĂypĂŇ kĘŇ ye¡ĄSĂ wĘ
PŇ rĆTĳĎ=ylĂ BĘ mĂ dŇ băĄŇ ’Ł SyĂlČ Æ 11

: CdŇ rĲĎjĎ tĘŇ yĂ ’ybĂę lĎ Ç yn¿ĄbĘŇ C
bŇ eĳĎgĚŇ yĘ rbăĎŇ DĎ ylČ ’Ą wĘÆ 12

: ChĲ nĘ mĆ ZmĆ SăĄ ynĂę zĘ’Ď Ç xu¿ČêĂ wČ
hŇ lĎ yĘlĳĎ tŇ onă yŁ zĘxĆ mĲĄ MyjĂ ‘Ă WĘ BĂ Æ 13

: MySĲĂ nĎ’Ğ=l‘Č hŇ mĎę DĄrĘêČ Ç lp¿ŇŁ nĘ BĂ
dxpwww.bibleist.ru
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14 hŇ dĳĎŇ ‘ĎrĘC ynĂ ’Č rĎqĘ Æ dŇ xČ jăČ
: dŇ yxĲĂ pĘŇ hĂ ytăČŇ omYĘ ‘Č bŇ r¡Ł wĘ

15 PŇŁlĳ xĞ yĲČ ynăČjĎ =l‘Č xČ CrwĘÆ
: yrĲĂWĎ BĘ tŇ r¿Č‘ĞWĲČ rUĄę sČ êĘ Ç

16 Ch’Ąę rĘmČ ryJĂŋ ’Č =âlwĲĘ ű dŇ mąŁ ‘ĞyĲČ
ynĳĎy‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ hŇ nĎ CmêĘ Æ

: ‘mĲĎ SĘ ’Ć loqă wĎ hŇ m¡Ď mĎ DĘ
17 qDĳĎYĘ yĂ hČ olă ’ĹmĲĄ Son’ĹhĲČ Æ

: rbĆŇ GĲĎ=rhČ TĘ yĲĂ ChWĄę ‘Ł mĲĄ Ç=M’Ă
18 NymĳĂ ’Ğ yĲČ âlă wydĎŇ bĎŇ ‘ĞBĲČ Æ NhăĄ

: hŇ lĲĎ hĽêĲĎ MyW¿Ă yĎ wykĎę ’Ď lĘ mČ bĘŇ CÇ
19 rmĆ xęŁ =yêĄbĲĎŇ ynĄŋkĘŇ SĲŁ ű PŇ ’ąČ

MdĳĎŇ osyĘ rp¿ĎŇ ‘ĎBĲĆ =rSĆ ’Ğ
: S‘ĲĎ=ynĄpĘŇ lĂ MC’ę JĘ dČŇ yĘÇ

20 CêJĳČ yĚ bŇ rĆ‘ăĆlĎ rqĆBăŁ mĂ
: CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ xYČ n¿ĆlĎ MyWĂę mĄ Ç yl¿Ă BĘ mĂ

21 MBĳĎ MrăĎtĘŇ yĂ ‘iăČ nĂ =âlĲ hĞ
: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ bĘŇ âlă wĘ CtŇ Cmę yĎÇ

h OĎ ĳĆno‘ SyăĄhĞ ’nĎ Æ=’rĎqĲĘ
: hŇ nĲĆpĘŇ êĂ MySăĂ dŇŁ uĘ mĂ ym¡Ă =l’Ć wĘ

2 W‘ČJĳĎ=gŇrĎhĞ yĲČ lywĂ’ĹlĲĆ Æ=yJĲĂ
: hŇ ’ĲĎ nĘ qĂ tŇ ym¿Ă êĎ hŇ tĆę pŇŁ CÇ

3 SyrĳĂSĘ mČ lywăĂ’Ĺ ytĂŇ y’Ă rĎÆ ynăĂĲ’Ğ
: M’ĲŁ tĘŇ pĂŇ ChwăĄnĎ bŇ ou¡ ’Ć wĲĎ

4 ‘SČ IĳĆmĂ wynăĎbĎŇ Cqă xĞrĘyĂ
: ly~ĲĂ mČ Ny’ăĄwĘ r‘ČèČę bČ Ç C’¿ JĘ DČyĲĂwĘ

5 lkĄę ’Ň yŁ bŇ ‘ąĄrĎÅ ű orÄ yYĂ qĘ rSąĆ ’Ğ
ChxĳĄ uĎ yĂ Mye¿Ă~Ă mĂ =l’ĲĆ wĘ

: MlĲĎ yxĄ MyUăĂ YČ PŇ ’¡Č SĎ wĘ
yk
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NwĆ’ĳĎ rpăĎŇ ‘ĎmĲĄ ’YăĄ yĄ=âlĲ ű yJąĂ 6

: lmĲĎ ‘Ď xm¿Č YĘ yĂ=âlĲ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞmĲĄ CÇ
dŇ QĳĎ Cy lmăĎ ‘ĎlĘ MdĎŇ ’Ď Æ=yJĲĂ 7

: PŇ C‘Ĳ ChyB¿Ă gĘŇ yČ PŇ SĆ rĆę Ç=ynĄbĘŇ C
l’ĳĄ =l’Ć SrăŁ dĘŇ ’Ć ynĂ ’Ğ Æ MlĎę C’ 8

: ytĲĂŇ rĎbĘŇ DĂ MyW¿Ă ’Ď MyhĂę Łl’ĹÇ=l’Ć wĘ
rqĆxĳĄ Ny’ăĄwĘ tŇ oldŇŁ gĘŇ Æ hŇ WăĆ ‘Ł 9

: rjĲĎ sĘ mĂ Ny’¿Ą=dŇ ‘Č tŇ o’ę lĎ pĘŇ nĂ Ç
ZrĆ’ĳĎ ynăĄjĘ =l‘Č rTĎ mĎ Æ NtăĄŇ eŁ hČ 10

: tŇ oYĲ Cx yn¿ĄjĘ =l‘Č MyĂmČ Ç xČ l¿Ą S¿Ł wĘ
MorĳmĎ lĘ MylăĂ pĎŇ SĘ MCWă lĎ 11

: ‘SČ yĲĆ CbŇ gĘŇWăĎ MyrĂę dĘŇ qĲŁ wĘÇ
MymĳĂ Cr‘Ğ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ rpĄŇ mĄ Æ 12

: hŇ IĲĎSĂ Cê MhĆę ydĄŇ yĘÇ hŇ nĎ yW¿Ć ‘ĞtĲČŇ =âlwĲĘ
MmĳĎ rĘ‘ĎBĘ MymăĂ kĎŇ xĞ dŇ kăĄŇ Łl 13

: hŇ rĎhĲĎ mĘ nĂ MylăĂ êĎpĘŇ nĂ tŇ Y¡Č ‘ĞwĲČ
ëŇ SĆ xĳŁ =CSGĘ pČŇ yĘ Mm¿Ď oy 14

: MyĂrĲĎhĽ~ĲĎ bČŇ CS¿ SĘ mČ yĲĘ hŇ lĎ yĘQČę kČŇ wĘÇ
MhĳĆ yjĂ mĂ bŇ rĆxĆ mĄ Æ ‘SČ IăŁ wČ 15

: NoyĲbĘŇ ’Ć qzăĎxĎ dŇ I¡ČmĂ C
hŇ wĳĎqĘ êĂ lDăČlČ yhăĂ êĘ wČ 16

: hĎ yjĲĂ hŇ YĎ pĘŇ qăĎ hŇ tĎŇ lĎę ‘Ł wĘÇ
HČ olĳ ’Ĺ CexăĆ kĂŇ oyĲ Son’ĹÆ yrăĄSĘ ’Č hŇ eąĄhĂ 17

: s’ĲĎ mĘ êĂ =l’Č yDČę SČ Ç rs¿Č CmC
SBĳĎ xĘ yĆwĘ bŇ y’ăĂ kĘŇ yČ ’Chă yJąĂ 18

: hŇ nĎ yjĲĆ rĘêĂ odŇ yĎwĘ ZxČę mĘ yĂÇ
OĎ ĳĆly~Ă yČ tŇ orYĎ Æ SSăĄ BĘ 19

: ‘rĲĎ ìăŇ BĘ ‘G¡Č yĂ=âlĲ ű ‘bČŇ SĆő bĘŇ C
tŇ wĆUĳĎmĂ ìăŇ dĘŇ jĲĎ bŇ ‘ĎrĎBĘ Æ 20
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: bŇ rĆxĲĎ ydĄŇ ymăĂ hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ bĘŇ CÇ
21 ’bĳĄŇ xĎ êĲĄ NoSlĎ Æ ToSă BĘ

: ’obĲŇ yĎ yJăĂ dŇ èęŁ mĂ Ç ’r¿ĎytĂŇ =âlwĲĘ
22 qxĳĎ WĘ êĂ NpăĎŇ kĎŇ lĘ C dŇ SăŁ lĘ

: ’rĲĎyêĂ =l’Č ZrĆ’Ďę hĎ Ç tŇ I¿ČxČ mĲĄ C
23 ìŇ tĳĆŇ yrĂbĘŇ hŇ dăĆŇ vĎ hČ ynăĄbĘŇ ’Č =M‘Ă yJąĂ

: ëŇ lĲĎ =hŇ mĎ lĘ SĘ hĎ hŇ dĆę vĎ hČ Ç tŇ I¿ČxČ wĘ
24 ìŇ ĳĆlhĽ’ĲĎ Molă SĎ =yJĲĂ êĎ‘Ę dČŇ yĲĎwĘÆ

: ’TĲĎ xĹtĲĆŇ âlă wĘ ìŇ wĘnĲĎ Ç ê¿Ď dĘŇ qČ pĲĎŇ C
25 ìŇ ‘ĳĆrĘzČ bŇ răČ=yJĂ êĎ‘Ę dČŇ yĎwĲĘÆ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ WĆ ‘ăĄJĘ ìŇ y’Ćę YĎ ’ĹYĲĆ wĘÇ
26 rbĆŇ qĳĎ=ylĄ ’Ĺ xlČ kăĆŇ bĘŇ ’obăŇ êĎ

: oêĲ ‘Ă BĘ SydăĂŇ GĎ tŇ ol¡ ‘ĞJĲČ
27 ’yhĳĂ =NJĲĆ hĎ Cn¿rĘqČ xĞ tŇ ’Ň zŁ Æ=hŇ eĄhĂ sŘ2

: ëŇ lĲĎ =‘dĲČŇ hŇ ê¿Ď’Č wĘ hŇ eĎ‘Ćę mĎ SĘ Ç

w : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 yWĳĂ ‘Ę JČ lqăĄèĎ yĂ loqă SĎ Clę

: dŇ xČ yĲĎ=C’WĘ yĂ MyĂn¿ČzĘ’Ň mĲŁ BĲĘ ytĂę IĎřhČ wĘÇ
3 dŇ BĳĎ kĘŇ yĂ MyUăĂ yČ loxă mĄ hŇ êĎę ‘Č=yJĲĂ

: C‘lĲĎ yr¿ČbĎŇ DĘ NJĄę Ç=l‘Č
4 ydĂę UĎ ‘Ă yDČÃ SČ y~ÀĄxĂ yJąĂ

yxĳĂ Cr hŇ tăĎŇ SŁ MtĎŇ mĎ xĞ Æ rSăĆ ’Ğ
: ynĂ CkĲŇ rĘ‘Č yĲČ HČ olă ’Ĺ yt¡ĄŇ C‘BĂ

5 ’SĆ dĳĆŇ =ylĄ ‘Ğ ’rĆj¿Ć=qhČ nĘ yĲĂhĞ
: olĲ ylĂ BĘ =l‘Č roèę Ç=hŇ ‘ĆgĘŇ yĂ M’¿Ă

6 xlČ mĳĆ =ylĂ BĘ mĂ lpĄŇ êĎ Æ lkăĄŇ ’Ď yĲĄhĞ
: tŇ CmĲ QĎ xČ ryrăĂBĘ M‘ČTČę Ç=SyĆ=M’Ă

hn’m
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ySĳĂ pĘŇ nČ ‘Č oGă nĘ lĂ hŇ năĎ’ĞmĲĄ 7

: ymĲĂ xĘ lČ yw¿ĄdĘŇ JĂ hŇ UĎ hĄę Ç
ytĳĂŇ lĎ ’ĹSĲĆ ’obăŇ êĎ NêĄ yĂÆ=ymĲĂ 8

: HČ olĲ ’Ĺ Nê¿Ą yĂ ytĂę wĎqĘ tĂŇ wĘÇ
ynĂ ’ĳĄ JĘ dČŇ ywĲĂ HČ ol’ĹÆ l’ăĄ yŁ wĘ 9

: ynĂ ‘ĲĄ~Ę bČŇ ywĲĂ odę yĎÇ rê¿Ą yČ
ytĂę mĎ xąĎ nĆÅ ű dŇ o‘Ä yhĂ tĘŇ C¿ 10

lomĳ xĘ yČ âlă hŇ lĎ yxĂ bĘŇ Æ hŇ dăĎŇ QĘ sČ ’Ğ wĲČ
: SodĲŇ qĎ yr¿ĄmĘ ’Ă yêĂ dĘŇ xČę kĂ Ç âl¿ =yJĲĂ

lxĳĄ yČ’Ğ=ykĲĂŇ yx¿Ă JŁ =hŇ mČ 11

: ySĲĂ pĘŇ nČ ëŇ yr¿Ă’Ğ’ĲČ =yJĂ y~Ăę uĂ Ç=hŇ mČ C
yxĳĂ JŁ MynăĂbĎŇ ’Ğ xČ JăŁ =M’Ă 12

: SCxĲ nĎ yr¿ĂWĎ BĘ =M’ĲĂ
ybĳĂŇ ytăĂŇ rĎzĘ‘Ć Ny’ăĄ M’Ăŋ hČ 13

: yeĂ UĲĆ mĂ hŇ x¿Ď DĘnĂ hŇ IĎęSĂ tĚŇ wĘÇ
dŇ sĆ xĳĎ Ch‘ăĄrĄmĲĄ sUăĎ lČ 14

: bŇ ozĲ‘ĞyĲČ yDăČSČ tŇ ’¡Č rĘyĂwĘ
lxČ nĳĎ=omkĘŇ CdăŇ gĘŇBĲĎ yxČ ’Č Æ 15

: CrbĲŇŁ ‘ĞyĲČ MylăĂ xĎ nĘ qyp¡ĂŇ ’ĞJĲČ
xrČqĳĎ=yeĂ mĂ Myr¿ĂdĘŇ uŁ hČ 16

: gŇlĆ SĲĎ =MQĆ ‘ČtĘŇ yĂ omylĄę ‘Ď Ç
CtŇ mĳĎ YĘ nĂ CbăŇ rĘzŁ yĘ tŇ ‘ĄBĘ Æ 17

: MmĲĎ oqUĘ mĂ Ck¿Ň ‘ĞdĘŇ nĂ oUę xĚBĘ Ç
MJĳĎ rĘDČ tŇ oxă rĘ’Ď CtŇ pĘŇ QăĎ yĂÆ 18

: CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ wĘ ChêăŁ bČŇ Cl¡ ‘ĞyĲČ
’mĳĎ êĄ tŇ oxă rĘ’Ď CTyBĂ hĂ Æ 19

: omlĲĎ =CCqĂ ’bĎę SĘ Ç tŇ k¿ŇŁ ylĂ hĞ
xTĳĎ bĎŇ =yJĲĂ CSB¿Ł 20

: CrjĲĎ xĘ IĆwČ hĎ ydĆę ‘Ď Ç C’B¿Ď
ht‘=ykwww.bibleist.ru
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21 olĳř MtĆŇ yyăĂhĹ hŇ êĎ‘Č Æ=yJĲĂ
: C’rĲĎyêĂ wČ tŇ tČę xĞ Ç C’¿ rĘêĲĂ

22 ylĳĂ CbŇ hăĎ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=ykĂŇ ĲhĞ
: ydĲĂŇ ‘ĞbĲČŇ Cd¿Ň xĞSĲĂ MkĆę xĞJĲŁ mĂ CÇ

23 rYĳĎ=dŇ IČmĂ ynĂ CT¿ QĘ mČ C
: ynĂ CDpĘŇ êĂ MyYăĂ yrĂ‘ĲĎ dŇ I¡ČmĂ C

24 SyrĳĂxĞ’ĲČ ynăĂ’Ğ wĲČ ynĂ CrohÆ
: ylĲĂ Cnyb¿ĂŇ hĎ ytĂŇ ygĂęèĎ Ç=hŇ mČ C

25 rSĆ yĳŁ =yrĄmĘ ’Ă CY¿ rĘmĘ eĂ =hŇ mČ
: MJĲĆ mĂ xČ kăĄŇ oh xČ yk¡ĂŇ oI=hŇ mČ C

26 CbŇ SĳŁ xĘ êČ MyQăĂ mĂ xkăČŇ ohlĘ hČ
: S’ĲĎ nŁ yr¿ĄmĘ ’Ă xČ Crę lĘ CÇ

27 ClyjĳĂêČ Mot¿Ň yĎ=l‘Č=PŇ ’Č
: MkĲĆŇ ‘ĞyrĲĄ=l‘Č Crę kĘŇ tĂŇ wĘÇ

28 ybĳĂŇ =CnpĘŇ Cly’ăĂ oh hŇ êĎ‘Č wĘÆ
: bŇ EĲĄkČŇ ’Ğ=M’Ă MkĆę ynĄjĘ Ç=l‘Č wĘ

29 hŇ lĳĎ wĘ‘Č yhăĂ êĘ =l’Č ’nĎ Æ=CbŇ SĲĚ
: HbĲĎŇ =yqĂ dĘŇ YĂ dŇ o‘Ç ybř V¿ w

30 hŇ lĳĎ wĘ‘Č yn¿ĂoSlĘ BĂ =SyĄhĞ
: tŇ oCĲhČ Nyb¿ĂŇ yĎ=âlĲ yJĂę xĂ Ç=M’Ă

z ZrĆ’ĳĎ=l‘ř Sonă’ĹlĲĆ ’băĎŇ YĎ =âlĲ hĞ
: wymĲĎř yĎ rykăĂŇ WĎ ym¡Ą ykĂŇ wĘ

2 lYĳĄ =PŇ ’Č SĘ yĲĂ dŇ bĆŇ ‘¿ĆJĘ
: olĲ ‘ĽpĲĎŇ hŇ C¿ĆqČ yĘ rykĂę WĎ kĘŇ CÇ

3 ’wĘSĳĎ =yxĄ rĘyČ ylĂ Æ yêĂ lĘ xăČ nĘ hĎ NJąĄ
: ylĲĂ =CemĂ lmĎę ‘Ď Ç tŇ ol¿ ylĄ wĘ

ytbkV=M’
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bŇ rĆ‘ĳĎ=dŇ DČmĂ C MCq’Ď Æ ytăČŇ mĎ yêĂ rĘmČę ’ĲĎ wĘ yêĂ bĘŇ kČę SĎ =M’Ă 4

: PŇ SĆ nĲĎ=ydĄŇ ‘Ğ MydăĂŇ dĚŇ nĘ yêĂ ‘Ę b¡ČŇ WĲĎ wĘ
rpĳĎŇ ‘Ď SygĂŇ wĘ hŇ UĎ rĂÆ yrăĂWĎ BĘ SbąČŇ lĎÅ 5

: s’ĲĄ UĎ IĂwČ ‘gČę rĎÇ yr¿Ăo‘
gŇrĆ’ĳĎ=yeĂ mĂ CQqČ Æ ymăČ yĎ 6

: hŇ wĲĎqĘ êĂ spĆŇ ’ăĆ BĘ ClękĘŇ IĂwČÇ
yIĳĎxČ xČ Cră=yJĂ rkŇŁ zĘ Æ 7

: bŇ oTĲ tŇ o’¿ rĘlĂ ynĂę y‘ĄÇ bŇ CS¿ tĎŇ =âlĲ
y’Ă rĳŁ Ny‘ăĄ ynĂ rĄCStĘŇ Æ=âlĲ 8

: yeĂ nĲĆ y’Ą wĘ yBăĂ ìŇ yn¡Ćy‘Ą
ëŇ ĳČlIĄwČ NnĎ‘Ď Æ hŇ lăĎ JĎ 9

: hŇ lĆ ‘ĞyĲČ âlă lo’ę SĘ Ç dŇ r¿Ąoy NJ¿Ą
otĳŇ ybĄŇ lĘ dŇ o‘ă bŇ CSă yĎ=âlĲ 10

: omĲ qŁ mĘ dŇ o‘ă Cer¡ĆyJĂ yČ=âlwĘ
yj¿Ă ëŇ WĎň xĹ’ĲĆ âlą ÈynĂ ’Ğ=MGČ 11

yxĳĂ Cr rYăČ BĘ hŇ rĎBĘ dČŇ Č’ĲĘ Æ
: ySĲĂ pĘŇ nČ rmăČ BĘ hŇ xĎ yWĂę ’Ď Ç

NyeĳĂêČ =M’Ă ynĂ ’Ď Æ=MyĎhĲĞ 12

: rmĲĎ SĘ mĂ ylăČ ‘Ď MyW¡Ă tĎŇ =yJĲĂ
yWĳĂ rĘ‘Č ynĂ măĄ xĞ nĲČêĘ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=yJĲĂ 13

: ybĲĂŇ JĎ SĘ mĂ yxĂę yWĂ bĘŇ Ç ’v¿Ď yĂ
tŇ omĳŁlxĞbĲČŇ ynĂ ê¿ČêČxĂ wĘ 14

: yeĂ tĲČŇ ‘ĞbĲČŇ êĘ tŇ on¿ yŁ zĘxĆ mĄ CĲ
ySĳĂ pĘŇ nČ qnăĎxĞmĲČ rxăČ bĘŇ êĂ wČ 15

: ytĲĎŇ omYĘ ‘ČmĲĄ tŇ wĆmĎę Ç
hŇ yĳĆxĘ ’ĲĆ MlăĎ ‘Ł lĘ =âlĲ yêĂ sĘ ’Č mĎ Æ 16

: ymĲĎ yĎ lbĆŇ h¿Ć =yJĂ yeĂ UĆę mĂ Ç ld¿ČŇ xĞ
CelĳĆ DĘgČŇtĘŇ yJăĂ Son’ĹÆ=hŇ mĲĎ 17

: ìŇ BĲĆ lĂ wylăĎ ’Ą tŇ yS¡Ă tĎŇ =ykĲĂŇ wĘ
wndqptw

www.bibleist.ru



7:18—8:8 bwy’ 1187

18 MyrĳĂqĎ bĘŇ lĂ Ced¿ĆŇ qĘ pĘŇ êĂ wČ
: CenĲĆxĎ bĘŇ êĂ My‘Ăę gĎŇrĘlĂ Ç

19 yeĂ UĳĆ mĂ hŇ ‘ăĆSĘ tĂŇ =âlĲ hŇ UĎ JČ Æ
: yuĲĂ rĚ y‘¿ĂlĘ BĂ =dŇ ‘Č ynĂ jĄę rĘtČ Ç=âlĲ

20 Md¿ĎŇ ’Ďň hĎ rYÀĄnŁ ÈëlĎ ű l‘ČÄ pĘŇ ’Ć hŇ mąĎ ytĂŇ ’Ň TĎÃ xĎ
ëŇ ĳĎl ‘GăĎpĘŇ mĂ lĘ ynĂ êăČmĘ WČ hŇ mĎ ląĎ

: ’vĲĎ mČ lĘ ylăČř ‘Ď hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ wĎ
21 Èy‘Ă SĘ pĂŇ ’văĎ tĂŇ =âlĲ ű hŇ mąĆ C

yn¿ĂwňŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć rybÀĂŇ ‘ĞtĲČŇ wĘĲ
bŇ JĳĎ SĘ ’Ć rpăĎŇ ‘ĎlĲĆ hŇ êĎ‘Č Æ=yJĲĂ

: yeĂ nĲĆ y’Ą wĘ ynĂ êăČrĘxĞS¡Ă wĘ

x : rmĲČ ’Ň yŁ wČ yxĂę CèhČ dŇ D¿ČlĘ BĂ N‘Č IČwČÆ
2 hŇ QĆ ’ĳĄ =lQĆ mČ êĘ N’¿Ď =dŇ ‘Č

: ìŇ ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă ryBĂ JČ Ç xČ Cr¿wĘ
3 TjĳĎ SĘ mĂ tŇ CăĄ‘Č yĘ l’Ą hČ Æ

: qdĆŇ YĲĆ =tŇ CĲĄ‘Č yĘ yDČę SČ Ç=M’Ă wĘ
4 olĳ =C’TĘ xĲĎ ìŇ yn¿ĆBĎ =M’Ă

: M‘ĲĎSĘ jĂ =dŇ yČBĘ MxĄę QĘ SČ yĘwĲČÇ
5 l’ĳĄ =l’Ć rxăĄ SČ êĘ hŇ êĎ’Č Æ=M’Ă

: NeĲĎxČ tĘŇ êĂ yDČę SČ Ç=l’Ć wĘ
6 hŇ êĎ’¿Ď rSĎę yĎwĘ ëŇ z¿Č=M’Ă

ìŇ ylĳĆ‘Ď ry‘ăĂyĎ hŇ êĎ‘Č Æ=yJĂ
: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ tŇ wăČnĘ MQČęSĂ wĘÇ

7 r‘ĳĎYĘ mĂ ìăŇ tĘŇ ySĲĂ ’Ň rĄ hŇ yăĎhĎ wĘ
: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ G¿ĆWĘ yĂ ìę tĘŇ yrĲĂxĞ’ĲČ wĘÇ

8 NoSĳ yrĂ rdăŇŁ lĘ ’nĎ Æ=l’Č SĘ =yJĲĂ
: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ rqĆxăĄ lĘ NnĄę okŇ wĘÇ

lwmt=yk
.ìylĆ‘Ď ’Ymn ‘"tb ,bwtkh hnykV ’l’ ìylĆ‘Ď yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.20
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‘dĳĎŇ nĄ âlă wĘ CnxĘ nČ’Ğ Æ lomă tĘŇ =yJĲĂ 9

: ZrĆ’ĲĎ =ylĄ ‘Ğ CnymăĄ yĎ lY¡Ą yJąĂ
ëŇ ĳĎl CrmĘ ’Ň yăŁ ìŇ CroyÆ MhăĄ =âlhĞ 10

: MyQĲĂ mĂ C’Y¿Ă oy MBĎę QĂ mĂ CÇ
hŇ ~ĳĎ bĂŇ âlă BĘ ’mĆ GŁ Æ=hŇ ’Ć gĘŇ yĲĂhĞ 11

: MyĂmĲĎ =ylĂ bĘŇ Cx’¿Ď =hŇ GĆWĘ yĂ
PŇ TĳĄ uĎ yĂ âlă oB’Ă bĘŇ Æ CedăĆŇ ‘Ł 12

: SbĲĎŇ yyĂ ryYăĂ xĎ =lkĎŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ
l’ĳĄ yxĄ kĘŇ SăŁ =lJĎ tŇ oxrĘ’Ď Æ NJĄę 13

: dŇ bĲĄŇ ’Ň êŁ PŇ năĄxĎ tŇ w¡ČqĘ tĂŇ wĘ
olĳ sĘ JĂ Toq¿ yĎ=rSĆ ’Ğ 14

: oxĲ TČ bĘŇ mĂ SybĂę JĎ ‘Č Ç tŇ yb¿ĄŇ C
dŇ mĳŁ ‘ĞyĲČ âlă wĘ otŇ yBĄ Æ=l‘Č N‘ăĄèĎ yĂ 15

: MCqĲ yĎ âlă wĘ oBę Ç qyz¿ĂxĞ yĲČ
SmĆ SĳĎ =ynĄpĘŇ lĂ ’Ch¡ bŇ TăŁ rĎ 16

: ’YĲĄtĄŇ oê¿qĘ nČ yĲŁ otę eĎGČ Ç l‘¿ČwĘ
CkŇ BĳĎ sĚ yĘ wySăĎ rĎSĲĎ lGČ Æ=l‘Č 17

: hŇ zĲĆxĹyĲĆ MynăĂbĎŇ ’Ğ tŇ yB¡Ą
omĳ oqUĘ mĂ Ce‘¿ĆQĘ bČŇ yĘ=M’Ă 18

: ìŇ ytĲĂŇ y’Ă rĘ âlă oBę Ç SxĆ k¿ĂŇ wĘ
oJĳ rĘDČ WoWă mĘ ’ChÆ=NhĆ 19

: CxmĲĎ YĘ yĂ rx¿Ą ’Č rpĎę ‘ĎmĲĄ CÇ
MêĳĎ =s’Č mĘ yĲĂ âlă l’Ą Æ=NhĆ 20

: My‘ĲĂrĄmĘ =dŇ yČBĘ qyzĂęxĞ yĲČÇ âl¿ wĘ
ìŇ yjĳĂ qoxă WĘ hŇ QăĄ mČ yĘ=dŇ ‘Č 21

: hŇ ‘ĲĎCrtĘŇ ìŇ yt¿ĆŇ pĎŇ WĘ C
tŇ SĆ bĳŇŁ =CSBĘ lĘ yĂ ìŇ y’¿ĆnĘŁWĲ 22

: CenĲĆ y’Ą My‘ăĂSĎ rĘ lhĆ ’¡Ł wĘ

N‘yw
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T : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 NkĳĄŇ =ykĂŇ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ MnĎmĘ ’Ď Æ

: l’ĲĄ =M‘Ă Sonă’Ĺ qD¡ČYĘ IĂ=hŇ mČ C
3 oUĳ ‘Ă bŇ yrăĂlĎ ZjŁ xĘ yČÆ=M’Ă

: PŇ lĆ ’ĲĎ =yeĂ mĂ tŇ x¿Č ’Č CenĆę ‘ĞyĲČÇ âl¿
4 xČ JĳŁ ZyUăĂ ’Č wĘ bŇ bĎŇ lĄ Æ MkăČŇ xĞ

: MlĲĎ SĘ IĂwČ wylĎę ’Ą Ç hŇ S¿Ď qĘ hĂ =ymĲĂ
5 C‘dĳĎŇ yĎ âlă wĘ MyrĂhĎ Æ qyêăĂ ‘Ę UČ hČ

: ojĲ ’Č BĘ MkăĎŇ pĎŇ hĞ rS¡Ć ’Ğ
6 HmĳĎ oqUĘ mĂ ZrĆ’Ć Æ zyGăĂrĘUČ hČ

: NCYĲ QĎ pČŇ tĘŇ yĂ hĎ ydĆę CU‘Č wĘÇ
7 xrĳĎzĘyĂ âlă wĘ srĆxĆ lČ Æ rmăĄ ’Ł hĲĎ

: MêĲŁ xĘ yČ MybăĂŇ kĎŇ oJĲ dŇ ‘¡ČbĘŇ C
8 oDĳbČŇ lĘ MyĂmăČSĎ hŇ TăĆ nŁ

: MyĲĎ ytĄŇ mĽB¿Ď =l‘Č ëŇ rĄę odŇ wĘÇ
9 lys¿Ă JĘ S‘Ď Æ=hŇ WĆ ‘ĲŁ

: NmĲĎ tĄŇ yr¿ĄdĘŇ xČ wĘ hŇ mĎę ykĂŇ wĘ
10 rqĆxĳĄ Ny’ăĄ=dŇ ‘Č tŇ oldŇŁ gĘŇ Æ hŇ WăĆ ‘Ł

: rjĲĎ sĘ mĂ Ny’¿Ą=dŇ ‘Č tŇ o’ę lĎ pĘŇ nĂ wĘ
11 hŇ ’ĳĆ rĘ’Ć âlă wĘ ylČ ‘Ď Æ rbăŇŁ ‘ĞyĲČ NhąĄ

: olĲ Nyb¿ĂŇ ’Ď =âlwĲĘ PŇ ŁlęxĞ yĲČwĘÇ
12 CebĳĆŇ ySĂ yĘ ymăĂ PŇ êŁ xĘ yČÆ NhăĄ

: hŇ WĲĆ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ wylĎę ’Ą Ç rm¿Č ’Ň yŁ =ymĲĂ
13 ojĳ ’Č bŇ ySăĂ yĎ=âlĲ HČ ol’ĹÆ

: bŇ hČ rĲĎ yrĄzĘ‘ăŁ Cxę xĞSĲĎ Ç otŇ xČ êČ
14 CenĳĆ‘Ĺ’ĲĆ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ =yJĂ PŇ ’Č Æ

: oUĲ ‘Ă yrăČbĎŇ dĘŇ hŇ r¡ĎxĞbĘŇ ’Ć
15 hŇ nĳĆ‘Ĺ’ĲĆ âlă yêĂ qĘ dČŇ YĎ Æ=M’Ă rSăĆ ’Ğ

: NeĲĎxČ tĘŇ ’Ć yTĂę pĘŇ SĲŁ mĘ lĂ Ç
yt’rq=M’www.bibleist.ru
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ynĂ nĳĄ‘ĞIĲČwĲČ ytĂŇ ’Ň r¿ĎqĎ =M’Ă 16

: ylĲĂ oq Nyz¿Ă’Ğ yĲČ=yJĂ NymĂę ’Ğ’ĲČ Ç=âlĲ
ynĂ pĳĄŇ CSyĘ hŇ r¿Ď‘ĎWĘ BĂ =rSĆ ’Ğ 17

: MeĲĎxĂ y‘ăČYĎ pĘŇ hŇ B¡Ď rĘhĂ wĘ
yxĳĂ Cr bŇ SăĄ hĎ ynĂ nĄêĘ yĂÆ=âlĲ 18

: MyrĲĂrŁ UĘ mČ ynĂ ‘Čę BĂ WĘ yČÇ yJ¿Ă
hŇ eĳĄhĂ ZyUăĂ ’Č xČ kăŇŁ lĘ =M’Ă 19

: ynĂ dĲĄŇ y‘Ă oyĲ ymăĂ TjĎę SĘ mĂ lĘ Ç=M’Ă wĘ
ynĂ ‘ĳĄySĂ rĘyČ yjăĂ qDĎYĘ ’Ć Æ=M’Ă 20

: ynĂ SĲĄ qĘ ‘Ę IČwĲČ ynĂ ’Ďę Ç=MêĲĎ
: yIĲĎxČ s’¿Č mĘ ’Ć ySĂę pĘŇ nČ ‘d¿ČŇ ’Ą =âlĲ ynĂ ’Ď Æ=MêĲĎ 21

yêĂ rĘmĳČ’Ď NJ¿Ą =l‘Č ’yh¿Ă tŇ xČę ’Č 22

: hŇ QĲĆ kČŇ mĘ ’Chă ‘SĎę rĎwĘÇ Mê¿Ď
M’ĳŁ tĘŇ jĂ tŇ ymăĂ yĎ ToSÆ=M’Ă 23

: gŇ‘ĲĎlĘ yĂ MIăĂqĂ nĘ tŇ i¡Č mČ lĘ
‘SĎę rĎ=dŇ yČbĲĘŇ hŇ nĎŋêĘ nĂ ű ZrĆ’ąĆ 24

hŇ iĳĆ kČŇ yĘ hĎ yT¿Ć pĘŇ SĲŁ =ynĲĄjĘ
: ’ChĲ =ymĂ ’opăŇ ’Ą âl¡ =M’Ă

ZrĳĎ=yeĂ mĂ CQqČ Æ ymăČ yĎwĘ 25

: hŇ bĲĎŇ oT C’¿ rĎ=âlĲ Cxę rĘBĲĎ Ç
hŇ bĳĆŇ ’Ą tŇ oIănĂ ’Ľ=M‘Ă CpŇ lĘ xĲĎ Æ 26

: lkĆŇ ’ĲŁ =ylĄ ‘Ğ WCT¿ yĎ rSĆ nĆę JĘ Ç
yxĳĂ yWĂ hŇ xăĎ JĘ SĘ ’Ć yrĂmĘ ’Ď Æ=M’Ă 27

: hŇ gĎŇ ylĲĂ bĘŇ ’Č wĘ ynăČpĎŇ hŇ b¡ĎŇ zĘ‘Ć’ĲĆ
ytĳĎŇ bŇŁ ~Ę ‘Č=lkĎŇ yêĂ rĘg¿ŇŁ yĎ 28

: ynĂ uĲĄnČtĘŇ âl¿ =yJĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎÇ
‘SĳĎ rĘ’Ć yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ 29

: ‘gĲĎŇ y’Ă lbĆŇ hăĆ hŇ EĆęÇ=hŇ UĎ lĲĎ
gŇlĆ SĳĎ =wmř b yêĂ YĘ x¿Č rĎtĘŇ hĂ =M’Ă 30
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: yjĲĎ JČ rbăŇŁ BĘ ytĂŇ oJę zĂhĞ wĲČÇ
31 ynĂ lĳĄBĘ TĘ êĂ tŇ xČ èăČ BČ z’Ď Æ

: ytĲĎŇ omlĘ WČ ynĂ Cbę ‘ĞtĲĂŇ wĘÇ
32 CenĳĆ‘Ĺ’ĲĆ ynĂ măŁ JĎ Sy’ăĂ =âl=yJĲĂ

: TjĲĎ SĘ UĂ BČ wDĎę xĘ yČÇ ’ob¿Ň nĎ
33 xČ ykĳĂŇ om CnynăĄyBĄ =SyĄ âlă

: CnynĲĄSĘ =l‘Č odăŇ yĎ tŇ S¡Ą yĎ
34 oTĳř bĘŇ SĂ ylăČ ‘ĎmĲĄ rsăĄ yĎ

: yeĂ tĲČŇ ‘ĞbĲČŇ êĘ =l’ĲČ otę mĎ ’ĲĄ wĘÇ
35 Ce’ĳĆ rĎy’ĲĂ âlă wĘ hŇ rĎBĘ dČŇ ’ĲČ Æ

: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă ykĂę nŁ ’ĲĎ Ç Nk¿ĄŇ =âl=yJĲĂ
y yI¿ĎxČň BĘ ySĂę pĘŇ nČ hŇ T¿Ď qĘ nĲĎ

yxĳĂ yWĂ ylăČ ‘Ď hŇ băĎŇ zĘ‘Ć’ĲĆ
: ySĲĂ pĘŇ nČ rmăČ BĘ hę rĎBĘ dČŇ ’Ğ Ç

2 ynĂ ‘ĳĄySĂ rĘêČ =l’Č HČ ol’ĹÆ=l’Ć rmăČ ’Ł
: ynĂ bĲĄŇ yrĂêĘ =hŇ mČ l‘ăČ ynĂ ‘Ąę ydĂŇ ohĲ Ç

3 qSęŁ ‘ĞtĲČŇ =yJĂ ű ìÄ lĘ bŇ oTą hĞ
ìŇ yjĳĆJČ ‘Č ygăĂŇ yĘ s’Č mĘ tĂŇ Æ=yJĲĂ

: êĎ‘Ę pĲĎŇ oh My‘ăĂSĎ rĘ tŇ Y¡Č ‘Ğ=l‘Č wĘ
4 ëŇ ĳĎl rWăĎ bĎŇ ynăĄy‘ĄhĲČ

: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ Sonă’Ĺ tŇ o’¡ rĘJĂ =M’Ă
5 ìŇ ymĳĆyĎ Sonă’Ĺ ymăĄ ykĂŇ hĞ

: rbĆŇ gĲĎŇ ymĄ yJăĂ ìŇ ytĆę onSĘ Ç=M’Ă
6 ynĳĂwŁ ‘ĞlĲČ Su¿ĄbČŇ tĘŇ =yJĲĂ

: SorĲdĘŇ tĂŇ yt¿ĂŇ ’Ň FĎ xČ lĘ CÆ
7 ‘SĳĎ rĘ’Ć âlă =yJĂ ìŇ êĘ ‘Ę DČÆ=l‘ĲČ

: ly~ĲĂ mČ ìăŇ dĘŇ IĎmĂ Ny’¡ĄwĘ
8 ynĂ CWĳ ‘ĞIĲČwĲČ ynĂ CbŇ ~Ę ‘Ă Æ ìŇ ydăĆŇ yĎ

dxy
.ytbr +T v.34 .r"tw s"t ,+rt ,T"d ,’"d Nkw yrqw bytk ymĄBĘ ’"sb ,yrq =ymĄBĘ ,bytk =omBĘ v.30 .T
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: ynĂ ‘ĲĄQĘ bČŇ êĘ wĲČ bŇ ybĂę sĎ Ç dŇ xČ y¿Č
ynĂ tĳĎŇ yWĂ ‘Ğ rmĆ xăŁ kČŇ =yJĲĂ ’nĎ Æ=rkĎŇ zĘ 9

: ynĂ bĲĄŇ ySĂ êĘ rp¿ĎŇ ‘Ď=l’Ć wĲĘ
ynĂ kĳĄŇ yêĂ êČ bŇ lĎ xĎ kĲĆŇ Æ âlă hĞ 10

: ynĂ ’ĲĄ yjĂ qĘ êČ hŇ eĎębĂŇ GĘ kČŇ wĘÇ
ynĂ SĳĄ yBĂ lĘ êČ rWĎ bĎŇ CÆ ro‘ă 11

: ynĂ kĲĄŇ kĘŇ sŁ êĘ MydĂę ygĂŇ wĘÇ tŇ om¿ YĎ ‘ĞbĲČŇ CĲ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă tĎŇ yWăĂ ‘Ď dŇ sĆ xĆ wĎÆ MyIăĂxČ 12

: yxĲĂ Cr hŇ r¿ĎmĘ SĲĎ ìę tĘŇ DĲĎqĚpĘŇ CÇ
ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ bĂŇ êĎ nĘ păČŇ YĎ hŇ QĆ ’Ą wĘÆ 13

: ëŇ UĲĎ ‘Ă tŇ ’Ň z¿Ł =yJĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎÇ
ynĂ êĳĎrĘmČ SĘ C ytĂŇ ’Ň T¿Ď xĎ =M’Ă 14

: ynĂ uĲĄnČtĘŇ âlă ynĂę wŁ ‘ĞmĲĄ CÇ
ylĂę ylČŋlĘ ’Č yêĂ ‘Ę SČÃ rĎ=M’Ă 15

ySĳĂ ’Ň rŁ ’văĎ ’Ć =âlĲ yêĂ qĘ dČŇ YĲĎ wĘÆ
: yyĲĂnĘ ‘Ď hŇ ’¿Ą rĘC NolęqĎ Ç ‘b¿ČŇ WĘ

ynĂ dĳĄŇ CYêĘ lxČ èăČ JČ hŇ ’Ć gĘŇ yĂwĘÆ 16

: ybĲĂŇ =’QĎ jČ tĘŇ êĂ bŇ SęŁ tĎŇ wĘÇ
yDĂę gĘŇ nĆ ű ìydĆÄ ‘Ą SDĄŋ xČ êĘ 17

ydĳĂŇ UĎ ‘Ă ìŇ WĘ ‘ČJĲČ Æ bŇ rĆtăĆŇ wĘ
: yUĲĂ ‘Ă ’băĎŇ YĎ wĘ tŇ op¡Ň ylĂ xĞ

ynĂ tĳĎŇ ’Ň YĄhĲŁ MxĆ rĆmĄ Æ hŇ UĎ lăĎ wĘ 18

: ynĂ ’ĲĄ rĘtĂŇ =âlĲ NyĂ‘ăČwĘ ‘wČęgĘŇ’Ć Ç
hŇ yĳĆhĘ ’ĲĆ ytĂŇ yyăĂhĎ =âlĲ rSăĆ ’ĞJĲČ 19

: lbĲĎŇ C’ rbĆŇ u¿ĆlČ NTĆ BĆę mĂ Ç
ldĳxy ymăČ yĎ T‘ăČmĘ =âlhĞ 20

: T‘ĲĎUĘ hŇ gĎŇ yl¿Ă bĘŇ ’Č wĘ yeĂ UĆę mĂ Ç tŇ ySĂ yĎ
bŇ CSĳ ’Ď âlă wĘ ëŇ lĄ ’Ą Æ MrĆTăĆBĘ 21

: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ wĘ ëŇ SĆ xăŁ ZrĆ’¡Ć=l’Ć
Zr’www.bibleist.ru
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22 lpĆŇ ’ęŁ om¿ JĘ ű hŇ tĎŇ pĎÄ y‘Ą ZrĆ’ąĆ
MyrĂę dĎŇ sĘ âl¿ wĘ tŇ wĆmĎ lĘ YČ Æ

: lpĆŇ ’ĲŁ =omJĘ ‘pČŇ ê¿Ł wČ

’y : rmĲČ ’Ň IŁ wČ ytĂę mĎ ‘ĞeĲČhĲČ rp¿ČŇ YŁ N‘Č IČwČÆ
2 hŇ nĳĆ‘Ď yĲĄ âlă MyrĂbĎŇ DĘÆ bŇ răŁ hĞ

: qDĲĎYĘ yĂ MyĂtăČŇ pĎŇ WĘ Sy’¡Ă =M’Ă wĘ
3 wSyrĳĂxĞ yĲČ MytăĂŇ mĘ ìŇ yDĆBČ Æ

: MlĲĂ kĘŇ mČ Ny’ăĄwĘ gŇ‘Čę lĘ êĂ wČÇ
4 yxĳĂ qĘ lĂ ëŇ zăČ rmĆ ’Ň êŁ wČÆ

: ìŇ ynĲĆy‘ĄbĘŇ ytĂŇ yy¿ĂhĎ rbČę CÇ
5 rBĳĄDČ HČ olă ’Ĺ NêăĄ yĂ=ymĲĂ MlĎę C’wĲĘ

: ëŇ UĲĎ ‘Ă wytăĎŇ pĎŇ WĘ xê¡ČpĘŇ yĂwĘ
6 ÈhmĎ kĘŇ xĎ tŇ omă lĚ ‘ĞêĲČ ű ìÄ lĘ =dŇ GĆyČwĘ

hŇ I¿ĎSĂ Ctň lĲĘ MyĂlÀČpĘŇ kĂŇ =yJĲĂ
: ìŇ nĲĆ wŁ ‘ĞmĲĄ hČ olę’ĹÇ ì¿Ň lĘ hŇ è¿Ć yČ=yJĲĂ ‘dČÃ wĘ

7 ’YĳĎ mĘ êĂ hČ olă ’Ĺ rqĆxăĄ hČ
: ’YĲĎ mĘ êĂ yDăČSČ tŇ yl¡Ă kĘŇ êČ =dŇ ‘Č M’ąĂ

8 l‘ĳĎpĘŇ êĂ =hŇ mČ MyĂmČ SĎ Æ yhăĄ bĘŇ GĎ
: ‘dĲĎŇ êĄ=hŇ mČ lo’ę èĘ mĂ Ç hŇ u¿ĎmĚ ‘Ğ

9 HDĳĎmĂ ZrĆ’ăĆmĄ hŇ JăĎ rĚ’Ğ
: MyĲĎ=yeĂ mĂ hŇ bĎę xĎ rĘCÇ

10 ryGĳĂsĘ yČwĘ PŇ Łl¿ xĞ yĲČ=M’Ă
: CebĲĆŇ ySĂ yĘ ymăĂ C lyhĂę qĘ yČwĘÇ

11 ’wĘSĳĎ =ytĄŇ mĘ ‘dăČŇ yĎ ’ChÆ=yJĂ
: NnĲĎ oBtĘŇ yĂ âlă wĘ NwĆ’Ďę Ç=’rĘIČwČ

12 bŇ bĳĄŇ QĎ yĂ bŇ CbŇ nĎ Æ Sy’ăĂ wĘ
: dŇ lĲĄ CĎyĂ Md¿ĎŇ ’Ď ’rĆjĆę Ç ryĂ‘¿ČwĘ

13 ìŇ BĳĆ lĂ tĎŇ onă ykĂŇ hĞ hŇ êĲĎ’Č Æ=M’Ă
tVrpwwww.bibleist.ru
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: ìŇ jĲĆ JČ wylăĎ ’Ą ê¡ĎWĘ rČpĲĎŇ C
ChqĳĄyxĂ rĘhČ ìŇ dĘŇ yĲĎBĘ Æ NwĆ’ăĎ=M’Ă 14

: hŇ lĲĎ wĘ‘Č ìŇ yřlăĆ hĎ ’ĲŁ BĘ NJ¡Ą SĘ êČ =l’Č wĘ
MCUĳ mĂ ìŇ ynăĆpĎŇ ’văĎ êĂ ű z’ąĎ =yJĂ 15

: ’rĲĎytĂŇ âlă wĘ qYĎę mĚ Ç tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ
xJĳĎ SĘ êĂ lmăĎ ‘Ď hŇ êĎ’Č Æ=yJĲĂ 16

: rJĲŁ zĘtĂŇ CrăbĘŇ ‘ĲĎ MyĂm¡ČJĘ
dŇ lĆ xĳĎ MCqă yĎ MyĂrČhĽ~ĲĎ mĂ CĲÆ 17

: hŇ yĲĆhĘ êĲĂ rqĆB¿Ł JČ hŇ pĎŇ ‘Ěę êĎ Ç
hŇ wĳĎqĘ êĂ SyăĄ=yJĂ êĎxĘ TČ bĲĎŇ CÆ 18

: bŇ JĲĎ SĘ êĂ xTČ b¿ĆŇ lĎ êĎę rĘpČŇ xĲĎ wĘÇ
sŘ3 dŇ yrĳĂxĞmĲČ Ny’ăĄwĘ êĎYĘ bČŇ rĎwĲĘÆ 19

: MyBĲĂ rČ ìŇ ynăĆpĎŇ CQ¡ xĂ wĘ
hŇ nĎ yl¿Ć kĘŇ êĂň My‘Ăę SĎ rĘ yn¿Ąy‘ĄwĘ 20

MhĳĆ nĘ mĂ dŇ băČŇ ’Ď sonmĎ CÆ
: SpĆŇ nĲĎ=xjČ mĲČ MtĎę wĎqĘ tĂŇ wĘÇ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ by
M‘ĳĎ=MêĆ’Č yJăĂ MnĎmĘ ’Ď Æ 2

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ tŇ Cm¿ êĎ MkĆę UĎ ‘Ă wĘÇ
MkĆę omJĲĘ ű bŇ bĎÄ lĄ yląĂ =MGČ 3

: hŇ QĆ ’ĲĄ =omJĘ Ny’¿Ą=ymĂ =tŇ ’Ć wĘ MJĳĆ mĂ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ lpăĄŇ nŁ =âlĲ
hŇ yĆęhĘ ’ĲĆ ű Ch‘ĄÄ rĄlĘ qxąŁ WĘ 4

ChnĳĄ‘ĞIĲČwČĲ HČ ol’ĹlĲĆ Æ ’răĄqŁ
: MymĲĂ êĎ qyD¿ĂYČ qoxę WĘ Ç

NnĳĎ’ĞSĲČ tŇ CêăSĘ ‘ČlĘ zCBÆ dŇ yjăĂ lČ 5

: lgĆŇrĲĎ ydĄŇ ‘Ğomă lĘ Nokę nĎ Ç
MydĂę dĘŇ SĲŁ lĘ Ĳ ű MylĂÄhĎ ’ĲŁ CyląĎ SĘ yĂ 6

twxTbw
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l’ĳĄ yzĄyGăĂrĘmČ lĘ tŇ oxFĚ bČŇ CÆ
: odĲŇ yĎBĘ HČ olă ’Ĺ ’yb¡ĂŇ hĄ rSąĆ ’ĞlĲČ

7 OĎ rĳĆtŇŁ wĘ tŇ omă hĄ bĘŇ ’năĎ=l’Č SĘ MlĎę C’wĲĘ
: ëŇ lĲĎ =dŇ GĆyČwĘ MyĂmČę èĎ hČ Ç PŇ o‘¿ wĘ

8 OĎ rĳĆtŇŁ wĘ ZrĆ’ăĎlĎ xČ yWăĂ o’ą
: MIĲĎhČ ygăĄŇDĘ ìę lĘ Ç Cr¿jĘ sČ ywĲĂ

9 hŇ QĆ ’ĳĄ =lkĎŇ BĘ ‘dăČŇ yĎ=âlĲ ymĂ Æ
: tŇ ’Ň EĲŁ hŇ tĎŇ WĘ ‘ăĎ hoĎęhyĘÇ=dŇ yČ yJ¿Ă

10 yxĳĎ=lJĎ SpĆŇ năĆ odŇ yĎBĘ Æ rSăĆ ’Ğ
: Sy’ĲĂ =rWČ BĘ =lJĎ xČ Crę wĘÇ

11 NxĳĎ bĘŇ êĂ NyQăĂ mĂ NzĆ’Ł Æ=âlhĞ
: olĲ =M‘ČTĘ yĂ lkĆŇ ’ăŁ ëŇ xĄę wĘÇ

12 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ MyS¿Ă ySĂ yBĲĂ
: hŇ nĲĎ CbŇ êĘ MymăĂ yĎ ëŇ rĆ’¡Ł wĘ

13 hŇ rĳĎCbŇ gĘŇ C hŇ măĎ kĘŇ xĎ oU‘Ă Æ
: hŇ nĲĎ CbŇ tĘŇ C hŇ Y¿Ď ‘Ą olę Ç

14 hŇ nĳĆBĎ yĂ âlă wĘ sorhĞ yĲČÆ NhăĄ
: xČ tĲĄŇ jĎ yĂ âlă wĘ Sy’Ăę Ç=l‘Č rG¿Ł sĘ yĂ

15 CSbĳĎŇ yĂwĘ MyĂUăČBČ rYăŁ ‘Ę yČ NhąĄ
: ZrĆ’ĲĎ =CkŇ pĘŇ hČ yĲČwĘ MxĄę QĘ SČ ywĲĂÇ

16 hŇ IĳĎSĂ CtĲŇ wĘ z‘ăŁ oU‘Ă Æ
: hŇ GĲĆSĘ mČ C gŇg¿ĄŇSŁ olę Ç

17 llĳĎ oS MyYăĂ ‘ĞoyÄ ëŇ ylăĂ om
: llĲĄ ohyĘ MyT¿Ă pĘŇ SĲŁ wĲĘ

18 xČ êĳĄjĂ MykăĂŇ lĎ mĘ rsăČ Cm
: MhĲĆ ynĄtĘŇ mĎ BĘ rozę’Ą Ç rs¿Ł ’Ę IĆwČ

19 llĳĎ oS MynăĂhĞJĲŁ ëŇ ylăĂ om
: PŇ QĲĄ sČ yĘ MynăĂtĎŇ ’ĲĄ wĘ

20 MynĳĂmĎ ’ĹnĲĆlĘ hŇ pĎŇ WĎ Æ rysăĂ mĄ
M‘Twwww.bibleist.ru
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: xuĲĎ yĂ MynăĂqĄ zĘ M‘ČT¡Č wĘ
MybĳĂŇ ydĂŇ nĘ =l‘Č zCBÆ ëŇ păĄŇ oS 21

: hŇ jĲĎ rĂ MyqăĂ ypĂŇ ’Ğ xČ yz¡ĂmĘ C
ëŇ SĆ xĳŁ =yeĂ mĂ tŇ oqmĚ ‘ĞÆ hŇ QăĆ gČŇmĘ 22

: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ ro’ă lĎ ’Y¡Ą IŁ wČ
MdĳĄŇ BĘ ’Č yĘwĲČ MyĂoGlČ Æ ’yGăĂWĘ mČ 23

: MxĲĄ nĘ IČwČ MyĂęoGlČ Ç xČ T¿Ą SŁ
ZrĆ’ĳĎhĎ =M‘Č ySăĄ ’Ň rĎ bŇ lĄ Æ rysĂę mĄ 24

: ëŇ rĆdĲĎŇ =âl ChtăŇŁ BĘ M‘Ąę tĘŇ IČwČÇ
ro’ĳ =âlwĘ ëŇ SĆ x¿Ł =CSSĘ mĲČ yĘ 25

: roJĲ èĂ JČ M‘Ąę tĘŇ IČwČÇ
ynĳĂy‘Ą hŇ tăĎŇ ’ĞrĲĎ lJ¡Ł =NhĆ gy

: HlĲĎ NbĆŇ ê¿Ď wČ ynĂę zĘ’Ď Ç hŇ ‘¿ĎmĘ SĲĎ
ynĂ ’ĳĎ =MgČŇ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ MkĆŇ êĘ ‘Ę dČŇ JĲĘ Æ 2

: MJĲĆ mĂ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ lp¡ĄŇ nŁ =âlĲ
rBĳĄdČŇ ’Ğ yDăČSČ =l’Ć ynĂ ’Ğ Æ MlĎę C’ 3

: ZjĲĎ xĘ ’Ć l’ăĄ =l’Ć xČ k¡ĄŇ ohwĘ
rqĆSĳĎ =ylĄ pĘŇ TĲŁ Mê¿Ć’Č MlĎę C’wĲĘ 4

: MkĲĆŇ QĘ JĚ llăĂ ’Ĺ y’¡ĄpĘŇ rĲŁ
NCSĳ yrĂxĞêĲČ SrăĄxĞhĲČ NêĄ yĂÆ=ymĲĂ 5

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ lĘ MkăĆŇ lĎ yh¡Ă tĘŇ C
yêĳĂ xĘ kČŇ otĲŇ ’n¿Ď=C‘mĘ SĂ 6

: CbŇ ySĲĂ qĘ hČ ytăČŇ pĎŇ WĘ tŇ ob¡Ň rĂwĘ
hŇ lĳĎ wĘ‘Č CrăBĘ dČŇ êĘ l’Ą lĘ hČ Æ 7

: hŇ IĲĎmĂ rĘ Cr¿BĘ dČŇ êĲĘ olę wĘÇ
NC’ĳ vĎ êĂ wyn¿ĎpĎŇ hĞ 8

: NCbĲŇ yrĂêĘ l’¿Ą lĎ =M’Ă
MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć rqăŁ xĘ yČ=yJĲĂ bŇ oThĞ Æ 9

: obĲŇ CQt¿ĄŇ hĎ êĘ Sonę ’ĹBĲĆ Ç lt¿ĄŇ hĎ JĘ =M’Ă
xkwh

www.bibleist.ru



13:10—23 bwy’ 1197

10 MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć xČ ykăĂŇ oy xČ kăĄŇ oh
: NC’Ĳ vĎ êĂ Myn¿ĂjĎ rtĆŇ iĄę BČ Ç=M’Ă

11 MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ ‘ăĄbČŇ êĘ otŇ ’Ą WĘ Æ âlă hĞ
: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ lj¿Ł yĂ oDę xĘ pČŇ CÇ

12 rpĆŇ ’ĳĄ =ylĄ SĘ mĂ MkĆŇ ynĄrŁ kĘŇ zĲĂ Æ
: MkĲĆŇ yBĄ GČ rmĆ xęŁ Ç=yBĄ gČŇlĘ

13 ynĂ ’ĳĎ =hŇ rĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ yeĂ UĆ mĂ Æ CSyrăĂxĞhĲČ
: hŇ mĲĎ ylăČ ‘Ď rb¡ŇŁ ‘ĞyĲČwĘ

14 yeĳĎSĂ bĘŇ yrăĂWĎ bĘŇ ’văĎ ’Ć ű hŇ mąĎ =l‘Č
: yjĲĂ kČŇ BĘ MyW¿Ă ’Ď ySĂę pĘŇ nČ wĘÇ

15 lxĳĄ yČ’Ğ âř lăř ynĂ lĄ TĘ qĘ yĂÆ NhăĄ
: xČ ykĲĂŇ o’ wyn¿ĎjĎ =l’Ć ykČę rĎDĘÇ=ëŇ ’Č

16 hŇ ‘ĳĎCSylĲĂ yl¿Ă =’Ch=MGČ
: ’obĲŇ yĎ PŇ n¿ĄxĎ wynĎę pĎŇ lĘ Ç âl¿ =yJĂ

17 ytĳĂŇ QĎ mĂ ‘Č omSĎ Æ C‘ămĘ SĂ
: MkĲĆŇ ynĄzĘ’Ď BĘ ytĂę wĎxĞ’ĲČ wĘÇ

18 TjĳĎ SĘ mĂ yêĂ kĘŇ răČ‘Ď ’nĎ Æ=hŇ eĄhĂ
: qDĲĎYĘ ’Ć yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎÇ

19 ydĳĂŇ UĎ ‘Ă bŇ yrăĂyĎ ’ChÆ=ymĂ
: ‘wĲĎgĘŇ’Ć wĘ SyrăĂxĞ’ĲČ hŇ ê¡Ď ‘Č=yJĲĂ

20 ydĳĂŇ UĎ ‘Ă W‘ČêăČ =l’Č MyĂêČSĘ Æ=ëŇ ’Č
: rtĲĄŇ iĎ ’Ć âlă ìŇ ynĆę jĎ mĂ Ç z’¿Ď

21 qxĳČ rĘhČ ylăČ ‘ĎmĲĄ ìŇ jĘ JČ Æ
: yeĂ tĲČŇ ‘ĞbĲČŇ êĘ =l’ĲČ ìę tĘŇ mĎ ’ĲĄ wĘÇ

22 hŇ nĳĆ‘Ĺ’ĲĆ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ’rĎqĘ CÆ
: ynĂ bĲĄŇ ySĂ hĞ wĲČ rBĄę dČŇ ’Ğ Ç=o’Ĳ

23 tŇ o’ĳ FĎ xČ wĘ tŇ onă wŁ ‘Ğ ylĂ Æ hŇ UăĎ JČ
: ynĂ ‘ĲĄydĂŇ hŁ ytĂę ’Ň FĎ xČ wĘÇ y‘¿ĂSĘ jĲĂ

Kynp=hml
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ryêĳĂ sĘ tČŇ ìŇ yn¿ĆpĎŇ =hŇ UĎ lĲĎ 24

: ëŇ lĲĎ bŇ yăĄo’lĘ ynĂ b¡ĄŇ SĘ xĘ tČŇ wĘ
Zorĳ‘ĞêĲČ PŇ DăĎnĂ hŇ lăĆ ‘ĎhĲĆ 25

: PŇ DĲŁ rĘêĂ SbăĄŇ yĎ Sq¡Č=tŇ ’Ć wĘ
tŇ orĳrŁ mĘ ylăČ ‘Ď bŇ êăŁ kĘŇ tĂŇ =yJĲĂ 26

: yrĲĎC‘nĘ tŇ on¿ wŁ ‘Ğ ynĂ SĄę yrĂotĲŇ wĘÇ
ylČę gĘŇrČ ű dŇ iČÄ BČ MWąĄ tĎÅ wĘ 27

ytĳĎŇ oxrĘ’Ď =lJĎ rom¿ SĘ tĂŇ wĘ
: hŇ uĲĆxČ tĘŇ êĂ ylČę gĘŇrČÇ yS¿Ą rĘSĎ =l‘Č

hŇ lĳĆ bĘŇ yĂ bŇ qăĎrĎJĘ ’ChwĘÆ 28

: S‘ĲĎ olkăĎŇ ’Ğ dŇ gĆŇbĆę JĘ Ç
hŇ èĳĎ ’Ă dŇ Clă yĘ MdĎŇ ’Ď Æ dy

: zgĆŇrĲŁ =‘bĲČŇ WĘ CĲ MymĂę yĎÇ rY¿Č qĘ
lUĳĎ IĂwČ ’YĎ yĎÆ ZyYăĂ JĘ 2

: dŇ omĲ ‘ĞyĲČ âlă wĘ l~Ąę JČ Ç xr¿ČbĘŇ IĂwČ
ìŇ ĳĆny‘Ą êĎxĘ qăČjĎ hŇ zĆÆ=l‘Č=PŇ ’Č 3

: ëŇ UĲĎ ‘Ă TjăĎ SĘ mĂ bĘŇ ’yb¡ĂŇ tĎŇ ytąĂŇ ’ÅŁ wĘ
’mĄę FĎ mĂ rohTĎ Æ NêăĄ yĂ=ymĲĂ 4

: dŇ xĲĎ ’Ć âlă
ëŇ êĳĎ’Ă wyS¿Ď dĎŇ xĽ=rjČ sĘ mĲĂ wymĎę yĎ ű MyYĂÄ CrxĞ M’¿Ă 5

: robĲŇ ‘ĞyĲČ âlă wĘ tĎŇ yWĂę ‘Ď Ç wq¿ř x
lDĳĎxĘ yĆwĘ wylăĎ ‘ĎmĲĄ hŇ ‘ăĄSĘ 6

: omĲ oy ryk¿ĂŇ WĎ JĘ hŇ YĆę rĘyĂÇ=dŇ ‘Č
hŇ w¿ĎqĘ êĂň Z‘Ąę lĎ Sy¿Ą yJąĂ 7

PŇ ylĳĂ xĞ yĲČ dŇ o‘ă wĘ tŇ rĄJĎ yĂÆ=M’ĲĂ
: lDĲĎxĘ tĆŇ âlă oêę qĘ nČ yĲŁ wĘÇ

oSĳ rĘSĎ ZrĆ’ăĎBĎ NyqăĂ zĘyČ=M’Ă 8

: o‘Ĳ zĘGĂ tŇ Cm¿ yĎ rpĎę ‘ĎbĲĆŇ CÇ
xyrm
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9 xČ rĳĂpĘŇ yČ MyĂmăČ xČ yrăĄmĄ
: ‘TČ nĲĎ=omJĘ ryYăĂ qĎ hŇ W¡Ď ‘Ď wĘ

10 SlĳĎ xĹIĲĆwĲČ tŇ CmyĎÆ rbĆŇ găĆŇ wĘ
: oIĲ’Č wĘ MdăĎŇ ’Ď ‘w¡ČgĘŇ IĂwČ

11 MyĳĎ=yeĂ mĂ MyĂmČ Æ=ClzĘ’ĲĎ
: SbĲĄŇ yĎwĘ bŇ r¿ČxĹyĲĆ rhĎę nĎ wĘÇ

12 MCq¿ yĎň=âlwĘĲ bŇ kČę SĎ Sy’¿Ă wĘ
CYyqĳĂyĎ âlă MyĂmČ SĎ Æ yêăĂ lĘ BĂ =dŇ ‘Č

: MtĲĎŇ nĎèĘ mĂ Cr‘ęŁ yĄÇ=âlĲ wĘ
13 ynĂ nĄę jĂ YĘ êČ lo’ŋ SĘ BĂ ű NêĄÄ yĂ ymąĂ

ìŇ jĳĆ ’Č bŇ CSă =dŇ ‘Č ynĂ rĄyêĂ sĘ êČ Æ
: ynĂ rĲĄJĘ zĘtĂŇ wĘ qxăŁ yl¡Ă tŇ yS¿Ă êąĎ

14 hŇ y¿ĆxĘ yĲĂňhĞ rbĆŇ GĆę tŇ Cm¿ yĎ=M’Ă
lxĳĄ yČ’Ğ y’ăĂ bĎŇ YĘ ymăĄ yĘ=lJĎ

: ytĲĂŇ pĎŇ ylĂ xĞ ’oBę Ç=dŇ ‘Č
15 OĎ ĳĆn‘Ĺ’ĲĆ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ’rĎqĘ êĂ Æ

: PŇ sĲŁ kĘŇ tĂŇ ìŇ ydăĆŇ yĎ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ lĲĘ
16 rojĳ sĘ êĂ ydăČŇ ‘ĎYĘ hŇ êĎ‘Č Æ=yJĲĂ

: ytĲĂŇ ’Ň FĎ xČ =l‘Č romę SĘ tĂ Ç=âlĲ
17 y‘ĳĂSĘ jĂ rorăYĘ BĂ MtăĚŇ xĎ

: ynĲĂ wŁ ‘Ğ=l‘Č ljęŁ TĘ êĂ wČÇ
18 loBĳ yĂ lpăĄŇ on=rhČ MlĎ C’wĘÆ

: omĲ qŁ UĘ mĂ qê¿Č ‘Ę yĆ rCYę wĘÇ
19 MyĂmČę CqxĞS¿Ď ű MynąĂbĎŇ ’Ğ

ZrĆ’ĳĎ=rpČŇ ‘Ğ hĎ yx¿Ć ypĂŇ sĘ =PŇ TĲŁ SĘ êĂ
: êĎdĘŇ bĲČŇ ’ĹhĲĆ Sonă’Ĺ tŇ w¡ČqĘ tĂŇ wĘ

20 ëŇŁlĳ hĞ IĲČwČĲ xYČ nĆlĎ Æ ChpăĄŇ qĘ tĘŇ êĂ
: ChxĲĄ QĘ SČ êĘ wĲČ wynĎę pĎ Ç hŇ e¿ĆSČ mĘ

21 ‘dĳĎŇ yĄ âlă wĘ wynĎbĎŇ Æ CdăŇ BĘ kĘŇ yĂ
wr‘Yyw
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1200 bwy’ 14:22—15:13

: omlĲĎ Nyb¿ĂŇ yĎ=âlĲ wĘ Crę ‘ĞYĘ yĂwĘÇ
bŇ ’ĳĎ kĘŇ yĂ wylăĎ ‘Ď orWĎ BĘ Æ=ëŇ ’Č 22

: lbĲĎŇ ’ĹêĲĆ wyl¿Ď ‘Ď oSę pĘŇ nČ wĘÇ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ ynĂę mĎ yêĲĄhĲČ zp¿ČŇ ylĂ ’Ĺ N‘Č IČwČÆ wT

xČ Crĳ=tŇ ‘ČdĲČŇ hŇ n¿Ć‘ĞyĲČ MkĎę xĎ hĲĆ 2

: onĲ TĘ BĂ MydăĂŇ qĎ ’Q¡Ą mČ ywĲĂ
NoJĳ sĘ yĂ âlă rbĎŇ dĎŇ BĘ Æ xČ kăĄŇ oh 3

: MBĲĎ ly‘¿Ăoy=âlĲ MyQĂęmĂ CÇ
hŇ ’ĳĎ rĘyĂ rpăĄŇ êĎ hŇ êĎ’Č Æ=PŇ ’Č 4

: l’ĲĄ =ynĄpĘŇ lĂ hŇ xĎę yWĂ Ç ‘r¿ČgĘŇtĂŇ wĘ
ìŇ ypĳĂŇ ìăŇ nĘ wĲŁ ‘Ğ PŇ QăĄ ’Č yĘ yJąĂ 5

: MymĲĂ Cr‘Ğ NoSă lĘ rxČę bĘŇ tĂŇ wĘÇ
ynĂ ’ĳĎ =âlwĘ ìŇ ypăĂŇ ìăŇ ‘ĞySĲĂ rĘyČ 6

: ëŇ bĲĎŇ =Cn‘ĞyĲČ ìŇ ytĆę pĎŇ WĘ CÇ
dŇ lĳĄ CĎêĂ MdĎŇ ’Ď Æ NoSă y’Ň rĂhĞ 7

: êĎlĘ lĲĎ ox tŇ o‘ăbĎŇ gĘŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ
‘mĳĎ SĘ êĂ hČ olă ’Ĺ dŇ osă bĘŇ hČ 8

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ ìŇ ylăĆ ’Ą ‘r¡ČgĘŇtĂŇ wĘ
‘dĳĎŇ nĄ âlă wĘ êĎ‘Ę dČŇ IĎÆ=hŇ mČ 9

: ’ChĲ CnU¿Ď ‘Ă =âlwĲĘ NybĂę êĎ Ç
CnBĳĎ SySăĂ yĎ=MGČ bŇ WăĎ =MGČ 10

: MymĲĂ yĎ ìŇ ybăĂŇ ’Ď mĄ ryB¡Ă JČ
l’ĳĄ tŇ omă xĚ nĘ êČ ìŇ UĘ mĂ Æ T‘ăČmĘ hČ 11

: ëŇ UĲĎ ‘Ă T’¿Č lĎ rbĎę dĎŇ wĘÇ
ìŇ BĳĆ lĂ ì¿Ň xĞuĎ IĂ=hŇ mČ 12

: ìŇ ynĲĆy‘Ą NCm¿ zĘrĘIĂ=hŇ mČ C
ìŇ xĳĆ Cr l’ăĄ =l’Ć bŇ ySăĂ tĎŇ =yJĲĂ 13

: NyQĲĂ mĂ ìŇ yjăĂ mĂ tĎŇ ’Ň Y¡ĄhŁ wĘ
Vwn’=hmwww.bibleist.ru



15:14—28 bwy’ 1201

14 hŇ JĳĆ zĘyĂ=yJĲĂ Son¿’Ĺ=hŇ mĲĎ
: hŇ èĲĎ ’Ă dŇ Clă yĘ qDČę YĘ yĂÇ=ykĲĂŇ wĘ

15 NymĳĂ ’Ğ yĲČ âlă oSdŇŁ qĘ BĂ NhăĄ
: wynĲĎ y‘ĄbĘŇ CJ¿ zČ=âlĲ MyĂmČę SĎ wĘÇ

16 xlĳĎ ’ĹnĲĆ wĘ bŇ ‘¿ĎtĘŇ nĂ =yJĲĂ PŇ ’Č Æ
: hŇ lĲĎ wĘ‘Č MyĂUăČkČŇ hŇ t¡ĆŇ SŁ =Sy’ĲĂ

17 ylĳĂ =‘mČ SĲĘ ì¿Ň wĘxČ ’Ğ
: hŇ rĎjĲĄ sČ ’Ğ wĲČ ytĂŇ yzĂęxĎ Ç=hŇ zĲĆwĘ

18 CdŇ yGĳĂyČ Mym¿Ă kĎŇ xĞ=rSĆ ’Ğ
: MtĲĎŇ obŇ ’ĞmĲĄ Cdę xĞkĲĂŇ Ç âl¿ wĘ

19 ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ năĎêĘ nĂ MDĎbČŇ lĘ Æ MhăĆ lĎ
: MkĲĎŇ otŇ BĘ rzăĎ rbČŇ ‘¡Ď=âlwĘ

20 llĳĄ oxtĘŇ mĂ ’Chă ‘SĎ rĎÆ ymăĄ yĘ=lJĎ
: ZyrĲĂ‘ĎlĲĆ Cn¿jĘ YĘ nĂ MynĂęSĎ Ç rj¿Č sĘ mĂ C

21 wynĳĎzĘ’Ď BĘ Myd¿ĂŇ xĎ jĘ =loqĲ
: Ce’ĲĆ obŇ yĘ dŇ d¿ĄŇ oS MolęèĎ BČ Ç

22 ëŇ SĆ xĳŁ =yeĂ mĂ bŇ CSÆ NymăĂ ’Ğ yĲČ=âlĲ
: bŇ rĆxĲĎ =ylĄ ’Ĺ ’Chă CpŇ YĎ wĘ

23 hŇ IĳĄ’Č MxĆ QăĆ lČ ’Chă dŇ dąĄŇ ŁnÅ
: ëŇ SĆ xĲŁ =MoyĲ odăŇ yĎBĘ Nok¡Ň nĎ=yJĲĂ ű ‘dČő yĎ

24 hŇ qĳĎCYmĘ C rYăČ ChtĚŇ ‘ĞbĲČŇ yĲĘÆ
: rodĲŇ yJĂ lČ dŇ ytĂŋ ‘Ď ű ëŇ lĆ mąĆ JĘ ChpĄę qĘ tĘŇ êĂ Ç

25 odĳŇ yĎ l’ăĄ =l’Ć hŇ TăĎ nĎ=yJĲĂ
: rBĲĎ GČtĘŇ yĂ yDČę SČ Ç=l’Ć wĘ

26 r’Ň CĳĎYČ BĘ wylăĎ ’Ą ZCrăyĎ
: wyeĲĎ gĂŇmĲĎ yB¿Ą GČ ybĂę ‘ĞBĲČ Ç

27 oBĳ lĘ xĆ BĘ wynăĎpĎŇ hŇ iăĎ kĂŇ =yJĲĂ
: lsĆ kĲĎŇ =ylĄ ‘Ğ hŇ măĎ yjĂ W‘Č I¡ČwČ

28 tŇ odę xĎ kĘŇ nĂ MyrąĂ‘ĎÅ ű NoJą SĘ IĂwČ
Mytbwww.bibleist.ru



1202 bwy’ 15:29—16:5

omlĳĎ CbŇ SĘ yăĄ=âl MyêĂ BĎ Æ
: MyQĲĂ gČŇlĘ CdăŇ êĘ ‘ČtĘŇ hĂ rS¡Ć ’Ğ

olĳ yxĄ MCqă yĎ=âlĲ wĘ rSČ ‘Ę y¡Ć=âlĲ 29

: MlĲĎ nĘ mĂ ZrĆ’ăĎlĎ hŇ F¡Ć yĂ=âlĲ wĘ
ëŇ SĆ xęŁ =yeĂ mĂ ű rCsÄ yĎ=âlĲ 30

tŇ bĆŇ hĳĎ lĘ SČ SBăĄ yČêĘ oêqĘ nČ yĲŁ Æ
: wyjĲĂ xČ CrăBĘ rCsę yĎwĘÇ

hŇ ‘ĳĎtĘŇ nĂ wVăř b NmăĄ ’Ğ yĲČ=l’Č 31

: otĲŇ rĎCmĲ tĘŇ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ ’wĘSĎę Ç=yJĂ
’lĳĄ UĎ êĂ omoyÆ=âlBĲĘ 32

: hŇ nĎ nĲĎ‘ĞrĲČ âlă otę jĎ kĂŇ wĘÇ
orĳsĘ BĂ NpĆŇ GăĆJČ smăŁ xĘ yČ 33

: otĲŇ ~Ď nĂ tŇ yĂEČęJČ Ç ëŇ ¿ĄlSĘ yČwĘ
dŇ Cmĳ lĘ GČ PŇ năĄxĎ tŇ dăČŇ ‘Ğ=yJĲĂ 34

: dŇ xČ SĲŁ =ylĄ hĽ’ĲĎ hŇ l¿Ď kĘŇ ’ĲĎ S’Ąę wĘÇ
NwĆ’ĳĎ dŇŁlyăĎwĘ lmĎ ‘Ď Æ hŇ răŁ hĎ 35

: hŇ mĲĎ rĘmĂ Nyk¿ĂŇ êĎ MnĎęTĘ bĂŇ CÇ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ zT
tŇ oBĳ rČ hŇ QĆ ’ăĄ kĘŇ yêĂ ‘Ę măČ SĎ 2

: MkĲĆŇ QĘ JĚ lmăĎ ‘Ď ym¡Ą xĞ nĲČmĘ
xČ Crĳ=yrĄbĘŇ dĂŇ lĘ Zq¿ĄhĞ 3

: hŇ nĲĆ‘ĞtĲČŇ yJăĂ ìę YĘ yrĲĂmĘ IČÇ=hŇ mČ o’¿
hŇ rĎB¿ĄdČň ’Ğ MkÀĆŇ JĎ ÈykĂŇ nŁ ’ĲĎ ű MGąČ 4

ySĂę pĘŇ nČ tŇ xČ êąČ MkĆÃ SĘ pĘŇ nČ SyÀĄ Clą
MyQĳĂ mĂ BĘ MkăĆŇ ylĄ ‘Ğ hŇ rĎyBăĂ xĘ ’Č

: ySĲĂ ’Ň rŁ omă BĘ MkĆę ylĄ ‘ĞÇ hŇ ‘Ď yn¿Ă’Ď wĘ
ypĳĂŇ =omBĘ Mk¿ĆŇ YĘ UĂ ’Č ’Ğ 5

dynw
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16:6—17 bwy’ 1203

: ëŇŁWĲ xĘ yČ ytăČŇ pĎŇ WĘ dŇ yn¡ĂwĘ
6 ybĳĂŇ ’Ą JĘ ëŇ WăĄ xĎ yĲĄ=âlĲ hŇ rĎBĘ dČŇ ’Ğ Æ=M’ĲĂ

: ëŇŁlĲ hĞ yĲČ ye¿ĂmĂ =hŇ mČ hŇ lĎę DĘxĘ ’Č wĘÇ
7 ynĂ ’ĳĎ lĘ hĆ hŇ ê¿Ď ‘Č=ëŇ ’Č

: ytĲĂŇ dĎŇ ‘Ğ=lJĎ tĎŇ oUę SĂ hĞ Ç
8 hŇ yĳĎhĎ dŇ ‘ăĄlĘ ynĂ TĄ mĘ qĘ êĂ wĲČÆ

: hŇ nĲĆ‘ĞyĲČ yn¿ČpĎŇ BĘ ySĂę xĞkĲČŇ Ç yB¿Ă MqĎ I¿ĎwČ
9 ynĂ mĄę TĘ WĘ IĂwĲČ ű PŇ rČÄ TĎ oją ’Č

wyeĳĎSĂ BĘ ylăČ ‘Ď qrăČxĎ
: ylĲĂ wynăĎy‘Ą SoT¡ lĘ yĂ ű yrĂő YĎ

10 MhĆę ypĂŇ BĘ ű ylČÄ‘Ď Crŋ ‘ĞjĲĎ
yyĳĎxĎ lĘ CJă hĂ hŇ jĎ rĘxĆ BĘ Æ

: NC’Ĳ QĎ mČ tĘŇ yĂ yl¿Č ‘Ď dŇ xČ yČęÇ
11 lywĳĂ‘Ğ l’ăĆ l’Ą Æ ynĂ răĄyGĂ sĘ yČ

: ynĂ TĲĄ rĘyĂ My‘ăĂSĎ rĘ yd¡ĄŇ yĘ=l‘Č wĘ
12 ynĂ rĄę jĘ rĘpČŇ yĘwĲČ ű ytĂŇ yyĂÄhĎ wląĄSĎÅ

ynĂ YĳĄjĘ YĘ pČŇ yĘwĲČ yjĂ rĘ‘ĎBĘ Æ zxăČ ’Ď wĘ
: hŇ rĲĎFĎ mČ lĘ olę Ç ynĂ m¿Ą yqĂ yĘwČ

13 wyBĎę rČ ű ylČÄ‘Ď CBsąŁ yĎÅ
lomĳ xĘ yČ âlă wĘ ytČŇ oylĘ JĂ Æ xQăČ pČŇ yĘ

: ytĂŇ rĲĎrĄmĘ ZrĆ’Ďę lĎ Ç ëŇ j¿Ł SĘ yĂ
14 ZřrĆpĳĎŇ =ynĄjĘ =l‘Č ZrĆpĆŇ Æ ynĂ YăĄrĘpĘŇ yĂ

: roBĲ gĂŇJĘ ylăČ ‘Ď Zr¡ĚyĎ
15 yDĳĂlĘ gĂŇ ylăĄ ‘Ğ yêĂ rĘpČŇ êĎ Æ qWăČ

: ynĲĂ rĘqČ rpăĎŇ ‘ĎbĲĆŇ yêĂ lĘ l¡Č ‘Ł wĘ
16 ykĂŇ bĳĆŇ =yeĂ mĂ hrř mrmxÆ ynăČjĎ

: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ yjăČ‘ČpĘŇ ‘Č l‘¡ČwĘ
17 yjĳĎkČŇ BĘ smăĎ xĎ =âlĲ l‘Č Æ

: hŇ JĲĎ zČ yt¿ĂŇ QĎ pĂŇ tĘŇ C
Zr’
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1204 bwy’ 16:18—17:10

ymĳĂ dĎŇ yiăĂ kČŇ êĘ =l’Č ZrĆ’Ć Æ 18

: ytĲĂŇ qĎ ‘ĞzĲČlĘ Moqę mĎ Ç yh¿Ă yĘ=l’Č wĲĘ
ydĳĂŇ ‘Ą MyĂmăČèĎ bČŇ =hŇ eĲĄhĂ hŇ êĎ‘Č Æ=MGČ 19

: MymĲĂ orUĘ BČ ydĂę hĞWĲĎ wĘÇ
y‘ĳĎrĄ yY¿Č ylĂ mĘ 20

: ynĲĂ y‘Ą hŇ p¿ĎŇ lĘ DĲĎ hČ olę’ĹÇ=l’Ć
HČ olĳ ’Ĺ=M‘Ă rbĆŇ găĆŇlĘ xkăČŇ oywĘ 21

: Ch‘ĲĄrĄlĘ Md¿ĎŇ ’Ď =NbĆŇ C
CytĳĎŇ ’ĹyĲĆ rjăĎ sĘ mĂ tŇ onăSĘ =yJĲĂ 22

: ëŇŁlĲ hĹ’ĲĆ bŇ CSă ’Ď =âlĲ xrČ’¡Ł wĘ
CkŇ ‘Ďę zĘnĂ ym¿Č yĎ hŇ lĎ BĲĎ xĚ Æ yxăĂ Cr zy

: ylĲĂ Myr¿ĂbĎŇ qĘ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă MylĂ tĚŇ hĞ Æ âlă =M’Ă 2

: ynĲĂ y‘Ą N¿ČlêĎ MtĎę orUĘ hČ bĘŇ CÇ
ëŇ UĳĎ ‘Ă ynĂ băĄŇ rĘ‘Ď ’eĎ Æ=hŇ mĎ yWĲĂ 3

: ‘ČqĲĄêĎ yĂ yd¿ĂŇ yĎlĘ ’Chę Ç=ymĲĂ
lkĆŇ vĳĎ UĂ êĎ nĘ păČŇ YĎ MBĎ lĂ Æ=yJĲĂ 4

: MmĲĄ rŁ tĘŇ âlă NJĄę Ç=l‘Č
My‘ĳĂrĄ dŇ yGăĂyČ qlĆ xĄ lĘ Æ 5

: hŇ nĎlĲĆ kĘŇ êĂ wynăĎbĎŇ yn¡Ąy‘ĄwĘ
MyUĳĂ ‘Č lSăŁ mĘ lĂ ynĂ gČŇ~Ă hĂ wĲĘÆ 6

: hŇ yĲĆhĘ ’ĲĆ MynăĂpĎŇ lĘ tŇ pĆŇ t¡ŇŁ wĘ
ynĳĂy‘Ą W‘ČJăČ mĂ HkČŇ êăĄ wČ 7

: MQĲĎ JĚ l~ăĄJČ yr¡ČYĚ ywĲĂ
tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č MyrăĂSĎ yĘ CUSăŁ yĎ 8

: rrĲĎ‘Ł tĘŇ yĂ PŇ n¿ĄxĎ =l‘Č yqĂę nĎ wĘÇ
sŘ4 oJĳ rĘDČ qyDăĂYČ zxăĄ ’Ň yŁ wĘ 9

: ZmĆ ’ĲŁ PŇ ys¿Ă yŁ MyĂdČę yĎÇ=rhĎ TĽ CĲ
’nĳĎ C’băŇŁ C CbŇ SĚ êĎ Æ MQăĎ JĚ MlĎę ’Ě wĲĘ 10

’Ym’=’lwwww.bibleist.ru



17:11—18:8 bwy’ 1205

: MkĲĎŇ xĎ MkăĆŇ bĎŇ ’Y¡Ď mĘ ’Ć =âlĲ wĘ
11 CqĳêĘ nĂ ytăČŇ UŁ zĂ CrbĘŇ ‘ĲĎÆ ymăČ yĎ

: ybĲĂŇ bĎŇ lĘ ySăĄ rĎom¡
12 CmyWĳĂ yĎ MoyălĘ hŇ lĎ yĘlČ Æ

: ëŇ SĆ xĲŁ =ynĄjĘ mĂ bŇ or¿qĎ ro’ę Ç
13 ytĳĂŇ yBĄ lo’ă SĘ hŇ CĆqČ ’Ğ Æ=M’Ă

: y‘ĲĎCYyĘ yêĂ dĘŇ j¿ČrĂ ëŇ SĆ xęŁ BČ Ç
14 hŇ êĎ’ĳĎ ybĂŇ ’ăĎ ytĂŇ ’Ň rĎqĎ Æ tŇ xČ èăČ lČ

: hŇ UĲĎ rĂlĲĎ ytĂę xŁ ’Ğ wĲČÇ yU¿Ă ’Ă
15 ytĳĂŇ wĎqĘ tĂŇ opăŇ ’Ą hŇ IĄ’Č wĘÆ

: hŇ eĎrĲĆCSyĘ ymăĂ ytĂę wĎqĘ tĂŇ wĘÇ
16 hŇ nĎdĘŇ rĳČêĄ l’ăŁ SĘ yDăĄBČ

: tŇ xČ nĲĎ rpăĎŇ ‘Ď=l‘Č dŇ xČ y¡Č=M’Ă

xy : rmĲČ ’Ň IŁ wČ yxĂę èĚ hČ dŇ D¿ČlĘ BĂ N‘Č IČwČÆ
2 NyQĳĂ mĂ lĘ yYăĄnĘ qĂ NCmă yWĂ êĘ ű hŇ nĎ’ąĎ =dŇ ‘Č

: rBĲĄ dČŇ nĘ rx¿Č ’Č wĘ CnybĂę êĎ Ç
3 hŇ mĳĎ hĄ BĘ kČŇ CnbĘŇ SăČ xĘ nĆ ‘Č CDmČ Æ

: MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ CnymĂę TĘ nĂ Ç
4 oj¿ ’Čň BĘ oSę pĘŇ nČ PŇ r¿ĄTĲŁ

ZrĆ’ĳĎ bŇ zČ‘ăĎêĄ ìŇ nĘ ‘ČmČ lĘ hČ Æ
: omĲ qŁ UĘ mĂ rCYę Ç=qêČ‘Ę yĆwĘ

5 ëŇ ‘ĳĎdĘŇ yĂ My‘ăĂSĎ rĘ ro’ă MGąČ
: oèĲ ’Ă bŇ ybăĂŇ SĘ HGČę yĂÇ=âlĲ wĘ

6 olĳ hĽ’ĲĎ BĘ ëŇ SăČ xĎ ro’Æ
: ëŇ ‘ĲĎdĘŇ yĂ wyl¿Ď ‘Ď orę nĄwĘÇ

7 onĳo’ ydăĄŇ ‘ĞYĲČ CrYĘ yĲĄÆ
: otĲŇ YĎ ‘Ğ Chk¿ĄŇ ylĂ SĘ tČŇ wĲĘ

8 wylĳĎ gĘŇrČBĘ tŇ SĆ răĆBĘ xQăČ SĚ =yJĲĂ
hkbV=l‘wwww.bibleist.ru



1206 bwy’ 18:9—19:1

: ëŇ QĲĎ hČ tĘŇ yĂ hŇ kĎę bĎŇ WĘ Ç=l‘Č wĘ
xjĳĎ bŇ qăĄ‘ĎBĘ zxăĄ ’Ň yŁ 9

: MyUĲĂ YČ wylăĎ ‘Ď qz¡ĄxĞ yĲČ
olĳ bĘŇ xČ ZrĆ’ăĎBĎ NCmă TĎ 10

: bŇ ytĲĂŇ nĎ ylăĄ ‘Ğ oêę dĘŇ JĚ lĘ mČ CÇ
tŇ ohĳ QĎ bČŇ ChtăĚŇ ‘ĞBĲĂ bŇ ybĂŇ sĎ Æ 11

: wylĲĎ gĘŇrČlĘ ChY¿Ě ypĂŇ hĹwĲĆ
onĳ’Ł bŇ ‘¿ĄrĎ=yhĲĂ yĘ 12

: o‘Ĳ lĘ YČ lĘ Nok¿Ň nĎ dŇ y’Ąę wĘÇ
orĳo‘ yDăĄBČ lkČŇ ’Ň yŁ Æ 13

: tŇ wĆmĲĎ rokăŇ BĘ wyDĎę BČ Ç lk¿ČŇ ’Ň yŁ
oxĳ TČ bĘŇ mĂ olhĽ’ĲĎ mĄ Æ qtăĄŇ eĎ yĂ 14

: tŇ ohĲ QĎ BČ ëŇ lĆ măĆ lĘ ChdĄę ‘Ă YĘ tČŇ wĘÇ
olĳ =ylĂ BĘ mĂ olhĽ’ĲĎ BĘ Æ NoJă SĘ êĂ 15

: tŇ yrĲĂpĘŇ gĎŇ ChwăĄnĎ=l‘Č hŇ r¡ĆzŁ yĘ
CSbĳĎŇ yĂ wySăĎ rĎSĲĎ tŇ xČ êČmĂ Æ 16

: orĲyYĂ qĘ lU¿Č yĂ l‘ČUČę mĂ CÇ
ZrĆ’ĳĎ=yeĂ mĂ dŇ bČŇ ’Ď Æ=orkĘŇ zĲĂ 17

: ZCxĲ =ynĄjĘ =l‘Č olę Ç MS¿Ą =âlwĘ
ëŇ SĆ xĳŁ =l’Ć ro’ă mĄ ChpĚŇ DĘhĘ yĆÆ 18

: ChDĲĚnĂ yĘ lb¿ĄŇ êĄmĂ C
oUĳ ‘ČBĘ dŇ kĆŇ năĆ=âlwĘ olă NynąĂ âlÅ 19

: wyrĲĎCgŇmĘ BĂ dŇ yrĂę WĎ Ç Ny’¿ĄwĘ
MynĳĂrŁ xĞ’ĲČ CUSăČ nĎ omoy¡=l‘Č 20

: r‘ČWĲĎ CzxĞ’ăĎ MynĂę mŁ dĘŇ qČ wĘÇ
lCĳĎ‘Č tŇ onăJĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’Ą Æ=ëŇ ’Č 21

: l’ĲĄ ‘dČŇ y¿Ď=âl Moqă mĘ hŇ zĆęwĘÇ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ Ty
hn’=d‘www.bibleist.ru
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2 ySĳĂ pĘŇ nČ NCyăgĘŇ oêĲ hŇ nĎ’Ď Æ=dŇ ‘Č
: MyQĲĂ mĂ bĘŇ ynĂ n¿ČC’JĘ dČŇ tĘŇ C

3 ynĂ Cmĳ ylĂ kĘŇ êČ MymĂ ‘ĎjĘ Æ rWĆ ‘ăĆ hŇ ząĆ
: ylĲĂ =CrJĘ hĘ êČ CSbęŁ tĄ Ç=âlĲ

4 ytĂŇ ygĳĂŇSĎ Mn¿ĎmĘ ’Ď =PŇ ’Č wĘ
: ytĲĂŇ gĎŇ CSmĘ Nyl¿Ă êĎ yêĂę ’Ă Ç

5 ClyDĳĂgĘŇêČ ylăČ ‘Ď MnĎmĘ ’Ď Æ=M’Ă
: yêĲĂ jĎ rĘxĆ ylČę ‘Ď Ç Cxyk¿ĂŇ otŇ wĘ

6 ynĂ tĳĎŇ CĘ‘Ă HČ olă ’Ĺ=yJĲĂ opŇ ’Ą Æ=C‘DĲĘ
: PŇ yuĲĂ hĂ yl¿Č ‘Ď odę CYmĘ CÇ

7 hŇ nĳĆ‘Ď’Ą âlă wĘ smĎ xĎ Æ q‘ăČYĘ ’Ć NhąĄ
: TjĲĎ SĘ mĂ Ny’ăĄwĘ ‘CČęSČ ’Ğ Ç

8 robĳŇ ‘Ĺ’ĲĆ âlă wĘ rdČŇ gĎŇ Æ yxăĂ rĘ’Ď
: MyWĲĂ yĎ ëŇ SĆ xăŁ ytČę obŇ ytĂŇ nĘ Ç l‘¿ČwĘ

9 TySĳĂ pĘŇ hĂ ylăČ ‘ĎmĲĄ ydĂŇ obŇ JĘ Æ
: ySĲĂ ’Ň rŁ tŇ rĆTăĆ‘Ğ rsČ IĎęwČÇ

10 ëŇ ĳČl’Ą wĲĎ bŇ ybĂŇ sĎ Æ ynĂ YăĄêĘ yĂ
: ytĲĂŇ wĎqĘ êĂ Z‘Ąę JĎ Ç ‘i¿Č IČwČ

11 ojĳ ’Č ylăČ ‘Ď rxČ IăČwČ
: wyrĲĎYĎ kĘŇ olă ynĂ b¡ĄŇ SĘ xĘ IČwČ

12 wydĎę CdŇ gĘŇ C’bąŇŁ yĎÅ ű dŇ xČ yąČ
MJĳĎ rĘDČ ylăČ ‘Ď CQsăŁ IĎwČ

: ylĲĂ hĽ’ĲĎ lĘ bŇ ybăĂŇ sĎ Cn¡xĞ IĲČwČ
13 qyxĳĂ rĘhĂ ylăČ ‘ĎmĲĄ yxČ ’Č Æ

: yeĂ UĲĆ mĂ Crz¿Ď=ëŇ ’Č y‘Čę dĘŇ yĲŁ wĘÇ
14 ybĳĎŇ orqĘ Cl¿ dĘŇ xĲĎ

: ynĂ CxĲ kĄŇ SĘ y‘¿ČDĎyĚmĘ CĲ
15 ynĂ bĳĚŇ SĘ xĘ êČ rzăĎlĘ ytČŇ hŁ mĘ ’Č wĘÆ ytăĂŇ ybĄŇ yrąĄGĎÅ

: MhĲĆ ynĄy‘ĲĄbĘŇ ytĂŇ yy¿ĂhĎ yrĂę kĘŇ nĎ Ç
ydb‘lwww.bibleist.ru
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hŇ nĳĆ‘ĞyĲČ âlă wĘ ytĂŇ ’Ň rĎqĎ Æ yDăĂbĘŇ ‘ČlĘ 16

: olĲ =NeĆxČ tĘŇ ’Ć ypĂę Ç=omBĘ
yêĳĂ SĘ ’Ă lĘ hŇ rĎzăĎ yxĂ CrÆ 17

: ynĲĂ TĘ bĂŇ yn¿ĄbĘŇ lĂ ytĂę eŁ xČ wĘÇ
ybĳĂŇ Cs’ĞmăĎ MylĂ ywĂ‘ĞÆ=MGČ 18

: ybĲĂŇ =CrBĘ dČŇ yĘwČ hŇ mĎ Cqę ’Ď Ç
ydĳĂŇ os ytăĄŇ mĘ =lJĎ ynĂ CbŇ ‘ĞêĲĂ Æ 19

: ybĲĂŇ =CkŇ jĘ hĘ nĆ yêĂ bĘŇ hČę ’Ď Ç=hŇ zĲĆwĘ
ymĳĂ YĘ ‘Č hŇ qăĎbĘŇ DĲĎ yrĂWĎ bĘŇ bĂŇ CÆ yrăĂo‘BĘ 20

: yeĲĎSĂ ro‘ăBĘ hŇ TĎę QĘ mČ tĘŇ ’Ć wĲĎÇ
y‘ĳĎrĄ MêăĆ’Č ynĂ eăĚxĎ ynĂ eĚŋxĎ 21

: yBĲĂ hŇ ‘ĎgĘŇ năĎ HČ olę’ĹÇ=dŇ yČ yJ¿Ă
l’ĳĄ =omkĘŇ ynĂ păĚŇ DĘrĘêĂ hŇ UĎ lĎ Æ 22

: C‘BĲĎ WĘ tĂŇ âlă yrĂę WĎ BĘ mĂ CÇ
yQĳĎmĂ NCbăŇ tĘŇ JĲĎ yĂwĘ opŇ ’Ą Æ NêăĄ yĂ=ymĲĂ 23

: CqxĲĎ yĚwĘ rpĆŇ iăĄ BČ Nê¡Ą yĂ=ymĲĂ
tŇ rĆpĳĎŇ ‘Ł wĘ lz¿ĆrĘBČ =T‘ĄBĘ 24

: NCbĲŇ YĘ xĲĎ yĄ rC~¿ BČ dŇ ‘Čę lĎ Ç
yxĳĎ ylĂ ’ĞGăŁ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ ynăĂ’Ğ wĲČ 25

: MCqĲ yĎ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č Norę xĞ’ĲČ wĘÇ
tŇ ’Ň zĳŁ =CpŇ uĘ nĂ yrĂo‘¡ rxăČ ’Č wĘ 26

: HČ olĲ ’Ĺ hŇ z¿ĆxĹ’ĲĆ yrĂę WĎ BĘ mĂ CÇ
yQĂę =hŇ zĆxĹ’ĲĆ ű ynĂÄ’Ğ rSąĆ ’Ğ 27

rzĳĎ=âlwĘ C’ă rĎ ynăČy‘ĄwĘ
: yqĲĂ xĄ BĘ ytăČŇ yŁ lĘ kĂŇ Cl¡ JĎ

olĳ =PŇ DĎrĘeĂ =hŇ mČ CrmĘ ’Ň t¡ŇŁ yJăĂ 28

: yřbĲĂŇ =’YĎ mĘ nĂ rbĎę DĎÇ SrĆS¿Ł wĘ
bŇ rĆxĆę =ynĄjĘ mĂ ű MkĆÄ lĎ CrCGą 29

hmx=yk
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bŇ rĆxĳĎ tŇ onă wŁ ‘Ğ hŇ mĎ xĄ Æ=yJĲĂ
: NydĲř V NC‘ădĘŇ êĄ N‘Čm¡Č lĘ

k : rmĲČ ’Ň IŁ wČ ytĂę mĎ ‘ĞeĲČhČ rp¿ČŇ YřŁ N‘Č IČwČÆ
2 ynĂ CbĳŇ ySĂ yĘ yjăČ‘Ă WĘ NkĄŇ lĎ Æ

: ybĲĂŇ ySĂ Cxă rCbę ‘ĞbĲČŇ CÇ
3 ‘mĳĎ SĘ ’Ć ytăĂŇ UĎ lĂ JĘ rsăČ Cm

: ynĂ nĲĄ‘ĞyĲČ yt¿ĂŇ nĎ yBĂ mĲĂ xČ Crę wĘÇ
4 dŇ ‘ĳČ=yeĂ mĂ êĎ‘Ę dČŇ yĎÆ tŇ ’Ň zăŁ hĞ

: ZrĆ’ĲĎ =ylĄ ‘Ğ MdăĎŇ ’Ď MyW¡Ă yeąĂmĂ
5 bŇ orĳuĎ mĂ My‘Ă SĎ rĘÆ tŇ năČ nĘ rĂ yJąĂ

: ‘gČŇrĲĎ=ydĄŇ ‘Ğ PŇ năĄxĎ tŇ x¡Č mĘ WĂ wĘ
6 o’ĳ yWĂ MyĂmăČèĎ lČ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=M’Ă

: ‘Č yGĲĂ yČ bŇ ‘¿ĎlĎ oSę ’Ň rŁ wĘÇ
7 dŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ xYČ năĆlĎ ollĞ gĆŇJĲĘ Æ

: oIĲ’Č Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ wy’Ďę rŁ Ç
8 ChC’ĳ YĎ mĘ yĂ âlă wĘ PŇ C‘yĎÆ Molă xĞJĲČ

: hŇ lĎ yĘlĲĎ Noy¿zĘxĆ JĘ dŇ DČę yĚwĘÇ
9 PŇ ysĳĂ otŇ âlă wĘ CêpČŇ zĎSĘ Æ NyĂ‘ăČ

: omĲ oqmĘ Cer¿ĆCSêĘ dŇ o‘ę Ç=âlwĘ
10 MyQĳĂ dČŇ C~ă rČyĘ wynĎBĎ Æ

: onĲ o’ hŇ nĎbĘŇ S¿Ą êĎ wydĎę yĎwĘÇ
11 wmĳ wl‘ C’ă lĘ mĲĎ wytĎŇ omYĘ ‘Č Æ

: bŇ JĲĎ SĘ êĂ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č oUę ‘Ă wĘÇ
12 hŇ ‘ĳĎrĎ wypăĂŇ BĘ qyêăĂ mĘ êČ =M’Ă

: onĲ oSlĘ tŇ xČ êăČ hŇ eĎdĆę yxĂ kĘŇ yČÇ
13 hŇ eĎbĳĆŇ zĘ‘Č yĲČ âlă wĘ hĎ ylĆ ‘Ď Æ lmăŁ xĘ yČ

hn‘nmyw
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: oJĲ xĂ ëŇ otăŇ BĘ hŇ eĎ‘Ćę nĎmĘ yĂwĘÇ
ëŇ jĳĎ hĘ nĆ wy‘ăĎmĄ BĘ omxĘ lČ Æ 14

: oBĲ rĘqĂ BĘ MynăĂtĎŇ jĘ tŇ r¡ČormĘ
Ce’ĳĆ qĂ yĘwČ ‘lČ BĎ Æ lyĂxăČ 15

: l’ĲĄ CeS¿Ć rĂoyĲ onęTĘ BĂ mĂ Ç
qnĳĎ yyĂ Myn¿ĂtĎŇ jĘ =S’Ň rĲŁ 16

: hŇ ‘ĲĆpĘŇ ’Ć NoSă lĘ ChgĄęrĘhČ êĲČ Ç
tŇ oGĳlČ pĘŇ bĂŇ ’rĆy¿Ą=l’Č 17

: hŇ ’ĲĎ mĘ xĆ wĘ SbăČŇ DĘ ylĄęxĞ nĲČ Ç yr¿ĄhĞ nĲČ
‘lĳĎ bĘŇ yĂ âlă wĘ ‘gĎŇ yĎÆ bŇ ySăĂ mĄ 18

: sŁlĲ ‘ĞyĲČ âlă wĘ otę rĎCmĲ êĘ Ç lyx¿Ą JĘ
MyQĳĂ DČ bŇ zăČ‘Ď Z~Č rĂÆ=yJĲĂ 19

: ChnĲĄbĆŇ yĂ âlă wĘ lzČęGĎ Ç tŇ yĂB¿Č
onĳTĘ bĂŇ BĘ wlăĄ SĎ ‘dăČŇ yĎ=âlĲ ű yJąĂ 20

: TQĲĄ mČ yĘ âlă odę CmxĞBĲČ Ç
olĳ kĘŇ ’Ď lĘ dŇ yr¿ĂWĎ =Ny’ĲĄ 21

: obĲŇ CT lyx¿Ă yĎ=âlĲ NJĄę Ç=l‘Č
olĳ rYĆ yăĄ oqpĘŇ WĂ Æ tw’ř lă mb 22

: Ce’ĲĆ obŇ êĘ lmăĄř ‘Ď dŇ y¡Č=lJĎ
onęTĘ bĂŇ ’QĄŋmČ lĘ ű yhąĂ yĘ 23

ojĳ ’Č NorăxĞ oB¡ =xQČ SČ yĲĘ
: omĲ CxlĘ BĂ omylĄę ‘Ď Ç rT¿Ą mĘ yČwĘ

lzĳĆrĘBČ qSĆ eăĄmĂ xrČbĘŇ yĂÆ 24

: hŇ SĲĎ CxnĘ tŇ SĆ qăĆ ChpĄę lĘ xĘ êČ Ç
hŇ w¿ĎGĄňmĂ ’YÀĄ IĄwČ ÈPlČ SĎ 25

ot¿Ň rĎrĲŁ UĘ mĂ qrĎbĎŇ CÆ
: MymĲĂ ’Ą wyl¿Ď ‘Ď ëŇŁlęhĞ yĲČ

KVx=lk
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26 wyn¿ĎCjň YĘ lĂ NCmÀ TĎ ÈëSĆ xŁ =lJĎ
xjĳĎ nĚ=âlĲ S’ăĄ ChlĄ kĘŇ ’Ď êĘ Æ

: olĲ hĽ’ĲĎ BĘ dŇ yrăĂWĎ ‘rČy¡Ą
27 onĳwŁ ‘Ğ MyĂmăČSĎ CQă gČŇ yĘ

: olĲ hŇ m¿Ď mĎÅ oqtĘŇ mĂ ZrĆ’Ćę wĘÇ
28 otĳŇ yBĄ lCbăŇ yĘ lgĆŇ yĂÆ

: ojĲ ’Č MoyăBĘ tŇ orę GĎnĂ Ç
29 MyhĳĂ Łl’ĹmĲĄ ‘SĎ rĎÆ MdăĎŇ ’Ď =qlĆ xĲĄ ű hŇ ząĆ

: l’ĲĄ mĄ orămĘ ’Ă tŇ l¡Č xĞ nĲČ wĘ

’k : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 ytĳĂŇ QĎ mĂ ‘Č omSĎ Æ C‘ămĘ SĂ

: MkĲĆŇ ytĄŇ mĲŁ Cx¿ nĘ êČ tŇ ’Ň ŁzęÇ=yhĂ tĘŇ C
3 rBĳĄdČŇ ’Ğ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ynĂ C’WĎ Æ

: gŇ y‘ĲĂlĘ tČŇ yrăĂBĘ DČ rx¡Č ’Č wĘ
4 yxĳĂ yWĂ MdăĎŇ ’Ď lĘ ykĂŇ nŁ ’ĲĎ hĆ Æ

: yxĲĂ Cr rY¿Č qĘ tĂŇ =âl ‘Č CDę mČ Ç=M’Ă wĘ
5 CUSĳČ hĎ wĘ yl¿Č ’Ą =CnjĘ

: hŇ jĲĆ =l‘Č dŇ yăĎ CmyW¡Ă wĘ
6 yêĂ lĘ hĳĎ bĘŇ nĂ wĘ yêĂ rĘk¿ČŇ zĎ=M’Ă wĘ

: tŇ CYĲ QĎ jČ yrĂę WĎ BĘ Ç zx¿Č ’Ď wĘ
7 CyĳxĘ yĲĂ My‘ăĂSĎ rĘ ‘Č CDămČ

: lyĂxĲĎ CrbĘŇ G¿Ď=MGČ Cqę tĘŇ ‘ĲĎÇ
8 MUĳĎ ‘Ă MhăĆ ynĄpĘŇ lĂ NokăŇ nĎ M‘ąĎrĘzČ

: MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ MhĆę y’Ą YĎ ’ĹYĲĆ wĘÇ
9 dŇ xČ jĳĎ mĂ Molă SĎ MhăĆ yêĄBĲĎ

: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ HČ olă ’Ĺ TbĆŇ S¡Ą âlą wĘ
10 l‘ĳĂgĘŇ yČ âlă wĘ rBČ ‘Ă Æ orăoS

: lJĲĄ SČ tĘŇ âlă wĘ otę rĎjĎ Ç TQ¿Ą pČŇ êĘ
wxlVy
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MhĳĆ ylĄ ywĲĂ‘Ğ N’Ň ~Ł kČŇ Æ Cxă QĘ SČ yĘ 11

: NCdĲŇ uĄrČyĘ MhĆę ydĄŇ lĘ yČwĘÇ
roeĳkĂŇ wĘ PŇ tăŇŁ JĘ C’WĘ yĂÆ 12

: bŇ gĲĎŇ C‘ loqă lĘ Cxę mĘ WĘ yĂwĘÇ
MhĳĆ ymĄ yĘ bŇ oFă bČŇ CQbČŇ yĘ 13

: CêxĲĎ yĄ lo’ă SĘ ‘gČŇrĆę bĘŇ CÇ
CeUĳĆ mĂ rCsă l’Ą lĎ Æ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ 14

: CnYĘ pĲĎŇ xĎ âlă ìŇ ykĆę rĎDĘÇ tŇ ‘Čd¿ČŇ wĘ
CedĳĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ=yJĂ yD¿ČSČ =hŇ mČ 15

: oBĲ =‘GČpĘŇ nĂ yJăĂ ly‘Ăę oeÇ=hŇ mČ C
MbĳĎŇ CT MdăĎŇ yĎbĘŇ âlă NhąĄ 16

: yeĂ mĲĆ hŇ qĎ xĞrăĎ My‘Ăę SĎ rĘÇ tŇ Y¿Č ‘Ğ
ëŇ ‘Ďę dĘŇ yĂ My‘ąĂSĎÅ rĘ=rnĲĄ ű hŇ UąĎ JČ 17

MdĳĎŇ y’Ą omylăĄ ‘Ď ’băŇŁ yĎwĘ
: ojĲ ’Č BĘ qQ¿Ą xČ yĘ MylĂębĎŇ xĞ Ç
xČ Crĳ=ynĄpĘŇ lĂ NbĆŇ t¿ĆŇ JĘ CyęhĘ yĲĂ 18

: hŇ pĲĎŇ Cs Cêb¿ČŇ nĎGĘ ZmęŁ kĘŇ CÇ
onĳo’ wyn¿ĎbĎŇ lĘ =NjŁ YĘ yĂ HČ olę’Ĺ 19

: ‘dĲĎŇ yĄwĘ wylăĎ ’Ą MQ¡Ą SČ yĘ
odĳŇ yJĂ wnăř y‘ C’ă rĘyĂ 20

: hŇ êĲĆSĘ yĂ yDăČSČ tŇ m¡Č xĞmĲĄ C
wyrĳĎxĞ’ĲČ otăŇ ybĄŇ BĘ oYă pĘŇ xĆ =hŇ mČ yJąĂ 21

: CY~ĲĎ xĚ wySăĎ dĎŇ xĽ rj¡Č sĘ mĂ C
tŇ ‘ČDĳĎ=dŇ UĆ lČ yĘ l’¿Ą lĘ hČ 22

: TojĲ SĘ yĂ Mym¿Ă rĎ ’Chę wĘÇ
oUĳ êĚ MYĆ‘ăĆBĘ tŇ CmyĎÆ hŇ zĆę 23

: wylĲĄ SĎ wĘ N¿Čn’ĞlĘ SČ oQęJĚ Ç
wynyT‘
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24 bŇ lĳĎ xĎ C’ă lĘ mĲĎ wynĎ yTĂ ‘ĞÆ
: hŇ uĲĆSĚ yĘ wytăĎŇ omYĘ ‘Č xČ m¡Ł C

25 hŇ rĳĎmĎ SpĆŇ năĆBĘ tŇ CmyĎÆ hŇ zĆęwĘ
: hŇ bĲĎŇ oFBČ lkČę ’Ď Ç=âlĲ wĘ

26 CbŇ JĳĎ SĘ yĂ rpăĎŇ ‘Ď=l‘Č dŇ xČ yČÆ
: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ hŇ i¿Ć kČŇ êĘ hŇ UĎę rĂwĘÇ

27 MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ SĘ xĘ mČ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ NhăĄ
: CsmĲŁ xĘ êČ yl¿Č ‘Ď tŇ oUę zĂmĘ CÇ

28 bŇ ydĳĂŇ nĎ=tŇ ybĲĄŇ hŇ I¿Ą’Č Crę mĘ ’Ň tĲŇŁ yJąĂ
: My‘ĲĂSĎ rĘ tŇ onŋJĘ SĘ mĂ ű lhĆ ’ąŁ hŇ IĄę’Č wĘÇ

29 ëŇ rĆdĳĎŇ yrĄbĘŇ o‘ă MêĆlĘ ’Ć SĘ Æ âlă hĞ
: CrJĲĄ nČtĘŇ âlă MtĎę tŇŁ ’Ł wĘÇ

30 ‘rĳĎ ëŇ WĆ xăĎ yĄ dŇ y’Ą Æ MoyălĘ yJąĂ
: ClbĲĎŇ Cy tŇ orăbĎŇ ‘Ğ Moy¡lĘ

31 oJĳ rĘDČ wynăĎjĎ =l‘Č dŇ yGăĂyČ=ymĲĂ
: olĲ =MQĆ SČ yĘ ymăĂ hŇ WĎę ‘Ď Ç=’ChĲ wĘ

32 lbĳĎŇ Cy tŇ orăbĎŇ qĘ lĂ ’ChwĘÆ
: dŇ oqĲ SĘ yĂ Syd¿ĂŇ GĎ=l‘Č wĲĘ

33 lxČ n¿Ď ybĄň gĘŇrĂ olę =CqtĘŇ mĲĎ
ëŇ oSĳ mĘ yĂ MdăĎŇ ’Ď =lJĎ wyrĎxĞ’ĲČ wĘÆ

: rjĲĎ sĘ mĂ Ny’ăĄ wynĎę pĎŇ lĘ CÇ
34 lbĆŇ hĳĎ ynĂ Cmă xĞ nĲČêĘ ëŇ y’Ą wĘÆ

: l‘ČmĲĎ =r’Č SĘ nĂ MkĆę ytĄŇ bŇŁ CSĲ tĘŇ CÇ

bk : rmĲČ ’Ň IŁ wČ ynĂę mĎ êĲĄhĲČ zp¿ČŇ ylĂ ’Ĺ N‘Č IČwČÆ
2 rbĆŇ GĳĎ=NJĎ sĘ yĂ l’¿Ą lĘ hČ

: lyJĲĂ WĘ mČ omylăĄ ‘Ď NJ¡Ł sĘ yĂ=yJĲĂ
3 qDĳĎYĘ tĂŇ yJăĂ yDČSČ lĘ Æ ZpĆŇ xăĄ hČ

: ìŇ ykĲĆŇ rĎDĘ Mê¿ĄtČŇ =yJĲĂ ‘YČ BĆę Ç=M’Ă wĘ
Kt’rymhwww.bibleist.ru
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ìŇ xĳĆ ykĂŇ yŁ ìŇ tĘŇ ’ăĎ rĘIĂmĂ hĲĞ Æ 4

: TjĲĎ SĘ UĂ BČ ìę UĘ ‘Ă Ç ’ob¿Ň yĎ
hŇ BĳĎ rČ ìăŇ tĘŇ ‘ĲĎrĎ âlă hĞ 5

: ìŇ ytĲĆŇ nŁ wŁ ‘ĞlĲČ ZqĄę Ç=Ny’ĲĄ wĘ
MeĳĎxĂ ìŇ yxăĆ ’Č lBăŁ xĘ tČŇ =yJĲĂ 6

: TySĲĂ pĘŇ êČ MyUăĂ Cr‘Ğ yd¡ĄŇ gĘŇbĂŇ C
hŇ qĳĆSĘ êČ PŇ yăĄ‘Ď MyĂmČ Æ=âl 7

: MxĆ lĲĎ =‘nĲČmĘ êĲĂ bŇ ‘Ąę rĎmĲĄ CÇ
ZrĆ’ĳĎhĎ olă ‘Č orzĘ Æ Sy’ăĂ wĘ 8

: HBĲĎ bŇ SĆ yăĄ MynĂę pĎ Ç ’CW¿ nĘ C
MqĳĎyrĄ êĎxĘ QăČ SĂ tŇ onmĎ lĘ ’Č Æ 9

: ’JĲĎ dĚŇ yĘ MymăĂ tŇŁ yĘ tŇ o‘¡rŁ zĘC
MyxĳĂ pČŇ ìŇ ytăĆŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ NJĄ Æ=l‘Č 10

: M’ĲŁ tĘŇ jĂ dŇ xČ jăČ ìę lĘ hĆ bĲČŇ ywĂÇ
hŇ ’ĳĆ rĘtĂŇ =âlĲ ëŇ SĆ x¿Ł =o’ 11

: OĎ iĲĆ kČŇ êĘ MyĂm¿Č=tŇ ‘ČpĘŇ SĂ wĲĘ
MyĂmĳĎSĎ HbČŇ GăŁ HČ ol’ĹÆ=âlĲhĞ 12

: CUrĲĎ=yJĂ MybăĂŇ kĎŇ oJ S’Ň r¡Ł hŇ ’ąĄ rĘC
l’ĳĄ ‘dĲČŇ IăĎ=hŇ mČ êĎrĘmČ ’Ď wĲĘÆ 13

: TojĲ SĘ yĂ lpăĆŇ rĎ‘Ğ dŇ ‘¡ČbĘŇ hČ
hŇ ’ĳĆ rĘyĂ âlă wĘ ol¡ =rtĆŇ sĲĄ MybăĂŇ ‘Ď 14

: ëŇ QĲĎ hČ tĘŇ yĂ MyĂmČę SĎ Ç gŇ Cx¿ wĘ
rmĳŁ SĘ êĂ MlăĎ o‘ xrČ’ăŁ hČ 15

: NwĆ’ĲĎ =ytĄŇ mĘ CkăŇ rĘDĲĎ rS¡Ć ’Ğ
tŇ ‘ĳĄ=âlwĘ CT¿ UĘ qĚ=rSĲĆ ’Ğ 16

: MdĲĎŇ osyĘ qY¿Č Cy rhĎę nĎ Ç
CeUĳĆ mĂ rCsă l’Ą lĎ Æ MyrăĂmĘ ’ĲŁ hĎ 17

: omlĲĎ yDăČSČ l‘¡ČpĘŇ IĂ=hŇ mČ C
’whw

.rpsh yYx v.16 .bk
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18 bŇ oTĳ MhăĆ yêĄbĲĎŇ ’QăĄ mĂ ’Chą wĘ
: yeĂ mĲĆ hŇ qĎ xĞrăĎ My‘Ăę SĎ rĘÇ tŇ Y¿Č ‘ĞwĲČ

19 CxmĳĎ WĘ yĂwĘ MyqăĂ yDĂYČ C’ă rĘyĂ
: omlĲĎ =gŇ‘ČlĘ yĂ yqĂę nĎ wĘÇ

20 CnmĳĎ yqĂ dŇ xăČ kĘŇ nĂ âlă =M’Ă
: S’ĲĄ hŇ lĎ kĘŇ ’ăĎ MrĎę tĘŇ yĂwĘÇ

21 oUĳ ‘Ă ’năĎ=NJĆ sĘ hČ
: hŇ bĲĎŇ oT ì¿Ň tĘŇ ’Č obŇ êĲĘ MhĆę BĎ Ç MlĳĎ SĘ C

22 hŇ rĳĎoê wyjăĂ mĂ ’năĎ=xqČ
: ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ BĂ wyrĎę mĎ ’Ğ Ç MyW¿Ă wĘ

23 hŇ nĳĆBĎ êĂ yDČSČ Æ=dŇ ‘Č bŇ CSă êĎ =M’Ă
: ìŇ lĲĆ hĽ’ĲĎ mĄ hŇ lĎę wĘ‘Č Ç qyx¿Ă rĘêČ

24 rYĆBĳĎ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č=tŇ ySĂ wĘ
: rypĲĂŇ o’ MylăĂ xĎ nĘ rCY¡ bĘŇ C

25 ìŇ yrĳĆYĎ BĘ yDăČSČ hŇ yăĎhĎ wĘ
: ëŇ lĲĎ tŇ opăŇ ‘Ď oêĲ PŇ sĆ k¡ĆŇ wĘ

26 gŇeĳĎ‘ČtĘŇ êĂ yDăČSČ =l‘Č z’Ď Æ=yJĂ
: ìŇ ynĲĆjĎ HČ olă ’Ĺ=l’Ć ’v¡Ď tĂŇ wĘ

27 OĎ ‘ĳĆmĎ SĘ yĂwĘ wylĎ ’Ą Æ ryêăĂ ‘Ę êČ
: MQĲĄ SČ tĘŇ ìŇ yr¿ĆdĎŇ nĘ C

28 ëŇ ĳĎl MqĎ yăĎwĘ rmĆ o’¡ =rzČgĘŇtĂŇ wĲĘ
: ro’Ĳ HgĲČŇ năĎ ìŇ ykĆę rĎDĘÇ=l‘Č wĘ

29 hŇ wĳĎGĄ rmĆ ’Ň êăŁ wČ ClyjĂ SĘ hĂ Æ=yJĲĂ
: ‘ČSĲĂ oy MyĂnăČy‘Ą xS¡Č wĘ

30 yqĳĂnĎ=y’ĲĂ TQ¿Ą mČ yĘ sŘ5

: ìŇ yjĲĆ JČ rbăŇŁ BĘ TlČęmĘ nĂ wĘÇ

gk : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 yxĳĂ WĂ yrăĂmĘ MoIhČ Æ=MGČ

ydywww.bibleist.ru
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: ytĲĂŇ xĎ nĘ ’Č =l‘Č hŇ d¿ĎŇ bĘŇ JĲĎ ydĂę yĎÇ
Ch’ĳĄ YĎ mĘ ’Ć wĘ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ NêăĄ yĂ=ymĲĂ 3

: otĲŇ nĎ CkŇ êĘ =dŇ ‘Č ’obę ’Ď Ç
TjĳĎ SĘ mĂ wynăĎpĎŇ lĘ hŇ kăĎŇ rĘ‘Ć’ĲĆ 4

: tŇ oxĲ kĎŇ otŇ ’Q¿Ą mČ ’Ğ ypĂę CÇ
ynĂ nĳĄ‘ĞyĲČ MyQăĂ mĂ hŇ ‘ĎdĘŇ ’ĲĄ Æ 5

: ylĲĂ rmČ ’Ň I¿Ł =hŇ mČ hŇ nĎ ybĂę ’Ď wĘÇ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă bŇ yrăĂyĎ xČ J¡Ł =bŇ rĎBĘ hČ 6

: yBĲĂ MW¿Ă yĎ ’Chę Ç=ëŇ ’Č âl¿
oUĳ ‘Ă xkăĎŇ on rSĎ yĎÆ MSĎę 7

: yTĲĂ pĘŇ èŁ mĂ xYČ nĆę lĎ Ç hŇ T¿Ď QĘ pČŇ ’Ğ wĲČ
CenĳĆy’Ą wĘ ëŇŁlă hĹ’ĲĆ MdĆŇ qăĆ NhąĄ 8

: olĲ Nyb¿ĂŇ ’Ď =âlwĲĘ roxę ’Ď wĘÇ
zxČ ’ĳĎ =âlwĘ otăŇ ŁW‘ĞBĲČ lw’Ň măŁ WĘ 9

: hŇ ’ĲĆ rĘ’Ć âlă wĘ NymĂę yĎÇ PŇ T¿Ł ‘Ę yČ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă ëŇ rĆDăĆ ‘dČŇ yĎÆ=yJĲĂ 10

: ’YĲĄ ’Ą bŇ h¿Ď EĎJČ ynĂ nČę xĎ BĘ Ç
ylĳĂ gĘŇrČ hŇ zăĎxĞ’ĲĎ orSĚ ’ĞBĲČ Æ 11

: T’ĲĎ =âlwĘ yêĂ rĘmăČSĎ oJ¡ rĘDČ
SymĳĂ ’Ď âlă wĘ wytĎŇ pĎŇ WĘ Æ tŇ wăČYĘ mĂ 12

: wypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă yêĂ nĘ p¿ČŇ YĎ yuĂę xĚmĄ Ç
CebĳĆŇ ySĂ yĘ ymăĂ C dŇ xĎ ’Ć bĘŇ Æ ’Chă wĘ 13

: W‘Č IĲĎwČ hŇ tăĎŇ CĘ’Ă oS¡ pĘŇ nČ wĘ
yuĳĂxĚ MylăĂ SĘ yČ yJĂ Æ 14

: oUĲ ‘Ă tŇ oBă rČ hŇ eĎh¡Ą kĎŇ wĘ
lhĳĄ BĎ ’Ć wynăĎjĎ mĂ NJĄ Æ=l‘Č 15

: CeUĲĆ mĂ dŇ x¿Č pĘŇ ’Ć wĘ NnĄę oBtĘŇ ’Ć Ç
yBĳĂ lĂ ëŇ răČhĄ l’Ą wĘÆ 16

: ynĂ lĲĎ yhĂ bĘŇ hĂ yDČę SČ wĘÇ
’l=ykwww.bibleist.ru
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17 ëŇ SĆ xĳŁ =ynĄjĘ mĂ yêĂ mČ YĘ nĂ Æ âlă =yJĂ
: lpĆŇ ’ĲŁ =hŇ iĎ JĂ ynČę jĎ mĂ CÇ

dk MyêĳĂ ‘Ă CnăjĘ YĘ nĂ =âlĲ yDČèČ mĂ Æ ‘Č CDę mČ
: wymĲĎ yĎ Czx¿Ď =âlĲ C‘dĘŇ yĲĎwĘ

2 CgŇ yvĳĂ yČ tŇ ol¿ bĚŇ GĘ
: C‘Ĳ rĘIĂwČ Clę zĘGĲĎ Ç rdĆŇ ‘¿Ą

3 CgŇhĳĎ nĘ yĂ MymăĂ otŇ yĘ romă xĞ
: hŇ nĲĎmĎ lĘ ’Č roSă ClęBĘ xĘ yČÇ

4 ëŇ rĆDĳĎmĂ MynăĂoybĘŇ ’Ć CFă yČ
: ZrĆ’ĲĎ =yIĄnĂ ‘Ğ C’ę BĘ xĚ Ç dŇ xČ y¿Č

5 MlĎ ‘ĽpĲĎŇ BĘ Æ C’ă YĘ yĲĎ rBĎę dĘŇ UĂ BĲČ ű My’ĂÄ rĎjĘ NhąĄ
PŇ rĆFĳĎlČ yrăĄxĞSĲČ mĘ

: MyrĲĂ‘ĎeĘ lČ MxĆ lĆę Ç ol¿ hŇ b¿ĎŇ rĎ‘Ğ
6 wryYĳqy olă ylĂ BĘ hŇ dĆŇ vĎ BČ Æ

: CSuĲĄlČ yĘ ‘SăĎ rĎ MrĆk¡ĆŇ wĘ
7 SCbĳŇ lĘ ylăĂ BĘ mĂ CnylĂ yĎÆ Moră‘Ď

: hŇ rĲĎuĎ BČ tŇ Csę JĘ Ç Ny’¿ĄwĘ
8 CbŇ TĳĎ rĘyĂ MyrăĂhĎ MrĆEăĆmĂ

: rCYĲ =CqBĘ xĂ hŇ sĆę xĘ mČ Ç yl¿Ă BĘ mĂ C
9 MotĳŇ yĎ dŇ èăŁ mĂ ClzĘgĘŇ yĂÆ

: ClBĲŁ xĘ yČ yn¿Ă‘Ď=l‘Č wĲĘ
10 SCbĳŇ lĘ ylăĂ BĘ CkŇ QĘ hĂ Æ Moră‘Ď

: rmĆ ‘ĲŁ C’WĘ năĎ MybĂę ‘ĄrĘCÇ
11 CryhĳĂ YĘ yČ Mt¿ĎŇ rŁ CSĲ =NyBĲĄ

: C’mĲĎ YĘ IĂwČ Ckę rĘDĲĎÇ Myb¿ĂŇ qĎ yĘ
12 Cq’Ďę nĘ yĂ ű MytĂÄ mĘ ry‘ąĂmĄÅ

‘Č CĳĄSČ êĘ Myl¿Ă lĎ xĞ=SpĆŇ nĲĆ wĘ
: hŇ lĲĎ pĘŇ êĂ MyW¿Ă yĎ=âlĲ HČ olę’ĹwĲĆÇ

13 ro’¿ ydĄň rĘmŁ BĲĘ ÈCyhĎ ű hŇ UĎ hąĄ
wrykh=’lwww.bibleist.ru
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wykĳĎŇ rĎdĘŇ CryJ¿Ă hĂ =âlĲ
: wytĲĎŇ bŇŁ ytĂŇ nĘ BĂ Cbę SĘ yĲĎÇ âl¿ wĘ

xČ YĄę or MCqą yĎÅ ro’Ã lĎ 14

NoyĳbĘŇ ’Ć wĘ yn¿Ă‘Ď=lTĎ qĘ yĲĂ
: bŇ eĲĎ GČkČŇ yhăĂ yĘ hŇ lĎ yĘQČębČŇ CÇ

PŇ SĆ năĆ hŇ rĲĎmĘ SąĎ ű PŇ ’ĄÄ nŁ Ny‘ąĄwĘ 15

NyĂ‘ĳĎ ynĂ răĄCStĘŇ =âlĲ rmŁ ’Ň lĄ Æ
: MyWĲĂ yĎ MynăĂjĎ rtĆŇ s¡Ą wĘ
Myê¿Ă BĲĎň ëŇ SĆ xęŁ BČ rt¿ČŇ xĎ 16

omlĎę =CmêĘ xĂ Mm¿Ď oy
: ro’Ĳ C‘dĘŇ y¿Ď=âl

tŇ wĆmĳĎlĘ YČ omlăĎ rqĆBăŁ ű wDĎÄ xĘ yČ yJąĂ 17

: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ tŇ oh¿ lĘ BČ ryJĂę yČÇ=yJĲĂ
MyĂmČę =ynĄjĘ =l‘Č ű ’Chą =lqĲČ 18

ZrĆ’ĳĎBĎ MtăĎŇ qĎ lĘ xĆ lQăČ qĚêĘ
: MymĲĂ rĎJĘ ëŇ rĆDăĆ hŇ nĆpĘŇ yĂÇ=âlĲ

gŇlĆ SĆę =ymĄ ymĲĄ Cl¿ zĘgĘŇ yĂ MxęŁ =MgČŇ hŇ IąĎYĂ 19

: C’TĲĎ xĎ lo’ă SĘ
hŇ UĎę rĂ oqątĎÅmĘ ű MxĆ rĆÄ ChxąĄ JĎÅ SĘ yĂ 20

rkĳĄŇ EĎyĂ=âlĲ dŇ o‘¿
: hŇ lĲĎ wĘ‘Č Z‘ăĄJĎ rb¡ĄŇ èĎ êĂ wČ

dŇ lĳĄtĄŇ âlă hŇ rĎqĎ ‘ĞÆ hŇ ‘ăĆrŁ 21

: bŇ yTĲĂ yĄyĘ âlă hŇ nĎęmĎ lĘ ’Č wĘÇ
oxĳ kŇŁ BĘ MyrăĂyBĂ ’Č ëŇ SăČ mĎ C 22

: NyIĲĂxČ BĲČ Nym¿Ă ’Ğ yĲČ=âlĲ wĘ MCqę yĎÇ
N‘ĳĄèĎ yĂwĘ xTČ bĆŇ lĎ Æ olă =NêĆ yĲĂ 23

: MhĲĆ ykĄŇ rĘDČ=l‘Č ChynĄę y‘ĄwĘÇ
CenĆę y’Ą wĲĘ ű T‘ČÄ UĘ CUorą 24

NCYĳpĘŇ uĲĎ yĂ lJ¿Ł JČ Ckę UĘ hĚ wĲĘ
V’rkw
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: ClUĲĎ yĂ tŇ lĆ BăŁ SĂ S’Ň r¡Ł kĘŇ C
25 ynĂ bĳĄŇ yzĂkĘŇ yČ ymăĂ opŇ ’Ą Æ âlă =M’Ă wĘ

: ytĲĂŇ QĎ mĂ l’Čę lĘ Ç MW¿Ą yĎwĘ

hk : rmĲČ ’Ň IŁ wČ yxĂę èĚ hČ dŇ D¿ČlĘ BĂ N‘Č IČwČÆ
2 oUĳ ‘Ă dŇ xČ păČŇ wĎ lSăĄ mĘ hČ

: wymĲĎ ormĘ BĂ MolęSĎ Ç hŇ W¿Ć ‘Ł
3 wydĳĎŇ CdŇ gĘŇlĂ rjĎ sĘ mĂ Æ SyăĄhĞ

: ChrĲĄo’ MCq¿ yĎ=âlĲ ymĂę Ç=l‘Č wĘ
4 l’ĳĄ =M‘Ă Sonă’Ĺ qDăČYĘ IĂ=hŇ mČ C

: hŇ èĲĎ ’Ă dŇ Clă yĘ hŇ JĆę zĘIĂÇ=hŇ mČ C
5 lyhĳĂ ’Ğ yĲČ âlă wĘ xČ rĄyĎÆ=dŇ ‘Č NhăĄ

: wynĲĎ y‘ĄbĘŇ CJ¿ zČ=âlĲ MybĂę kĎŇ okĲŇ wĘÇ
6 hŇ UĳĎ rĂ Sonă’Ĺ=yJĲĂ PŇ ’Č Æ

: hŇ ‘ĲĎlĄ oêĲ MdĎę ’Ď Ç=NbĆŇ C

wk : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 xČ kĳŇŁ =âllĘ êĎrĘz¿Č‘Ď=hŇ mĆ

: z‘ĲŁ =âl ‘Č orăzĘ êĎ‘Ę SČę ohÇ
3 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ âlă lĘ êĎYĘ ‘Č IĎÆ=hŇ mČ

: êĎ‘Ę dĲĎŇ oh bŇ r¿Ł lĎ hŇ IĎęSĂ CtŇ wĘÇ
4 NyQĳĂ mĂ êĎdĘŇ GăČhĂ ymĂ Æ=tŇ ’Ć

: OĎ UĲĆ mĂ hŇ ’¿Ď YĘ yĲĎ ymĂ Ç=tŇ mČ SĘ nĲĂ wĘ
5 CllĳĎ oxyĘ My’¿Ă pĎŇ rĘhĲĎ

: MhĲĆ ynĄkĘŇ SĲŁ wĘ MyĂmČę Ç tŇ xČ ê¿ČmĂ
6 oDĳgĘŇ nĆ lo’ă SĘ Moră‘Ď

: NoDĲbČŇ ’ĞlĲĎ tŇ Csę JĘ Ç Ny’¿ĄwĘ
7 ChêĳŁ =l‘Č NopăŇ YĎ hŇ TăĆ nŁ

: hŇ mĲĎ =ylĂ BĘ =l‘Č ZrĆ’Ćę Ç hŇ lĆ ê¿Ł
rrYwww.bibleist.ru
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wybĳĎŇ ‘ĎBĘ MyĂmăČ rrĲĄYăŁ 8

: MêĲĎxĘ êČ NăĎn‘Ď ‘q¡ČbĘŇ nĂ =âlĲ wĘ
hŇ iĳĄ kĂŇ =ynĄjĘ zx¿Ą ’Č mĘ 9

: onĲ nĎ‘Ğ wylăĎ ‘Ď zS¡Ą rĘjČ
MyĂmĳĎ=ynĄjĘ =l‘Č gŇxĎ Æ=qxĲŁ 10

: ëŇ SĆ xĲŁ =M‘Ă ro’ă tŇ yl¡Ă kĘŇ êČ =dŇ ‘Č
CpŇ pĳĎŇ oryĘ MyĂmăČSĎ ydăĄŇ CU‘Č 11

: otĲŇ rĎ‘ĞGĲČmĂ Chę mĘ tĘŇ yĂwĘÇ
MIĳĎhČ ‘găČŇrĎ oxkŇŁ BĘ Æ 12

: bŇ hČ rĲĎ ZxČ măĎ otŇ nĎbĘŇ CtŇ bĂŇ C
hŇ rĳĎpĘŇ SĂ MyĂmăČSĎ oxCrBĘ Æ 13

: xČ yrĲĂBĎ Sx¿Ď nĎ odę yĎÇ hŇ l¿Ď lĞ xĲŁ
wkę rř d tŇ oYŋ qĘ ű hŇ QĆ ’ąĄ =NhĆ 14

oBĳ =‘mČ SĘ nĲĂ rbĎŇ DĎÆ ZmĆ èăĄ =hŇ mČ C
: NnĲĎ oBtĘŇ yĂ ymăĂ wtę rwbĲ gÇ M‘Čr¿ČwĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ olęSĎ mĘ tŇ ’¿Ą WĘ bŇ oI’Ă Æ PŇ sĆ IăŁ wČ zk
yTĳĂ jĎ SĘ mĂ rysăĂ hĄ l’Ą Æ=yxČ 2

: ySĲĂ pĘŇ nČ rm¿Č hĄ yDČę SČ wĘÇ
ybĳĂŇ ytăĂŇ mĎ SĘ nĂ dŇ o‘ă=lkĎŇ =yJĲĂ 3

: yjĲĂ ’Č BĘ HČ olă ’Ĺ xČ Cr¡wĘ
hŇ lĳĎ wĘ‘Č ytăČŇ pĎŇ WĘ hŇ nĎrĘBăĄdČŇ êĘ =M’Ă 4

: hŇ IĲĎmĂ rĘ hŇ G¿ĆhĘ yĆ=M’Ă ynĂę oSlĘ CÇ
Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ćň qyDÀĂYĘ ’Č =M’Ă ÈyQĂ hŇ lĎ ylăĂ xĎ 5

: yeĂ UĲĆ mĂ ytăĂŇ UĎ êĚ rys¡Ă ’Ď =âlĲ ‘wĳĎgĘŇ’Ć =dŇ ‘Č
hĎ jĳĆ rĘ’Č âlă wĘ yêĂ qĘ zČxĹhĲĆ Æ ytăĂŇ qĎ dĘŇ YĂ BĘ 6

: ymĲĎ IĎmĂ ybĂę bĎŇ lĘ Ç PŇ r¿ČxĹyĲĆ=âl
yhy
,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wykĎ rĎDĘ ’"sbw ,‘"d Nkw yrqw bytk oJrĘDČ ’"sb ,yrq wykĎ rĎDĘ ,bytk oJrĘDČ v.14 .wk
,‘"t ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk otrĎCbGĘ ’"sb ,yrq wytĎrŁ CbG ,bytk otrĎCbGĘ v.14 .s"tw r"t ,d"yd ,T"d ,w"d

.r"tw s"t
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7 ybĳĂŇ yĘ’ăŁ ‘SĎ rĎkĘŇ Æ yhăĂ yĘ
: lCĲĎ‘ČkĘŇ ym¿Ă mĘ oqĲ tĘŇ mĂ C

8 ‘YĳĎ bĘŇ yĂ yJăĂ PŇ nĄxĎ Æ tŇ wăČqĘ êĂ =hŇ mČ yJąĂ
: oSĲ pĘŇ nČ HČ olă ’Ĺ lSĆ y¡Ą yJąĂ

9 l’ĳĄ ű ‘m¿Č SĘ yĂ otŇ qĎ ‘ĞYĲČ hĲČ Æ
: hŇ rĲĎYĎ wylăĎ ‘Ď ’ob¡Ň tĎŇ =yJĲĂ

10 gŇeĳĎ‘ČtĘŇ yĂ yD¿ČSČ =l‘Č=M’Ă
: tŇ ‘ĲĄ=lkĎŇ BĘ HČ olă ’Ĺ ’r¡ĎqĘ yĂ

11 l’ĳĄ =dŇ yČBĘ MkăĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ răĆo’
: dŇ xĲĄ kČŇ ’Ğ âlă yDČę SČ Ç=M‘Ă rS¿Ć ’Ğ

12 MtĳĆŇ yzĂxĞ MkăĆŇ QĘ JĚ MêăĆ’Č =NhĄ
: ClBĲĎ hĘ êĆ lbĆŇ hăĆ hŇ EĆęÇ=hŇ UĎ lĲĎ wĘ

13 l’ĳĄ =M‘Ă ű ‘S¿Ď rĎ Md¡ĎŇ ’Ď =qlĆ xĲĄ ű hŇ ząĆ
: CxuĲĎ yĂ yD¿ČèČ mĂ MyYĂę yrĂ‘ĲĎÇ tŇ l¿Č xĞ nĲČ wĲĘ

14 bŇ rĆxĳĎ=omlĘ wynăĎbĎŇ CBă rĘyĂ=M’Ă
: MxĆ lĲĎ =C‘BĘ WĘ yĂ âlă wy’Ďę YĎ ’ĹYĲĆ wĘÇ

15 CrbĳĄŇ uĎ yĂ tŇ wĆUăĎBČ odŇ yrĂWĘ
: hŇ nĎ yJĲĆ bĘŇ tĂŇ âlă wytĎę nŁ mĘ lĘ ’Č wĘÇ

16 PŇ sĆ JĳĎ rpăĎŇ ‘ĎJĲĆ rBăŁ YĘ yĂ=M’Ă
: SCBĲ lĘ mČ Nyk¿ĂŇ yĎ rmĆ xęŁ kČŇ wĘÇ

17 SBĳĎ lĘ yĂ qyDăĂYČ wĘ NykĂŇ yĎÆ
: qŁlĲ xĞ yĲČ yq¿ĂnĎ PŇ sĆ kĆę wĘÇ

18 otĳŇ yBĄ S‘ăĎkĎŇ hŇ năĎBĎ
: rYĲĄ nŁ hŇ W¿Ď ‘Ď hŇ JĎę sĚkĘŇ CÇ

19 PŇ ĳĄs’Ď yĲĄ âlă wĘ bŇ JČ SĘ yĂÆ rySăĂ ‘Ď
: CenĲĆ y’Ą wĘ xqăČjĎ wyn¡Ďy‘Ą

20 tŇ ohĳ QĎ BČ MyĂUČ kČŇ Æ ChgăĄŇ yvĂ êČ
: hŇ pĲĎŇ Cs Cêb¿ČŇ nĎGĘ hŇ lĎ yĘlČę Ç

21 ëŇ ĳČlyĄwĘ MydăĂŇ qĎ Ch’ăĄ vĎ yĂ
whr‘Vywwww.bibleist.ru
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: omĲ qŁ UĘ mĂ ChrĄę ‘ĞWĲĎ ywĲĂÇ
lmĳŁ xĘ yČ âlă wĘ wylĎ ‘Ď Æ ëŇ ăĄlSĘ yČwĘ 22

: xrĲĎbĘŇ yĂ xČ or¿BĎ odę IĎmĂ Ç
omyjĳĄkČŇ omylăĄ ‘Ď qjăŁ WĘ yĂ 23

: omĲ qŁ UĘ mĂ wylĎę ‘Ď Ç qr¿Ł SĘ yĂwĘ
’YĳĎ om PŇ sĆ JăĆ lČ SyăĄ yJąĂ xk

: CuzĲŁ yĎ bŇ h¿Ď EĎlČ Moqę mĎ CÇ
xuĳĎyĚ rpăĎŇ ‘ĎmĲĄ lzĆrĘBČ Æ 2

: hŇ SĲĎ CxnĘ qCY¿ yĎ NbĆŇ ’Ćę wĘÇ
ëŇ SĆ xęŁ lČ MWąĎ ű ZqąĄ 3

rqĳĄox ’Chă tŇ ylĂ kĘŇ êČ Æ=lkĎŇ lĘ C
: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ wĘ lpĆŇ ’ăŁ NbĆŇ ’¡Ć
rGĎę =M‘Ă mĲĄ ű lxČ nČÄ ZrČjąĎ 4

lgĆŇrĳĎ=yeĂ mĂ Myx¿Ă JĎ SĘ eĂ hĲČ
: C‘nĲĎ Sonă’ĹmĲĄ CQD¡Č

MxĆ lĳĎ =’YĄ yĲĄ hŇ eĎU¿Ć mĂ ZrĆ’Ćę 5

: S’ĲĄ =omJĘ ëŇ j¿Č hĘ nĆ hĎ yêĆę xĘ tČŇ wĘÇ
hĎ ynĳĆbĎŇ ’Ğ ryj¿Ă sČ =MoqmĘ 6

: olĲ bŇ hăĎ zĎ tŇ r¡Ł pĘŇ ‘Č wĘ
TyĂ‘ĳĎ o‘dăĎŇ yĘ=âlĲ bŇ ytĂŇ nĎ Æ 7

: hŇ IĲĎ’Č Ny‘ăĄ CêpČę zĎSĘ Ç âl¿ wĘ
ZxČ SĳĎ =ynĄbĘŇ Chk¿ĚŇ yrĂdĘŇ hĂ =âlĲ 8

: lxČ SĲĎ wylăĎ ‘Ď hŇ d¡ĎŇ ‘Ď=âlĲ
odĳŇ yĎ xlăČ SĎ SymĂ QĎ xČ BĲČ Æ 9

: MyrĲĂhĎ SrĆèăŁ mĂ ëŇ p¡ČŇ hĎ
‘ČuĳĄBĂ MyrăĂ’Ł yĘ tŇ orC~BČ Æ 10

: onĲ y‘Ą hŇ t¿ĎŇ ’ĞrĲĎ rqĎę yĘÇ=lkĎŇ wĘ
SBĳĄ xĂ tŇ orăhĎ nĘ ykĂŇ BĘ mĂ Æ 11

: ro’Ĳ ’YĂ yăŁ HmĎę lĚ ‘ĞtĲČŇ wĘÇ
hmkxhwwww.bibleist.ru
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12 ’YĳĄUĎ êĂ NyĂ’ăČmĄ hŇ mĎ kĘŇ xĎ hČ wĲĘÆ
: hŇ nĲĎ yBĂ Moqă mĘ hŇ zĆÇ y’¿ĄwĘ

13 HJĳĎ rĘ‘Ć Sonă’Ĺ ‘dăČŇ yĎ=âlĲ
: MyIĲĂxČ hĲČ ZrĆ’ăĆBĘ ’YĄę UĎ tĂ Ç âl¿ wĘ

14 ’yhĳĂ =ybĂŇ âlă rmČ ’Ď Æ Mohă êĘ
: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă Ny’ăĄ rmČę ’Ď Ç My¿ĎwĘ

15 hĎ yêĳĆxĘ êČ rogăŇsĘ NêăČ yĚ=âlĲ
: HrĲĎyxĂ mĘ PŇ sĆ JăĆ lqĄę èĎ yĂÇ âl¿ wĘ

16 rypĳĂŇ o’ MtĆŇ kăĆŇ BĘ hŇ QĆ sĚtĘŇ Æ=âlĲ
: ryjĲĂ sČ wĘ rqăĎyĎ MhČ S¡Ł BĘ

17 tŇ ykĳĂŇ okŇ zĘC bŇ hĎ zĎÆ hŇ eĎkăĆŇ rĘ‘Č yĲČ=âlĲ
: zpĲĎŇ =ylĂ JĘ HtăĎŇ rĎCm¡ tĘŇ C

18 rkĳĄŇ EĎyĂ âlă SybĂŇ gĎŇ wĘÆ tŇ omă ’Ň rĎ
: MynĲĂ ynĂ jĘ mĂ hŇ mĎę kĘŇ xĎ Ç ëŇ SĆ m¿Ć C

19 SCJĳ =tŇ dČŇ TĘ jĲĂ hŇ eĎkĆŇ rĘ‘Č yĲČÆ=âl
: hŇ QĲĆ sĚtĘŇ âlă rohę TĎ Ç MtĆŇ k¿ĆŇ BĘ

20 ’obĳŇ êĎ NyĂ’ăČmĄ hŇ mĎ kĘŇ xĎ hČ wĲĘÆ
: hŇ nĲĎ yBĂ Moqă mĘ hŇ zĆęÇ y’¿ĄwĘ

21 yxĳĎ=lkĎŇ ynăĄy‘ĄmĲĄ hŇ mĎ lĘ ‘ĆnĲĆ wĘÆ
: hŇ rĎêĲĎ sĘ nĂ MyĂmăČèĎ hČ PŇ o‘¡mĄ C

22 CrĳmĘ ’ăĎ tŇ wĆmĎ wĎÆ NoDăbČŇ ’Ğ
: H‘ĲĎmĘ SĂ Cn‘Ę m¿Č SĎ CnynĄę zĘ’Ď BĘ Ç

23 HJĳĎ rĘDČ NybăĂŇ hĄ MyhĂ Łl’ĹÆ
: HmĲĎ oqmĘ =tŇ ’Ć ‘d¿ČŇ yĎ ’Chę wĘÇ

24 TyBĳĂ yČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ oYqĘ lĂ ’Ch¡ =yJĂ
: hŇ ’ĲĆ rĘyĂ MyĂmăČèĎ hČ =lJĎ tŇ xČ ê¡Č

25 lqĳĎSĘ mĂ xČ CrălĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ
Mymw

www.bibleist.ru



1224 bwy’ 28:26—29:11

: hŇ DĲĎmĂ BĘ NJ¿Ą êĂ MyĂmČę CÇ
qxĳŁ rTăĎ UĎ lČ otăŇ W‘ĞBĲČ 26

: tŇ olĲ qŁ zyz¿ĂxĞlĲČ ëŇ rĆdĆę wĘÇ
HrĳĎjĘ sČ yĘwĲČ H’Ď rĎÆ z’ăĎ 27

: HrĲĎqĎ xĞ=MgČŇ wĘ HnĎę ykĂŇ hĹ Ç
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ ’yhăĂ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ tŇ ’ăČ rĘyĂ NhąĄ MdĎę ’Ď lĲĎ ű rmĆ ’Ň IąŁ wČ 28

: hŇ nĲĎ yBĂ ‘răĎmĄ rCs¡ wĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ olęSĎ mĘ tŇ ’¿Ą WĘ bŇ oI’Ă Æ PŇ sĆ IăŁ wČ Tk
MdĆŇ qĳĆ=yxĄ rĘyČkĘŇ ynĂ n¿ĄêĘ yĂ=ymĲĂ 2

: ynĂ rĲĄmĘ SĘ yĂ HČ olă ’Ĺ ymĄę yJĂ Ç
ySĳĂ ’Ň rŁ ylăĄ ‘Ğ ornĄ Æ oQă hĂ BĘ 3

: ëŇ SĆ xĲŁ ëŇ lĆ ’ăĄ oro’lĘ Ç
yjĳĂrĘxĎ ymăĄ yBĂ ytĂŇ yyĂhĎ Æ rSăĆ ’ĞJĲČ 4

: ylĲĂ hĽ’ĲĎ ylăĄ ‘Ğ HČ olę’ĹÇ dŇ os¿ BĘ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă yDČSČ Æ dŇ o‘ăBĘ 5

: yrĲĎ‘ĎnĘ ytăČŇ obŇ yb¡ĂŇ sĘ
hŇ mĳĎ xĄ BĘ ykăČŇ ylĂ hĞ ZxăŁ rĘBĂ 6

: NmĆ SĲĎ =ygĄŇlĘ jČ ydĂę UĎ ‘Ă Ç qCY¿ yĎ rCY¿ wĘ
tŇ rĆqĳĎ=ylĄ ‘Ğ r‘ČSăČ ytĂŇ ’Ň YăĄBĘ 7

: ybĲĂŇ SĎ omĲ Nyk¿ĂŇ ’Ď bŇ oxę rĘBĎ Ç
C’BĳĎ xĘ nĆwĘ MyrăĂ‘ĎnĘ ynĂ C’ă rĎ 8

: CdŇ mĲĎ ‘Ď CmqăĎ MySĂ ySĂ ywĲĂÇ
MyQĳĂ mĂ bĘŇ CrăYĘ ‘ĲĎ MyrĂWĎ Æ 9

: MhĲĆ ypĂŇ lĘ CmyW¿Ă yĎ PŇ kČę wĘÇ
C’BĳĎ xĘ nĆ Myd¿ĂŇ ygĂŇ nĘ =loqĲ 10

: hŇ qĎ bĲĄŇ DĎ MJ¿Ď xĂ lĘ MnĎę oSlĘ CÇ
ynĂ rĳĄèĘ ’Č êĘ wĲČ hŇ ‘ĎmĘ SĎ Æ NzĆ’ăŁ yJąĂ 11

: ynĂ dĲĄŇ y‘Ă êĘ wČ hŇ tĎę ’ĞrĲĎÇ NyĂ‘¿ČwĘ
Tlm’=ykwww.bibleist.ru
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12 ‘Č CĳĄSČ mĘ ynăĂ‘Ď TQĄ mČ ’Ğ Æ=yJĲĂ
: olĲ rz¿Ą‘Ł =âlwĘĲ Motę yĎwĘÇ

13 ’bĳŇŁ êĎ ylăČ ‘Ď dŇ bĄŇ ’Ł Æ tŇ JăČ rĘBĂ
: NnĲĂ rĘ’Č hŇ năĎmĎ lĘ ’Č bŇ l¡Ą wĘ

14 ynĂ SĳĄ BĎ lĘ IĂwČ yêĂ SĘ bČŇ lĎ Æ qdĆŇ YăĆ sŘ6

: yTĲĂ jĎ SĘ mĂ PŇ ynĂę YĎ wĘÇ ly‘¿ĂmĘ JĂ
15 rCĳĄ‘Ă lĲČ ytĂŇ yyĂhĎ Æ MyĂnăČy‘Ą

: ynĂ ’ĲĎ xČ iăĄ jĂ lČ MyĂl¡Č gĘŇrČwĘ
16 MynĳĂoybĘŇ ’Ć lĲĎ ykĲĂŇ nŁ ’ĲĎ Æ bŇ ’ăĎ

: ChrĲĄqĘ xĘ ’Ć yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ=âlĲ bŇ r¡ĂwĘ
17 lCĳĎ‘Č tŇ o‘ăQĘ tČŇ mĘ hŇ rĎBĘ SČ ’Ğ wĲĎÆ

: PŇ rĆTĲĎ ëŇ yl¿Ă SĘ ’Č wyeĎęèĂ mĂ CÇ
18 ‘wĳĎgĘŇ’Ć yeăĂqĂ =M‘Ă rmČ ’Ł wĲĎÆ

: MymĲĂ yĎ hŇ B¿Ć rĘ’Č loxę kČŇ wĘÇ
19 MyĂmĳĎ=ylĄ ’Ĺ xČ CtăŇ pĎŇ ySăĂ rĘSĎ

: yrĲĂyYĂ qĘ BĂ Nyl¿Ă yĎ lTČę wĘÇ
20 ydĳĂŇ UĎ ‘Ă SdăĎŇ xĎ ydĂŇ obŇ JĘ Æ

: PŇ ylĲĂ xĞtĲČŇ yd¿ĂŇ yĎBĘ yêĂę SĘ qČ wĘÇ
21 CQxĳĄ yĂwĘ C‘¿mĘ SĲĎ =ylĲĂ

: ytĲĂŇ YĎ ‘Ğ omă lĘ Cmę DĘyĂwĘÇ
22 CnĳSĘ yĂ âlă yrĂbĎŇ dĘŇ Æ yrăĄxĞ’ĲČ

: ytĲĂŇ QĎ mĂ PŇ F¿Ł êĂ omylĄę ‘Ď wĘÇ
23 ylĳĂ rTăĎ UĎ kČŇ Clă xĞ yĲĂwĘ

: SoqĲ lĘ mČ lĘ Cr¿‘ĞjĲĎ MhĆę ypĂŇ CÇ
24 CnymĳĂ ’Ğ yĲČ âlă MhĆ lĄ ’Ğ Æ qxăČ WĘ ’Ć

: NClĲ yjĂ yČ âlă ynČę jĎ Ç ro’¿ wĘ
25 S’Ň r¿Ł bŇ SÀĄ ’Ą wĘ ÈMJĎ rĘDČ rxăČ bĞŇ ’ĲĆ

dŇ CdĳŇ GĘ BČ ëŇ lĆ măĆ JĘ NoJSĘ ’Ć wĘÆ
: MxĲĄ nČ yĘ MylăĂ bĄŇ ’Ğ rS¡Ć ’ĞJĲČ
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Mym¿Ă yĎňlĘ yeĂ UĆę mĂ Myr¿Ăy‘Ă YĘ ÈylČ ‘Ď Cqă xĞWĲĎ ű hŇ êąĎ ‘Č wĘ l
MtĳĎŇ obŇ ’Ğ yêĂ sĘ ’¿Č mĎ =rSĆ ’Ğ

: ynĲĂ ’Ň YŁ yb¿ĄŇ lĘ JČ =M‘Ă tŇ ySĂę lĎ Ç
yQĳĂ hŇ UĎ lăĎ MhĆ ydĄŇ yĘÆ xČ JăŁ =MGČ 2

: xlČ JĲĎ dŇ bČŇ ’ăĎ omylĄę ‘Ď Ç
dŇ Cm¿ lĘ GČň NpĎę kĎŇ bĘŇ C rsĆ x¿Ć BĘ 3

hŇ IĳĎYĂ Myq¿ĂrĘ‘ĲŁ hČ
: hŇ ’ĲĎ SŁ mĘ C hŇ ’¿Ď oS SmĆ ’Ćę Ç

xČ yWĳĂ =ylĄ ‘Ğ xČ CQă mČ MypăĂŇ TĘ uĲŁ hČ 4

: MmĲĎ xĘ lČ MymăĂ tĎŇ rĘ SrĆS¡Ł wĘ
CSrĳĎgŇŁ yĘ wG¿Ą=NmĂ 5

: bŇ eĲĎ GČJČ omylĄę ‘Ď Ç C‘yr¿ĂyĎ
NJĳŁ SĘ lĂ MylăĂ xĎ nĘ ZCră‘ĞBĲČ 6

: MypĲĂŇ kĄŇ wĘ rpăĎŇ ‘Ď yr¡ĄxŁ
CqhĳĎ nĘ yĂ Myx¿Ă yWĂ =NyBĲĄ 7

: CxjĲĎ sĚ yĘ lCrăxĎ tŇ xČ ê¡Č
MSĳĄ =ylĂ bĘŇ ynăĄBĘ =MGČ lbĎŇ nĎ Æ=ynĄBĲĘ 8

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ C’ę JĘ nĂ Ç
ytĂŇ yyĳĂhĎ MtăĎŇ nĎ ygĂŇ nĘ hŇ êĎ‘Č wĘÆ 9

: hŇ QĲĎ mĂ lĘ MhăĆ lĎ yh¡Ă ’ĹwĲĎ
yeĂ mĳĆ CqxĞrăĎ ynĂ CbŇ ‘ĞêĲĂ Æ 10

: qrĲŁ CkŇ WĘ x¿Ď =âl ynČę jĎ mĂ CÇ
ynĂ eĳĄ‘Č yĘwČ xêČpĂŇ Æ ortĘŇ yĂ=yJĲĂ 11

: CxQĲĄ SĂ yn¿ČjĎ mĂ NsĆ rĆę wĘÇ
CmCq¿ yĎň xxÀČ rĘjĂ ÈNymĂ yĎ=l‘Č 12

: MdĲĎŇ y’Ą tŇ ox¿ rĘ’Ď ylČę ‘Ď Ç CQs¿Ł IĎwČ CxQĳĄ SĂ yl¿Č gĘŇrČ
yt¿ĂŇ bĎň ytĂŇ nĲĘ Csę tĘŇ nĲĎ 13

: omlĲĎ rzăĄ‘Ł âl¡ Cly‘ĳĂyŁ ytĲĂŇ CĎhČ lĘ
CytĳĎŇ ’ĹyĲĆ bŇ xăĎ rĎ ZrĆpăĆŇ JĘ 14
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30:15—28 bwy’ 1227

: ClGĲĎlĘ GČtĘŇ hĂ hŇ ’Ďę SŁ Ç tŇ xČ ê¿Č
15 tŇ oh¿ QĎňBČ ylČę ‘Ď ëŇ j¿Č hĘ hĎ

ytĳĂŇ bĎŇ dĲĂŇ nĘ xČ CrJĎ Æ PŇ DăŁ rĘêĂ
: ytĲĂŇ ‘ĎSĲĚ yĘ hŇ r¿ĎbĘŇ ‘ĲĎ bŇ ‘Ďę kĘŇ CÇ

16 ySĳĂ pĘŇ nČ ëŇ jăĄ êČSĘ êĂ ylČ ‘Ď Æ hŇ êĎę ‘Č wĘ
: ynĂ ‘ĲŁ =ymĄ yĘ ynĂ CzăxĞ’Ň y¡Ł

17 ylĳĎ ‘ĎmĲĄ ruăČnĂ ymČ YĎ ‘ĞÆ hŇ lĎ yĘlČę
: NCbĲŇ JĎ SĘ yĂ âlă yqČę rĘ‘Ł wĘÇ

18 ySĳĂ CbŇ lĘ WjăĄ xČ tĘŇ yĂ xČ J¡Ł =bŇ rĎBĘ
: ynĂ rĲĄzĘ’Č yĲČ yêăĂ nĘ êĎkĚŇ yp¡ĂŇ JĘ

19 rmĆ xĳŁ lČ ynĂ r¿ĎhŁ
: rpĆŇ ’ĲĄ wĎ rp¿ĎŇ ‘ĎJĲĆ lèĄę mČ tĘŇ ’Ć wĲĎÇ

20 ynĂ nĳĄ‘ĞtĲČŇ âlă wĘ ìŇ ylĆ ’Ą Æ ‘CăČSČ ’Ğ
: yBĲĂ NnĆB¿Ł tĘŇ êĂ wČ yêĂ dĘŇ mČę ‘Ď Ç

21 ylĳĂ rzăĎkĘŇ ’Č lĘ ëŇ păĄŇ hĎ êĄ
: ynĂ mĲĄ TĘ WĘ tĂŇ ìăŇ dĘŇ yĲĎ MYĆ‘¡Ł BĘ

22 ynĂ bĳĄŇ yJĂ rĘêČ xČ Cr¡=l’Ć ynĂ ’ăĄ vĎ êĂ
: hwSĲ tĲŁ ynĂ gĄę gĘŇmŁ tĘŇ CÇ

23 ynĂ bĳĄŇ ySĂ êĘ tŇ wĆmăĎ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ=yJĲĂ
: yxĲĎ =lkĎŇ lĘ dŇ ‘ăĄom tŇ yb¡ĄŇ C

24 dŇ yĳĎ=xlČ SĘ yĂ y‘Ă bĘŇ Æ=âl ëŇ ’ăČ
: ‘Č CSĲ Nh¿Ć lĎ odę ypĂŇ BĘ Ç=M’Ă

25 Moyĳ=hŇ SĄ qĘ lĂ ytĂŇ ykĂŇ bĎŇ Æ âlă =M’Ă
: NoyĲbĘŇ ’Ć lĲĎ ySĂę pĘŇ nČ Ç hŇ m¿Ď gĘŇ‘ĲĎ

26 ‘rĳĎ ’bŇŁ IăĎwČ ytĂŇ yCĂqĂ Æ bŇ oTă yJąĂ
: lpĆŇ ’ĲŁ ’bŇŁ I¿ĎwČ ro’ę lĘ Ç hŇ l¿Ď xĞ yĲČ’Ğ wĲČ

27 CUdĎę =âlwĘ Cx¿ êĘ rĚ y‘¡ČmĄ
: ynĂ ‘ĲŁ =ymĄ yĘ ynĂ m¿Ě DĘqĂ

28 hŇ UĳĎ xČ âlă BĘ yêĂ kĘŇ QČ hĂ Æ rdăĄŇ qŁ
ytmqwww.bibleist.ru



1228 bwy’ 30:29—31:10

: ‘Č CĲĄSČ ’Ğ lhăĎ uĎ bČŇ yêĂ mĘ q¡Č
MyeĳĂtČŇ lĘ ytĂŇ yyăĂhĎ x’Ď Æ 29

: hŇ nĲĎ‘ĞyĲČ tŇ on¿bĘŇ lĂ ‘ČrĄę wĘÇ
ylĳĎ ‘ĎmĲĄ rxăČ SĎ yrĂo‘¡ 30

: bŇ rĆxĲŁ =yeĂ mĂ hŇ rĎxĎę Ç=ymĂ YĘ ‘Č wĘ
yrĳĂeŁ JĂ lbĆŇ ’Ą lĘ Æ yhăĂ yĘwČ 31

: MykĲĂŇ BŁ loqă lĘ ybĂę gĎŇ‘ĚwĘÇ
ynĳĎy‘ĄlĘ yêĂ răČJĎ tŇ yrĂBĘ Æ ’l

: hŇ lĲĎ CtŇ BĘ =l‘Č NnĄę oBtĘŇ ’Ć Ç hŇ m¿Ď C
l‘ČUĳĎ mĂ HČ olă ’Ĺ qlĆ xăĄ ű hŇ mąĆ C 2

: MymĲĂ rŁ UĘ mĂ yDČę SČ Ç tŇ l¿Č xĞ nĲČ wĲĘ
lCĳĎ‘ČlĘ dŇ y’¿Ą=âlhĞ 3

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞpăŇŁ lĘ rkĆŇ nĄę wĘÇ
ykĳĎŇ rĎdĘŇ hŇ ’ăĆ rĘyĂ ’Ch¡ =âlhĞ 4

: rojĲ sĘ yĂ yd¿ČŇ ‘ĎYĘ =lkĎŇ wĲĘ
’wĘSĳĎ =M‘Ă yêĂ kĘŇ ¿ČlhĎ =M’Ă 5

: ylĲĂ gĘŇrČ hŇ măĎ rĘmĂ =l‘Č SxČ ê¡Č wČ
qdĆŇ YĳĆ=ynĄzĘ’Ň mŁ bĘŇ ynĂ l¿Ą qĘ SĘ yĂ 6

: ytĲĂŇ UĎ êĚ HČ olę’ĹÇ ‘d¿ČŇ yĄwĘ
ëŇ rĆD¿ĎhČň yeÀĂmĂ ÈyrĂèĚ ’Č hŇ FăĆ êĂ M’¿Ă 7

yBĳĂ lĂ ëŇ ăČlhĎ ynČ y‘ĄÆ rxăČ ’Č wĘ
: MC’Ĳ mĚ qbČŇ DăĎ yjČę kČŇ bĘŇ CÇ

lkĳĄŇ ’Ň yŁ rxăĄ ’Č wĘ hŇ ‘ĎrĘzĘ’Ć Æ 8

: CSrĲĎSŁ yĘ y’¿Č YĎ ’ĹYĲĆ wĲĘ
hŇ èĳĎ ’Ă =l‘Č yBĂ lĂ Æ hŇ êăĎpĘŇ nĂ =M’Ă 9

: yêĂ bĘŇ rĲĎ’Ď y‘ăĂrĄ xtČŇ j¡Ć =l‘Č wĘ
yêĳĂ SĘ ’Ă rxăĄ ’Č lĘ NxăČ TĘ êĂ 10

: NyrĲĂxĄ ’Ğ NC‘¿rĘkĘŇ yĂ hĎ ylĆę ‘Ď wĘÇ
’wh=ykwww.bibleist.ru
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11 hŇ UĳĎ zĂ ’wh¿ř =yJĂ
: MylĲĂ ylĂ jĘ Nw¿Ł ‘Ď ’yřhę wÁ

12 lkĳĄŇ ’Ň êŁ NoDăbČŇ ’Ğ=dŇ ‘Č ’yhĂ Æ S’ăĄ yJąĂ
: SrĲĄSĎ tĘŇ ytăĂŇ ’Ď Cb¡Ň êĘ =lkĎŇ bĘŇ C

13 ytĳĂŇ mĎ ’Ğ wĲČ yDĂbĘŇ ‘Č Æ TjăČ SĘ mĂ s’Čę mĘ ’Ć =M’Ă
: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă MbĎę rĂBĘ Ç

14 l’ĳĄ MCqă yĎ=yJĲĂ hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ Æ hŇ măĎ C
: CebĲĆŇ ySĂ ’Ğ hŇ măĎ dŇ qęŁ pĘŇ yĂÇ=ykĲĂŇ wĘ

15 ChWĳĎ ‘Ď ynĂ WăĄ ‘Ł NTĆ BĆ bČŇ Æ=âlĲhĞ Ç
: dŇ xĲĎ ’Ć MxĆ r¿ĆBĎ CenĆę kĚŇ yĘwČÇ

16 MyQĳĂ DČ ZpĆŇ xăĄ mĄ ‘nČmĘ ’Ć Æ=M’Ă
: hŇ QĲĆ kČŇ ’Ğ hŇ năĎmĎ lĘ ’Č yn¡Ąy‘ĄwĘ

17 yDĳĂbČŇ lĘ yêăĂ jĂ lkăČŇ ’Ł wĘ
: hŇ eĎUĲĆ mĂ MotăŇ yĎ lk¡ČŇ ’Ď =âlĲ wĘ

18 bŇ ’ĳĎ kĘŇ ynĂ lăČ dĄŇ GĘ yrČC‘eĘ mĂ Æ yJăĂ
: hŇ eĎxĲĆ nĘ ’Č yUăĂ ’Ă NTĆ B¡Ć mĂ C

19 SCbĳŇ lĘ ylăĂ BĘ mĂ dŇ bĄŇ o’¡ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć =M’Ă
: NoyĲbĘŇ ’Ć lĲĎ tŇ Csę JĘ Ç Ny’¿ĄwĘ

20 wYĳlx ynĂ CkăŇ rĘbĲĄŇ âlă =M’Ă
: MUĲĎ xČ tĘŇ yĂ yWČ bĎŇ JĘ Ç zG¿ĄmĂ C

21 ydĳĂŇ yĎ MotăŇ yĎ=l‘Č ytĂŇ opăŇ ynĂ hĞ =M’Ă
: ytĲĂŇ rĎzĘ‘Ć r‘ČèČę bČ Ç hŇ ’¿Ć rĘ’Ć =yJĲĂ

22 lojĳ tĂŇ hŇ măĎ kĘŇ èĂ mĂ ypĂŇ tĄŇ JĘ Æ
: rbĲĄŇ èĎ tĂŇ hŇ n¿ĎuĎ mĂ y‘Ăę rŁ zĘ’Ć wĘÇ

23 l’ĳĄ dŇ y’ăĄ ylČ ’Ą Æ dŇ xČ păČŇ yJąĂ
: lkĲĎŇ C’ âlă otę ’Ą vĘ mĂ CÇ

24 ylĳĂ sĘ JĂ bŇ hăĎ zĎ yêĂ mĘ WăČ =M’Ă
: yxĲĂ TČ bĘŇ mĂ yêĂ rĘm¿Č’Ď MtĆŇ JĆę lČ wĘÇ

xmV’=M’
.yrq ’ChwĘ ,bytk ’yhĂ wĘ v.11 .yrq ’yhĂ ,bytk ’Ch v.11 .’l
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1230 bwy’ 31:25—38

ylĳĂ yxĄ bŇ răČ=yJĂ xmČ WĘ ’Ć Æ=M’Ă 25

: ydĲĂŇ yĎ hŇ ’¿Ď YĘ mĲĎ ryBĂę kČ Ç=ykĲĂŇ wĘ
lhĳĄ yĎ yJăĂ ro’¡ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć =M’Ă 26

: ëŇ lĲĄ hŁ rq¿ĎyĎ xČ rĄę yĎwĘÇ
yBĳĂ lĂ rtĆŇ iăĄ BČ êĘ pĘŇ IăĂwČ 27

: ypĲĂŇ lĘ ydăĂŇ yĎ qè¡Č êĂ wČ
ylĳĂ ylĂ jĘ NwăŁ ‘Ď ’Ch¡ =MGČ 28

: l‘ČUĲĎ mĂ l’ăĄ lĎ yêĂ SĘ x¡Č kĂŇ =yJĲĂ
y’ĳĂ nĘ WČ mĘ dŇ ypăĂŇ BĘ xmČ WĘ ’Ć Æ=M’Ă 29

: ‘rĲĎ o’Y¿Ď mĘ =yJĲĂ yêĂ rĘrČę ‘Ł tĘŇ hĂ wĘÇ
yJĳĂxĂ ’TăŁ xĞlĲČ yêĂ tăČŇ nĎ=âlĲ wĘ 30

: oSĲ pĘŇ nČ hŇ lăĎ ’Ď BĘ l’¡Ł SĘ lĂ
ylĳĂ hĽ’ĲĎ ytăĄŇ mĘ CrmĘ ’ĲĎ Æ âlă =M’Ă 31

: ‘BĲĎ WĘ nĂ âlă orę WĎ BĘ mĂ Ç Nê¿Ą yĂ=ymĲĂ
rGĳĄ NylăĂ yĎ=âlĲ ZCxBČ Æ 32

: xêĲĎpĘŇ ’Ć xrČ’¿Ł lĎ ytČę lĎ DĘÇ
y‘ĳĎSĎ jĘ MdăĎŇ ’Ď kĘŇ ytĂŇ yiăĂ JĂ =M’Ă 33

: ynĂ wĲŁ ‘Ğ yBăĂ xĚBĘ Nom¡ TĘ lĂ
hŇ BĎę rČ Nomą hĎÅ ű ZorÄ ‘Ĺ’ĲĆ yJąĂ 34

ynĂ êĳĄxĂ yĘ tŇ ox¿ jĎ SĘ mĂ =zCbŇ C
: xtČŇ pĲĎŇ ’YĄ’¿Ą =âl MDęŁ ’Ć wĲĎÇ

ű ylĂÄ=NêĆ yĲĂ ymąĂ 35

ynĂ nĳĄ‘ĞyĲČ yDăČSČ ywĂêĎ Æ=NhĆ ylĂę ‘ČmąĄ SÅŁ
: ybĲĂŇ yrĂ Sy’ăĂ bŇ tČę JĎ Ç rpĆŇ s¿Ą wĘ

Ce’ĳĆ vĎ ’Ć ymĂ kĘŇ SĂ Æ=l‘Č âlă =M’Ă 36

: ylĲĂ tŇ orăTĎ ‘Ğ Ced¡ĆŇ nĘ ‘Ć’ĲĆ
CedĳĆŇ yGĂ ’Č ydČŇ ‘ĎYĘ Æ rjăČ sĘ mĂ 37

: CebĲĆŇ rĘqĲĎ’Ğ dŇ ygĂę nĎ Ç=omJĘ
q‘ĳĎzĘtĂŇ ytăĂŇ mĎ dĘŇ ’Č ylČ ‘Ď Æ=M’Ă 38
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31:39—32:12 bwy’ 1231

: NCyĲJĎ bĘŇ yĂ hĎ ym¿Ć lĎ êĘ dŇ xČ yČęwĘÇ
39 PŇ sĆ kĳĎŇ =ylĂ bĘŇ yêĂ lĘ kăČŇ ’Ď HxĎ J¡Ł =M’Ă

: yêĂ xĘ jĲĎ hĂ hĎ ylăĆ ‘ĎBĘ SpĆŇ n¡ĆwĘ
40 xČ oxę ’YĄ y¿Ą ű hŇ FĎÄ xĂ tŇ xČ êąČ

hŇ SĳĎ ’Ę bĎŇ hŇ r¿Ď‘Ł WĘ =tŇ xČ tĲČŇ wĘ
: bŇ oIĲ’Ă yr¿ĄbĘŇ DĂ CUêČę Ç

bl ’Ch¡ yJąĂ bŇ oIĳ’Ă =tŇ ’Ć tŇ onă‘ĞmĲĄ hŇ QĆ ’Ą hĎ Æ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ Łlą SĘ CtÃ BĘ SĘ IĂwĲČ
2 tŇ xČň jÀČ SĘ UĂ mĂ ÈyzĂCBhČ l’ăĄ kĘŇ rČBČ =NbĆŇ ’Chă ylĂ ’Ĺ ű PŇ ’ČÄ rxČ IąĂwČ : wynĲĎ y‘ĄBĘ qyDăĂYČ
3 tŇ SĆ Łlă SĘ bĂŇ C : MyhĲĂ Łl’ĹmĲĄ oSę pĘŇ nČ Ç oq¿ DĘYČ =l‘ĲČ ojĳ ’Č hŇ răĎxĎ bŇ oI’Ă BĘ Æ Mr¿Ď

: bŇ oIĲ’Ă =tŇ ’Ć C‘ySĂę rĘIČwČÇ hŇ nĳĆ‘ĞmĲČ C’ă YĘ mĲĎ =âl rSăĆ ’Ğ l‘ąČ oj¿ ’Čň hŇ rÀĎxĎ Èwy‘ĎrĄ
4 : MymĲĂ yĎlĘ CeUăĆ mĂ hŇ UĎ h¡Ą =MynĲĂ qĄ zĘ yJąĂ MyrĳĂbĎŇ dĘŇ BĂ bŇ oI’Ă Æ=tŇ ’Ć hŇ JăĎ xĂ Chę ylĂ ’ĹwĲĆ
5 : ojĲ ’Č rxČ I¿ĂwČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ ypĂŇ BĘ Æ hŇ nĆę ‘ĞmĲČ Ny’ąĄ yJĂÅ ’Chę ylĂ ’Ĺ ’rĘIąČwČ

6 : rm¿Č ’Ň ŁIňwČ yzĂęCBhČ l’¿Ą kĘŇ rČBĲČ =NbĆŇ ’Ch¡ ylĂ ’Ĺ ű N‘Č IąČwČ
7 MySĳĂ ySĂ yĘ MêăĆ’Č wĘ MymĂ yĎlĘ Æ ynăĂ’Ğ ry‘ąĂYĎÅ

ű ’rĎő y’Ă wĲĎ yêĂ lĘ x¿Č zĎ NJ¡Ą =l‘Č
: MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć y‘ăĂDĄ tŇ C¡Ł xČ mĲĄ

8 CrBĳĄdČŇ yĘ MymăĂ yĎ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ
: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ C‘yd¿ĂŇ yŁ MynĂęSĎ Ç bŇ r¿Ł wĘ

9 Sonĳ’ĹbĲĆŇ ’yhăĂ =xČ CrĲ NkĲĄŇ ’Ď Æ
: MnĲĄ ybĂŇ êĘ yDăČSČ tŇ m¡Č SĘ nĂ wĘ

10 CmJĳĎ xĘ yĆ MyB¿Ă rČ=âlĲ
: TjĲĎ SĘ mĂ Cnyb¿ĂŇ yĎ MynĂę qĄ zĘCÇ

11 yQĳĂ =hŇ ‘ĎmĘ SĂ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ NkăĄŇ lĎ
: ynĂ ’ĲĎ =PŇ ’Č y‘ăĂDĄ hŇ C¡ĆxČ ’Ğ

12 MkĆę yrĄbĘŇ dĂŇ lĲĘ yêĂ lĘ xČÄ oh NhąĄ
MkĳĆŇ ytĄŇ nĲŁ Cb¿Ň êĘ =dŇ ‘Č NyzĂ’Ď Æ

Nwrqxt=d‘
.bwtkh hnykV ’l’ MyhĂŁl’ĹhĎ = NyDĂhČ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.3 .bl
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1232 bwy’ 32:13—33:3

: NyQĲĂ mĂ NCr¿qĘ xĘ êČ =dŇ ‘ĲČ
N¿ĎnoBň tĘŇ ’Ć MkĆę ydĄŇ ‘ĲĎwĘ 13

xČ ykĳĂŇ om bŇ oIă’Ă lĘ Ny’ăĄ hŇ eąĄhĂ wĘ
: MJĲĆ mĂ wyrăĎmĎ ’Ğ hŇ n¡Ć o‘

hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ Cn’Ň YăĎ mĎ CrmĘ ’Ň êăŁ Æ=NjĆ 14

: Sy’ĲĂ =âl CepăĆŇ DĘyĂ l’¡Ą
NyQĳĂ mĂ ylăČ ’Ą ëŇ răČ‘Ď=âlĲ wĘ 15

: CebĲĆŇ ySĂ ’Ğ âlă MkĆę yrĄmĘ ’Ă bĘŇ CÇ
dŇ o‘ĳ Cn‘ăĎ=âl CêĲ xČ Æ 16

: MyQĲĂ mĂ MhăĆ mĄ Cqyê¡Ă ‘Ę hĆ
CrBĳĄdČŇ yĘ âlă =yJĂ yêĂ lĘ xČ ohwĲĘÆ 17

: dŇ o‘Ĳ Cn‘¿Ď=âl Cdę mĘ ‘ĲĎÇ yJ¿Ă
yqĳĂlĘ xĆ ynăĂ’Ğ=PŇ ’Č hŇ năĆ‘Ğ’ĲČ 18

: ynĂ ’ĲĎ =PŇ ’Č y‘ăĂdĄŇ hŇ C¡ĆxČ ’Ğ
MyQĳĂ mĂ ytĂŇ lăĄ mĎ yJĂ Æ 19

: ynĲĂ TĘ BĂ xČ Cră ynĂ tĘŇ qČę yYĂ hĹ Ç
xČ tĳĄŇ jĎ yĂ=âlĲ NyĂy¿ČJĘ ynĂę TĘ bĂŇ =hŇ eĲĄhĂ 20

: ‘ČqĲĄBĎ yĂ MySĂę dĎŇ xĞ Ç tŇ ob¿Ň ’Ł JĘ
ylĳĂ =xwĲČrĘyĲĂwĘ hŇ r¿ĎBĘ dČŇ ’Ğ 21

: hŇ nĲĆ‘Ĺ’ĲĆ wĘ ytăČŇ pĎŇ WĘ xê¡ČpĘŇ ’Ć
Sy’ĳĂ =ynĄpĘŇ ’văĎ ’Ć ’nĎ Æ=l’Č 22

: hŇ eĲĆkČŇ ’Ğ âlă MdĎę ’Ď Ç=l’Ć wĘ
hŇ eĳĆkČŇ ’Ğ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ âlă yJąĂ 23

: ynĂ WĲĄ ‘Ł ynĂ ’¿Ą vĎ yĂ T‘Čę mĘ JĂ Ç
yQĳĎmĂ bŇ oIă’Ă ’năĎ=‘mĲČ SĘ MlĎę C’wĲĘ gl

: hŇ nĎ yzĲĂ’ĞhĲČ yr¿ČbĎŇ DĘ=lkĎŇ wĲĘ
ypĳĂŇ yêĂ xĘ tăČŇ jĎ ’nĎ Æ=hŇ eĄhĂ 2

: yJĲĂ xĂ bĘŇ ynăĂoSlĘ hŇ r¡ĎBĘ DĂ
yrĳĎmĎ ’Ğ yB¿Ă lĂ =rSĆ yĲŁ 3

t‘dw
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33:4—16 bwy’ 1233

: ClQĲĄ mĂ rCr¿BĎ ytČę pĎŇ WĘ Ç tŇ ‘Čd¿ČŇ wĘ
4 ynĂ tĘŇ WĳĎ ‘Ď l’¿Ą =xČ CrĲ

: ynĂ IĲĄxČ êĘ yDăČSČ tŇ m¡Č SĘ nĂ wĘ
5 ynĂ bĳĄŇ ySĂ hĞ lk¿ČŇ Cê=M’Ă

: hŇ bĎŇ ~ĲĎ yČtĘŇ hĂ ynČę pĎŇ lĘ Ç hŇ k¿ĎŇ rĘ‘Ć
6 l’ĳĄ lĎ ìŇ ypăĂŇ kĘŇ ynăĂ’Ğ=NhĄ

: ynĂ ’ĲĎ =MgČŇ yêĂ YĘ r¿ČqŁ rmĆ xęŁ mĄ Ç
7 OĎ tĳĆŇ ‘ĞbĲČŇ tĘŇ âlă ytĂŇ mĎ ’ĲĄ Æ hŇ eăĄhĂ

: dŇ BĲĎ kĘŇ yĂ=âlĲ ìŇ yl¿Ć ‘Ď yjĂę kĘŇ ’Č wĘÇ
8 ynĳĎzĘ’Ď bĘŇ êĎrĘmăČ’Ď ëŇ ’Č Æ

: ‘mĲĎ SĘ ’Ć NyQăĂ mĂ loq¡ wĘ
9 ‘SČ p¿ĎŇ ylĂňBĲĘ ynĂę ’Ğ ëŇ z¿Č

: ylĲĂ NwăŁ ‘Ď âl¡ wĘ ykĳĂŇ nŁ ’ĲĎ PŇ ¿Čřx

10 ’YĳĎ mĘ yĂ ylăČ ‘Ď tŇ o’CnêĘ Æ NhăĄ
: olĲ bŇ yăĄo’lĘ ynĂ b¡ĄŇ SĘ xĘ yČ

11 ylĳĎ gĘŇrČ dŇ iăČ BČ MWăĄ yĎ
: ytĲĎŇ xŁ rĘ’Ď =lJĎ rmęŁ SĘ yĂÇ

12 OĎ ĳĆn‘Ĺ’ĲĆ êĎqĘ dăČŇ YĎ =âlĲ tŇ ’Ň zăŁ =NhĆ
: SonĲ ’ĹmĲĄ hČ olę’ĹÇ hŇ B¿Ć rĘyĂ=yJĲĂ

13 tĎŇ obĳŇ yrĂ wylăĎ ’Ą ‘Č CDmČ Æ
: hŇ nĲĆ‘ĞyĲČ=âlă wyrĎę bĎŇ DĘÇ=lkĎŇ yJ¿Ă

14 l’ĳĄ =rBĆ dČŇ yĘ tŇ x¿Č ’Č bĘŇ =yJĲĂ
: hŇ eĎrĲĆCSyĘ âlă MyĂêČę SĘ bĂŇ CÇ

15 hŇ lĎ yĘlČę NoyŋzĘxĆ ű Molą xĞBĲČ
MySĳĂ nĎ’Ğ=l‘Č hŇ mĎ DĄrĘêČ Æ lpăŇŁ nĘ BĂ

: bŇ JĲĎ SĘ mĂ ylăĄ ‘Ğ tŇ omę CntĘŇ BĂ Ç
16 MySĳĂ nĎ’Ğ NzĆ’ăŁ hŇ lĆ gĘŇ yĂÆ z’ăĎ

: MêĲŁ xĘ yČ MrăĎsĎ m¡Ł bĘŇ C
ryshl
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1234 bwy’ 33:17—28

hŇ WĳĆ ‘ĞmĲČ MdăĎŇ ’Ď rysĂ hĎ lĘ Æ 17

: hŇ iĲĆ kČŇ yĘ rbĆŇ GăĆmĂ hŇ w¡ĎgĄŇ wĘ
tŇ xČ SĳĎ =yeĂ mĂ oSpĘŇ nČ Æ ëŇŁWă xĘ yČ 18

: xlČ èĲĎ BČ rb¿ŇŁ ‘ĞmĲĄ otę IĎxČ wĘÇ
obĳŇ JĎ SĘ mĂ =l‘Č bŇ o’kĘŇ mČ BĘ Æ xkăČŇ ChwĘ 19

: NtĲĎŇ ’Ą wymăĎ YĎ ‘Ğ bŇ yrĂwĘ
MxĆ lĳĎ otăŇ IĎxČ CêmăČ hĞ zĲĂwĘ 20

: hŇ wĲĎ’ĞêĲČ lk¿ČŇ ’ĞmĲČ oSę pĘŇ nČ wĘÇ
y’Ă rĳŁ mĄ orăWĎ BĘ lkĆŇ yăĂ 21

: CîĲř rĚ âlă wytĎę omYĘ ‘Č Ç yp¿ř Vw
oSĳ pĘŇ nČ tŇ xČ èăČ lČ bŇ răČqĘ êĂ wČ 22

: MytĲĂŇ mĂ mĘ lĲČ otę IĎxČ wĘÇ
ZylĂęmĄ ëŇ ’Ďę lĘ mČ ű wylĎÄ‘Ď SyąĄ=M’Ă 23

PŇ lĆ ’ĳĎ =yeĂ mĂ dŇ x¿Ď ’Ć
: orĲSĘ yĎ MdăĎŇ ’Ď lĘ dŇ yG¡ĂhČ lĘ

rmĆ ’Ň ŁIęwČ CeeĆę xĚ yĘwĲČ 24

tŇ xČ SĎę tŇ dĆŇ r¿ĆmĄ Ch‘ĄdĎŇ jĘ Æ
: rpĆŇ kĲŇŁ ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ

r‘ČeĳŁ mĂ orăWĎ BĘ SpăČŇ TĞ rĲĚ 25

: wymĲĎ Cl‘Ğ ym¿Ą ylĂ bŇ CSę yĎÇ
ChYĄę rĘIĂwČ ű HČ olÄ’Ĺ=l’Ć rêąČ‘Ę yĆ 26

hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ BĂ wynĎjĎ Æ ’rĘIăČwČ
: otĲŇ qĎ dĘŇ YĂ Sonę ’ĹlĲĆ Ç bŇ SĆ I¿ĎwČ

rmĆ ’Ň ŁIęwČ MySĂę nĎ’Ğ=l‘Č ű rSąŁ yĎ 27

ytĂŇ ywĄę ‘ĹhĲĆ rS¿Ď yĎwĘ ytĂŇ ’Ň TĎ xĎ Æ
: ylĲĂ hŇ wĎS¿Ď =âlwĘ

tŇ xČ èĳĎ BČ rbăŇŁ ‘ĞmĲĄ ySĂ pĘŇ nČ hŇ dăĎŇ jĎ 28

ytyxw
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33:29—34:9 bwy’ 1235

: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ ro’¿ BĎ ytę yřxwÁ
29 l’ĳĄ =l‘ČpĘŇ yĂ hŇ QĆ ’Ą Æ=lJĎ =NhĆ

: rbĆŇ GĲĎ=M‘Ă Solă SĎ MyĂm¡Č‘ĞjĲČ
30 tŇ xČ SĳĎ =yeĂ mĂ oSpĘŇ nČ Æ bŇ ySăĂ hĎ lĘ

: MyIĂxČ hĲČ ro’ă BĘ ro’ę lĄ Ç
31 ylĳĂ =‘mĲČ SĲĘ bŇ oI¿’Ă bŇ S¡Ą qĘ hČ

: rBĲĄ dČŇ ’Ğ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ SrĄę xĞhĲČ Ç
32 ynĂ bĳĄŇ ySĂ hĞ NyQ¿Ă mĂ =SyĄ=M’Ă

: OĎ qĲĆDĘYČ yêĂ YĘ p¿ČŇ xĎ =yJĲĂ rBĄę DČÇ
33 ylĳĂ =‘mĲČ SĲĘ hŇ ê¿Ď’Č NyĂ’Č Æ=M’Ă sŘ7

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ ì¿Ň pĘŇ QĆ ’Č ’Ğ wĲČ SrĄę xĞhĲČ Ç

dl : rmĲČ ’Ň IŁ wČ ’Chę ylĂ ’Ĺ N‘Č I¿ČwČ
2 yQĳĎmĂ MymăĂ kĎŇ xĞ C‘ămĘ SĂ

: ylĲĂ Cnyz¿Ă’ĞhĲČ My‘Ăę dĘŇ yĲŁ wĘÇ
3 NxĳĎ bĘŇ êĂ NyQăĂ mĂ NzĆ’Ł Æ=yJĂ

: lkĲŇŁ ’ĹlĲĆ M‘¿ČTĘ yĂ ëŇ xĄę wĘÇ
4 CnQĳĎ =hŇ rĎxĞbĘŇ nĂ Tj¿Ď SĘ mĂ

: bŇ oFĲ =hŇ mČ CnynăĄybĄŇ hŇ ‘¡ĎdĘŇ nĄ
5 yêĂ qĘ dĳČŇ YĎ bŇ oIă’Ă rmČ ’Ď Æ=yJĲĂ

: yTĲĂ jĎ SĘ mĂ rys¿Ă hĄ l’Ąę wĘÇ
6 bŇ EĳĄkČŇ ’Ğ yT¿Ă jĎ SĘ mĂ =l‘Č

: ‘SČ pĲĎŇ =ylĂ bĘŇ y~ăĂ xĂ SCn¡’Ď
7 bŇ oIĳ’Ă JĘ rbĆŇ g¿ĆŇ=ymĂ

: MyĂUĲĎ JČ gŇ‘ČQ¿Č =hŇ êĆSĘ yĲĂ
8 NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ =M‘Ă hŇ rĎbĘŇ xĆ lĘ Æ xrăČ’Ď wĘ

: ‘SČ rĲĆ=ySĄ nĘ ’Č =M‘Ă tŇ kĆŇ lĆę lĎ wĘÇ
9 rbĆŇ GĳĎ=NJĎ sĘ yĂ âlă rmČ ’Ď Æ=yJĲĂ

wtYrb
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: MyhĲĂ Łl’Ĺ=M‘Ă otę YŁ rĘBĂ Ç
yl¿Ă C‘ň mĘ SĂ bŇ bĎę lĄ yS¿Ą nĞ’¿Č ű NkąĄŇ lĎ 10

: lwĆ‘ĲĎmĄ yD¿ČSČ wĘ ‘SČ rĆę mĄ l’¿Ą lĎ hŇ lĎ l¡Ă xĎ
olĳ =MQĆ SČ yĘ MdĎŇ ’Ď Æ l‘ČpăŇŁ yJąĂ 11

: Ce’ĲĆ YĂ mĘ yČ Sy’Ăę Ç xrČ’¿Ł kĘŇ C
‘Č ySĳĂ rĘyČ=âlĲ l’¿Ą MnĎęmĘ ’Ď =PŇ ’Č 12

: TjĲĎ SĘ mĂ tŇ C¿Ą‘Č yĘ=âlĲ yDČę SČ wĘÇ
hŇ YĎ rĘ’ĳĎ wylăĎ ‘Ď dŇ qăČpĎŇ =ymĲĂ 13

: HQĲĎ JĚ lb¿ĄŇ êĄ MWĎę Ç ym¿Ă C
oBĳ lĂ wylăĎ ’Ą MyWăĂ yĎ=M’Ă 14

: PŇ sĲŁ ’ĹyĲĆ wyl¿Ď ’Ą otę mĎ SĘ nĂ wĘÇ ox¿ Cr
dŇ xČ yĳĎ rWăĎ BĎ =lJĎ ‘wăČgĘŇ yĂ 15

: bŇ CSĲ yĎ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č MdĎę ’Ď wĘÇ
tŇ ’Ň EĳŁ =hŇ ‘ĎmĘ SĂ hŇ nĎ yB¿Ă =M’Ă wĘ 16

: yQĲĎ mĂ loqă lĘ hŇ nĎ yzĂę’ĞhĲČ Ç
SobĳŇ xĞ yĲČ TjăĎ SĘ mĂ ’năĄoW PŇ ’Čŋ hČ 17

: ‘Č ySĲĂ rĘêČ ryBăĂ JČ qyD¡ĂYČ =M’Ă wĘ
l‘Č IĳĎlĂ BĘ ëŇ lĆ măĆ lĘ rmăŁ ’ĞhĲČ 18

: MybĲĂŇ ydĂŇ nĘ =l’Ć ‘SĎę rĎÇ
MyrĂę WĎ yn¿ĄjĘ ű ’WĎÄ nĎ=âlĲ rSąĆ ’Ğ 19

ldĳĎŇ =ynĄpĘŇ lĂ ‘Č oS¡ =rJČ nĲĂ âlă wĘ
: MQĲĎ JĚ wydăĎŇ yĎ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ =yJĂ

hŇ lĎ yĘl¿Ď tŇ oYÀxĞ wĲČ ÈCtŇ mĚ yĎ ű ‘gČŇrąĆ 20

CrbĳŇŁ ‘ĞyĲČwĘ M‘ăĎ CSă ‘ĞgĲŇŁ yĘ
: dŇ yĲĎbĘŇ âlă ryBĂę ’Č Ç Crys¿Ă yĎwĘ

Sy’ĳĂ =ykĄŇ rĘDČ=l‘Č wynĎ y‘ĄÆ=yJĂ 21

: hŇ ’ĲĆ rĘyĂ wyd¿ĎŇ ‘ĎYĘ =lkĎŇ wĲĘ
tŇ wĆmĳĎlĘ YČ Ny’ăĄwĘ ëŇ SĆ x¡Ł =Ny’ĲĄ 22

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞjăŁ MSĎę Ç rtĆŇ i¿Ď hĂ lĘ
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34:23—36 bwy’ 1237

23 dŇ o‘ĳ MyWăĂ yĎ Sy’Ă Æ=l‘Č âlă yJąĂ
: TjĲĎ SĘ UĂ BČ l’Ąę Ç=l’Ć ëŇŁl¿ hĞlĲČ

24 rqĆxĳĄ =âl MyrăĂyBĂ JČ ‘ČrăŁ yĎ
: MêĲĎxĘ êČ MyrăĂxĄ ’Ğ dŇ m¡Ą ‘ĞIĲČwČ

25 MhĳĆ ydĄŇ BĲĎ ‘Ę mČ ryJĂ yČÆ NkĄę lĎ
: C’JĲĎ DČyĂwĘ hŇ lĎ yĘlČę Ç ëŇ pČŇ h¿Ď wĘ

26 MqĎę pĎŇ sĘ My‘¿ĂSĎ rĘ=tŇ xČ êĲČ
: My’ĲĂ rŁ Moq¿ mĘ BĂ

27 wyrĳĎxĞ’ĲČ mĲĄ CrsăĎ NJĄ Æ=l‘Č rSăĆ ’Ğ
: ClyJĲĂ WĘ hĂ âlă wykĎę rĎDĘÇ=lkĎŇ wĘ

28 lDĳĎ=tŇ qČ ‘ĞYĲČ wylĎ ‘Ď Æ ’ybăĂŇ hĎ lĘ
: ‘mĲĎ SĘ yĂ MyIăĂnĂ ‘Ğ tŇ q¡Č‘ĞYĲČ wĘ

29 ‘ČSĂę rĘyČ ym¿Ă C ű TqĂÄ SĘ yČ ’Chą wĘ
CerĳĆCSyĘ ymăĂ C MynĂ jĎ Æ rêăĄsĘ yČwĘ
: dŇ xČ yĲĎ MdăĎŇ ’Ď =l‘Č wĘ yoG¡=l‘Č wĘ

30 PŇ nĄęxĎ Md¿ĎŇ ’Ď ëŇŁlUĘ mĂ Æ
: M‘ĲĎ ySĄ qĘ U¿Ł mĂ

31 ytĂŇ ’Ň WĎę nĎ rm¿Č ’Ď hĲĆ l’Ą Æ=l’Ć =yJĲĂ
: lBĲŁ xĘ ’Ć âlă

32 ynĂ rĳĄhŁ hŇ êăĎ’Č hŇ zĆxĹ’ĲĆ Æ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BĂ
: PŇ ysĲĂ ’Ł âlă yêĂ lĘ ‘Čę jĎ Ç lwĆ‘¿Ď=M’ĲĂ

33 êĎsĘ ’Čę mĎ =yJĲĂ hŇ eĎmĆÄ lĘ SČ yĘ ìŋ UĘ ‘Ă mĲĄ hĲČ
ynĂ ’ĳĎ =âlwĘ rxăČ bĘŇ tĂŇ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ

: rBĲĄ dČŇ êĎ‘Ę d¿ČŇ yĎ=hŇ mČ C
34 ylĳĂ CrmĘ ’Ň yăŁ bŇ bĎŇ lĄ Æ ySăĄ nĘ ’Č

: ylĲĂ ‘Čm¿Ą SŁ MkĎę xĎ Ç rbĆŇ g¿ĆŇ wĘ
35 rBĳĄdČŇ yĘ tŇ ‘ČdăČŇ bĘŇ =âl bŇ oI’Ă Æ

: lyJĲĄ WĘ hČ bĘŇ âlă wyrĎę bĎŇ dĘŇ CÇ
36 xYČ nĳĆ=dŇ ‘Č bŇ oIă’Ă NxăĄ BĎ yĂ ybĂę ’Ď
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: NwĆ’ĲĎ =ySĄ nĘ ’Č BĘ tŇ bęŁ SĚ êĘ Ç=l‘Č
‘SČ pĆŇ Æ otăŇ ’Ň FĎ xČ =l‘ĲČ PŇ ysąĂ ŁyÅ yJ¿Ă 37

qojĳ sĘ yĂ CnynăĄyBĄ
: l’ĲĄ lĎ wyrăĎmĎ ’Ğ bŇ rĆy¡ĆwĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ Chę ylĂ ’Ĺ N‘Č I¿ČwČ hl
TjĳĎ SĘ mĂ lĘ êĎbĘŇ SăČ xĎ tŇ ’Ň zŁ hĞ Æ 2

: l’ĲĄ mĄ yq¿ĂdĘŇ YĂ êĎrĘmČę ’Ď Ç
ëŇ ĳĎl=NJĎ sĘ IĂ=hŇ mČ rmČ ’Ň tŇŁ Æ=yJĲĂ 3

: ytĲĂŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ ly‘Ăę ’Ł Ç=hŇ mĲĎ
NyQĳĂ mĂ ìăŇ bĘŇ ySĲĂ ’Ğ ynĂ ’Ğ Æ 4

: ëŇ UĲĎ ‘Ă ìŇ y‘¿ĆrĄ=tŇ ’Ć wĲĘ
hŇ ’ĳĄ rĘC MyĂmăČSĎ TBăĄ hČ 5

: OĎ UĲĆ mĂ Ch¿ bĘŇ GĲĎ MyqĂę xĎ SĘ Ç rCS¿ wĘ
oBĳ =l‘ĎpĘŇ êĂ =hŇ mČ tĎŇ ’Ň TĎ xĎ Æ=M’Ă 6

: oQĲ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ =hŇ mČ ìŇ y‘Ćę SĎ pĘŇ Ç CB¿ rČwĘ
olĳ =NêĆêĲĂ =hŇ mČ êĎqĘ dČŇ YĎ Æ=M’Ă 7

: xuĲĎ yĂ ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ =hŇ mČ o’¿
ìŇ ‘ĳĆSĘ rĂ ìŇ om¿ JĎ =Sy’Ă lĘ 8

: ìŇ tĲĆŇ qĎ dĘŇ YĂ MdĎę ’Ď Ç=NbĆŇ lĘ C
Cqy‘ĳĂzĘyČ MyqăĂ CS‘Ğ bŇ rŁ mĄ Æ 9

: MyBĲĂ rČ ‘Č orăEĘmĂ C‘¡ CĘSČ yĘ
yWĳĎ ‘Ł HČ olă ’Ĺ hŇ IĄ’Č Æ rmČę ’Ď =âlwĲĘ 10

: hŇ lĎ yĘQĲĎ BČ tŇ orămĂ zĘ Nt¡ĄŇ nŁ
ZrĆ’ĳĎ tŇ omă hĞBĲČ mĂ CnpĄŇ QĘ mČ Æ 11

: CnmĲĄ JĘ xČ yĘ MyĂmăČèĎ hČ PŇ o‘¡mĄ C
hŇ nĳĆ‘ĞyĲČ âlă wĘ Cq‘ĞYĘ yĂÆ MSăĎ 12

: My‘ĲĂrĎ No’ă GĘ ynĄę jĘ mĂ Ç
l’ĳĄ ű ‘m¿Č SĘ yĂ=âlĲ ’wĘSĎ Æ=ëŇ ’Č 13

ydVw
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35:14—36:11 bwy’ 1239

: hŇ eĎrĲĆCSyĘ âlă yDČę SČ wĘÇ
14 CerĳĆCStĘŇ âlă rmČ ’Ň t¡ŇŁ =yJĂ PŇ ’ăČ

: olĲ llĲĄ ox¿ tĘŇ C wynĎę pĎŇ lĘ Ç NyD¿Ă
15 ojĳ ’Č dŇ qăČjĎ NyĂ’Č Æ=yJĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ

: dŇ ’ĲŁ mĘ SjăČ BČ ‘d¡ČŇ yĎ=âlĲ wĘ
16 ChyjĳĂ =hŇ YĆpĘŇ yĲĂ lbĆŇ hăĆ bŇ oI’Ă wĘÆ

: rBĲĂ kĘŇ yČ NyQ¿Ă mĂ tŇ ‘ČdČę Ç=ylĂ bĘŇ BĂ

wl : rmĲČ ’Ň IŁ wČ ’Chę ylĂ ’Ĺ PŇ sĆ I¿Ł wČ
2 OĎ CĳĆxČ ’Ğ wĲČ ry‘ĄzĘ Æ ylăĂ =rêČJČ

: MyQĲĂ mĂ HČ olă ’ĹlĲĆ dŇ o‘¡ yJąĂ
3 qoxĳ rĎmĲĄ lĘ y‘Ă dĄŇ Æ ’văĎ ’Ć

: qdĆŇ YĲĆ =NêĄ’ĲĆ ylĂę ‘ĞpĲŇŁ lĘ wĘÇ
4 yQĳĎmĂ rqĆSăĆ =âl MnĎmĘ ’Ď Æ=yJĲĂ

: ëŇ UĲĎ ‘Ă tŇ o‘ăDĄ Mym¡Ă êĘ
5 s’ĳĎ mĘ yĂ âlă wĘ ryBĂ JČ Æ l’ăĄ =NhĆ

: bŇ lĲĄ xČ JăŁ ryBĂę JČ Ç
6 ‘SĳĎ rĎ hŇ I¿ĆxČ yĘ=âl

: NêĲĄ yĂ MyIăĂnĂ ‘Ğ Tj¡Č SĘ mĂ C
7 wyn¿Ďy‘Ąň qyDĂę ~Č mĂ ‘r¿ČgĘŇ yĂ=âlĲ

’iĳĄ JĂ lČ Myk¿ĂŇ lĎ mĘ =tŇ ’Ć wĘ
: ChBĲĎ gĘŇ IĂwČ xYČ nĆę lĎ Ç Mb¿ĄŇ ySĂ IĲŁ wČ

8 MyuĳĂEĂBČ Myr¿ĂCs’Ğ=M’Ă wĘ
: ynĂ ‘ĲŁ =ylĄ bĘŇ xČ BĘ NCdę kĘŇ QĲĎ yĂÇ

9 MlĳĎ ‘ĽjĲĎ MhăĆ lĎ dŇ GăĄIČwČ
: CrBĲĎ GČtĘŇ yĂ yJăĂ MhĆę y‘ĄSĘ pĂŇ CÇ

10 rsĳĎCUlČ MnĎ zĘ’Ď Æ lgĆŇ IăĂwČ
: NwĆ’ĲĎ mĄ NCb¿Ň SĚ yĘ=yJĲĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČÇ

11 CdŇ b¿ŇŁ ‘ĞyČňwĲĘ C‘ę mĘ SĘ yĂ=M’ĲĂ
wlkywww.bibleist.ru
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: MymĲĂ y‘Ă eĘ BČ MhĆę ynĄSĘ CÇ bŇ oFĳ BČ MhăĆ ymĄ yĘ CQă kČŇ yĘ
CrbĳŇŁ ‘ĞyĲČ xlČ SăĆ BĘ C‘mĘ SĘ yĂÆ âlă =M’Ă wĘ 12

: tŇ ‘ČdĲĎŇ yl¿Ă bĘŇ BĂ C‘ę wĘgĘŇ yĂwĘÇ
PŇ ’ĳĎ CmyWăĂ yĎ bŇ lĄ Æ=ypĄŇ nĘ xČ wĲĘ 13

: MrĲĎsĎ ’Ğ yJăĂ C‘ę CĘSČ yĘÇ âl¿
MSĳĎ pĘŇ nČ r‘ČeăŁ BČ tŇ măŁ êĎ 14

: MySĲĂ dĄŇ uĘ BČ MtĎę IĎxČ wĘÇ
oyĳnĘ ‘ĎbĘŇ ynăĂ‘Ď ZQăĄ xČ yĘ 15

: MnĲĎ zĘ’Ď ZxČ QăČ BČ lgĆŇ y¡ĂwĘ
rYĎę =yjĂ mĂ ű ìÄ tĘŇ ysĂ hĞ PŇ ’ąČ wĘ 16

hĎ yêĳĆxĘ êČ qYăĎ Cm=âlĲ bŇ xČ rČÆ
: NSĆ dĲĎŇ ’lĄ măĎ ìę nĘ xĎ lĘ SĚ Ç tŇ xČ n¿Č wĘ

tĎŇ ’Ň lĳĄ mĎ ‘S¿Ď rĎ=NydĂŇ wĘ 17

: CkŇ mĲŁ tĘŇ yĂ TjăĎ SĘ mĂ C NyD¡Ă
qpĆŇ sĳĎ bĘŇ ìăŇ tĘŇ ysĲĂ yĘ=NjĆ hŇ mĎ xĄ Æ=yJĲĂ 18

: OĎ FĲĆ yČ=l’Č rpĆŇ JęŁ Ç=bŇ rĎwĘ
rYĳĎbĘŇ âlă ìŇ ‘ĞCS¡ ëŇ răŁ ‘ĞyĲČhĞ 19

: xČ kĲŇŁ =y~ĄmČ ’ĞmĲČ lkęŁ wĘÇ
hŇ lĎ yĘQĳĎhČ PŇ ’¿Č SĘ êĂ =l’Č 20

: MêĲĎxĘ êČ MyUăĂ ‘Č tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ
NwĆ’ĳĎ=l’Ć NpĆŇ êăĄ=l’Č rmĆ èĎ hĂ Æ 21

: ynĂ ‘ĲŁ mĄ êĎrĘx¿ČBĎ hŇ zĆęÇ=l‘Č=yJĲĂ
oxĳ kŇŁ BĘ bŇ yGăĂWĘ yČ l’Ą Æ=NhĆ 22

: hŇ rĲĆom ChmăŁ kĎŇ ym¡Ă
oJĳ rĘDČ wylăĎ ‘Ď dŇ qăČpĎŇ =ymĲĂ 23

: hŇ lĲĎ wĘ‘Č êĎlĘ ‘¿ČjĎ rmČę ’Ď Ç=ymĲĂ C
olĳ ‘ĽpĲĎŇ ’yGăĂWĘ tČŇ =yJĲĂ rkŇŁ zĘ Æ 24

: MySĲĂ nĎ’Ğ CrărĘSĲŁ rS¡Ć ’Ğ
obĳŇ =CzxĲĎ Md¿ĎŇ ’Ď =lJĎ 25

Vwn’www.bibleist.ru
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: qoxĲ rĎmĲĄ TyB¿Ă yČ Sonę ’ĹÇ
26 ‘dĳĎŇ nĄ âlă wĘ ’yGĂ WČ Æ l’ăĄ =NhĆ

: rqĆxĲĄ =âlwĘ wynăĎSĎ rj¡Č sĘ mĂ
27 MyĂmĳĎ=ypĄŇ TĘ nĂ ‘răČgĎŇ yĘ yJĂ Æ

: odĲŇ ’Ą lĘ rTăĎ mĎ Cuz¡Ł yĎ
28 MyqĳĂxĎ SĘ Cl¿ EĘyĂ=rSĲĆ ’Ğ

: bŇ rĲĎ MdĎŋ ’Ď ű yląĄ‘Ğ Cpę ‘ĞrĘyĂÇ
29 bŇ ‘ĳĎ=yWĄ rĘpĘŇ mĂ NybĂŇ yĎÆ=M’Ă PŇ ’ăČ

: otĲŇ JĎ sĚ tŇ o’ę SĚ êĘ Ç
30 orĳo’ wylăĎ ‘Ď WrăČjĎ =NhĄ

: hŇ iĲĎ JĂ MIăĎhČ yS¡Ą rĘSĎ wĘ
31 MyUĳĂ ‘Č NydăĂŇ yĎ MbĎŇ Æ=yJĂ

: ryBĲĂ kĘŇ mČ lĘ lkĆŇ ’¿Ł =NêĆ yĲĂ
32 ro’ĳ =hŇ iĎ JĂ MyĂj¿ČJČ =l‘Č

: ‘Č yGĲĂ pĘŇ mČ bĘŇ hĎ ylăĆ ‘Ď wY¡Č yĘwČ
33 o‘ĳrĄ wylăĎ ‘Ď dŇ yGăĂyČ

: hŇ lĲĆ o‘=l‘Č PŇ ’ăČ hŇ nĆę qĘ mĂ Ç
zl yBĳĂ lĂ dŇ răČxĹyĲĆ tŇ ’Ň zŁ lĘ Æ=PŇ ’Č

: omĲ oqUĘ mĂ rêČę yĂwĘÇ
2 olĳ qŁ zgĆŇrăŁ BĘ ‘Č omă SĎ C‘ąmĘ SĂ

: ’YĲĄ yĄ wyj¿Ă mĂ hŇ gĆŇhĆę wĘÇ
3 ChrĳĄSĘ yĂ MyĂm¿ČèĎ hČ =lJĎ =tŇ xČ êĲČ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ op¿Ň nĘ JČ =l‘Č orę o’wĘÇ
4 loqę =gŇ’Č SĘ yĂ ű wyrąĎxĞ’ĲČ

onĳo’GĘ loqă BĘ M‘ĄrĘyČÆ
: olĲ oq ‘m¿Č èĎ yĂ=yJĲĂ MbĄę uĘ ‘Č yĘÇ âl¿ wĘ

5 tŇ o’ĳ lĎ pĘŇ nĂ oloqBĘ Æ l’ăĄ M‘ąĄrĘyČ
: ‘dĲĎŇ nĄ âlă wĘ tŇ olę dŇŁ gĘŇ Ç hŇ W¿Ć ‘Ł

6 ZrĆ’¿Ď ’wĄňhĹ rmČę ’Ň yŁ ű gŇlČ èĆÄ lČ yJąĂ
MVgwwww.bibleist.ru
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: oEĲ‘Ě tŇ or¿TĘ mĂ MSĆ gĆę wĘÇ rTĳĎ mĎ MSĆ g¿ĆŇ wĘ
MoêĳxĘ yČ Md¿ĎŇ ’Ď =lJĎ =dŇ yČBĘ 7

: ChWĲĄ ‘ĞmĲČ yS¿Ą nĘ ’Č =lJĎ tŇ ‘ČdČę lĎ Ç
bŇ rĆ’ĳĎ=ombĘŇ hŇ IăĎxČ ’băŇŁ êĎ wČ 8

: NJĲŁ SĘ tĂŇ hĎ ytăĆŇ nŁ o‘¡mĘ bĂŇ C
hŇ pĳĎŇ Cs ’obăŇ êĎ rdĆŇ xĆ hČ Æ=NmĂ 9

: hŇ rĲĎqĎ Myr¿ĂzĎUĘ mĂ C
xrČqĳĎ=NêĆ yĲĂ l’¿Ą =tŇ mČ SĘ eĂ mĂ 10

: qYĲĎ CmBĘ MyĂmăČ bŇ xČ r¡Ł wĘ
bŇ ‘ĳĎ xČ yrăĂTĘ yČ yrĂBĘ Æ=PŇ ’Č 11

: orĲo’ NăČn‘Ğ ZypĂę yĎÇ
MlĳĎ ‘ĽpĲĎŇ lĘ otŇ lĎ CBxĘ tČŇ BĘ ëŇ jăĄ hČ tĘŇ mĂ ű tŇ oBÄ sĂ mĘ ’Chą wĘ 12

: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ lbăĄŇ tĄŇ yn¡ĄjĘ =l‘Č ű MCĄőYČ yĘ rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł
oYĳrĘ’Č lĘ =M’Ă TbĆŇ S¿Ą lĘ =M’Ă 13

: Ch’ĲĄ YĂ mĘ yČ dŇ sĆ xĆę lĘ Ç=M’Ă
bŇ oIĳ’Ă tŇ ’Ň EăŁ hŇ nĎ yzăĂ’ĞhĲČ 14

: l’ĲĄ tŇ o’ŋ lĘ pĘŇ nĂ ű NąĄnoBtĘŇ hĂ wĘ dŇ męŁ ‘ĞÇ
MhĳĆ ylĄ ‘Ğ HČ olă ’Ĺ=MCWBĘ ‘dČŇ tĄŇ hĞ Æ 15

: onĲ nĎ‘Ğ ro’ă ‘Č ypĂę ohwĘÇ
bŇ ‘ĳĎ=yWĄ lĘ pĘŇ mĂ =l‘Č ‘dČŇ tĄŇ hĞ Æ 16

: My‘ĲĂDĄ MymăĂ êĘ tŇ o’ę lĘ pĘŇ mĂ Ç
MyUĳĂ xČ ìŇ yd¿ĆŇ gĎŇBĘ =rSĆ ’Ğ 17

: MorĲDĎmĂ ZrĆ’Ćę Ç Tq¿ĂSĘ hČ BĘ
MyqĳĂxĎ SĘ lĂ oU‘Ă Æ ‘Č yqăĂrĘêČ 18

: qYĲĎ Cm y’¿Ă rĘJĂ MyqĂę zĎxĞ Ç
olĳ rmČ ’Ň eăŁ =hŇ mČ Cn‘ĄydĂŇ oh¡ 19

: ëŇ SĆ xĲŁ =ynĄjĘ mĂ ëŇ ręŁ ‘ĞnĲČ Ç=âl¿
rBĳĄdČŇ ’Ğ yJăĂ ol¡ =rjČ sĚ yĘhČ 20

: ‘QĲĎ bĚŇ yĘ yJăĂ Sy’Ăę Ç rmČ ’¿Ď =M’ĲĂ
ht‘wwww.bibleist.ru
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21 ro’ę C’rąĎ âlÅ ű hŇ êąĎ ‘Č wĘ
MyqĳĂxĎ èĘ BČ ’ChÆ ryhăĂ BĎ

: MrĲĄhĞTĲČ êĘ wĲČ hŇ rĎę bĘŇ ‘ĲĎÇ xČ Cr¿wĘ
22 hŇ tĳĆŇ ’ĹyĲĆ bŇ hăĎ zĎ NopŇ ~Ď mĂ Æ

: dŇ ohĲ ’rĎonă HČ olę’ĹÇ=l‘Č
23 xČ kĳŇŁ =’yGĂ WČ ChnĚ’Ň YĎ mĘ Æ=âlĲ yDăČSČ

: hŇ eĲĆ‘Č yĘ âlă hŇ qĎę dĎŇ YĘ Ç=bŇ rŁ wĘ Tj¿Ď SĘ mĂ C
24 MySĳĂ nĎ’Ğ ChC’ă rĄyĘ NkĄŇ lĎ Æ

: bŇ lĲĄ =ymĄ kĘŇ xČ =lJĎ hŇ ’Ćę rĘyĂÇ=âlĲ

xl : rmĲČ ’Ň IŁ wČ hrę ‘ř sh śNm¿ bŇ oI’Ă Æ=tŇ ’Ć hoăĎhyĘ=N‘Č IĲČwČ
2 hŇ Y¿Ď ‘Ą ëŇ yS¡Ă xĘ mČ ű hŇ zĆÄ ymąĂ

: tŇ ‘ČdĲĎŇ =ylĂ BĲĘ NyQĂęmĂ bĘŇ
3 ìŇ yYĳĆlĎ xĞ rbĆŇ găĆŇkĘŇ ’năĎ=rzĎ’Ĺ

: ynĂ ‘ĲĄydĂŇ ohĲ wĘ ìę lĘ ’ĲĎ SĘ ’Ć wĘÇ
4 ZrĆ’ĳĎ=ydĂŇ sĘ yĎBĘ tĎŇ yyĂhĎ Æ hŇ păŇŁ y’Ą

: hŇ nĲĎ ybĂŇ êĎ‘Ę d¿ČŇ yĎ=M’Ă dŇ GĄęhČ Ç
5 ‘dĳĎŇ tĄŇ yJăĂ hĎ yDĆmČ mĘ Æ MWăĎ =ymĂ

: wuĲĎ hĎ ylăĆ ‘Ď hŇ T¡Ď nĎ=ymĲĂ o’ą
6 C‘BĳĎ TĘ hĎ hĎ ynăĆdĎŇ ’Ğ hŇ mĎ Æ=l‘Č

: HtĲĎŇ eĎjĂ NbĆŇ ’ăĆ hŇ rĎę yĎÇ=ymĲĂ o’¿
7 rqĆbĳŇŁ ybĄŇ kĘŇ oJă dŇ xČ yČÆ=NrĎBĘ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ yn¿ĄBĘ =lJĎ C‘yrĂę IĎwČÇ
8 MyĳĎ MyĂtăČŇ lĎ dĘŇ BĂ ëŇ sĆ IăĎwČ

: ’YĲĄ yĄ MxĆ r¿ĆmĄ oxę ygĂŇBĘ Ç
9 oSĳ bĚŇ lĘ NăĎn‘Ď ymăĂ CWBĘ

: otĲŇ QĎ tĚŇ xĞ lpĆę rĎ‘ĞwĲČÇ
rbV’w
,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb ‘ybrb Nk v.1 .yeĂmĂ =nm l"nw ,yrq hrĎ‘ĎiĘ hČ ű NmĂ ,bytk hrĎ‘ĎiĘ hČ eĘmĂ v.1 .xl

.Vrgm ‘ybr hrę‘shÇ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d
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yuĳĂxĚ wylăĎ ‘Ď rBăŁ SĘ ’Ć wĲĎ 10

: MyĂtĲĎŇ lĎ dĘŇ C xČ yrăĂBĘ MyWĂę ’Ď wĲĎÇ
PŇ ysĳĂ tŇŁ âlă wĘ ’obŇ tĎŇ Æ hŇ jăŁ =dŇ ‘Č rmČę ’Ł wĲĎ 11

: ìŇ yQĲĆ GČ No’¿ gĘŇBĂ tŇ ySĂę yĎÇ=’p¿ŇŁ C
rqĆBĳŁ tĎŇ yCăĂYĂ ìŇ ymĆ IĎmĂ hĲĞ Æ 12

: omĲ qŁ mĘ rxVă śht‘d¡y
ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ opăŇ nĘ kČŇ BĘ zxŁ ’ĹlĲĆ Æ 13

: hŇ eĎUĲĆ mĂ MyÜăĂSĎř rĘ Cr¡‘ĞeĲĎyĂwĘ
MtĳĎŇ ox rmĆ xăŁ JĘ ëŇ jĄ hČ tĘŇ êĂ Æ 14

: SCbĲŇ lĘ omă JĘ Cbę ~Ę yČtĘŇ yĲĂwĘÇ
MrĳĎo’ MyÜăĂSĎř rĘř mĲĄ ‘năČUĎ yĂwĘ 15

: rbĲĄŇ èĎ êĂ hŇ mĎę rĎÇ ‘Č or¿zĘC
MyĳĎ=ykĄŇ bĘŇ nĂ =dŇ ‘Č tĎŇ ’Ň bĎŇ hĞ Æ 16

: êĎkĘŇ QĲĎ hČ tĘŇ hĂ Mohę êĘ Ç rqĆx¿Ą bĘŇ C
tŇ wĆmĳĎ=yrĄ‘ĞSĲČ ìŇ lĘ Æ Clă gĘŇ nĂ hĞ 17

: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ tŇ wĆmăĎlĘ YČ yr¡Ą‘ĞSĲČ wĘ
ZrĆ’ĳĎ=ybĄŇ xĞrĲČ=dŇ ‘Č êĎ nĘ nČBŁ tĘŇ hĂ Æ 18

: HQĲĎ kĚŇ êĎ‘Ę d¿ČŇ yĎ=M’Ă dŇ GĄęhČ Ç
ro’ĳ =NJĎ SĘ yĲĂ ëŇ rĆDĆhČ Æ hŇ zăĆ=y’Ą 19

: omĲ qŁ mĘ hŇ z¿Ć=y’Ą ëŇ SĆ xęŁ wĘÇ
olĳ CbŇ GĘ =l’Ć CexĆ uĎ tĂŇ Æ yJăĂ 20

: otĲŇ yBĄ tŇ ob¿Ň ytĂŇ nĘ NybĂę tĎ Ç=ykĲĂŇ wĘ
dŇ lĳĄ CĎêĂ z’ăĎ =yJĂ êĎ‘Ę dČŇ yĎÆ 21

: MyBĲĂ rČ ìŇ ymăĆ yĎ rj¡Č sĘ mĂ C
gŇlĆ SĳĎ tŇ orăYĘ ’Ł =l’Ć tĎŇ ’Ň bĎŇ hĞ Æ 22

: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ dŇ răĎBĎ tŇ or¡YĘ ’Ł wĘ
rYĳĎ=tŇ ‘ĆlĘ yêĂ kĘŇ W¿Č xĎ =rSĆ ’Ğ 23

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ C bŇ rĎę qĘ Ç Moy¿lĘ
hz=y’
+‘ v.15 .hywlt +‘ v.13 .yrqw bytk rxČèČ hČ êĎ‘ĘDČyĎ ’"sb ,yrq rxČèČ hČ êĎ‘ĘDČyĎ ,bytk rxĄSČ hêĎ‘ĘdČyĎ v.12
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24 ro’ĳ qlĆ xăĎ yĄ ëŇ rĆDĆhČ Æ hŇ zăĆ=y’Ą
: ZrĆ’ĲĎ =ylĄ ‘Ğ MydăĂŇ qĎ Zp¡ĄŇ yĎ

25 hŇ lĳĎ ‘ĎêĘ PŇ TĆ èăĆ lČ gŇQăČ pĂŇ =ymĲĂ
: tŇ olĲ qŁ zyz¿ĂxĞlĲČ ëŇ rĆdĆę wĘÇ

26 Sy’ĳĂ =âl ZrĆ’ăĆ=l‘Č ryTĂ mĘ hČ lĘ Æ
: oBĲ Md¿ĎŇ ’Ď =âlĲ rBĎę dĘŇ mĂ Ç

27 hŇ ’ĳĎ SŁ mĘ C hŇ ’Ď S¡Ł ‘Č yBăĂ WĘ hČ lĘ
: ’SĆ dĲĆŇ ’YĎ măŁ xČ ymĂę YĘ hČ lĘ CÇ

28 bŇ ’ĳĎ rT¿Ď UĎ lČ =SyĄhĞ
: lTĲĎ =ylĄ gĘŇ’Ć dŇ ylĂę ohÇ=ymĂ o’¿

29 xrČuĳĎhČ ’YăĎ yĎ ymĂ Æ NTĆ BăĆ mĂ
: odĲŇ lĎ yĘ ymăĂ MyĂmČ SĎ Ç rp¿ŇŁ kĘŇ C

30 C’BĳĎ xČ tĘŇ yĂ MyĂmăČ NbĆŇ ’Ć JĎ Æ
: CdŇ JĲĎ lČ tĘŇ yĂ Mohę tĘŇ Ç yn¿ĄpĘŇ C

31 hŇ mĳĎ yJĂ tŇ oeădČŇ ‘ĞmĲČ rèĄ qČ tĘŇ hĲČ Æ
: xČ êĲĄpČŇ êĘ lysăĂ JĘ tŇ ok¡Ň SĘ mŁ =o’Ĳ

32 oêĳ‘Ă BĘ tŇ orăEĎmČ ’yYăĂ tŇŁ hĞ
: MxĲĄ nĘ tČŇ hĎ yn¿ĆBĎ =l‘Č SyĂ‘Čę wĘÇ

33 MyĂmĳĎSĎ tŇ ouă xĚ êĎ‘Ę dČŇ yĎhĞ Æ
: ZrĆ’ĲĎ bĎŇ orăTĎ SĘ mĂ MyW¡Ă êĎ =M’Ă

34 ìŇ ĳĆloq bŇ ‘ăĎlĎ MyrăĂtĎŇ hĞ
: OĎ iĲĆ kČŇ êĘ MyĂm¿Č=tŇ ‘ČpĘŇ SĂ wĲĘ

35 CkŇ lĳĄ yĄwĘ MyqăĂrĎBĘ xQăČ SČ tĘŇ hĲČ sŘ8

: CneĲĄhĂ ìăŇ lĘ Cr¡mĘ ’Ň yĲŁ wĘ
36 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ tŇ oxă FĚ BČ tŇ SĎ Æ=ymĂ

: hŇ nĲĎ ybĂŇ ywĂkĘŇ văĆ lČ Nt¡ČŇ nĎ=ymĲĂ o’ą
37 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ BĘ MyqăĂxĎ SĘ rjăĄsČ yĘ=ymĲĂ

: bŇ yJĲĂ SĘ yČ ymăĂ MyĂmČę SĎ Ç yl¿Ą bĘŇ nĂ wĘ
38 qYĳĎ CUlČ rpĎŇ ‘Ď Æ tŇ qĆYăĆBĘ

Mybgrw
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1246 bwy’ 38:39—39:11

: CqBĲĎ dĚŇ yĘ Myb¿ĂŇ gĎŇrĘC
PŇ rĆTĳĎ ’ybăĂŇ lĎ lĘ dŇ CYă tĎŇ hĞ 39

: ’QĲĄ mČ êĘ MyrăĂypĂŇ JĘ tŇ I¡ČxČ wĘ
tŇ onĳo‘UĘ bČŇ CxS¿Ł yĎ=yJĲĂ 40

: bŇ rĆ’ĲĎ =omlĘ hŇ JăĎ iĚbČŇ Cb¡Ň SĘ yĲĄ
od¿Ň yYĄň bŇ rĄę ‘Ł lĲĎ Nyk¿ĂŇ yĎ ymąĂ 41

C‘CĳĄSČ yĘ l’ăĄ =l’Ć wdlyÆ=yJĲĂ
: lkĆŇ ’ĲŁ =ylĂ bĘŇ lĂ C‘ę tĘŇ yĂÇ

‘lČ sĳĎ =ylĄ ‘ĞyĲČ tŇ dĆŇ lăĆ tŇ ‘ĄÆ êĎ‘Ę dČę yĎhĞ Tl
: rmĲŁ SĘ êĂ tŇ olă IĎ’Č ll¡Ą xŁ

hŇ nĎ’Ň QĳĆ mČ êĘ MyxăĂ rĎyĘ rjăŁ sĘ êĂ 2

: hŇ nĎêĲĎ dĘŇ lĂ tŇ ‘ăĄ êĎ‘Ę dČę yĎwĘÇ
hŇ nĎxĘ QĳČ pČŇ êĘ NhăĆ ydĄŇ lĘ yČ hŇ nĎ‘Ę rČkĘŇ êĂ Æ 3

: hŇ nĎxĘ QĲČ SČ êĘ Mh¿Ć ylĄ bĘŇ xĆ
rBĳĎbČŇ CBă rĘyĂ MhĆ ynĄbĘŇ Æ Cmă lĘ xĘ yČ 4

: omlĲĎ CbŇ S¿Ď =âlwĘ C’ę YĘ yĲĎÇ
ySĳĂ pĘŇ xĎ ’rĆjăĆ xQăČ SĂ =ymĲĂ 5

: xČ êĲĄpĂŇ ymăĂ dŇ orę ‘Ď Ç tŇ or¿sĘ mŁ C
otĳŇ ybĄŇ hŇ băĎŇ rĎ‘Ğ yêĂ mĘ WăČ =rSĆ ’Ğ 6

: hŇ xĎ lĲĄ mĘ wyt¿ĎŇ onJĘ SĘ mĂ C
hŇ yĳĎrĘqĂ Nomă hĞlĲČ qxČ WĘ yĂÆ 7

: ‘mĲĎ SĘ yĂ âlă WgĄę onÇ tŇ o’¿ SĚ êĘ
Ch‘ĳĄrĘmĂ MyrăĂhĎ rCtăŇ yĘ 8

: SorĲdĘŇ yĂ qorăyĎ=lJĎ rx¡Č ’Č wĘ
ìŇ dĳĆŇ bĘŇ ‘Ď MyïăĄ hŇ bĆŇ ’Ň yăŁ hĞ 9

: ìŇ sĲĆ CbŇ ’Ğ=l‘Č NylĂę yĎÇ=M’Ă
otĳŇ bŇŁ ‘Ğ MlĆ tăĆŇ BĘ MyrĄÆ=rSĎ qĘ tĲĂŇ hĞ 10

: ìŇ yrĲĆxĞ’ĲČ MyqăĂmĎ ‘Ğ dŇ D¡ĄWČ yĘ=M’Ă
oxĳ JŁ bŇ răČ=yJĂ oB¡ =xTČ bĘŇ tĂŇ hĲĞ 11

bz‘tw
www.bibleist.ru



39:12—25 bwy’ 1247

: ìŇ ‘ĲĆygĂŇ yĘ wylăĎ ’Ą bŇ z¡Ł ‘ĞtĲČŇ wĘ
12 ìŇ ‘ĳĆrĘzČ bŇ CSyĎ=yJĂ oB¡ NymăĂ ’ĞtĲČŇ hĞ

: PŇ sĲŁ ’ĹyĲĆ ì¿Ň nĘ rĘgĎŇ wĲĘ
13 hŇ sĎ lĳĎ ‘ĹnĲĆ Myn¿ĂnĎrĘ=PŇ nČJĘ

: hŇ YĲĎ nŁ wĘ hŇ d¿ĎŇ ysĂ xĞ hŇ rĎę bĘŇ ’Ć Ç=M’Ă
14 hĎ yYĳĆBĄ ZrĆ’ăĎlĎ bŇ zăŁ ‘ĞtĲČŇ =yJĂ

: MUĲĄ xČ êĘ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č wĲĘ
15 hĎ rĳĆCzêĘ lgĆŇrăĆ=yJĂ xJČ SĘ êĂ wČÆ

: hĎ SĲĆ CdŇ êĘ hŇ dăĆŇ vĎ hČ tŇ I¡ČxČ wĘ
16 HlĳĎ =âlQĘ hĎ ynăĆBĎ xČ ySăĂ qĘ hĂ

: dŇ xČ pĲĎŇ =ylĂ BĘ H‘ăĎygĂŇ yĘ qyr¡ĂlĘ
17 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ HČ olă ’Ĺ HèăĎ hĂ =yJĲĂ

: hŇ nĲĎ yBĂ BČ HlĎę Ç qlČ x¿Ď =âlwĘ
18 ’yrĳĂmĘ êČ MorăUĎ BČ tŇ ‘ĄJĎ Æ

: obĲŇ kĘŇ rĲŁ lĘ C sCię lČ Ç qx¿Č WĘ êĲĂ
19 hŇ rĳĎCbŇ GĘ sCiă lČ NêăĄtĂŇ hĞ

: hŇ mĲĎ ‘Ę rČ oră’Ň CĎYČ SyB¡Ă lĘ tČŇ hĞ
20 hŇ BĳĆ rĘ’Č JĲĎ CeSĆ y‘Ă rĘtČŇ hĲĞ Æ

: hŇ mĲĎ y’Ą orăxĘ nČ dŇ oh¡
21 xČ kĳŇŁ BĘ WyWăĂ yĎwĘ qmĆ ‘ĄbĎŇ Æ CrăjĘ xĘ yČ

: qSĆ nĲĎ=tŇ ’Ň rČqĘ lĂ ’YĄę yĄÇ
22 tŇ xĳĎ yĄ âlă wĘ dŇ xČ pČŇ lĘ Æ qxăČ WĘ yĂ

: bŇ rĆxĲĎ =ynĄjĘ mĂ bŇ CSę yĎÇ=âlĲ wĘ
23 hŇ jĳĎ SĘ ’Č hŇ năĆrĘêĂ wylĎ ‘Ď Æ

: NodĲŇ ykĂŇ wĘ tŇ ynăĂxĞ bŇ hČ l¡Č
24 ZrĆ’ĳĎ=’UĆ gČŇ yĘ zgĆŇrŁ wĘÆ S‘ČrăČBĘ

: rpĲĎŇ oS loq¿ =yJĂ NymĂę ’Ğ yĲČÇ=âlĲ wĘ
25 x’Ďę hĆ rmąČ ’Ň ŁyÅ ű rpĎÄ SŁ ydąĄŇ BĘ

hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ xČ yrăĂyĎ qoxrĎmĲĄ CÆ
M‘r
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1248 bwy’ 39:26—40:9

: hŇ ‘ĲĎCrtĘŇ C MyrĂWĎ Ç M‘Čr¿Č
ZnĳĄ=rbĆŇ ’Ğ yĲČ ìŇ tĘŇ năĎ yBĂ mĂ ĲhĞ Æ 26

: NmĲĎ ytĄŇ lĘ opŇ nĎJĘ Wr¡Ł pĘŇ yĂ
rSĆ nĳĎ HČ yBăĂ gĘŇ yČ ìŇ yjĂ Æ=l‘Č=M’Ă 27

: oeĲ qĂ Myr¿ĂyĎ ykĂę wĘÇ
NnĳĎŁltĘŇ yĂwĘ NJŁ SĘ yĂÆ ‘lČ săĆ 28

: hŇ dĲĎŇ CYmĘ C ‘lČ sĆę Ç=NSĆ =l‘ĲČ
lkĆŇ ’ĳŁ =rpČŇ xĲĎ Mè¿Ď mĂ 29

: CTyBĲĂ yČ wyn¿Ďy‘Ą qoxę rĎmĲĄ lĘ Ç
MdĳĎŇ =C‘lĘ ‘Č yĘ oxrŁ pĘŇ ’Ć wĘ 30

: ’ChĲ MSăĎ MylĂę lĎ xĞ Ç rS¿Ć ’ĞbĲČŇ C

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă =tŇ ’Ć ho¿ĎhyĘ N‘Č I¡ČwČ m
roiĳ yĂ yDăČSČ =M‘Ă bŇ rŁ hĞ Æ 2

: hŇ eĎ nĲĆ‘ĞyĲČ HČ olă ’Ĺ xČ yk¡ĂŇ om

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć bŇ oI¿’Ă N‘Č I¡ČwČ 3

OĎ bĳĆŇ ySĂ ’Ğ hŇ măĎ ytĂŇ ŁQqČ Æ NhăĄ 4

: ypĲĂŇ =omlĘ yêĂ mĘ WăČ ydĂę yĎÇ
hŇ nĳĆ‘Ĺ’ĲĆ âlă wĘ yêĂ rĘBČ DĂÆ tŇ xăČ ’Č 5

: PŇ ysĲĂ o’ âlă wĘ MyĂêČę SĘ CÇ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ hrę ‘s Ó Nm¿ bŇ oI’Ă Æ=tŇ ’Ć hoăĎhyĘ=N‘Č IĲČwČ 6

ìŇ yYĳĆlĎ xĞ rbĆŇ găĆŇkĘŇ ’năĎ=rzĎ’Ĺ 7

: ynĂ ‘ĲĄydĂŇ ohĲ wĘ ìę lĘ ’ĲĎ SĘ ’Ć Ç
yTĳĂ jĎ SĘ mĂ rpăĄŇ êĎ PŇ ’Č hČ Æ 8

: qDĲĎYĘ êĂ N‘ČmăČ lĘ ynĂ ‘Ąę ySĂ rĘêČ Ç
ëŇ ĳĎl ű l’¿Ą JĎ ‘Č or¡zĘ=M’Ă wĘ 9

lwqbw
.yeĂmĂ l"nw ,yrq hrĎ‘ĎsĘ NmĂ ,bytk hrĎ‘ĎsĘ nĘmĂ v.6 .m
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40:10—23 bwy’ 1249

: M‘ĲĄrĘtČŇ Chm¿Ł JĎ loqę bĘŇ CÇ
10 HbČŇ gĳŇŁ wĎ No’ă gĲĎŇ ’năĎ hŇ d¿ĄŇ ‘Ğ

: SBĲĎ lĘ êĂ rdăĎŇ hĎ wĘ dŇ oh¡ wĘ
11 ìŇ jĳĆ ’Č tŇ orăbĘŇ ‘Ć ZpĄŇ hĎ Æ

: ChlĲĄ yjĂ SĘ hČ wĘ hŇ ’Ćę GĄ Ç=lkĎŇ hŇ ’¿Ą rĘC
12 Ch‘ĳĄynĂ kĘŇ hČ hŇ ’Ć GĄ Æ=lkĎŇ hŇ ’ăĄ rĘ

: MêĲĎxĘ êČ My‘ăĂSĎ rĘ ëŇ d¡ŇŁ hĞ wĲČ
13 dŇ xČ yĳĎ rpăĎŇ ‘ĎBĲĆ MnăĄmĘ TĎ

: NCmĲ FĎ BČ SbăŇŁ xĞ MhĆę ynĄjĘ Ç
14 OĎ dĳĆŇ o’ yn¿Ă’Ğ=MgČŇ wĘ

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ ìăŇ lĘ ‘ČS¡Ă otŇ =yJĲĂ
15 ëŇ UĳĎ ‘Ă ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ omhĄ bĘŇ Æ ’năĎ=hŇ eĄhĂ

: lkĲĄŇ ’Ň yŁ rq¿ĎBĎ JČ ryYĂę xĎ Ç
16 wynĳĎtĘŇ mĎ bĘŇ oxă kŇŁ ’năĎ=hŇ eĄhĂ

: onĲ TĘ bĂŇ yr¿ĄyrĂSĘ BĂ onę ’Ł wĘÇ
17 zrĆ’ĳĎ=omkĘŇ obăŇ nĎ zĘ ZjăŁ xĘ yČ

: CgŇrĲĎŁWyĘ odŇ xĞpĲČŇ yd¡ĄŇ yGĂ
18 hŇ SĳĎ CxnĘ yqăĄypĂŇ ’Ğ wymĎ YĎ ‘ĞÆ

: lzĲĆrĘBČ lyT¿Ă mĘ JĂ wymĎę rĎGĘ Ç
19 l’ĳĄ =ykĄŇ rĘDČ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ ’Ch¡

: oBĲ rĘxČ SG¿ĄyČ oW‘Ł hĲĎ Ç
20 olĳ =C’WĘ yĂ MyrăĂhĎ lCbŇ Æ=yJĲĂ

: MSĲĎ =CqxĞWĲČ yĘ hŇ dĆę vĎ hČ Ç tŇ I¿ČxČ =lkĎŇ wĲĘ
21 bŇ JĳĎ SĘ yĂ Myl¿Ă ’ĹYĲĆ =tŇ xČ êĲČ

: hŇ ~ĲĎ bĂŇ C hŇ năĆqĎ rtĆŇ s¡Ą BĘ
22 olĳ lĞ YĲĂ MylăĂ ’ĹYĲĆ ChJăĚ sĚ yĘ

: lxČ nĲĎ=ybĄŇ rĘ‘Č ChCBę sĚ yĘÇ
23 zojĳ xĘ yČ âlă rhĎ nĎ Æ qSăŁ ‘ĞyĲČ NhąĄ

: ChyjĲĂ =l’Ć NDăĄrĘyČ xČ yg¡ĂŇ yĎ=yJĲĂ ű xTČő bĘŇ yĂ
wyny‘b
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1250 bwy’ 40:24—41:5

CexĳĆ uĎ yĂ wyn¿Ďy‘ĄBĘ 24

: PŇ ’ĲĎ =bŇ qĎ nĘ yĂ MySĂę qĘ omĲ BĘ Ç
hŇ JĳĎ xČ BĘ NtăĎŇ yĎwĘlĂ ëŇ SăŁ mĘ êĂ 25

: onĲ SŁ lĘ ‘Č yq¿ĂSĘ êČ lbĆŇ xĆę bĘŇ CÇ
ojĳ ’Č BĘ Nomă gĘŇ’Č MyWăĂ tĎŇ hĞ 26

: oyxĹlĲĆ bŇ ou¿ êĂ xČ oxę bĘŇ CÇ
MynĳĂCnxĞêĲČ ìŇ ylĆ ’Ą Æ hŇ BăĆ rĘyČhĞ 27

: tŇ oJĲ rČ ìŇ ylăĆ ’Ą rB¡Ą dČŇ yĘ=M’Ă
ëŇ UĳĎ ‘Ă tŇ yrăĂBĘ tŇ răŁ kĘŇ yĂhĞ 28

: MlĲĎ o‘ dŇ bĆŇ ‘ăĆlĘ CexĆę uĎ êĂ Ç
rojĳ ~Ă JČ oB¡ =qxĆ WČ tĘŇ hČ 29

: ìŇ ytĲĆŇ or‘ĞnĲČlĘ CerĆę SĘ qĘ tĂŇ wĘÇ
MyrĳĂBĎ xČ wylĎ ‘Ď Æ CrăkĘŇ yĂ 30

: MynĲĂ ‘ĞnĲČJĲĘ NyBăĄ ChCYę xĹyĲĆÇ
orĳo‘ tŇ oJă WĚ bĘŇ ’QăĄ mČ tĘŇ hĲČ 31

: oSĲ ’Ň rŁ MygăĂŇDĎ lY¡Č lĘ YĂ bĘŇ C
ìŇ jĳĆ JČ wyl¿Ď ‘Ď=MyWĲĂ 32

: PŇ sĲČ oê=l’Č hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ Ç rk¿ŇŁ zĘ
hŇ bĎŇ zĳĎkĘŇ nĂ oê¿lĘ xČ êŁ =NhĄ ’m

: lTĲĎ yĚ wy’ăĎ rĘmČ =l’Ć Mg¡ČŇhĞ
CerĳĆC‘yĘ yJăĂ rzĎkĘŇ ’Č Æ=âlĲ 2

: bŇ ~ĲĎ yČtĘŇ yĂ yn¿ČpĎŇ lĘ ’Chę Ç ym¿Ă C
MQĳĄ SČ ’Ğ wĲČ ynĂ mČ yDĂqĘ hĂ Æ ymăĂ 3

: ’ChĲ =ylĂ MyĂmăČèĎ hČ =lJĎ tŇ xČ ê¡Č
wyDĳĎBČ Syr¿ĂxĞ’ĲČ =âlĲř 4

: oJĲ rĘ‘Ć NyxăĂ wĘ tŇ orę CbŇ GĘ Ç=rbČŇ dĘŇ C
oSĳ CbŇ lĘ ynăĄjĘ hŇ QĎ gĂŇ Æ=ymĲĂ 5

: ’obĲŇ yĎ ymăĂ onę sĘ rĂÇ lpĆŇ k¿ĆŇ BĘ
ytld
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41:6—20 bwy’ 1251

6 xČ êĳĄpĂŇ ymăĂ wynĎpĎŇ Æ ytăĄŇ lĘ DČ
: hŇ mĲĎ y’Ą wyeăĎSĂ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ

7 MyeĳĂgĂŇmĲĎ yqăĄypĂŇ ’Ğ hŇ wĎ’ĞGĲČ Æ
: rYĲĎ Mt¿ĎŇ ox rCgęsĎ Ç

8 CSGĳČ yĂ dŇ xăĎ ’Ć BĘ dŇ xăĎ ’Ć
: MhĲĆ ynĄybĲĄŇ ’ob¿Ň yĎ=âlĲ xČ Crę wĘÇ

9 CqBĳĎ dĚŇ yĘ Chyx¿Ă ’Ď BĘ =Sy’ĲĂ
: CdŇ rĲĎjĎ tĘŇ yĂ âlă wĘ Cdę JĘ lČ tĘŇ yĂÇ

10 ro’ĳ lhĆ êăĎ wytĎŇ SŁ yTĂ Ĳ‘ĞÆ
: rxČ SĲĎ =yjĄ ‘ČpĘŇ ‘ČJĘ wynĎę y‘ĄwĘÇ

11 CkŇ Łlĳ hĞ yĲČ MydăĂŇ yjĂ lČ wyjĂ mĂ Æ
: CTQĲĎ mČ tĘŇ yĂ S’Ąę Ç ydĄŇ od¿Ň yJĂ

12 NSĳĎ ‘Ď ’YăĄ yĄ wyrĎyxĂ eĘ mĂ Æ
: NmĲŁ gĘŇ’Č wĘ xČ CpăŇ nĎ dŇ Cd¡Ň JĘ

13 ThĳĄ lČ êĘ MylăĂ xĎ GĲĆ oSpĘŇ nČ Æ
: ’YĲĄ yĄ wyj¿Ă mĂ bŇ hČ lČę wĘÇ

14 z‘ĳŁ NylăĂ yĎ or’Ň CĎYČ BĲĘ Æ
: hŇ bĲĎŇ ’Ď DĘ ZCd¿Ň êĎ wynĎę pĎŇ lĘ CÇ

15 CqbĳĄŇ dĎŇ orăWĎ bĘŇ ylăĄ jĘ mČ
: ToUĲ yĂ=lBČ wylĎę ‘Ď Ç qCY¿ yĎ

16 NbĆŇ ’ĳĎ =omJĘ qCYă yĎ oBlĂ Æ
: tŇ yêĲĂ xĘ êČ xlČ păĆŇ JĘ qCYę yĎwĘÇ

17 MylĳĂ ’Ą CrCgăŇ yĎ otŇ vĄ mĂ Æ
: C’FĲĎ xČ tĘŇ yĂ MyrĂę bĎŇ èĘ mĂ Ç

18 MCqĳtĎŇ ylăĂ BĘ bŇ rĆxĆ Æ ChgăĄŇ yvĂ mČ
: hŇ yĲĎrĘSĂ wĘ ‘iăĎ mČ tŇ yn¡ĂxĞ

19 lzĳĆrĘBČ NbĆŇ tăĆŇ lĘ bŇ SăŁ xĘ yČ
: hŇ SĲĎ CxnĘ NobăŇ uĎ rĂ Z‘¡ĄlĘ

20 tŇ SĆ qĳĎ=NbĆŇ Cex¿Ć yrĂbĘŇ yČ=âlĲ
Vqlwww.bibleist.ru



1252 bwy’ 41:21—42:7

: ‘lČ qĲĎ =ynĄbĘŇ ’Č ol¿ =CkŇ jĘ hĘ nĆ SqČę lĘ Ç
xtĳĎŇ otŇ CbăŇ SĘ xĘ nĆ SqČ JĘ Æ 21

: NodĲŇ yJĂ S‘ČrăČlĘ qxČę WĘ yĂwĘÇ
WrĆxĳĎ ydĄŇ CDăxČ wyêĎxĘ êČ Æ 22

: TyTĲĂ =ylĄ ‘Ğ ZCrăxĎ dŇ j¡Č rĘyĂ
hŇ lĳĎ CYmĘ ryiăĂ JČ xČ yêăĂ rĘyČ 23

: hŇ xĲĎ qĎ rĘUĆ JČ MyW¿Ă yĎ MyĎęÇ
bŇ ytĳĂŇ nĎ ry’ăĂ yĎ wyrĎxĞ’ĲČ Æ 24

: hŇ bĲĎŇ yWĄ lĘ Mohă êĘ bŇ S¡Ł xĘ yČ
olĳ SĘ mĎ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č=Ny’ĲĄ 25

: tŇ xĲĎ =ylĂ bĘŇ lĂ CWę ‘ĎhĲĆ Ç
hŇ ’ĳĆ rĘyĂ HČ b¿ŇŁ GĎ=lJĎ =tŇ ’ĲĄ 26

: ZxČ SĲĎ =ynĄBĘ =lJĎ =l‘Č ëŇ lĆ măĆ ’Chę Ç

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć bŇ oI¿’Ă N‘Č I¡ČwČ bm
lkĳĎŇ Cê lkăŇŁ =yJĂ êĎ‘Ę dČŇ yĎ 2

: hŇ UĲĎ zĂmĘ ìăŇ UĘ mĂ rY¡ĄBĎ yĂ=âlĲ wĘ
tŇ ‘Čd¿ĎŇ =ylĂňBĲĘ hŇ YĎę ‘Ą Myl¿Ă ‘Ę mČ ű hŇ zĆÄ ymąĂ 3

NybĳĂŇ ’Ď âlă wĘ yêĂ dĘŇ GČhĂ Æ NkăĄŇ lĎ
: ‘dĲĎŇ ’Ą âlă wĘ yeĂ UĆę mĂ Ç tŇ o’¿ lĎ pĘŇ nĂ

rBĳĄdČŇ ’Ğ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ’nĎ Æ=‘mČ SĲĘ 4

: ynĂ ‘ĲĄydĂŇ ohĲ wĘ ìę lĘ ’ĲĎ SĘ ’Ć Ç
ìŇ yêĳĂ ‘Ę mČ SĘ NzĆ’¿Ł =‘mČ SĲĄ lĘ 5

: ìŇ tĘŇ ’ĲĎ rĎ yn¿Ăy‘Ą hŇ êĎę ‘Č wĘÇ
yêĂ mĘ xĳČ nĂ wĘ s’ăČ mĘ ’Ć NJĄ Æ=l‘Č 6

: rpĆŇ ’ĲĄ wĎ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č

hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ bŇ oIĳ’Ă =l’Ć hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rxČÄ ’Č yhĂę yĘwČ 7

Mê¿ĆrĘBČ dĂŇ âlă yJĂ ţ ìŇ y‘ĆŔ rĄ ynăĄSĘ bĂŇ C ÉìbĘŇ yjąĂ ’Č hŇ rĎÄ xĎ ynĂę mĎ yêĲĄhČ zpăČŇ ylĂ ’Ĺ=l’Ć
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8 žMyrĂpĎŇ =hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ MkăĆŇ lĎ =CxĲ qĘ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : bŇ oIĲ’Ă yD¿ĂbĘŇ ‘ČJĘ hŇ n¡Ď okŇ nĘ ylËČ ’Ą
MkĆŔ dĘŇ ‘ČBĲČ ÉhlĎ o‘ MtąĆŇ ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ bŇ oIę’Ă yDăĂbĘŇ ‘Č=l’Ć ű CkăŇ lĘ C MylĂÁ y’Ą hŇ ‘ĎÄ bĘŇ SĂ wĘ
tŇ oWą ‘Ğ yêĂÂlĘ bĂŇ lĘ ’vĎę ’Ć wynăĎjĎ =M’Ă yJÌĂ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ lQ¡Ą jČ tĘŇ yĂ yDĂŔ bĘŇ ‘Č bŇ oIă’Ă wĘ

9 žCkŇ lĘ IĲĄwČ : bŇ oIĲ’Ă yD¿ĂbĘŇ ‘ČJĘ hŇ n¡Ď okŇ nĘ ylËČ ’Ą Mê¿ĆrĘBČ dĂŇ âlă yJĂ ţ hŇ lĎŔ bĎŇ nĘ ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă
rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ CWŔ ‘ĞIĲČwĲČ ytĂŔ mĎ ‘ĞeăČhČ ÉrpČŇ YŁ yxĂę CèhČ dŇ DăČlĘ bĂŇ C ynĂÁmĎ yêĲĄhČ zpČÄ ylĂ ’Ĺ

10 tŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć bŇ SĎ ť hoĎęhywĲČ : bŇ oIĲ’Ă yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ ’v¿Ď IĂwČ hoĳĎhyĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ
bŇ oI¡’Ă lĘ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ PŇ sĆ IŁ wÌČ Ch‘ĳĄrĄ dŇ ‘ăČBĘ ol¡ lĘ jĲČ tĘŇ hĲĂ BĘ bŇ oIŔ’Ă

11 MynĂę pĎŇ lĘ wy‘ăĎdĘŇ yĲŁ =lkĎŇ wĘ wytĎŇ yŁ xĘ ’Č =lkĎŇ wĘ wyxĎÄ ’Ć =lJĎ wylĎ ’Ą ţ C’băŇŁ IĎwČ : hŇ nĲĆSĘ mĂ lĘ
hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=lJĎ l‘Č ť otŔ ’Ł Cmă xĞ nĲČ yĘwČ Éol CdŇ nąĚIĎwČ ůotŇ ybĄŇ BĘ ÈMxĆ lĆ oUă ‘Ă ClÄkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ
MzĆn¿Ć Sy’Ăě wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hŇ TăĎ yWĂ qĘ Sy’Ă ť olę =CnêĘ IĂwČ wylĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ ’yb¿ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ

12 olÃ =yhĂ yĘwĲČ otĳŇ SĂ ’ĲŇ rĄmĄ bŇ oI¡’Ă tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ =tŇ ’Ć ëŇ rËČBĄ hoĎęhywĲČ : dŇ xĲĎ ’Ć bŇ h¡Ď zĎ
rq¡ĎBĎ dŇ mĆ Y¿Ć =PŇ lĆ ’ĲĆ wĘ MyQĂŔ mČ GĘ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SąĄ wĘ N’Ň YęŁ PŇ lĆ ’ĆÁ rWĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎ rĘ’Č

13, 14 ’rąĎqĘ IĂwČ : tŇ onĲ BĎ Sol¿ SĎ wĘ Myn¡ĂbĎŇ hŇ nĎ‘¿ĎbĘŇ SĂ olË =yhĂ yĘwĲČ : tŇ onĲ otŇ ’Ğ PŇ lĆ ’¿Ć wĘ
NrĆq¿Ć tŇ yS¡Ă ylĂ èĘ hČ MS¿Ą wĘ hŇ ‘ĳĎyYĂ qĘ tŇ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ hŇ mĎŔ ymĂ yĘ ÉtxČ ’Č hĲĎ =MSĲĄ

15 NêĄÄ IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ bŇ oI¡’Ă tŇ on¿bĘŇ JĂ tŇ opËŇ yĎ MyS¿Ă nĎ ’YĎÁ mĘ nĂ âlÄ wĘ : ëŇ CjĲ hČ
16 hŇ ’¿Ď mĄ tŇ ’Ň ŁzŔ=yrĄxĞ’ĲČ ÉboI’Ă yxąĂ yĘwČ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ MhËĆ ybĂŇ ’Ğ MhÌĆ lĎ

: tŇ orĲDŁ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wynĎŔ bĎŇ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉwynĎBĎ =tŇ ’Ć ’ą rř yw hŇ nĳĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ
17 : MymĲĂ yĎ ‘b¿ČŇ WĘ C Nq¡ĄzĎ bŇ oIŔ’Ă tŇ mĎ IăĎwČ

G

hVmxw My‘bVw Pl’ ’"n .]+y d"l +d +w ’rz‘[ ZâŁ Nmysw My‘bVw Pl’ bwy’ rpsd yqwsp Mwks

NwyY yr‘V +h bh’ Nmysw hnmV wyrdsw .]z"T b"k bwy’[ t‘=’lw wTmq=rV’ wyYxw .h‘âŁ Nmysw
.‘bV wytwqspw .]+b z"p Mylht[

The number of the verses of the book of Job is 1070, and the sign is, ZâŁ
[Ezr 6:4]; other copies (say) 1075, and the sign is, h‘âŁ . And its middle point is,
Who were snatched away before their time [Job 22:16]. And its sedarim are 8; and
the sign is, The Lord LOVETH the gates of Zion [Psa 87:2]. And its peseqot are
7.

.yrq h’ĆrĘIĂwČ ,’ytk ’rĘIČwČ v.16 .bm
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MyryVh ryV
Myb¿ĂŇ oT=yJĲĂ ChyjĂŔ tŇ oqă ySĂ eĘ mĂ ÉynĂ qĄÄ èĎ yĂ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ lĂ rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂyèĂ hČ ryS¿Ăř ’, 2

NJ¡Ą =l‘Č ìŇ mĳĆ SĘ qrăČCê NmĆ S¡Ć MybĂŔ oT ìŇ ynăĆmĎ SĘ ÉxČ yrĄÄ lĘ : NyĂIĲĎmĂ ìŇ yd¡ĆŇ DŁ 3

wyrĎę dĎŇ xĞ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ynĂ ’ČÄ ybĂŇ hĹ hŇ YĎ CrĳnĎ ìŇ yrăĆxĞ’ĲČ ynĂ k¡ĄŇ SĘ mĎ : ìŇ CbĲŇ hĄ ’Ğ tŇ om¿ lĎ ‘Ğ 4

: ìŇ CbĲŇ hĄ ’Ğ Myr¡ĂSĎ ymĲĄ NyĂIČŔmĂ ÉìydĆÄ dŇŁ hŇ rĎyJąĂ zĘnČ ëŇ BĎŔ ÉhxĎ mĘ WĘ nĂ wĘ hŇ lĎ ygąĂŇ nĎ
ylăĄ hĽ’ĲĎ JĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ on¡BĘ hŇ wĎŔ’Ň nĎ wĘř Ĳ ÉynĂ ’Ğ hŇ rąĎoxSĘ 5

ynĂ tĘŇ p¡ČŇ zĎèĘ SĆ tŇ rĆxŔŁ rĘxČ SĘ ynăĂ’ĞSĲĆ ÉynĂ ’ĚÄ rĘêĂ =l’Č : hŇ mĲŁ ŁlSĘ tŇ o‘¡ yrĂyJĲĂ rdĎŔ qĄ 6

ym¿Ă rĘJČ MymĂŔ rĎJĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ răĎTĄ nĲŁ ÉynĂ mĚÄ WĎ ybĂę =CrxĞ nĲĂ yUăĂ ’Ă ynÌĄBĘ SmĆ èĳĎ hČ
hŇ ‘ĆŔ rĘtĂŇ hŇ kăĎŇ y’Ą ySĂŔ pĘŇ nČ ÉhbĎŇ hĞ’ĲĎ SąĆ yQĂę hŇ dĎŇ yGăĂhČ : yêĂ rĘTĲĎ nĎ âl¿ yQ¡Ă SĆ 7

yr¿ĄdĘŇ ‘Ć l‘¡Č hŇ yĎŔTĘ ‘ăŁ JĘ ÉhyĆhĘ ’ĲĆ hŇ mąĎ QĎ SČř MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ BČ ZyBăĂ rĘêČ hŇ k¡ĎŇ y’Ą
ybăĄŇ qĘ ‘Ă BĘ ëŇ lĎÂ=y’Ă YĲĘř MySĳĂ eĎBČ hŇ p¡ĎŇ IĎhČ ëŇ lĎŔ Éy‘Ă dĘŇ tĲĄŇ âlą =M’Ă : ìŇ yrĲĆbĄŇ xĞ 8

: My‘ĲĂrŁ hĲĎ tŇ on¿JĘ SĘ mĂ l‘¡Č ëŇ yĂtČŔ IŁ dĂŇ GĘ =tŇ ’Ć Éy‘Ă rĘC N’Ň ~ęŁ hČ
MyrĂŔ êřŁ BČ ÉëyĂyČÄxĎ lĘ Cwą’Ň nĎ : ytĲĂŇ yĎ‘Ę rČ ëŇ yt¡ĂŇ yUĂ DĂ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ybăĄŇ kĘŇ rĂBĘ ÉytĂŇ sĎ sĲĚř lĘ 9, 10

=dŇ ‘Č : PŇ sĆ JĲĎ hČ tŇ oD¿qĚnĘ M‘¡Ă ëŇ QĎŔ =hŇ WĆ ‘ĞnĲČ ÉbhĎ zĎ yrąĄoê : MyzĲĂCrxĞBĲČ ëŇ r¡Ą’Ň CĎYČ 11, 12

yd¡ČŇ SĎ NyB¿Ą ylĂŔ ÉydĂŇ oD ű rUąŁ hČ rorÄ YĘ : oxĲ yrĄ Nt¿ČŇ nĎ yD¡ĂrĘnĂ oBŔ sĂ mĘ BĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ SąĆ 13

: ydĂŇ GĲĆ Ny‘¿Ą ym¡Ą rĘkČŇ BĘ ylĂŔ ÉydĂŇ oD ű rpĆŇ JąŁ hČ lJÄŁ SĘ ’Ć : NylĲĂ yĎ 14

ÉydĂŇ odŇ hŇ pąĆŇ yĎ ÉìeĘ hĂř : MynĲĂ oy ëŇ yĂn¿Čy‘Ą hŇ p¡ĎŇ yĎ ëŇ e¿ĎhĂ ytĂŔ yĎ‘Ę rČ ÉhpĎŇ yĎ ëŇ eąĎhĂ 15, 16

CnT¡Ą yxĂ rĲĎř MyzĂŔrĎ’Ğ ÉCnyêĄÄ BĲĎ tŇ orąqŁ : hŇ nĲĎ nĎ‘ĞrĲČ CnW¡Ą rĘ‘Č=PŇ ’Č My‘ĂŔ nĎ=PŇ ’Čř 17

NyBăĄ ÉheĎSČ oSĲ JĘ : MyqĲĂ mĎ ‘ĞhĲĎ tŇ e¡ČSČ oSĲ NorŔ èĎ hČ tŇ lĆ ~ăĆbČŇ xĞ ÉynĂ ’Ğ : MytĲĂŇ orBĘ b, 2

yd¡ĂŇ oD NJ¿Ą r‘Č IČŔhČ yYăĄ‘ĞBĲČ ÉxČ CjÄ tČŇ JĘ : tŇ onĲ BĎ hČ NyB¿Ą yt¡ĂŇ yĎ‘Ę rČ NJ¿Ą MyxĂŔ oxhĲČ 3

ÉynĂ ’ČÄ ybĂŇ hĹ : yJĲĂ xĂ lĘ qot¿Ň mĎ oy¡rĘpĂŇ C yêĂ bĘŇ SČŔ yĲĎwĘ yêĂ dĘŇ UăČ xĂř ÉoQYĂ BĘ MynĳĂBĎ hČ NyBăĄ 4

ynĂ Cd¡Ň jĘ rČ tŇ oSŔ ySĂ ’ĞBĲČř ÉynĂ CkÄ UĘ sČ : hŇ bĲĎŇ hĞ’ĲČ yl¿Č ‘Ď ol¡ř gĘŇdĂŇ wĘ NyĂIĎŔhČ tŇ yBăĄ =l’Ć 5

Myxwptb
’"s v.7 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ’y‘g wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.5 .ytbr +V v.1 .’
Nk v.9 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ’y‘g wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.8 .’"d Nkw hmĎQĎ SĆ
,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm MyrĂoêBČ ’"s ,h"dxw y"k Myrps bwrb Nk v.10 .’lm ytĂ sĎCslĘ y’xndml ,y’br‘ml
,b"d ,y"k Myrpsb Nk v.16 .’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm roUhČ ’"s v.13 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd
wnTyxrČ ’"sb ,yrq CnTĄyhĂ rĎ v.17 .w"Td Nkw Pqm ’lbw P’ăČ ’"s v.16 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d

.w"Td Nkw yl¡ ‘ wl¿ gdw ’"s v.4 .’"d Nkw yêĂ dĘmČxĎ ’"s v.3 .b .w"Tdw h"dx ,’"d Nkw xtp
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6 on¡ ymĂ ywĲĂ ySĂŔ ’Ň rŁ lĘ tŇ xČ êăČ Éol’Ň mŁ WĘ : ynĂ ’ĲĎ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ tŇ l¿Č ox=yJĲĂ MyxĳĂ CjêČBČ
7 tŇ olă yĘ’Č BĘ o’¡ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ BĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ onąBĘ MkĆÁ tĘŇ ’Ć yêĂ ‘Ę BČÄ SĘ hĂ : ynĂ qĲĄBĘ xČ êĘ

: ZjĲĎ xĘ êĆSĆ dŇ ‘¿Č hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ hĲĎ =tŇ ’Ć CrËrĘo‘Ĳ êĘ =M’Ă wĲĘ ű Cry‘ÌĂêĎ =M’Ă hŇ dĳĆŇ vĎ hČ
8 Zj¡Ą qČ mĘ MyrĂŔ hĎ hăĆ =l‘Č ÉgQĄ dČŇ mĘ ’BĳĎ hŇ z¡Ć hŇ e¿ĄhĂř ydĂŔ oD loqă
9 hŇ ząĆ=hŇ eĄřhĂ MylĳĂ IĎ’Č hĲĎ rpĆŇ ‘ăŁ lĘ o’¡ ybĂŔ YĘ lĂ ÉydĂŇ odŇ hŇ mąĆ oD : tŇ o‘Ĳ bĎŇ GĘ hČ =l‘Č

: MyJĲĂ rČxĞhĲČ =NmĂ ZyY¡Ă mĄ tŇ onŔŁQxČ hăČ =NmĂ ÉxČ yGĂÄSĘ mČ CnlĄŔ tĘŇ JĎ rxăČ ’Č ÉdmĄ o‘ř
10, 11 hŇ e¿ĄhĂ =yJĲĂ : ëŇ lĲĎ =ykĂŇ lĘ C yt¡ĂŇ pĎŇ yĲĎ yt¿ĂŇ yĎ‘Ę rČ ëŇ ËĎl ymĂ Cq¿ ylĳĂ rmČ ’ăĎ wĘ yd¡ĂŇ odŇ hŇ n¿Ď‘Ď

12 tŇ ‘¿Ą ZrĆ’ĎŔ bĎŇ C’ă rĘnĂ ÉMynĂ ~Ď eĂ hČ : olĲ ëŇ lČřh¿Ď PŇ ¡ČlxĎ MSĆ GĆěhČ rbĳĎŇ ‘Ď wt¡ĎŇ iĘř hČ
13 hĎ yGĆŔ pČŇ hŇ TăĎ nĘ xĲĎ ÉhnĎ’Ą êĘ hČ : CnYĲĄ rĘ’Č BĘ ‘m¿Č SĘ nĂ roê¡hČ loq¿ wĘ ‘Č yGĳĂhĂ rym¡Ă EĎhČ

: ëŇ lĲĎ =ykĂŇ lĘ C yt¡ĂŇ pĎŇ yĲĎ yt¿ĂŇ yĎ‘Ę rČ ykř lË ymĂ Cq¿ xČ yrĳĄ CntĘŇ năĎ rd¡ČŇ mĎ sĘ ű Myn¿ĂpĎŇ GĘ hČ wĘ
14 ÉynĂ y’ĂÄ rĘhČ hŇ gĎŔ rĄdĘŇ UČ hČ ÉrtĆŇ sĄÄ BĘ ‘lČ iĆę hČ ywăĄgĘŇxČ BĘ ytĂÂ nĎ oyĲ

: hŇ wĲĆ’Ň nĎ Ky’ř rmw bŇ r¡Ą‘Ď ëŇ ¿Ąloq=yJĲĂ ëŇ ĳĄloq=tŇ ’Ć ynĂ y‘¡ĂymĂř SĘ hČ ëŇ yĂ’ČŔ rĘmČ =tŇ ’Ć
15 MylăĂ BĘ xČ mĘ Mye¡ĂTČ qĘ Myl¿Ă ‘ĎSĲĚ MylĂŔ ‘Ď CSĲ ÉCnlĎÄ=CzxĹ’ĲĆ
16 : MyeĲĂ SČ oèĲ BČ hŇ ‘¡ĆrŁ hĲĎ olŔ ynăĂ’Ğ wĲČ ÉylĂ yd¿ĂŇ oD : rdĲČŇ mĎ sĘ Cnym¡Ą rĎkĘŇ C MymĳĂ rĎJĘ
17 ybĂę YĘ lĂ ydĂÁ odŇ ÉìlĘ =hŇ mĲĄ DĘ žbsŁ MylĳĂ lĎ ~Ę hČ Csn¡Ď wĘ MoIŔhČ ÉxČ CpÄ IĎSĆ dŇ ‘ąČ
g ÉybĂŇ JĎ SĘ mĂ =l‘Č : rtĆŇ bĲĎŇ yrĄh¿Ď=l‘Čř Myl¡Ă IĎ’Č hĲĎ rpĆŇ ‘¿Ł lĘ o’Ë

: wytĲĂŇ ’Ň YĎ mĘ âl¿ wĘ wyê¡Ă SĘ uČ BĂ ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲĎ SĆ śtŇ ’¿Ą yêĂ SĘ uČě BĂ tŇ olŔ yQĄ BČ
2 śtŇ ’¿Ą hŇ SĎě qĘ bČŇ ’Ğ tŇ obŔ xŁ rĘbăĎŇ C ÉMyqĂ wĎèĘ BČ ry‘Ăę bĎŇ hŇ băĎŇ bĘŇ osĲř ’Ğ wĲČ ’eĎÁ hŇ mĎ CqÄ ’Ď
3 MyrĂŔ mĘ èăŁ hČ ÉynĂ C’Ä YĎ mĘ : wytĲĂŇ ’Ň YĎ mĘ âl¿ wĘ wyê¡Ă SĘ uČ BĂ ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲĎ SĆ
4 yêĂ rĘbăČŇ ‘ĎSĲĆ ÉT‘ČmĘ JĂ : MtĲĆŇ y’Ă rĘ yS¡Ă pĘŇ nČ hŇ b¿ĎŇ hĞ’ĲĎ SĆ tŇ ’ËĄ ry‘ĳĂBĎ Myb¡ĂŇ bĘŇ iĲŁ hČ

CejĆŔ rĘ’Č âlă wĘ ÉwyêĂ zĘxČ ’Ğ ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲĎ SĆ śtŇ ’¿Ą ytĂŇ ’Ň YĎŔ UĎ SĆ dŇ ‘ăČ MhĆŔ mĄ
5 yêĂ ‘Ę BČÄ SĘ hĂ : ytĲĂŇ rĎohĲ rdĆŇ x¡Ć=l’Ć wĘ yUĂŔ ’Ă tŇ yBăĄ =l’Ć ÉwytĂŇ ’Ň ybĲĄŇ hĞSąĆ =dŇ ‘Č

ű Cry‘ÌĂêĎ =M’Ă hŇ dĳĆŇ vĎ hČ tŇ olă yĘ’Č BĘ o’¡ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ BĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ onąBĘ MkĆÁ tĘŇ ’Ć
wrrw‘t=M’w
Pqmb Nk v.9 .w"Td Nkw hnygn ’lbw Pqmb =heĄhĂ ’"s v.8 .w"Tdw ’"yd Nkw Zmq toSySĂ ’ĞBĲĎ ’"s v.5

Nkw rsx dmĄ‘Ł y‘drhnl ’tgwlp v.9 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb hnygn ’lbw
Kl¿ h ’"s ,d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb ly‘lm Nk v.11 .yrq wytĎiĘ hČ v.11 .b"dw ’"d
Myrps bwrb Nk v.14 .yrq ëlĎ ,bytk ykĂ lĄ v.13 .r"tw s"t ,+rt Nkw ëlČ hĎ wĘ ’"sw ,w"Td Nkw ‘rlm
,yrq ë’ĄrĘmČ C ,bytk ëyĂ’ČrĘmČ C v.14 .’"d Nkw rsxd rsx ynĂ‘ĂmĂ SĘ hČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k
Nk v.17 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,b"d Nkw yrqw bytk ë’ĄrĘmČ C ’"sbw ,’"d Nkw yrqw bytk ëyĂ’ČrĘmČ C ’"sb
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Nk v.1 .g .yrq =l‘Č ,bytk =l’Ć y’xndml ,y’br‘ml
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Nk v.2 .rsx hbĎ bĘ sŁ ’ĞwĲČ y’xndml ,y’br‘ml v.2

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Nk v.4
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tŇ ’Ň Łzę ymăĂ : ZjĲĎ xĘ êĆSĆ dŇ ‘¿Č hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ hĎ =tŇ ’Ć CrËrĘo‘Ĳ êĘ =M’Ă wĲĘ 6

lJ¡Ł mĂ hŇ nĎŔ obŇ lĘ C ÉrmŁ tŇ rĆFąĆqĚmĘ NSĳĎ ‘Ď tŇ or¡mĘř ytĲĂŇ JĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ hČ =NmĂ ÉhlĎ ‘Ł
bŇ ybăĂŇ sĎ Myr¡ĂBŁ GĂ Myè¿Ă SĂ hŇ mŔŁ ŁlSĘ QĂ SĆ ÉotŇ FĎ mĂ hŇ eĄęhĂ : lkĲĄŇ or tŇ q¿ČbĘŇ ’Č 7

śSy’ąĂ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ yd¡ĄŇ UĘ lĚ mĘ bŇ rĆxĆŔ yzĄxăĚ’Ğ ÉMQĎ JĚ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¡ĄBŁ GĂ mĂ HlĳĎ 8

hŇ WĎ ‘ąĎ NoyęrĘjĂ ’Č : tŇ olĲ yQĄ BČ dŇ xČ j¡Č mĂ okŔ rĄyĘ=l‘Č ÉoBrĘxČ 9

otăŇ dĎŇ ypĲĂŇ rĘ PŇ sĆ kĆŔ hŇ WĎ ‘ăĎ ÉwydĎŇ CU‘Č : NonĲ bĎŇ QĘ hČ yY¡Ą‘ĞmĲĄ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ Éol 10

hŇ nĎ’ÌĆř YĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ on¡BĘ mĂ hŇ bĎŔ hĞ’ĲČ PŇ CYă rĎ ÉokŇ oê NmĳĎ GĎrĘ’Č ob¡Ň JĎ rĘmĆ bŇ hĎŔ zĎ 11

MoyăBĘ ÉoU’Ă oQą =hŇ rĎFĘ ‘Ăř SĲĆ hŇ rĎę TĎ ‘ĞBĲĎ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ BČ NoI¡YĂ tŇ on¿BĘ hŇ nĎ y’ËĆrĘCř
ëŇ eăĎhĂ ÉytĂŇ yĎ‘Ę rČ hŇ pąĎŇ yĎ ëŇ eĎÄhĂ : oBĲ lĂ tŇ x¿Č mĘ WĂ Moy¡bĘŇ C otŔ eĎtĚŇ xĞ d
CS¡ lĘ GĲĎSĆ MyEĂŔ‘Ă hĲĎ rdĆŇ ‘ăĄJĘ ÉërĄ‘Ęř WČ ëŇ tĳĄŇ UĎ YČ lĘ dŇ ‘ČB¡Č mĂ MynĂŔ oy ëŇ yĂnăČy‘Ą hŇ pĎŔ yĎ
ÉMQĎ JĚ SĆ hŇ YĳĎ xĘ rČř hĲĎ =NmĂ Cl¡ ‘ĎSĲĆ tŇ obŔ CYuĘ hČ rdĆŇ ‘ăĄJĘ ÉëyĂeČÄSĂ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ rh¿Č mĄ 2

ëŇ r¡Ąř BĎ dĘŇ mĂ C ëŇ yĂtČŔ otŇ pĘŇ WĂ ÉynĂ èĎ hČ TCxą JĘ : MhĲĆ BĎ Ny’¿Ą hŇ l¡Ď JĚ SČ wĘ tŇ omŔ y’Ă tĘŇ mČ 3

ëŇ rĄŔ ’Ň CĎYČ ÉdywĂDĎ lDąČgĘŇmĂ JĘ : ëŇ tĲĄŇ UĎ YČ lĘ dŇ ‘ČB¡Č mĂ ëŇ tĄŔ uĎ rČ ÉNoUrĂhĲĎ xlČ pąĆŇ JĘ hŇ wĳĆ’Ň nĎ 4

yn¿ĄSĘ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ yT¿Ą lĘ SĂ lJ¡Ł wylĎŔ ‘Ď yClă êĎ ÉNgĄŇUĎ hČ PŇ lĆ ’ąĆ tŇ oIĳjĂ lĘ tČŇ lĘ yCn¡BĎ 5

ÉxČ CpÄ IĎSĆ dŇ ‘ąČ : MyeĲĂ SČ oèĲ BČ My‘¡ĂrŁ hĲĎ hŇ IĳĎbĂŇ YĘ ymăĄ o’êĘ Myr¡ĂpĎŇ ‘Ľř yn¿ĄSĘ JĂ ëŇ yĂdËČŇ SĎ 6

: hŇ nĲĎ obŇ QĘ hČ tŇ ‘¡ČbĘŇ GĂ =l’Ć wĘř roUŔ hČ rhăČ =l’Ć ÉylĂ ëŇ lĆ ’ąĄ MylĳĂ lĎ ~Ę hČ Csn¡Ď wĘ MoIŔhČ
ÉNonbĎŇ QĘ mĂ yêąĂ ’Ă : ëŇ BĲĎ Ny’¿Ą MCm¡ C ytĂŔ yĎ‘Ę rČ ÉhpĎŇ yĎ ëŇ QąĎ JĚ 7, 8

ÉrynĂ WĘř S’Ň rąŁ mĄ hŇ nĎęmĎ ’Ğ S’Ň răŁ mĄ ű yrĂCSă êĎ y’Ă obĳŇ êĎ NonăbĎŇ QĘ mĂ yê¡Ă ’Ă hŇ QĎŔ JČ
hŇ QĳĎ kČŇ ytăĂŇ xŁ ’Ğ ynĂ ê¡Ă bĘŇ BČ lĂ : MyrĲĂmĄ nĘ yr¡ĄrĘhĲČ mĄ tŇ oyŔrĎ’Ğ tŇ onă‘Ł UĘ mĂ NomŔ rĘxĆ wĘ 9

ëŇ yĂd¡ČŇ dŇŁ Cp¿Ň IĎ=hŇ mČ : ëŇ yĂnĲĎrŁ CĘ~Č mĂ qn¡Ď‘Ğ dŇ x¿Č ’Č BĘ ëŇ yĂnČŔ y‘ĄmĲĄ dŇ xăČř ’Č BĘ ÉynĂ êĂÄ bĘŇ BČř lĂ 10

: MymĲĂ WĎ BĘ =lJĎ mĂ ëŇ yĂn¡ČmĎ SĘ xČ yr¿ĄwĘ NyĂIČŔmĂ ÉëyĂdČÄ dŇŁ CbŇ FąŁ =hŇ mČ hŇ QĳĎ kČŇ ytăĂŇ xŁ ’Ğ
xČ yr¿ĄwĘ ëŇ nĄŔ oSlĘ tŇ xČ êăČ ÉblĎ xĎ wĘ SbąČŇ DĘ hŇ QĳĎ JČ ëŇ yĂt¡ČŇ otŇ pĘŇ WĂ hŇ nĎpĘŇ F¿Ł êĂ tŇ pĆŇ nËŁ 11

lřG¿Č hŇ QĳĎ kČŇ ytăĂŇ xŁ ’Ğ lC‘¡ nĎ ű NG¿Čř : NonĲ bĎŇ lĘ xČ yr¿ĄJĘ ëŇ yĂt¡ČŇ mŁ lĘ WČ 12

lw‘n
Myrps bwrb Nk v.8 .d"ydw b"yd ,’"yd ,b"d Nkw tormĞytĂ JĘ ’"s ,w"Tdw h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6

b"yd ,h"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.11 .wbă rx Sy’Ă ť ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k
hny’rCĲ ’"b ’"n ,’y‘g hny’rĘCĲ n"b ,’"b Nk v.11 .w"Tdw ’"yd ,g"d ,b"d Nkw ’lm hnĎy’ĆYĘ ’"s ,d"ydw
,y"k Myrps bwrb Nk v.1 .d .’y‘g ’lb =hrT‘SĆ n"b ,’"b Nk v.11 .’y‘g ’lb hny’rC n"b ,’y‘g
Nk v.3 .Zmq hYxrĎhĎ n"b ,’"b Nk v.2 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d Nkw Kr‘ĞWĲČ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,b"d ,’"d
.ërĄBĎ dĘmĂ C ,bytk ëyĂrČBĎ dĘmĂ C ’"sb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
d"yd ,b"yd ,h"dx ,b"d Nkw Nymyb rynĂSĘ ’"s v.8 .’"d Nkw =l’Ć ’"s v.6 .MyrĂpĎ ‘Ğ yllhb ,hgwmb Nk v.5

.ytbr +g v.12 .yrq txČ’ČBĘ v.9 .b"dw ’"d Nkw ’lm ynĂ yêĂ bĘ BČ lĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9 .w"Tdw
.r"tw s"t ,‘"t Nkw NGČ ’"s v.12
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13 Myr¡ĂpĎŇ JĘ MydĳĂŇ gĎŇmĘ yrăĂjĘ M‘¡Ă MynĂŔ oUrĂ sDăĄrĘjČ ÉëyĂxČÄ lĎ SĘ : MCtĲŇ xĎ Ny¿Ď‘Ę mČ lC‘¡ nĎ
14 hŇ nĳĎ obŇ lĘ yYăĄ‘Ğ=lJĎ M‘¡Ă NomŔ eĎqĂ wĘ ÉhnĆqĎ MJęŁ rĘkČŇ wĘ ű DĘrĘnăĄ : MydĲĂŇ rĎnĘ =M‘Ă
15 MyĂmăČ r’¡Ą BĘ MyeĂŔ GČ NyăČ‘Ę mČ : MymĲĂ WĎ bĘŇ yS¿Ą ’Ň rĎ=lJĎ M‘¡Ă tŇ olŔ hĎ ’Ğ wĲČ rmŁ ť
16 Clă EĘyĂ ye¡ĂgČŇ yxĂ yp¿ĂŇ hĎ NmĎŔ ytĄŇ y’Ă obăŇ C ÉNopŇ YĎ yrĂC‘ą : NonĲ bĎŇ lĘ =NmĂ Myl¡Ă zĘřnĲŁ wĘ MyIĳĂxČ
h ytăĂŇ xŁ ’Ğ ÈyeĂ gČŇlĘ ytĂŇ ’Ň BăĎ : wydĲĎŇ gĎŇmĘ yr¿ĂjĘ lk¡ČŇ ’Ň yŁ wĘ oeŔ gČŇlĘ ÉydĂŇ odŇ ’bąŇŁ yĎ wymĳĎWĎ bĘŇ

ytĂŇ yt¿ĂŇ SĎ ySĂŔ bĘŇ DĂ=M‘Ă ÉyrĂ‘Ę yČ yêĂ lĘ kąČŇ ’Ď ymĂŔ WĎ BĘ =M‘Ă ÉyrĂom ytĂŇ yrąĂ’Ď ůhQĎ kČŇ
: MydĲĂŇ oD Cr¡kĘŇ SĂ wĘ Ct¿Ň SĘ My‘ĂŔ rĄ Clă kĘŇ ’Ă ybĳĂŇ lĎ xĞ=M‘Ă yn¡ĂyyĄ

2 ytąĂŇ xŁ ’Ğ ylĂÂ=yxĂ tĘŇ jĂ qpĄę odŇ ydăĂŇ oD ű loqă r‘ĳĄ yBăĂ lĂ wĘ hŇ n¡ĎSĄř yĘ yn¿Ă’Ğ
: hŇ lĎ yĘlĲĎ ysĄ ys¿Ă rĘ yt¡ČŇ o~wĚqĘ lTĎŔ =’lĎ mĘ nĂ ÉySĂ ’Ň ïřŁ SĆ ytĂŔ UĎ tČŇ ytăĂŇ nĎ oyĲ ÉytĂŇ yĎ‘Ę rČ

3 hŇ kĎŇ k¿ĎŇ y’Ą yl¡Č gĘŇrČ=tŇ ’Ć yêĂ YĘ x¿Č rĎ hŇ eĎSĳĆ BĎ lĘ ’Ć hŇ kĎŇ k¡ĎŇ y’Ą yêĂŔ nĘ êĎJĚ =tŇ ’Ć ÉyêĂ TĘ SČÄ jĎ
4, 5 yn¡Ă’Ğ yêĂ mĘ q¿Č : wřylĲĎ ‘Ď Cm¿ hĎ y‘¡ČmĄ C roxŔ hČ =NmĂ ÉodŇ yĎ xląČ SĎ ydĂę oD : MpĲĄŇ eĘ TČ ’Ğ

tŇ oj¿ JČ l‘¡Č rbĄŔ ‘Ł romă ÉytČŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć wĘ romę =CpŇ TĘ nĲĎ śydăČŇ yĎwĘ ydĳĂŇ odŇ lĘ xČ êăŁ pĘŇ lĂ
6 hŇ ’ăĎ YĘ yĲĎ ÉySĂ pĘŇ nČ rbĳĎŇ ‘Ď qmăČ xĎ yd¡ĂŇ odŇ wĘ ydĂŔ odŇ lĘ ÉynĂ ’Ğ yêĂ xĘ tąČŇ jĎ : lC‘Ĳ nĘ UČ hČ
7 ynĂ ’ÌĚYĎ mĘ : ynĂ nĲĎ‘Ď âl¿ wĘ wyt¡ĂŇ ’Ň rĎqĘ ChytĂŔ ’Ň YĎ mĘ âlă wĘ ÉChyêĂÄ SĘ uČ BĂ orŔ BĘ dČŇ bĘŇ

ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉydĂŇ ydĂŇ rĘ=tŇ ’Ć C’ą WĘ nĲĎ ynĂ C‘ĳYĎ pĘŇ ynĂ CJă hĂ ry‘¡ĂBĎ Myb¿ĂŇ bĘŇ iĲŁ hČ MyrËĂmĘ èĲŁ hČ
8 ÉC’YĘ mĘ êĂ =M’ĲĂ śMĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ onăBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ hĂ : tŇ omĲ xŁ hĲČ yr¡ĄmĘ SĲŁ
9 dŇ oDŔ mĂ ëŇ dăĄŇ oD=hŇ mČ : ynĂ ’ĲĎ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ tŇ l¿Č oxSĲĆ olŔ CdŇ yGăĂêČ =hŇ mČ ydĂŔ oD=tŇ ’Ć

10 ÉxYČ śyd¿ĂŇ oD : CnêĲĎ ‘Ę BČ SĘ hĂ hŇ kĎŇ J¡Ď SĆ dŇ oDŔ mĂ ëŇ dăĄŇ oD=hŇ mČ MySĳĂ eĎBČ hŇ p¡ĎŇ IĎhČ
11 tŇ or¡xŁ SĘ MyQĂŔ êČlĘ êČ ÉwytĎŇ o~wĚqĘ zjĳĎ MtĆŇ JăĆ oS¡ ’Ň rŁ : hŇ bĲĎŇ bĎŇ rĘmĲĄ lCg¡ŇDĎ ModŔ ’Ď wĘ
12 tŇ ob¡Ň SĘ yĲŁ bŇ lĎŔ xĎ BĲĆ ÉtoYxĞrĲŁ MyĂmĳĎ yqĄ ypăĂŇ ’Ğ=l‘Č Myn¡ĂoyJĘ wynĎě y‘Ą : bŇ rĲĄo‘JĲĎ
13 ÉwytĎŇ otŇ pĘŇ WĂ MyxĳĂ qĎ rĘmĆ tŇ ol¡ DĘř gĘŇmĂ MWĆ BŔŁ hČ tŇ găČŇ Crř ‘ĞJĲČ ÉwyyĎřxĎ lĘ : tŇ ’Ň QĲĄ mĂ =l‘Č
14 SySĳĂ rĘêČBČ My’¡Ă QĎ mĚ mĘ bŇ hĎŔ zĎ ylăĄ ylĂ GĘ ÉwydĎŇ yĎ : rbĲĄŇ ‘Ł rom¿ tŇ op¡Ň TĘ nĲŁ MyeĂŔ SČ oSĲ
15 Myd¡ĂŇ iĎ yĚmĘ SSĄŔ ydĄŇ CUă ‘Č ÉwyqĎ oS : MyrĲĂyjĂ sČ tŇ pĆŇ Q¡Ć ‘ĚmĘ NSĄŔ tŇ SĆ ‘ăĆ Éwy‘ĎmĲĄ

zp=ynd’=l‘
g"d ,b"d Nkw ’lm MylĂ zĘonwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.15 .rpsh yYx v.14

.h"dx Nkw ’lm hnĎySĄ yĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .h .’"ydw
y"k Myrps bwrb Nk v.5 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,’"d Nkw ylĎ ‘Ď ’"s ,yllhb Nk v.4 .Vgdb +r v.2
ly‘l Nyy‘ : hdĆvĎ hČ tolyĘ’ČBĘ o’ to’bĎ YĘ BĂ MlVwry N’k ’Ymn ‘"tb v.8 .d"ydw b"yd Nkw wpTnă ű ydăyw ’"s ,w"Tdw
Nk v.13 .xYă Éydwd ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.10 .+h +gw +z +b
w’ tgŁ Cr‘ĞJĲČ ’"s v.13 .w"Td Nkw rsx wyĎxĎlĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb

.‘"tw +rt Nk tolDĘgČmĘ l"Y v.13 .+b +w Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw togCr‘ĞJĲČ
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MyuĂŔ tČŇ mĘ mĲČ ÉoJxĂ : MyzĲĂrĎ’ĞJĲĎ rCx¡ BĎ NonŔ bĎŇ QĘ JČ ÉCh’ĄÄ rĘmČ zpĳĎŇ =ynĄdĘŇ ’Č =l‘Č 16

ëŇ dĄŔ oD ëŇ ăČlhĎ hŇ nĎ’Ď ť : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ on¡BĘ y‘ĂŔ rĄ hŇ zăĆwĘ ÉydĂŇ odŇ hŇ ząĆ MyDĳĂmČ xĞmĲČ oQ¡ kĚŇ wĘ w
oeŔ gČŇlĘ dŇ răČyĎ ÉydĂŇ oD : ëŇ UĲĎ ‘Ă CeS¡Ć qĘ bČŇ nĘ C ëŇ dĄŔ odŇ hŇ năĎjĎ hŇ nĎ’Ď ť MySĳĂ eĎBČ hŇ p¡ĎŇ IĎhČ 2

ÉydĂŇ odŇ lĘ ynąĂ’Ğ : MyeĲĂ SČ oSĲ Tq¡Ł lĘ lĂ wĘ MyeĂŔ GČBČ Éto‘rĘlĂ MWĆ BĳŁ hČ tŇ og¡ŇrĚř ‘ĞlĲČ 3

: MyeĲĂ SČ oèĲ BČ hŇ ‘¡ĆorhĲĎ ylĂŔ ydăĂŇ odŇ wĘ
: tŇ olĲ GĎdĘŇ eĂ JČ hŇ U¡Ď yĚ’Ğ MĂlĳĎSĎ CrĲyJĂ hŇ w¡Ď’Ň nĎ hŇ YĎŔ rĘtĂŇ JĘ ÉytĂŇ yĎ‘Ę rČ êĘ ’ąČ hŇ pĎÄ yĎ 4

CS¡ lĘ GĲĎSĆ MyEĂŔ‘Ă hĲĎ rdĆŇ ‘ăĄJĘ ÉërĄ‘Ę WČ ynĂ bĳĚŇ yhĂ rĘhĂ Mh¡Ą S¿Ć yDĂŔ gĘŇ eĆmĂ ÉëyĂnČÄ y‘Ą yBĂ sąĄř hĎ 5

ÉMQĎ JĚ SĆ hŇ YĳĎ xĘ rČhĲĎ =NmĂ Cl¡ ‘ĎSĲĆ MylĂŔ xĄ rĘhĲĎ rdĆŇ ‘ăĄJĘ ÉëyĂeČÄSĂ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ =NmĂ 6

dŇ ‘ČB¡Č mĂ ëŇ tĄŔ uĎ rČ ÉNoUrĂhĲĎ xlČ pąĆŇ JĘ : MhĲĆ BĎ Ny’¿Ą hŇ l¡Ď JĚ SČ wĘ tŇ omŔ y’Ă tĘŇ mČ 7

Ny’¿Ą tŇ om¡ lĎ ‘ĞwĲČ MySĳĂ gĘŇlČ yjĲĂ Myn¡ĂmŁ SĘ C tŇ okŔ lĎ mĘ ÉhUĎ hĄÄ Myè¿Ă SĂ : ëŇ tĲĄŇ mĎ YČ lĘ 8

’yh¡Ă hŇ r¿ĎBĎ HUĎŔ ’Ă lĘ É’yhĂ tŇ x¿Č ’Č ytĂŔ UĎ tČŇ ytăĂŇ nĎ oyĲ É’yhĂ tŇ x¿Č ’Č : rjĲĎ sĘ mĂ 9

: hĎ ClĲ lĘ hČ yĘwĲČ MyS¡Ă gĘŇlČ ypĲĂŇ C tŇ ok¿Ň lĎ mĘ hĎ CrŔ èĘ ’Č yĘwĲČ ÉtonbĎŇ hĎ C’ą rĎ HêĳĎdĘŇ lČ oyĲlĘ
ÉhrĎBĎ hŇ nĎębĎŇ QĘ kČŇ hŇ păĎŇ yĎ rxČ SĳĎ =omJĘ hŇ p¡ĎŇ qĎ SĘ eĂ hČ tŇ ’Ň z¿Ł =ymĂ 10

yBăĄ’Ă BĘ tŇ o’¡ rĘlĂ yêĂ dĘŇ rČŔ yĎ ÉzogŇ’Ĺ tŇ eąČGĂ =l’Ć : tŇ olĲ GĎdĘŇ eĂ JČ hŇ U¡Ď yĚ’Ğ hŇ UĎŔ xČ JĲČ 11

ySăĂ pĘŇ nČ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ âlă : MynĲĂ UŁ rĂhĲĎ CYn¡ĄhĄ NpĆŇ GĆŔ hČ hŇ xăĎ rĘpĲĎŇ hĞ Éto’rĘlĂ lxČ eĳĎhČ 12

ybĂŇ CS¡ ybĂŇ CS¿ tŇ yUĂŔ lČ Cèă hČ ÉybĂŇ CSÄ ybĂŇ CSą : bŇ ydĲĂŇ nĎ śyUĂ ‘Č tŇ ob¡Ň JĘ rĘmČ ynĂ tĘŇ mČŔ WĎ z
CpÌŇ IĎ=hŇ mČ : MyĂnĲĎxĞUĲČ hĲČ tŇ l¡Č xŁ mĘ JĂ tŇ yUĂŔ lČ Cèă BČ ÉCzxĹêĲĆ=hŇ mČ ëŇ BĳĎ =hŇ zĆxĹnĲĆ wĘ 2

yd¿ĄŇ yĘ hŇ W¡Ą ‘Ğř mĲČ My’ĂŔ lĎ xĞ omă JĘ ëŇ yĂkČŔ rĄyĘ śyqăĄCUxČ bŇ ydĳĂŇ nĎ=tŇ BČ Myl¡Ă ‘ĎeĘ BČ ëŇ yĂmËČ‘ĎpĘŇ
MyFĂŔ xĂ tŇ măČ rĄ‘Ğ ÉënĄTĘ BĂ gŇ zĆUĳĎhČ rs¡Č xĘ yĆ=l’Č rhČ iČŔ hČ NGăČ’Č ÉërĄrĘSĎ : NUĲĎ ’Ď 3

ëŇ r¡Ą’Ň CĎYČ : hŇ IĲĎbĂŇ YĘ ym¿Ą ’ĽêĲĎ Myr¡ĂpĎŇ ‘Ľř yn¿ĄSĘ JĂ ëŇ yĂdËČŇ SĎ yn¿ĄSĘ : MyeĲĂ SČ oèĲ BČ hŇ g¡ĎŇ Cs 4, 5

ÉëjĄ ’Č MyBĂŔ rČ=tŇ BČ Ér‘ČSČÄ =l‘Č NoBę SĘ xĆ BĘ tŇ okăŇ rĄBĘ ëŇ yĂnČÁ y‘Ą NèĳĄ hČ lDăČgĘŇmĂ JĘ
lmĆŔ rĘJČ JČ ÉëyĂlČÄ‘Ď ëŇ SąĄ ’Ň rŁ : qWĆ UĲĎ dČŇ yn¿ĄjĘ hŇ p¡ĆŇ oY NonŔ bĎŇ QĘ hČ lDăČgĘŇmĂ JĘ 6

=hŇ mČ C ÉtypĂŇ IĎ=hŇ mČ : MyTĲĂ hĎ rĘBĲĎ rCs¿ ’Ď ëŇ lĆ m¡Ć NmĳĎ GĎrĘ’Č JĲĎ ëŇ S¡Ą ’Ň rŁ tŇ Q¿Č dČŇ wĘ 7

ëŇ yĂd¡ČŇ SĎ wĘ rmĎŔ tĎŇ lĘ hŇ tăĎŇ mĘ DĲĎ ÉëtĄŇ mĎ oqĲ tŇ ’Ň ząŁ : MygĲĂŇ Cn‘ĞêĲČBČ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ êĘ mĘ ‘ČŔ eĎ 8

’nąĎ=CyhĘ yĲĂwĘ wyeĳĎsĂ nĘ sČ BĘ hŇ z¡ĎxĞ’ĲŁ rmĎŔ tĎŇ bĘŇ hŇ lăĆ ‘Ĺ’ĲĆ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď : tŇ olĲ JŁ SĘ ’Č lĘ 9

KydV
.’qsp N’k Vy ’"sb v.11 .yBĂ sĄhĎ ’"s wyl‘ rsmnw yBĂ iĄhČ ’"sb v.5 .’"d Nkw tgČCr‘ĞlĲČ ’"s v.2 .w
,b"d Nkw Pqmb =yUĂ ‘Č ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,g"d Nkw Nylm Nytrt wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.12
bwrb Nk v.2 .z .r"tw ‘"t Nkw bdĎnĎyUĂ ‘Č ’"sbw ’"ydw h"dxb Nkw hlm ’dx wyl‘ rsmnw bdĂnĎyUĂ ‘Č ’"sbw
yWĄ ‘ĞmĲČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.2 .g"dw b"d Nkw ÉKykÄ ry yqąwmx ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,y"k Myrps

.MyrĂpĎ ‘Ğ yllhb ,hgwmb Nk v.4 .d"wyb
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10 Nyy¿ĄJĘ ëŇ JĄě xĂ wĘ : MyxĲĂ CjêČJČ ëŇ j¡Ą ’Č xČ yr¿ĄwĘ NpĆŇ GĆŔ hČ tŇ olă JĘ SĘ ’Ćř JĘ ÉëyĂdČÄ SĎ
11 ydĂŔ odŇ lĘ ynăĂ’Ğ : MynĲĂ SĄ yĘ yt¿ĄŇ pĘŇ WĂ bŇ b¡ĄŇ oD MyrĳĂSĎ ymĲĄ lĘ yd¡ĂŇ odŇ lĘ ëŇ ¿Ąloh bŇ oFË hČ
12 hŇ nĎ yl¡Ă nĎ hŇ dĆŔ vĎ hČ ’YăĄ nĄ ÉydĂŇ odŇ hŇ kąĎŇ lĘ : otĲŇ qĎ CSĲ êĘ yl¡Č ‘Ď wĘ
13 xêăČjĂ ÉNpĆŇ GĆÄhČ hŇ xąĎ rĘjĲĎ =M’Ă hŇ ’ĆÂrĘř nĂ MymĂŔ rĎJĘ lČ ÉhmĎ yJĂÄ SĘ nČ : MyrĲĂpĎŇ JĘ BČ
14 =CntĘŇ nĲĎ śMy’ăĂ dĎŇ CDĲhČ : ëŇ lĲĎ yd¡ČŇ DřŁ =tŇ ’Ć Nê¿Ą’Ć MSËĎ MynĳĂoUrĂhĲĎ CYn¡ĄhĄ rdČŔ mĎ iĘ hČ

yêĂ nĘ p¿ČŇ YĎ yd¡ĂŇ oD MynĳĂSĎ yĘ=MGČ MyS¡Ă dĎŇ xĞ MydĂŔ gĎŇmĘ =lJĎ ÉCnyxĄÄ tĎŇ jĘ =l‘Č wĘ śxČ yrĄę
x ìŔ qĘ èăĎ ’Ć ÉZCxbČŇ ìąŇ ’ĞYĲĎ mĘ ’Ć yUĳĂ ’Ă ydăĄŇ SĘ qn¡Ąoy ylĂŔ x’ăĎ JĘ ÉìnĘ êĆ yĂ ymąĂ : ëŇ lĲĎ
2 ÉìqĘ SĘ ’Č ynĂ dĳĄŇ UĘ lČ êĘ yU¡Ă ’Ă tŇ yB¿Ą =l’Ć ìËŇ ’Ğ ybĲĂŇ ’Ğ ìę gĘŇhĲĎř nĘ ’Ć : ylĲĂ Czb¿ĚŇ yĎ=âlĲ MG¡Č
3 : ynĂ qĲĄBĘ xČ êĘ on¡ ymĂ ywĲĂ ySĂŔ ’Ň rřŁ tŇ xČ êăČ Éol’Ň mŁ WĘ : yřnĲĂ UŁ rĂ sys¡Ă ‘ĞmĲĄ xqČ rĆŔ hĎ NyĂIăČmĂ
4 =tŇ ’Ć CrËrĘ‘ĲŁ êĘ =hŇ mČ C ű Cry‘ÌĂêĎ =hŇ mĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ onăBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ hĂ
5 rBĎŔ dĘŇ UĂ hČ =NmĂ ÉhlĎ ‘Ł tŇ ’Ň Łzę ymăĂ : ZjĲĎ xĘ êĆSĆ dŇ ‘¿Č hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ hĲĎ

ìŇ tĘŇ lăČřBĘ xĂ hŇ UĎ SĎ ť ìŇ yêĂŔ rĘrČo‘Ĳ ÉxČ CjÄ êČhČ tŇ xČ êąČ HdĳĎŇ oD=l‘Č tŇ qĆj¡Ć rČtĘŇ mĂ
6 ÉMtĎŇ oxJĲČ ìŇ BĆę lĂ =l‘Č MtĎÁ oxkĲČŇ ynĂ mĄÄ yWĂ : ìŇ tĘŇ dĲĎŇ lĎ yĘ hŇ l¿Ď BĘ xĂ hŇ UĎ S¡Ď ìŇ UĆŔ ’Ă

hĎ ypĆě SĎ rĘ hŇ ’ĳĎ nĘ qĂ lo’¡ SĘ kĂŇ hŇ S¿Ď qĎ hŇ bĎŔ hĞ’ĲČ ÉtwĆUĎÄ kČŇ hŇ EąĎ‘Č=yJĲĂ ìŇ ‘ĆŔ orzĘ=l‘Č
7 =tŇ ’Ć tŇ oBă kČŇ lĘ ÉClkĘŇ CyĲ âlą MyBĂę rČ MyĂmăČ : hŇ yĲĎřtĘŇ bĆŇ hĲĆ lĘ SČ S’¡Ą yjĄě SĘ rĂ

ÉotŇ yBĄ Nohą =lJĎ =tŇ ’Ć Sy’ĂÁ śNêĄÄ yĂ=M’Ă hĎ CpĳŇ TĘ SĘ yĂ âlă tŇ or¡hĎ nĘ C hŇ bĎŔ hĞ’ĲČ hĲĎ
8 MyĂd¡ČŇ SĎ wĘ hŇ eĎŔ TČ qĘ ÉCnlĎÄ tŇ ox¿ ’Ď : olĲ CzCb¿Ň yĎ zoB¡ hŇ bĎŔ hĞ’ĲČ BĲĎ
9 ’yhĂŔ hŇ măĎ ox=M’Ă : HBĲĎ =rBČ dĲĚŇ IĘSĆ MoI¡BČř CntĄŔ xřŁ ’ĞlĲČ ÉhWĆ ‘ĞeĲČ=hŇ mČ HlĳĎ Ny’ăĄ

: zrĆ’ĲĎ xČ Cl¿ hĎ yl¡Ć ‘Ď rCY¿ nĎ ’yhĂŔ tŇ lĆ DăĆ=M’Ă wĘ PŇ sĆ JĳĎ tŇ rČyTăĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ n¿ĆbĘŇ nĂ
10 : MolĲ SĎ tŇ ’¿Ąř YĘ omĲ JĘ wyn¡Ďy‘ĄbĘŇ ytĂŇ yy¿ĂhĎ z’ËĎ tŇ olĳ DĎgĘŇUĂ JČ yd¡ČŇ SĎ wĘ hŇ mĎŔ ox ynăĂ’Ğ
11 MrĆJ¡ĆhČ =tŇ ’Ć Nt¿ČŇ nĎ NomŔ hĎ l‘ČbăČŇ BĘ ÉhmŁ ŁlSĘ lĂ hŇ yąĎhĎ MrĆJăĆ
12 PŇ lĆ ’ąĆ hĎ ynĳĎpĎŇ lĘ yQ¡Ă SĆ ym¿Ă rĘJČ : PŇ sĆ JĲĎ PŇ lĆ ’¿Ć oy¡rĘpĂŇ BĘ ’ř b¿ĂŇ yĎ Sy’ËĂ MyrĳĂTĘ eĲŁ lČ
13 MyrËĂbĄŇ xĞ MyeĂę GČBČ tŇ bĆŇ SăĆ oIhČ : oyĲrĘjĂ =tŇ ’Ć Myr¿ĂTĘ nĲŁ lĘ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ C hŇ mŔŁ ŁlSĘ ÉìlĘ

MybyVqm
,g"d ,b"d ,y"k MyrĂps bwrb Nk v.13 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw twlkSĘ ’ČJĘ ’"s v.9

’"s v.14 .’"ydw b"d ,’"d Nkw ’lm ydČoD ’"s v.13 .‘ybr h’ę rn ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx
.Kęghă n’ n"b ,’"b Nk v.2 .x .g"dw b"d Nkw MynŔVy=Mg ÉMyVdx Mydĳgm=lk wnyx¡tp=l‘w xyrŔ wntnă ÉMy’dwdh
.d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw ìă tĘ lĎ BĘ xĂ ’"s v.5 .ySĂ ’rŁ lĘ ’"s v.3 .yrq MynĂUŁ rĂ wyl‘ rsmn ’"sb v.2

.d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d ,’"d ,yllhb Nkw Nylm Nyrt HyĎ=tbĆ hĆlĘ SČ n"bw y’xndml ,’"b Nkw y’br‘ml Nk v.6

Nkw ’lm CntĄox’ĞlĲČ ’"s v.8 .Vy’ę Ntăy=M’ ’"s ,w"Tdw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7

.h"dxw ’"d Nkw t’YĄomJĘ ’"s v.10 .’"d Nkw yrqw bytk MoyBĘ ’"sb ,MoyBĘ rybs v.8 .w"Tdw ’"d
.b"dw ’"d Nkw ’lm ’ybĂ yĎ ’"s v.11
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o’ť ÉybĂŇ YĘ lĂ śìąŇ lĘ =hŇ mĄř dĘŇ CĲ ydĂę oD ű xrăČBĘř : ynĂ ‘ĲĂ ymĂ SĘ hČ ëŇ ¡ĄloqlĘ Myb¿ĂŇ ySĂ qĘ mČ 14

: MymĲĂ WĎ bĘŇ yr¿ĄhĎ l‘¡Č MylĂŔ IĎ’Č hĲĎ rpĆŇ ‘ăŁ lĘ

G

wyYxw .]+T +z rts’[ Klmh=l‘ bwT Nmsw rV‘ h‘bVw h’m MyryVh ryVd yqwsp Mwks
.]d"y +d MyryVh ryV[ Mkrkw=drn

The number of the verses of the Song of Songs is 117; and the sign is, GOOD
FOR the king (T = 9, w = 6, b = 2, ‘ = 70, l = 30; [Est 7:9]). And its middle
point is, Spikenard and saffron [Sol 4:14].

w’¡ ybŔ Yl ÉKl hmądw ’"s v.14 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .ytbr +b v.14

.b"d Nkw Mylĳ y’h rp‘ăl w’¡ ybŔ Yl Kă l=hmdw w’ ,Mylĳ y’h rp‘ăl
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twr
’ tŇ yBÌĄmĂ Sy’ĂÁ ëŇ lĆ IĄÄwČ ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ ‘¡ĎrĎ yh¿Ă yĘwČ MyTĂŔ pĘŇ èĲŁ hČ TpăŇŁ SĘ ÉymĄ yBĂ yhĂę yĘwČ
2 MSăĄ wĘ : wynĲĎbĎŇ yn¿ĄSĘ C oê¡SĘ ’Ă wĘ ’Ch¿ bŇ ’ĎŔ om yřdăĄŇ WĘ BĂ ÉrCgŇlĎ hŇ dĎę ChyĘ MxĆ lăĆ

ÉNoylĘ kĂŇ wĘ Nolą xĘ mČ ű wynăĎbĎŇ =ynĲĄSĘ MS¿Ą wĘ ymĂÁ ‘ĽnĲĎ oêÄ SĘ ’Ă žMSĄ wĘ ëŇ lĆ mĆÃ ylĂ ’Ĺ Sy’ăĂ hĎ
3 tŇ mĎ I¿ĎwČ : MSĲĎ =CyhĘ IĲĂwČ bŇ ’¡Ď om=yřdĄŇ WĘ C’b¿ŇŁ IĎwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ MxĆ l¡Ć tŇ yB¿ĄmĂ MytĂŔ rĎpĘŇ ’Ć
4 MhĆę lĎ C’ă WĘ IĂwČ : hĎ ynĲĆbĎŇ yn¿ĄSĘ C ’yh¡Ă r’¿Ą èĎ êĂ wČ ymĳĂ ‘ĽnĲĎ Sy’ăĂ ëŇ lĆ m¡Ć ylĂ ’Ĺ

CbŇ SĘ I¿ĄwČ tŇ Crĳ tŇ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ hŇ jĎŔ rĘ‘Ď ÉtxČ ’Č hĲĎ MSąĄ tŇ oIŔbĂŇ ’ĞmĲŁ ÉMySĂ nĎ
5 Ér’Ą èĎ êĂ wČ NoyĳlĘ kĂŇ wĘ Nolă xĘ mČ Mh¡Ć ynĄSĘ =MgČŇ CtŇ m¿Ě IĎwČ : MynĲĂ SĎ rWĆ ‘¿ĆJĘ MS¡Ď
6 bŇ SĎ ê¡Ď wČ hĎ ytĆŔ ŁQkČŇ wĘ É’yhĂ śMqĎ êąĎ wČ : HSĲĎ y’Ă mĲĄ C hĎ yd¡ĆŇ lĎ yĘ yn¿ĄèĘ mĂ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ

oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ dŇ qąČpĎŇ =yJĲĂ bŇ ’ĎŔ om hŇ dăĄŇ WĘ BĂ Éh‘ĎmĘ SĲĎ yJąĂ bŇ ’ĳĎ om yřdăĄŇ vĘ mĂ
7 yê¿ĄSĘ C hŇ UĎ SĎŔ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =NmĂ ’YĄę êĄ wČ : MxĆ lĲĎ Mh¡Ć lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ
8 rmĆ ’Ň êąŁ wČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć bŇ CS¡ lĎ ëŇ rĆDĆŔ bČŇ hŇ nĎkĘŇ ăČlêĄ wČ HUĳĎ ‘Ă hĎ yt¡ĆŇ oQřkČŇ

hř W‘yă HUĳĎ ’Ă tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ è¡Ď ’Ă hŇ nĎbĘŇ èŔŁ hŇ nĎkĘŇ ăĄl hĎ ytĆŔ ŁQkČŇ yêăĄSĘ lĂ ÉymĂ ‘ĽnĲĎ
9 ÉhoĎhyĘ NêąĄ yĂ : ydĲĂŇ UĎ ‘Ă wĘ Myt¡ĂŇ UĄ hČ =M‘Ă MtËĆŇ yWĂ ‘Ğ rSÌĆ ’ĞJĲČ dŇ sĆ xĆŔ ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă hoąĎhyĘ

N¡Ďloq hŇ nĎ’Ň v¿Ć êĂ wČ NhĆŔ lĎ qèăČ êĂ wČ HSĳĎ y’Ă tŇ yBăĄ hŇ è¡Ď ’Ă hŇ xĎŔ CnmĘ í’Ň YăĆř mĘ C MkĆŔ lĎ
10, 11 ÉymĂ ‘ĽnĲĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : ëŇ UĲĄ ‘ČlĘ bŇ CS¡ nĎ ëŇ ê¿Ď’Ă =yJĲĂ HQĳĎ ÍhŇ nĎrĘm¡Č’Ň êŁ wČ : hŇ nĎ yJĲĆ bĘŇ êĂ wČ

Mk¡ĆŇ lĎ Cy¿hĎ wĘ y‘ČŔ mĄ BĲĘř ÉMynĂ bĎŇ yląĂ =dŇ o‘ř hĲČ yUĳĂ ‘Ă hŇ nĎkĘŇ ¡ČltĄŇ hŇ UĎ l¿Ď ytČŔ nŁ bĘŇ hŇ nĎbĘŇ SăŁ
12 ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď yJąĂ Sy’ĳĂ lĘ tŇ oyăhĘ mĲĂ yêĂ nĘ q¡ČzĎ yJ¿Ă ířkĘŇ lĄŔ ÉytČŇ nŁ bĘŇ hŇ nĎbĘŇ SąŁ : MySĲĂ nĎ’ĞlĲČ
13 ű NhăĄ lĎ hĞ : MynĲĂ bĎŇ yêĂ dĘŇ l¿Č yĎ Mg¡ČŇ wĘ Sy’ĂŔ lĘ ÉhlĎ yĘQČÄhČ ytĂŇ yyąĂhĎ MGăČ hŇ wĎŔ qĘ tĂŇ ylăĂ =SyĆ

Sy’ĳĂ lĘ tŇ oyăhĹ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ hŇ nĎgĄŔ ‘Ďř êĲĄ ÉNhĄ lĎ hĞ ClDĎŔ gĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť hŇ nĎrĘBĄę WČ êĘ
l’
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw hdĄWĘ ’"s v.2 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw hdĄWĘ BĂ ’"s v.1 .’
s"t ,‘"t ,+rt Nkw hdĄvĘ mĂ ’"s v.6 .yrq ’yhĂ MqĎêĎwČ ,bytk ’whĂ MoqêĎwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.6

.yrq W‘ĞyČ ,bytk hWĆ ‘ĞyČ v.8 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw rsx hĎ ytĆŁQkČ ’"s v.7 .r"tw
Nk v.10 .’"d Nkw yrY í’YĄmĘ C ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9

bwrb Nk v.11 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw yprw Pqm ’lb ’"s ,y"k Myrps bwrb d"mlh Vgdw Pqmb
rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.11 .Pqm ’lbw dw‘Äh ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"d ,y"k Myrps
.yrqw bytk hnĎkĘ lĄ ’"sbw ,yrq hnĎkĘ lĄ wyl‘ rsmn ’"sb v.12 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ’y‘g wyl‘

.hnĎygĆ‘ĎêĄ ’"s v.13
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1262 twr 1:14—2:5

hŇ nĎvăĆ êĂř wČ : hoĲĎhyĘ=dŇ yČ yb¡ĂŇ hŇ ’¿Ď YĘ yĲĎ=yJĂ MJĆŔ mĂ Éd’Ł mĘ yląĂ =rmČ =yJĲĂř ytČę nŁ BĘ l’ăČ 14

: HBĲĎ hŇ qĎ bĘŇ D¿Ďř tŇ Cr¡wĘ HtĎŔ omxĞlĲČ ÉhjĎ rĘ‘Ď qèąČ êĂ wČ dŇ o‘ĳ hŇ nĎ yJ¡ĆbĘŇ êĂ wČ NlĎŔ oq
yr¿ĄxĞ’ĲČ ybĂŇ CS¡ hĎ yhĳĆŁl’Ĺ=l’Ć wĘ HU¡Ď ‘Č=l’Ć ëŇ êĄŔ mĘ bĂŇ yĘ hŇ bĎŇ SăĎ ÉheĄhĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČ 15

ëŇ yĂrĳĎxĞ’ĲČ mĄ bŇ CSă lĎ ëŇ b¡ĄŇ zĘ‘ĎlĘ ybĂŔ =y‘Ă GĘ pĘŇ êĂ =l’Č ÉtCr rmĆ ’Ň êąŁ wČ : ëŇ êĲĄmĘ bĂŇ yĘ 16

ëŇ yĂh¡ČŁl’Ň wĲĄ yUĂŔ ‘Č ëŇ UăĄ ‘Č NylĂŔ ’Ď ÉynĂ ylĂ êĎ rSąĆ ’ĞbĲČŇ C ëŇ lĄę ’Ą ykĂÁ lĘ êĲĄ rSĆÄ ’Ğ=l’Ć žyJĂř
ÉylĂ ho¿ĎhyĘ hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ žhJřŁ rbĳĄŇ uĎ ’Ć MS¡Ď wĘ tŇ CmŔ ’Ď ÉytĂŇ CmÄ êĎ rSąĆ ’ĞBĲČ : yhĲĎ Łl’Ĺ 17

tŇ YĆU¿Ć ’Č tĘŇ mĂ =yJĲĂ ’rĆêĄě wČ : ëŇ nĲĄ ybĄŇ C yn¿ĂyBĄ dŇ yr¡ĂpĘŇ yČ tŇ wĆUĎŔ hČ yJăĂ PŇ ysĂŔ oyř hŇ kăŇŁ wĘ 18

Mř hĆŔ yêĄSĘ hŇ nĎkĘŇ ăČlêĄ wČ : hĎ ylĲĆ ’Ą rB¿Ą dČŇ lĘ lD¡ČxĘ êĆ wČ HêĳĎ’Ă tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ’yh¡Ă 19

Éry‘Ă hĎ =lJĎ MhąŁ êĄ wČ MxĆ lĆŔ tŇ yBăĄ ÉhnĎř’ĎÄ obŇ JĘ yhĂę yĘwČ MxĆ lĳĎ tŇ yBăĄ hŇ nĎ’¡Ď oB=dŇ ‘Č
hŇ nĎ’Ň r¿ĆqĘ êĂ =l’Č NhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ymĲĂ ‘ĽnĲĎ tŇ ’Ň z¿Ł hĞ hŇ nĎrĘm¡Č’Ň êŁ wČ NhĆŔ ylĄ ‘Ğ 20

hŇ ’ăĎ lĄ mĘ ÉynĂ ’Ğ : dŇ ’ĲŁ mĘ yl¡Ă yDËČSČ rm¿Č hĄ =yJĲĂ ’ř rĎŔ mĎ ÉylĂ í’Ň rąĆqĘ ymĳĂ ‘ĽnĲĎ yl¡Ă 21

ÉhoĎhywĲČ ymĂŔ ‘ĽnĲĎ ÉylĂ hŇ nĎ’Ň rąĆqĘ tĂŇ hŇ UĎ lăĎ hoĳĎhyĘ ynĂ băČŇ ySĂ hĹ Mq¡ĎyrĄwĘ yêĂ kĘŇ lČŔ hĎ
ÉHtĎŇ QĎ kČŇ hŇ IąĎbĂŇ ’Ğ oUĲ hČ tŇ CrÄ wĘ ymĂę ‘ĽnĲĎ bŇ SĎ êăĎ wČ : ylĲĂ ‘rĲČh¿Ąř yD¡ČSČ wĘ ybĂŔ hŇ nĎ‘ăĎ 22

ryY¿Ă qĘ tŇ Q¡Č xĂ tĘŇ BĂ MxĆ lĆŔ tŇ yBăĄ C’BĎ ť hŇ UĎ hĄę wĘ bŇ ’ĳĎ om yřdăĄŇ vĘ mĂ hŇ bĎŇ è¡Ď hČ HUĎŔ ‘Ă
tŇ xČ j¡Č SĘ UĂ mĂ lyĂxČŔ roBă GĂ Sy’Ă ť HSĎę y’Ă lĘ ‘dăyřm ymĂÂ‘ĽnĲĎlĘ CĲ : MyrĲĂ‘Ł WĘ b

=hŇ kĎŇ lĘ ’ĲĄ ymĂę ‘ĽnĲĎ=l’ĲĆ hŇ IĎÁbĂŇ ’Ğ oUĲ hČ tŇ CrÄ žrmĆ ’Ň êŁ wČ : z‘ČBĲŁ om¡ SĘ C ëŇ lĆ mĳĆ ylĂ ’Ĺ 2

wynĳĎy‘ĄBĘ Nx¡Ą =’YĎ mĘ ’Ć rS¿Ć ’Ğ rxČě ’Č MylĂŔ BĽ èĂ bĲČŇ hŇ TăĎ uĘř lČ ’Ğ wĲČ ÉhdĆŇ vĎ hČ ’eąĎ
yr¡ĄxĞ’ĲČ hŇ dĆŔ vĎ BČ TuăĄlČ êĘ wČ É’obŇ êĎ wČ ëŇ lĆ êąĄř wČ : yêĲĂ bĂŇ yk¿ĂŇ lĘ Hl¡Ď rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ 3

tŇ xČ j¿Č SĘ UĂ mĂ rS¡Ć ’Ğ z‘ČbŔŁ lĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ qąČlĘ xĆ hĎ rĆŔ qĘ mĂ rqĆ IăĂwČ MyrĳĂYĘ uĲŁ hČ
hoăĎhyĘ Myr¡ĂYĘ ouĲ lČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ MxĆ lĆŔ tŇ yBăĄmĂ ’BĎ ť z‘ČbęŁ =hŇ eĄřhĂ wĘ : ëŇ lĆ mĲĆ ylĂ ’Ĺ 4

=l‘Č bŇ ~¡Ď eĂ hČ orŔ ‘ĞnĲČlĘ Éz‘ČBÄŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ ì¿Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ ol¡ CrmĘ ’Ň I¿Ł wČ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă 5

MyrYwqh
y’br‘ml v.14 .g"dw b"d Nkw Pqm ’lbw ykă ’"s ,w"Tdw ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.13
’lbw Pqmb =hqbDĲĎ ’"s v.14 .b"d Nkw yrqw bytk hnĎ’vĆ êĂ wČ y’xndml ,yrq hnĎ’vĆ êĂ wČ ,bytk hnĎvĆ êĂ wČ
hkţ ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.17 .w"Tdw g"d Nkw ykţ ’"s v.16 .d"ydw b"yd ,g"d Nkw hnygn
.w"Td Nkw rsx PysĂ yŁ ’"s v.17 .d"ydw b"yd Nkw hnygn ’lbw Pqmb =hk ’"sw ,h"dxw ,g"d ,b"d Nkw
.’"d Nkw hrĎmĎ ’"s v.20 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,’"d Nkw rsx hnĎ’ĎbŁ JĘ ’"s v.19 .NhĆyêĄSĘ ’"s v.19
,d"ydw b"yd Nkw ‘rlm ‘r¿ČhĄ ’"sw ,g"dw b"d Nkw gtm ’lb ‘rČh¿Ą ’"s ,h"dxw y"k Myrps bwrb Nk v.21
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw hdĄvĘ mĂ ’"s v.22 .w"Td Nkw Pqmb =‘rČhĲĄ ’"sbw
P"wqh hTĎuĘlČ ’ĞwČ Nk v.2 .’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘dČom ’"sb ,yrq ‘dČom ,bytk ‘DĎyĚmĘ v.1 .b
Nkw Zmq PTxb P"wqh hTĎuĽlČ ’ĞwČ MynVy Myswpdw y"k Myrps hbrhb lb’ ,w"Tdw w"d ,g"d ,b"d ,’"d dbl ’wVb
b"yd Nkw ‘ybr Kltę w ’"s ,w"Tdw h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,h"dx

.h"dxw g"d ,b"d Nkw Pqm ’lbw hnăhw ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"k Myrps bwrb Nk v.4 .d"ydw
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6 Myr¡ĂYĘ ouĲ hČ =l‘Č bŇ ~¿Ď eĂ hČ r‘ČeËČhČ N‘Č IČęwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¿Ď‘ĞeĲČhČř ym¡Ă lĘ MyrĳĂYĘ ouĲ hČ
: bŇ ’ĲĎ om hŇ d¿ĄŇ vĘ mĂ ym¡Ă ‘ĽnĲĎ=M‘ĲĂ hŇ bĎŇ è¿Ď hČ ’yhĂŔ ÉhIĎbĂŇ ’Ğ omĲ hŇ rąĎ‘ĞnĲČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ

7 ’obăŇ êĎř wČ MyrĳĂYĘ ouĲř hČ yr¡ĄxĞ’ĲČ MyrĂŔ mĎ ‘ĽbĲĎŇ yêăĂ pĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ É’eĎ=hŇ TĎ uĘ lČ ’Ğ rmĆ ’Ň êęŁ wČ
8 žrmĆ ’Ň IŁ wČ : T‘ĲĎmĘ tŇ yĂB¡Č hČ Hê¿ĎbĘŇ SĂ śhŇ zËĆ hŇ êĎ‘ČŔ =dŇ ‘Č wĘ ÉrqĆBÄŁ hČ zř’ąĎ mĄ dŇ omę ‘ĞêĲČř wĲČ

hŇ dăĆŇ WĎ BĘ ÉTqŁ lĘ lĂ ÉykĂŇ lĘřêĲĄ=l’Č yêĂę BĂ êĘ ‘ČmăČ SĎ ’olÌřhĞ tŇ CrÁ =l’Ć z‘ČBÄŁ
9 ëŇ yĂnČÁ y‘Ą : ytĲĎŇ rŁ ‘ĞnĲČ=M‘Ă Nyq¡ĂBĎ dĘŇ tĂŇ hŇ k¿ŇŁ wĘ hŇ EĳĆmĂ yr¡ĂCbŇ ‘Ğř tĲČŇ âl¿ śMgËČŇ wĘ rxĄŔ ’Č

Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć ytĂŇ yCËĂYĂ ’ol¿řhĞ NhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ êĘ kĘŇ ăČlhĎ wĘ ÉNCrYŁ qĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ dąĆŇ vĎ BČ
NCb¡Ň ’ĞSĘ yĂ rS¿Ć ’ĞmĲĄ tŇ ytĂě SĎ wĘ MylĂŔ JĄ hČ =l’Ć ÉêĘ kĘŇ lČÄhĎ wĘ tŇ mĂę YĎř wĘ ëŇ ‘ĳĄgĘŇ nĎ yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ

10 ž‘Č CDmČř wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ Cxê¡ČSĘ êĂ wČ hĎ ynĆŔ jĎ =l‘Č É ljŁ êĂ wČ : MyrĲĂ‘ĎeĘ hČ
11 rmĆ ’Ň IăŁ wČ Éz‘ČBÄŁ N‘Č IąČwČ : hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ynĂ rĄŔ yJĂ hČ lĘ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ

tŇ omă yr¡ĄxĞ’ĲČ ëŇ tĄŔ omxĞ=tŇ ’Ć ÉtyWĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lJąřŁ ylĂę dŇ GČÁhĚ dŇ GĄÄhĚ HlĎŔ
rS¿Ć ’Ğ M‘Čě =l’Ć ykĂŔ lĘ êăĄ wČ ëŇ êĄŔ dĘŇ lČ omĲ ÉZrĆ’ĆÄ wĘ ëŇ UĄę ’Ă wĘ ëŇ ybăĂŇ ’Ď ybĂÂ zĘ‘ČêĲČ wČ ëŇ SĳĄ y’Ă

12 ëŇ êĄÁ rĘJĚ WĘ mČ yhĂÄ tĘŇ C ëŇ ĳĄl‘ĽjĲĎ ho¡ĎhyĘ MQ¿Ą SČ yĘ : MSĲŁ lĘřSĂ lom¿ êĘ êĘ ‘Čd¡ČŇ yĎ=âlĲ
=tŇ xČ êĲČ tŇ os¿ xĞlĲČ śtŇ ’Ň B¡Ď =rSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ M‘ąĂmĄ hŇ mĎę lĄ SĘ

13 êĎrĘB¡Č dĂŇ yk¿ĂŇ wĘ ynĂ êĎŔ mĘ xČ nĲĂ yJăĂ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ ìŇ ynąĆy‘ĄBĘ NxĄÄ =’YĎ mĘ ’Ć rmĆ ’Ň êŁ wČţ : wypĲĎŇ nĎJĘ
14 žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ìŇ tĲĆŇ xřŁ pĘŇ SĂ tŇ x¡Č ’Č JĘ hŇ yĆŔhĘ ’ĲĆ âlăř ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ìŇ tĳĆŇ xĎ pĘŇ SĂ bŇ lăĄ =l‘Č

êĘ lĘ b¿ČŇ TĎ wĘ MxĆ QĆŔ hČ =NmĂ êĘ lĘ kăČŇ ’Ď wĘ ÉMŁlhĞ yS¿Ă GąŁ lkĆŇ ’ęŁ hĎ tŇ ‘ăĄlĘ z‘ČbÁŁ śhŇ lĎÄ
lkČŇ ’Ň ê¿Ł wČ ylĂŔ qĎ HlăĎ =TBĎ YĘ IĂwČ MyrĂŔ YĘ uĲŁ hČ dŇ ~ăČ mĂ ÉbSĆ êĄÄ wČ ZmĆ xĳŁ BČ ëŇ ê¡ĄjĂ

15 rmęŁ ’Ň lĄ wyrĎÁ ‘ĎnĘ =tŇ ’Ć z‘ČBÄŁ žwYČ yĘwČ TuĳĄlČ lĘ MqĎ ê¡Ď wČ : rtĲČŇ êŁ wČ ‘B¡Č WĘ êĂ wČ
16 Hl¡Ď CQS¿Ł êĎ =lSŁ MgËČŇ wĘ : hĎ CmĲ ylĂ kĘŇ tČŇ âl¿ wĘ Tu¡ĄlČ êĘ MyrËĂmĎ ‘ĽhĲĎ NyBÌĄ MGăČ

MytbYh=Nm
Nk v.7 .b"dw ’"d Nkw rsx MyrYĘ uŁ hČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .’y‘g hr‘nhĲČ N"b ,’"b Nk v.5

,’"d Nkw rsx dmŁ ‘ĞêČwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ êĎwČ y’xndml ,y’br‘ml
b"d Nkw rsx âlhĞ ’"s v.8 .‘"t Nk htĎbĘ SĎ =âlwĘ l"n v.7 .ro’mĄ = r’Ł mĄ = z’ĎmĄ l"n v.7 .’"ydw b"d
hnygn ’lbw Pqm =âl ’krm Mg¿ČwĘ ’"s v.8 .d"ydw w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw Kphm ykąĂlĘ êĄ ’"s v.8 .’"ydw
,b"d Nkw ly‘lm yrĂCb¡ ‘ĞtČ ’"s v.8 .w"dw h"dx ,b"d Nkw Pqm rybt =âl MgËČwĘ ’"sbw ,d"ydw b"yd ,w"dx Nkw
,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .g"dw b"d ,’"d Nkw rsx âlhĞ ’"s v.9 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d
,y"k Myrps bwrb Nk v.10 .g"dw b"d Nkw ’lm tymĂ YĎwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d
,bytk lJŁ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.11 .d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw hlwdg ’Vylt ‘wdmţ ’"s ,w"Tdw g"d
,g"d Nkw ’lm MoSlĘ SĂ ’"s v.11 .lJŁ tlm ’lb rSĆ ’Ğ=t’Ć ’"sbw ,yrqw bytk lJŁ =t’Ć ’"sb ,yrq lJŁ =t’Ć
,g"d ,b"d Nkw txt¿ tws¡xl t’b¿ ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.12 .d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx
,’"yd rsxd rsx ìtĆxŁ pĘ SĂ Nkw ,+sxw +l hyl‘ rsmn w"Td hrsmb v.13 .Cl l"n v.13 .d"ydw b"yd ,h"dx
h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw d"wy ’lm ìytĆxŁ pĘ SĂ ’"s ,d"wy rsxw w"w ’lm ìtĆoxpĘ SĂ y"k dxw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx
.’"y qwsp Nyy‘ : d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw Vgdb ’"hh HlĎ ’"s v.14 .’lmd ’lm ìytĆoxpĘ SĂ y"k dxw ,w"dw
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hŇ d¡ĆŇ vĎ BČ Tu¿ĄlČ êĘ wČ : HbĲĎŇ =Cr‘ĞgĘŇtĂŇ âl¿ wĘ hŇ T¡Ď uĘ lĂ wĘ Mê¿ĆbĘŇ zČ‘ĞwĲČ MytĳĂŇ bĎŇ ~Ę hČ =NmĂ 17

: MyrĲĂ‘Ł WĘ hŇ p¿ĎŇ y’Ą JĘ yh¡Ă yĘwČ hŇ TĎ uĄŔ lĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉTBŁ xĘ êČ wČ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č
É’YĄ oêwČ hŇ TĎ uĳĄlĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ Ht¡ĎŇ omxĞ ’rĆê¿ĄwČ ry‘ĂŔ hĎ ’obăŇ êĎ wČ É’vĎ êĂ wČ 18

HtĎÁ omxĞ HlĎÄ žrmĆ ’Ň êŁ wČ : H‘ĲĎbĘŇ vĎ mĂ hŇ rĎt¡ĂŇ oh=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą HlĎŔ =NêĆêĲĂ wČ 19

HtĎę omxĞlĲČ dŇ GăĄêČ wČ ëŇ CrĳBĎ ëŇ r¡ĄyJĂ mČ yh¿Ă yĘ tŇ yWĂŔ ‘Ď hŇ nĎ’ăĎ wĘ ÉMoIhČ êĘ TĘ uąČlĂ hŇ pÄŁ y’Ą
oUË ‘Ă ytĂŇ yWÌĂ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ MSąĄ rmĆ ’Ň êęŁ wČ oUŔ ‘Ă ÉhtĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ
ÉrSĆ ’Ğ hoĎŔhylĲČ É’Ch ëŇ Cr¿BĎ HtĎę QĎ kČŇ lĘ ymĂÁ ‘ĽnĲĎ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : z‘ČBĲŁ MoI¡hČ 20

bŇ or¿ř qĎ ymĂę ‘ĽnĲĎ HlăĎ rmĆ ’Ň êÌŁ wČ MytĳĂŇ UĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyI¡ĂxČ hĲČ =tŇ ’Ć oDŔ sĘ xČ bŇ zăČ‘Ď=âlĲ
rmăČ ’Ď =yJĲĂ ű MGăČ hŇ IĳĎbĂŇ ’Ğ oUĲ hČ tŇ Cră rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ : ’ChĲ Cnl¡Ąř’ĞGĲŁ mĂ Sy’ĂŔ hĎ ÉCnlĎÄ 21

ryY¡Ă uĎ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą CQŔ JĂ =M’Ă dŇ ‘ăČ NyqĂŔ BĎ dĘŇ êĂ ÉylĂ =rSĆ ’Ğ MyrąĂ‘ĎeĘ hČ =M‘Ă ylČę ’Ą
Éy’Ă YĘ tĲĄŇ yJąĂ yêĂę BĂ bŇ oTă HtĳĎŇ QĎ JČ tŇ Cră=l’Ć ym¡Ă ‘ĽnĲĎ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : ylĲĂ =rSĆ ’Ğ 22

tŇ or¿‘ĞnĲČBĘ qBČÂ dĘŇ êĂ wČ : rxĲĄ ’Č hŇ d¿ĆŇ WĎ BĘ ëŇ b¡ĎŇ =C‘GĘ pĘŇ yĂ âl¿ wĘ wytĎŔ or‘ĞnăČ=M‘Ă 23

śbŇ SĆ ê¡Ą wČ MyFĳĂ xĂ hĲČ ryYăĂ qĘ C Myr¡Ă‘Ł vĘ hČ =ryYĲĂ qĘ tŇ ol¿ JĘ =dŇ ‘Č TuĄŔ lČ lĘ Éz‘ČBÄŁ
ëŇ ËĎl=SuĆbČŇ ’Ğ âlÌ hĞ yêĂě BĂř HtĳĎŇ omxĞ ymăĂ ‘ĽnĲĎ Hl¡Ď rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : HtĲĎŇ omxĞ=tŇ ’Ć g

tŇ yy¡ĂhĎ rS¿Ć ’Ğ CnêĎŔ ‘Ę dČŇ mĲŁ Éz‘ČbŇŁ âl¿řhĞ hŇ êĎę ‘Č wĘ : ëŇ lĲĎ =bŇ TČ yyĲĂ rS¿Ć ’Ğ xČ on¡mĎ 2

ű êĘ YĘ xăČ rĎwĘ : hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ Myr¡Ă‘Ł vĘ hČ NrĆG¿Ł =tŇ ’Ć hŇ rËĆzŁ ’Chę =hŇ eĄřhĂ wytĳĎŇ or‘ĞnĲČ=tŇ ’Ć 3

dŇ ‘¿Č Sy’ĂŔ lĎ y‘ăĂdĘŇ CĎêĂ =l’Č NrĆGĳŁ hČ ytdř răyw ëŇ yĂl¡Č ‘Ď KtËlmř V êĘ mĘř WÌČ wĘ êĘ kĘŇ sČę wĎ
rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =tŇ ’Ć ÉêĘ ‘ČdČÄ yĎwĘ obę kĘŇ SĎ bĘŇ yhăĂ ywĂ : tŇ oêĲ SĘ lĂ wĘ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ ot¡Ň ŁQJČ 4

tŇ ’¡Ą ëŇ lĎŔ dŇ yGăĂyČ É’ChwĘ ytbkĳř Vw wyt¡ĎŇ ŁlGĘ rĘmČ tŇ yQ¿Ă gĂŇ wĘ tŇ ’Ň bËĎŇ C MSĎŔ =bŇ JČ SĘ yĂ
dŇ rĆê¡ĄwČ : hŇ WĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ śyr¿ĂmĘ ’Ň êĲŁ =rSĆ ’Ğ lřJËŁ hĎ ylĳĆ’Ą rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ : NyWĲĂ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ 5, 6

ÉêĘ SĘ IĄÄwČ z‘ČBąŁ lkČŇ ’Ň ŁIÄwČ : HtĲĎŇ omxĞ hŇ êĎ C¡ČYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ W‘ČêČě wČ NrĆGĳŁ hČ 7

lg¿ČŇêĘ wČ TQĎŔ bČŇ ’băŇŁ êĎ wČ hŇ mĳĎ rĄ‘ĞhĲĎ hŇ YăĄqĘ BĂ bŇ J¡Č SĘ lĂ ’běŁ IĎwČ oBŔ lĂ bŇ TăČ yIĂwČ
lgrm
’"s ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.20 .rsx brŁ qĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.20

rd"nq y"k +b Nkw =l’Ć bSĎ êĎwČ ’"s v.23 .Myqwspb rpsh yYx v.21 .d"ydw b"d ,’"d Nkw ’lm CnylĄ’ĞGŁ mĂ
d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .g"dw b"d Nkw ‘ybr yêĂę BĂ ’"s v.1 .g .r"tw
’lbw hn¿h ’"s ,w"Tdw d"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .hnygn ’lbw Pqmb =’lh N"b ,’"b Nkw w"Tdw
ëyĂtČŁlmĘ WĂ ,bytk ëtĄlĎ mĘ WĂ v.3 .yrq êĘ mĘ WČ wĘ ,bytk yêĂ mĘ WČ wĘ wyl‘ rsmn ’"sb v.3 .h"dxw g"d ,b"d Nkw Pqm
’"sb ,yrq êĘ dĘrČyĎwĘ ,bytk yêĂ dĘrČyĎwĘ v.3 .d"ydw b"yd ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ëyĂtČŁlmĘ WĂ ’"sb ,yrq
yrqw bytk bytk êĘ bĘ kĎ SĎ wĘ ’"sb ,yrq êĘ bĘ kĎ SĎ wĘ ,bytk yêĂ bĘ kĎ SĎ wĘ v.4 .d"ydw b"yd ,’"d Nkw yrqw bytk êĘ dĘrČyĎwĘ
,yrq y¡lČ ’Ą yr¿m’t ,bytk yr¡m’t v.5 .yrq lJŁ ,bytk lkŁ =t’Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .g"dw ’"d Nkw
yrqw bytk ylČ ’Ą tlm ’lb yrm’t ’"sbw ,s"tw +rt ,’"yd ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ylČ ’Ą yrm’t ’"sb

.r"tw ‘"t Nkw
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8 tŇ pĳĄŇ QĎ IĂwČ Sy’¡Ă hĎ dŇ r¿ČxĹř IĲĆwČ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ yYăĂ xĞBĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ : bŇ JĲĎ SĘ êĂ wČ wyt¡ĎŇ ŁlGĘ rĘmČ
9 ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ê’ĳĎ =ymĂř rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : wytĲĎŇ ŁlGĘ rĘmČ tŇ bĆŇ k¡ĆŇ SŁ hŇ èĎŔ ’Ă hŇ eăĄhĂ wĘ

10 rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ êĎ’ĲĎ l’¡Ą gŇŁ yJ¿Ă ìŔ tĘŇ măĎř ’Ğ=l‘Č ÉìpĆÄ nĎřkĘŇ êąĎWĘ rČpĲĎŇ C ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ tŇ Cră
NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ =NmĂ Nor¡xĞ’ĲČ hĲĎ ëŇ D¿ĄsĘ xČ êĘ bĘŇ TËČ yhĄ yêĂŔ BĂ ÉhoĎhylĲČ êĘ ’ąČ hŇ kĎÄ CrBĘ

11 ÉyêĂ BĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : rySĲĂ ‘Ď=M’Ă wĘ lD¡Č=M’Ă MyrĂŔ CxBăČ hČ ÉyrĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ lĆę =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ
yUĂŔ ‘Č r‘ČSăČ =lJĎ É‘ČdĄÄ oy yJąĂ ëŇ QĳĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ śyr¡ĂmĘ ’Ň êĲŁ =rSĆ ’Ğ lJ¿Ł y’ĂŔ rĘyêăĂ =l’Č

12 MgËČŇ wĘ ykĂŇ nĳŁ ’Ď l’¡Ą gŇŁ M’ř yJ¿Ă MnĎŔ mĘ ’Ď yJăĂ ÉhêĎ‘Č wĘ : êĘ ’ĲĎ lyĂx¡Č tŇ SĆ ’¿Ą yJËĂ
13 ëŇ ¿Ąl’Ď gĘŇ yĂ=M’Ă ÉrqĆBÄŁ bČŇ hŇ yąĎhĎ wĘ hŇ lĎ yĘQČęhČ ű ynĂř ylăĂ : yeĂ UĲĆ mĂ bŇ or¿qĎ l’¡Ą GŁ Sy¿Ą

hoĳĎhyĘ=yxČ ykĂŇ n¡Ł ’Ď ëŇ yê¿Ă lĘ ’Č gĘŇ C ëŇ ËĄl’ĽgĲĎŇlĘ ZjÌŁ xĘ yČ âlÄ=M’Ă wĘ l’ĎŔ gĘŇ yĂ ÉboT
14 Mwrř TË b MqĎ êĎě wČ rqĆBŔŁ hČ =dŇ ‘Č Éwtlřgrm bŇ JąČ SĘ êĂ wČ : rqĆBĲŁ hČ =dŇ ‘Č yb¡ĂŇ kĘŇ SĂ

: NrĆGĲŁ hČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ hŇ ’Ď b¿ĎŇ =yJĂ ‘dČŔ CĎyĂ=l’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ Ch‘ĳĄrĄ=tŇ ’Ć Sy’¡Ă ryJ¿Ă yČ
15 dŇ mĎ IąĎwČ HBĳĎ zxĆ ’Ň êăŁ wČ Hb¡ĎŇ =yzĂxĽř ’ĲĆ wĘ ëŇ yĂlËČ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ xČ jÌČ TĘ UĂ hČ yřbĂŇ hĎ ţ rmĆ ’Ň ŁIęwČ
16 HtĎŔ omxĞ=l’Ć É’obŇ êĎ wČ : ry‘ĲĂhĎ ’b¡ŇŁ IĎřwČ hĎ ylĆŔ ‘Ď tŇ SĆ IăĎwČ ÉMyrĂ‘Ł WĘ =SSĲĄ

: Sy’ĲĂ hĎ Hl¡Ď =hŇ WĎ ‘ĲĎ śrS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ HlĎŔ =dŇ GĆêČÄ wČ yêĳĂ BĂ êĘ ’ăČ =ymĂ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ
17 Mq¡ĎyrĄ y’Ă ob¿Ň êĎ =l’Č śrmăČ ’Ď yJĂ ť ylĳĂ NtČŇ năĎ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘Ł vĘ hČ =SSĲĄ rmĆ ’Ň êěŁ wČ
18 ljăŁ yĂ ëŇ y’¡Ą Ny‘ĂŔ dĘŇ êĲĄ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť yêĂŔ bĂŇ ybăĂŇ SĘ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : ëŇ tĲĄŇ omxĞ=l’Ć
d z‘ČbÄŁ C : MoIĲhČ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ Q¿Ď JĂ =M’Ă śyJËĂ Sy’ĂŔ hĎ ÉTqŁ SĘ yĂ âlą yJăĂ rbĳĎŇ DĎ

z‘ČBŔŁ =rBĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉrbĄŇ ‘Ł l’ąĄ GŁ hČř hŇ eĄÄhĂ wĘ ůMSĎ bŇ SĆ IăĄwČ Èr‘ČèČ hČ hŇ lăĎ ‘Ď
2 hŇ rÌĎWĎ ‘Ğ xuČÂ IĂwČ : bŇ SĲĄ IĄwČ rsČř I¡ĎwČ ynĳĂmŁ lĘ ’Č ynăĂŁljĘ hŇ j¡Ł =hŇ bĎŇ SĘ hŇ rĎCs¿ rmĆ ’Ň IËŁ wČ
3 l’ĄŔ GŁ lČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : CbŇ SĲĄ IĄwČ hŇ pĳŇŁ =CbŇ SĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ry‘¡ĂhĎ yn¿ĄqĘ EĂmĂ MySËĂ nĎ’Ğ

tqlx
Nk v.9 .drČxĘ IĆwČ yllhb v.8 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw rpsh yYx N’k rsmn Myrps tYqmb v.8

s"t ,‘"t Nkw y’br‘ml Nk v.9 .Pqm ’lbw ymă ’"s ,w"Tdw ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb
,g"d Nkw ìtĆŔ mĎ’Ľ ’"s ,w"Tdw h"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .’"ydw ’"d Nkw ’lm ìypĆnĎkĘ y’xndml ,r"tw
M’Ă v.12 .bytk ’lw yrq ylČ ’Ą wyl‘ rsmn ’"sbw ,r"tw s"t ,+rt Nkw ylČ ’Ą yrm’t ’"s v.11 .d"ydw b"yd
Nkw ytbr +n y’br‘ml Nk v.13 .+T qwsp ly‘l Nyy‘ : ’"yd Nkw yrqw bytk l’ĄgŁ yJĂ ’"sb ,yrq ’lw bytk
w"Td hrsmb ,’ry‘z +n T"kr Nmys +’ tw’ +d qlx hrsm yp l‘ lb’ ,z"kr Nmys +’ tw’ +d qlx hrsm yp l‘
,’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wytĎŁlGĘrĘmČ ’"sb ,yrq wytĎŁlGĘrĘmČ ,bytk otŁlGĘrĘmČ v.14 .ytbr +l ynĂ ylĂ y’xndml
.’"d Nkw yrqw bytk MrĆTĆBĘ ’"sb ,yrq MrĆTĆBĘ ,bytk MorTĘ BĂ v.14 .w"Tdw h"dx Nkw ’lm wytĎolGĘrĘmČ ’"sbw
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ly‘lm ybhţ y’xndml ,yrq ’ybĂ hĎ = +’ rsx wyl‘ rsmnw y’br‘ml Nk v.15

,w"Tdb Pqm ’krm =hWĎ ‘ĲĎ rS¿Ć’Ğ Nk v.16 .r"tw s"t Nkw ’bŁ êĎwČ ’"s v.15 .’"d Nkw =yzĂxĹ’ĆwĘ ’"s v.15
,g"d ,b"d Nkw Pqm ’lbw ’krm hWĎ ‘¿Ď hnygn ’lbw Pqm =rSĆ ’Ğ ’"sbw ,’krmb Nwhywrt hWĎ ‘¿Ď rS¿Ć’Ğ ’"s
h"dx ,’"d Nkw yrqw bytk ylČ ’Ą rm’ ’"sb ,bytk ’lw yrq ylČ ’Ą rm’ v.17 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx
.w"Tdw ’"d Nkw ’lm l’ĄoGhČ ’"s v.1 .d .w"Tdw h"dx Nkw Pqmb =yJĲĂ ’"s v.18 .s"tw ‘"t ,yrt ,’"yd

.d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw rsĎIĎwČ ’"s v.1
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hŇ bĎŇ è¡Ď hČ ymĂŔ ‘ĽnĲĎ hŇ răĎř kĘŇ mĲĎ ëŇ lĆ mĳĆ ylĂ ’ĹlĲĆ Cnyx¡Ă ’Ď lĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ dĆŔ vĎ hČ ÉtqČ lĘ xĆ
dŇ gĆŇ n¿Ćř hŇ nĄqĘ ţ rmęŁ ’Ň lĄ ìăŇ nĘ zĘ’Ď hŇ lÌĆ gĘŇ’Ć yêĂ rĘmČÁ ’Ď ynĂÄ’Ğ wĲČ : bŇ ’ĲĎ om hŇ d¿ĄŇ vĘ mĂ 4

hŇ dĎŇ yGăĂhČ l’ČÁ gĘŇ yĂř âlÄ=M’Ă wĘ l’ĎŔ GĘ É l’Č gĘŇêĂ =M’Ă ůyUĂ ‘Č ynăĄř qĘ zĂ dŇ gĆŇ năĆwĘ ÈMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ
yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ lo’Ŕ gĘŇlĂ ÉìtĘŇ lĲĎ Cz Ny’ąĄ yJăĂ É‘d’ř w yQĂę
tŇ Cră tŇ ’Ą mĄř Cţ ymĳĂ ‘ĽnĲĎ dŇ IăČmĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ ì¿Ň tĘŇ onĲ qĘ =MoyĲřBĘ z‘ČBŔŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l’ĲĎ gĘŇ’Ć 5

: otĲŇ lĎ xĞ nĲČ=l‘Č tŇ U¡Ą hČ =MSĲĄ Myq¿ĂhĎ lĘ ytyřnŔ q ÉtUĄ hČ =tŇ SĆ ’ĲĄ hŇ IąĎbĂŇ ’Ğ oUĲ hČ
ytĳĂŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć tŇ yx¡Ă SĘ ’Č =NjĆ ylĂŔ =lw’ř gl É lkČŇ C’ âlą l’Ąę GŁ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 6

MynĂÄpĎŇ lĘ žt’Ň zŁ wĘ : l’ĲŁ gĘŇlĂ lk¡ČŇ C’=âlĲ śyJ¿Ă ytĂŔ QĎ ’ĚGĘ =tŇ ’Ć ÉhêĎ’Č ìąŇ lĘ =l’Č GĘ 7

Sy’ËĂ PŇ ¿ČlSĎ rbĎŔ DĎ=lJĎ MIăĄqČ lĘ ÉhrĎCmêĘ hČ =l‘Č wĘ hŇ QąĎ ’Ěř GĘ hČ =l‘Č l’ĄÁ rĎWĘ yĂBĘ
z‘Čb¡ŇŁ lĘ l’ËĄ GŁ hČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ d¡ĎŇ C‘êĘ hČ tŇ ’Ň z¿Ł wĘ Ch‘ĳĄrĄlĘ NtăČŇ nĎ wĘ ol¡ ‘ĞnĲČ 8

MydąĂŇ ‘Ą M‘Ďę hĎ =lkĎŇ wĘ MynĂÁqĄ EĘlČ z‘ČBÄŁ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : olĲ ‘ĞnĲČ PŇ Łl¡ SĘ IĂwČ ëŇ ĳĎl=hŇ nĄqĘ 9

rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ ëŇ lĆ mĆŔ ylĂ ’ĹlĲĆ rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ynĂÄqĎ yJąĂ MoIŔhČ ÉMêĆ’Č
NolÁxĘ mČ tŇ SĆ ’ĄÄ žhIĎbĂŇ ’ĞUŁ hČ tŇ Cră=tŇ ’Ć MgăČŇ wĘ : ymĲĂ ‘ĽnĲĎ dŇ I¡ČmĂ Nolĳ xĘ mČ C Noy¡lĘ kĂŇ lĘ 10

tŇ rÌĄJĎ yĂ=âlĲ wĘ otŔ lĎ xĞ năČ=l‘Č ÉtUĄ hČ =MSĲĄ MyqąĂhĎ lĘ hŇ èĎę ’Ă lĘ ylăĂ ytĂŇ ynÌĂqĎ
CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : MoIĲhČ Mê¡Ć’Č Myd¿ĂŇ ‘Ą omĳ oqmĘ r‘ČèăČ mĂ C wyx¡Ď ’Ć M‘¿ĂmĄ tŇ UËĄ hČ =MSĲĄ 11

hŇ èĎÁ ’Ă hĲĎ =tŇ ’ĲĆř hoĎÄhyĘ žNêĄ yĂ MydĳĂŇ ‘Ą Myn¡ĂqĄ EĘhČ wĘ r‘ČèËČ BČ =rSĆ ’Ğ M‘ÌĎhĎ =lJĎ
tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉMhĆ yêĄř SĘ CnąBĎ rSĆÄ ’Ğ Éh’Ď lĄ kĘŇ C ű lxąĄ rĎJĘ ìŇ tĆę yBĄ =l’Ć hŇ ’ăĎ BĎ hČ
yhąĂ ywĂ : MxĆ lĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ MS¡Ą =’rĎqĘ C hŇ tĎŇ rĎŔ pĘŇ ’Ć BĘ lyĂxăČ=hŇ WĄ ‘ĞwĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 12

rSĆÄ ’Ğ ‘rČEĆęhČ =NmĂ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ rm¡Ď tĎŇ hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆjĆŔ tŇ ybăĄŇ JĘ ÉìtĘŇ ybĲĄŇ
olă =yhĂ êĘ wČ ÉtCr=tŇ ’Ć z‘ČBąŁ xuČÄ IĂwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¡Ď‘ĞeĲČhĲČ =NmĂ ìŔ lĘ ÉhoĎhyĘ NêąĄ yĂ 13

hŇ nĎrĘmąČ’Ň êŁ wČ : NBĲĄ dŇ lĆ ê¿Ą wČ Noy¡rĎhĄ HlËĎ ho¿ĎhyĘ NêĄÄ IĂwČ hĎ ylĳĆ’Ą ’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ èĎŔ ’Ă lĘ 14

l’¡Ą GŁ ëŇ ËĎl tŇ yB¿Ă SĘ hĂ âlă rSĆ ’Ğ ţ hoĎŔhyĘ ëŇ CrăBĎ ymĂŔ ‘ĽnĲĎ=l’ĲĆ ÉMySĂ eĎhČ
lJ¡Ą lĘ kČŇ lĘ C SpĆŇ nĆŔ bŇ ySăĂ mĄ lĘ ÉëlĎ hŇ yĎhąĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ om¡ SĘ ’r¿ĄuĎ yĂwĘ MoIĳhČ 15

KtbyV=t’

Nkw xnwm dgnă ’"s v.4 .d"ydw b"yd Nkw Éhrkm ’"s ,w"Tdw h"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.3
Pqmb =ynqz ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.4 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,g"d ,b"d
‘dČ’ĄwĘ v.4 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk l’ČgĘêĂ ’"sb ,l’Č gĘêĂ rybs v.4 .b"d Nkw hnygn ’lbw
.Pqm ’lbw MwyËb ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.5 .yrq h‘ĎdĘ’ĄwĘ ,bytk
=l’Ď gĘlĂ ,bytk lo’gĘlĂ y’br‘ml v.6 .yrq tĎynĂqĎ ,bytk ytĂ ynĂqĎ v.5 .+y qwsp Nmql Nyy‘ : t’Ą=MGČ l"n v.5

.’l¿ ykË ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .yrqw bytk lo’gĘlĂ y’xndml ,yrq
.’"d Nkw NhĆyêĄSĘ ’"s v.11 .’y‘g ’lb =t’Ć N"b ,’"b Nk v.11 .’"d Nkw ’lm hQĎ C’GĘhČ ’"s v.7
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hŇ bĎŇ oTă É’yhĂ =rSĆ ’Ğ CêdČŔ lĎ yĘ ÉëtĆŇ bĎÄ hĄř ’Ğ=rSĆ ’Ğ ëŇ tąĄŇ QĎ kČŇ yJăĂ ëŇ tĳĄŇ bĎŇ yWĲĄ =tŇ ’Ć
16 HqĎŔ yxĄ bĘŇ ChtăĄŇ SĂ êĘ wČ ÉdlĆ IĆÄhČ =tŇ ’Ć ymąĂ ‘ĽnĲĎ xuČÄ êĂ wČ : MynĲĂ BĎ hŇ ‘¡ĎbĘŇ èĂ mĂ ëŇ lĎŔ
17 =dŇ QČ yĚ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMSĄ tŇ on¿kĄŇ èĘ hČ olÄ žhnĎ’Ň rĆqĘ êĂ wČ : tŇ nĆmĲĆ ’Ł lĘ ol¡ =yhĂ êĘ wČ

: dŇ wĲĂdĎŇ yb¿ĂŇ ’Ğ yS¡Č yĂ=ybĂŇ ’Ğ ’Ch¿ dŇ bĄŔ o‘ ÉomSĘ hŇ nĲĎ’Ň rąĆqĘ êĂ wČ ymĳĂ ‘ĽnĲĎlĘ NB¡Ą

18, 19 dŇ ylăĂ oh ÉNorYĘ xĆ wĘ : NorĲYĘ xĆ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh ZrĆj¡Ć ZrĆjĎŔ tŇ odăŇ lĘ oêĲř ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ
20 NoSŔ xĘ nČ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉbdĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č wĘ : bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh Mr¡ĎwĘ MrĎŔ =tŇ ’Ć
21 dŇ yl¿Ă oh z‘Čb¡ŇŁ C z‘ČBŔŁ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉNomlĘ WČ wĘ : hŇ mĲĎř lĘ WČ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh NoS¡ xĘ nČ wĘ
22 : dŇ wĲĂDĎ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh yS¡Č yĂwĘ ySĎŔ yĂ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉdbĄŇ ‘Ł wĘř : dŇ bĲĄŇ o‘=tŇ ’Ć

G

.]’"k +b twr[ tyb’wmh twr rm’tw wyYxw .z‘wb Nmysw hVmxw MynwmV twr rpsd yqwsp Mwks
Nwhlwkw .llk ’rds hyb tylw .]’"y +d twr[ h’bh hV’h=t’ +h Nty Nmysw hdx wytwqspw

.rpsw rps lk Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .x"mb w"’wb Nylyhtm hyqwsp

The number of the verses of the book of Ruth is 85, and the sign is, z‘wb.
And its middle point is, And Ruth the Moabitess said [Rut 2:21]. And there is 1
peseqah, and the sign is, The Lord make the woman that is come [Rut 4:11]. And
there is not in it a complete seder. And all the verses begin with w except 8. And
there should be left a space of three lines between each book.

tdŁ lĘ oê y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrY ëtĄbĎ hĄ’Ğ ’"s v.15

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,b"d Nkw ’lm dbĄ o‘wĘ ’"s v.22 .r"tw ‘"t Nkw NomlĘ WČ ’"s v.20 .’rtb +w rsx
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hky’
ytĂŇ BăĎ rČ hŇ nĳĎmĎ lĘ ’Č JĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ M‘ĎŔ ytĂŇ BăĎ rČ Éry‘Ă hĎ dŇ dĎę bĎŇ hŇ băĎŇ SĘ yĲĎ ű hŇ kăĎŇ y’Ą ’

hŇ lĎ yĘQČęBČ hŇ JĆÁ bĘŇ tĂŇ okÄ BĎ : smĲČ lĎ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ tŇ onŔ ydĂŇ UĘ BČ ÉytĂŇ rĎÄ WĎ MyĂęoGbČŇ 2

ÉhĎ y‘ĆÄ rĄ=lJĎ hĎ ybĳĆŇ hĞ’ĲŁ =lJĎ mĂ Mx¡Ą nČmĘ Hl¿Ď =Ny’ĲĄ HyĎŔxĹlĲĆ =l‘Č ÉHtĎŇ ‘ĎmĘ dĂŇ wĘ
ÉynĂ ‘ÄŁ mĄ hŇ dąĎŇ ChyĘ hŇ tĎÄ lĘ GĲĎ : MybĲĂŇ yĘ’ĲŁ lĘ Hl¡Ď Cyh¿Ď HbĎŔ CdŇ gĘŇBăĎ 3

hĎ yp¿ĆŇ dĘŇ rĲŁ =lJĎ xČ onĳmĎ hŇ ’¡Ď YĘ mĲĎ âl¿ MyĂŔoGbČŇ hŇ băĎŇ SĘ yĲĎ ’yhĂ ť hŇ dĎŔ bŇŁ ‘Ğ bŇ răŁ mĄ C
y’ăĄBĎ ÉylĂ BĘ mĂ tŇ olębĄŇ ’Ğ NoIÁYĂ ykĄÄ rĘDČ : MyrĲĂYĎ UĘ hČ NyB¿Ą hĎ Cg¡Ň yvĂ hĂ 4

’yh¿Ă wĘ tŇ og¡Ň Ce hĎ yt¿ĆŇ ŁlCtĲŇ BĘ MyxĳĂ nĎ’ĹnĲĆ hĎ yn¡ĆhĞJĲŁ NymĂŔ mĄ oSĲ ÉhĎ yrĆÄ ‘ĎSĘ =lJĎ dŇ ‘ĄŔ om
ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ ClŔ SĎ hĎ ybăĆŇ yĘ’ĲŁ ÉS’Ň rŁ lĘ hĎ yrąĆYĎ CyÄhĎ : HlĲĎ =rmČ 5

: rYĲĎ =ynĄpĘŇ lĂ yb¡ĂŇ SĘ Ck¿Ň lĘ hĲĎ hĎ ylËĆlĎ o‘Ĳ hĎ y‘ĳĆSĎ jĘ bŇ răŁ =l‘Č Hg¡ĎŇ oh
C’ă YĘ mĲĎ =âlĲ ÉMylĂ IĎ’Čř JĘ hĎ yrĆę WĎ CyăhĎ HrĳĎdĎŇ hĞ =lJĎ NoI¡YĂ =tŇ BČ =NřmĂ ’Y¿Ą IĄwČ 6

ymąĄyĘ MĂlČęSĎ CrĲyĘ hŇ răĎkĘŇ zĲĎ : PŇ dĲĄŇ or yn¿ĄpĘŇ lĂ xČ k¡ŇŁ =âlbĘŇ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ hŇ ‘ĆŔ rĘmĂ 7

HUăĎ ‘Č lpÌŇŁ nĘ BĂ MdĆŇ qĳĆ ymĄ ymăĂ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ hĎ ydĆŔ mĚ xĞmĲČ lJŁ ť hĎ ydĆŔ CrmĘ C ÉHyĎnĘ ‘Ď
: hĎ êĲĆBČ SĘ mĂ l‘¿Č Cq¡ xĞWĲĎ MyrĂŔ YĎ hĎ C’ă rĎ HlĎŔ ÉrzĄo‘ Ny’ąĄwĘ rYĎę =dŇ yČBĘ

hĎ ydąĆŇ BĘ kČŇ mĘ =lJĲĎ hŇ tĎŇ yĳĎhĎ hŇ dăĎŇ ynĂ lĘ NJ¡Ą =l‘Č MĂlČŔ SĎ CrăyĘ Éh’Ď TĘ xĲĎ ’TĘ xąĄ 8

: roxĲ ’Ď bŇ SĎ ê¿Ď wČ hŇ x¡Ď nĘ ’Ć nĲĆ ’yh¿Ă =MGČ HtĎŔ wĎrĘ‘Ć C’ă rĎ=yJĲĂ ÉhĎ ClÄ yEĂhĂ
Mx¡Ą nČmĘ Ny’¿Ą My’ĂŔ lĎ jĘ dŇ rĆêăĄwČ HtĎŔ yrĂxĞ’ĲČ ÉhrĎkĘŇ zĲĎ âlą hĎ ylĆę CSBĘ HtăĎŇ ’Ď mĘ TĚ 9

WrČjăĎ ÉodŇ yĎ : bŇ yĲĄo’ lyD¡ĂgĘŇhĂ yJ¿Ă yyĂŔnĘ ‘Ď=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĄ rĘ HlĳĎ 10

hŇ tĎŇ yCĂŔYĂ rSăĆ ’Ğ HSĎŔ DĎqĘ mĂ C’BăĎ ÉMyĂogŇ hŇ tąĎŇ ’ĞrĲĎ=yJĂ hĎ yDĳĆmČ xĞmĲČ =lJĎ l‘¡Č rYĎŔ
MxĆ lĆŔ MySăĂ uĘ bČŇ mĘ ÉMyxĂ nĎ’ĹnĲĆ HUąĎ ‘Č=lJĎ : ëŇ lĲĎ lh¡Ď uĎ bČŇ C’b¿ŇŁ yĎ=âlĲ 11

yJ¿Ă hŇ TĎ yBĂŔ hČ wĲĘ ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĄ rĘ SpĆŇ nĳĎ bŇ ySăĂ hĎ lĘ lkĆŇ ’¡Ł BĘ Mhydř wmxm CnÌtĘŇ nĲĎ
C’ę rĘC CTyBăĂ hČ ůërĆdĆŇ yrĄbĘŇ ‘ăŁ =lJĎ ÈMkĆŇ ylĄ ’Ğ ’olăř : hŇ lĲĎ lĄ oz ytĂŇ yy¡ĂhĎ 12

Moy¡BĘ hoĎŔhyĘ hŇ găĎŇ oh ÉrSĆ ’Ğ ylĳĂ ll¡Č o‘ rS¿Ć ’Ğ ybĂŔ ’Ł kĘŇ mČ JĘ Ébo’kĘŇ mČ SyąĄ=M’Ă
WrČÄ jĎ hŇ eĎDĳĆrĘIĂwČ yt¡ČŇ mŁ YĘ ‘ČBĘ S’¿Ą =xlČ SĲĎ MorËUĎ mĂ : ojĲ ’Č Nor¿xĞ 13

tVr
l"Y v.6 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =tBČ =NmĂ ’"sb ,yrq =tBČ mĂ v.6 .’

.’ry‘z +l v.12 .MhËĆyDĄmČxĞmĲČ yrq v.11 .r"tw ‘"t Nk MylĂ y’ĄJĘ
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1:14—2:5 hky’ 1269

: hŇ wĲĎDĎ MoI¡hČ =lJĎ hŇ mĎŔ mĄ SĲŁ ÉynĂ nČÄtĎŇ nĘ roxŔ ’Ď ynĂ băČŇ ySĂ hĹ ÉylČ gĘŇrČlĘ tŇ SĆ rąĆ
14 lySăĂ kĘŇ hĂ yr¡Ă’Ň CĎYČ =l‘Č Cl¿ ‘Ď CgËŇrĘê¿ĎWĘ yĂ odę yĎBĘ y‘ČÁ SĎ jĘ l‘ÄŁ ždqČ WĘ nĂ
15 ű yrąČyBĂ ’Č =lkĎŇ hŇ QĎÄsĂ : MCqĲ lk¿ČŇ C’=âlĲ yd¡ĄŇ yBĂ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ ynĂ năČtĎŇ nĘ yxĳĂ JŁ

ynĎŔ dŇŁ ’Ğ ëŇ răČDĎ tŇ GČ ť yrĳĎCxBĲČ rBăŁ SĘ lĂ dŇ ‘¡Ąom ylËČ ‘Ď ’r¿ĎqĎ yBĂŔ rĘqĂ BĘ ÉynĎdŇŁ ’Ğ
16 ÉynĂ y‘Ą ű ynąĂy‘Ą hŇ IĎękĂŇ obŇ ynăĂ’Ğ ű hŇ QĆ ’ăĄ =l‘Č : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=tŇ BČ tŇ l¡Č CtŇ bĘŇ lĂ

MymĂŔ mĄ oSĲ ÉynČbĎŇ CyąhĎ ySĳĂ pĘŇ nČ bŇ ySăĂ mĄ Mx¡Ą nČmĘ yeĂ UËĆ mĂ qx¿Č rĎ=yJĲĂ MyĂUČŔ hŇ dĎŇ rĘyăŁ
17 hŇ CÌĎYĂ HlĎŔ ÉMxĄ nČmĘ Ny’ąĄ hĎ ydĆę yĎBĘ NoIÁYĂ hŇ WĎÄ rĘjĲĄ : bŇ yĲĄo’ rb¡ČŇ gĎŇ yJ¿Ă

: MhĲĆ ynĄyBĲĄ hŇ D¡ĎnĂ lĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ wyrĳĎYĎ wybăĎŇ ybĂŇ sĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ hoËĎhyĘ
18 ÉC’rĘC MyUĂę ‘Čř =lkĎŇ ’năĎ=C‘mĘ SĂ ytĂŇ yrĳĂmĎ ChypăĂŇ yJăĂ ho¡ĎhyĘ ’ChË qyD¿ĂYČ
19 ÉybČŇ hĞ’ĲČ mĘ lĲČ ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ : ybĂŇ èĲĆ bČŇ Ck¿Ň lĘ hĲĎ yr¡ČCxbČŇ C yt¿ČŇ ŁlCtŇ BĘ ybĂŔ ’Ł kĘŇ mČ

CbŇ yS¡Ă yĎwĘ omlĎŔ É lkĆŇ ’ÄŁ CS¿ qĘ bĂŇ =yJĲĂ C‘wĳĎGĎ ry‘ăĂBĎ yn¡ČqĄ zĘC yn¿ČhĞJĲŁ ynĂ CUŔ rĂ hŇ UĎ hăĄ
20 ëŇ jąČ hĘ nĆ CrmĎŔ rĘmČ xĽ y‘ăČmĄ ÉylĂ =rYČ =yJĲĂ hoąĎhyĘ hŇ ’ĄÄ rĘ : MSĲĎ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć

: tŇ wĆUĲĎ JČ tŇ yĂB¿Č BČ bŇ rĆx¡Ć=hŇ lĎ JĘ SĂ ZCx¿ mĂ ytĂŇ yrĳĂmĎ or¡mĎ yJ¿Ă yBĂŔ rĘqĂ BĘ ÉyBĂ lĂ
21 C‘ąmĘ SĲĎ ybČÁ yĘ’ÄŁ =lJĎ ylĂŔ ÉMxĄ nČmĘ Ny’ąĄ ynĂ ’Ďę hŇ xăĎ nĎ’ĹnĲĆ yJÌĂ C‘ÂmĘ SĲĎ

: ynĂ omĲ kĎŇ Cy¿hĘ yĲĂwĘ tĎŇ ’Ň r¡ĎqĎ =MoyĲ tĎŇ ’Ň b¿ĄŇ hĄ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă CWWĎŔ ÉytĂŇ ‘ĎrĲĎ
22 êĎlĘ lËČ o‘ rS¿Ć ’ĞJĲČ omlĎŔ llăĄ o‘wĘ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ MtąĎŇ ‘ĎrĲĎ=lkĎŇ ’bÄŁ êĎ

: yCĲĎdČŇ yB¿Ă lĂ wĘ yt¡ČŇ xŁ nĘ ’Č tŇ oB¿ rČ=yJĲĂ y‘ĳĎSĎ jĘ =lJĎ l‘ăČ yl¡Ă

b ZrĆ’ĆŔ ÉMyĂmČÄ èĎ mĂ ëŇ yląĂ SĘ hĂ NoIŔYĂ =tŇ BČ =tŇ ’Ć ÉynĎdŇŁ ’Ğ ű oją ’Č BĘ bŇ y‘ĂÄ yĎ žhkĎŇ y’Ą
: ojĲ ’Č Moy¿BĘ wyl¡Ď gĘŇrČ=MdŇŁ hĞ rk¿ČŇ zĎ=âlĲ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ

2 yr¿ĄYĘ bĘŇ mĂ otËŇ rĎbĘŇ ‘ĆBĘ srÌČhĎ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ o’ă nĘ =lJĎ tŇ ’Ą ť lmČę xĎ âlăř ynĎÁdŇŁ ’Ğ ‘QČÄBĂ
3 ‘dăČŇ GĎ : hĎ yrĲĆWĎ wĘ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ mČ lQ¿Ą xĂ ZrĆ’ĳĎlĎ ‘Č yGăĂhĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ bČŇ

bŇ yĳĄo’ ynăĄjĘ mĂ on¡ ymĂ yĘ roxË ’Ď bŇ yS¿Ă hĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ NrĆqăĆ lJŁ ť PŇ ’Čę =yrĂxĽBĲĎ
4 oêÁ SĘ qČ ëŇ rČÄ DĎ : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ hŇ bĎŔ hĎ lĲĆ S’ăĄ JĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČBĘ r‘ąČbĘŇ IĂwČ

NoIŔYĂ =tŇ BČ É lhĆ ’ÄŁ BĘ NyĂ‘ĳĎ=yDĄmČ xĞmĲČ lJ¡Ł gŇrŔŁ hĞ IČwĲČ rYĎŔ JĘ ÉonymĂ yĘ bŇ ~ąĎ nĂ bŇ yĄęo’JĘ
5 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ‘QăČ BĂ ÉbyĄo’JĘ ű ynąĎdŇŁ ’Ğ hŇ yĎÄhĎ : otĲŇ mĎ xĞ S’¡Ą JĎ ëŇ p¿ČŇ SĎ

hŇ I¡ĎnĂ ’ĞêĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ bČŇ BĘ ÉbrĆIĆÄwČ wyrĳĎYĎ bĘŇ mĂ tŇ x¡Ą SĂ hĎ ytĆŔ onmĘ rĘ’Č =lJĎ É‘QČ BĂ
hyn’w
bytk âlwĘ ’"sb ,yrq âlwĘ v.2 .b .’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyUĂ ‘ČhĎ ’"sb ,yrq MyUĂ ‘ČhĎ v.18

.’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw
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1270 hky’ 2:6—20

ÉNoIYĂ BĘ ű hoąĎhyĘ xJČÄ SĂ odĳŇ ‘ĞomĲ tŇ x¡Ą SĂ oJŔ WĚ ÉNGČJČ smąŁ xĘ IČwČ : hŇ IĲĎnĂ ’Ğ wĲČ 6

ű ynąĎdŇŁ ’Ğ xnČÄ zĎ : NhĲĄ kŇŁ wĘ ëŇ lĆ m¿Ć oj¡ ’Č =M‘Č zĲČBĘ Z’¿Č nĘ IĂwČ tŇ BĎŔ SČ wĘ dŇ ‘ăĄom 7

loqË hĎ ytĳĆŇ onmĘ rĘ’Č tŇ m¡Ł ox bŇ yĄŔo’=dŇ yČBĘ ÉryGĂ sĘ hĂ oSŔ DĎqĘ mĂ r’ăĄ nĂ ÉoxBĘ zĘmĂ
ÉtyxĂ SĘ hČ lĘ ű hoąĎhyĘ bŇ SČÄ xĎ : dŇ ‘ĲĄom Moy¿JĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ Cn¿tĘŇ nĲĎ 8

hŇ m¡Ď oxwĘ lx¿Ą =lbĆŇ ’Ğ IĲČwČ ‘ČQĳĄBČ mĂ od¡Ň yĎ bŇ yS¿Ă hĄ =âlĲ wqĎŔ hŇ TĎ năĎ NoIŔYĂ =tŇ BČ tŇ măČ ox
rB¡Č SĂ wĘ dŇ B¿Č ’Ă hĎ yrĆŔ ‘ĎSĘ ÉZrĆ’ĎÄ bĎŇ C‘ąbĘŇ TĲĎř : CllĲĎ mĘ ’Ě wD¿ĎxĘ yČ 9

C’¿ YĘ mĲĎ =âl hĎ y’Ćě ybĂŇ nĘ =MGČ hŇ rĎŔ oê Ny’ăĄ ÉMyĂoGbČŇ hĎ yrąĆWĎ wĘ HJĎÄ lĘ mČ hĎ yxĳĆyrĂBĘ
ÉrpĎŇ ‘Ď Clą ‘ĹhĲĆ NoIŔYĂ =tŇ bČŇ ynăĄqĘ zĂ ÉCmDĘyĂ ZrĆ’ąĎlĎ CbÄ SĘ yĲĄ : hoĲĎhyĘmĲĄ Noz¡xĎ 10

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ Łl¡ CtŇ BĘ NSĎŔ ’Ň rŁ ÉZrĆ’ĎÄ lĎ CdŇ yrąĂoh MyuĳĂWČ Cr¡gĘŇxĲĎ MSĎŔ ’Ň rŁ =l‘Č
ydĂŔ bĄŇ JĘ ÉZrĆ’ĎÄ lĎ ëŇ jąČ SĘ nĂ y‘ČŔ mĄ CrămĘ rĘmČ xĽ ÉynČ y‘Ą tŇ o‘ąmĎ DĘbČŇ ClÄJĎ 11

: hŇ yĲĎrĘqĂ tŇ ob¡Ň xŁ rĘBĂ qnĄŔ oywĘ É llĄ o‘ PŇ TąĄ ‘ĎBĲĄ yUĳĂ ‘Č=tŇ BČ rbĆŇ S¡Ć =l‘Č
tŇ obăŇ xŁ rĘBĂ É llĎ xĎ JĲĆ MpąĎŇ FĘ ‘ČtĘŇ hĲĂ BĘ NyĂyĳĎwĎ NgăĎŇDĎ hŇ I¡Ą’Č CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ ÉMtĎŇ UŁ ’Ă lĘ 12

ëŇ dĄÂy‘Ă ’Ğ=hŇ mĲĎ : MtĲĎŇ UŁ ’Ă qyx¡Ą =l’Ć MSĎŔ pĘŇ nČ ëŇ jăĄ êČSĘ hĂ BĘ ry‘ĂŔ 13

tŇ l¡Č CtŇ BĘ ëŇ mĄŔ xĞ nĲČ’Ğ wĲČ ÉëQĎ =hŇ wĆSĘ ’Č hŇ mąĎ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉtBČ hČ ëŇ QĎę =hŇ UĆ dČŇ ’Ğ hŇ măĎ
ëŇ yĂ’Čę ybĂŇ nĘ : ëŇ lĲĎ =’jĎ rĘyĂ ym¿Ă ëŇ r¡ĄbĘŇ SĂ MIËĎJČ lod¿Ň gĎŇ=yJĲĂ NoIĳYĂ =tŇ BČ 14

ëŇ lĎŔ CzxĹIăĆwČ ëŇ tĄŇ ybĂŇ SĘ bŇ ySăĂ hĎ lĘ ëŇ n¡Ą wŁ ‘Ğ=l‘Č CQ¿ gĂŇ=âlĲ wĘ lpĄŔ tĎŇ wĘ ’wĘSăĎ ÉëlĎ CzxąĎ
yrĄbĘŇ ‘ăŁ =lJĎ ÉMyĂjČÄ JČ ëŇ yĂląČ ‘Ď CqÄ pĘŇ sĲĎ : MyxĲĂ CDmČ C ’wĘS¡Ď tŇ o’¿ WĘ mČ 15

ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ SĆ ry‘Ăę hĎ tŇ ’Ň zăŁ hĞ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ B¡Č =l‘Č MSĎŔ ’Ň rŁ C‘năĂ IĎwČ ÉCqrĘSĲĎ ëŇ rĆdĆŔ
=lJĎ ÉMhĆ yjĂ ëŇ yĂląČ ‘Ď CYÄ jĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ lĘ WoW¡ mĎ ypĂŇ ŁyŔ tŇ lČ ylăĂ JĘ 16

Chn¡ĚyCĂuĂ SĆ MoIËhČ hŇ z¿Ć ëŇ ’ăČ Cn‘Ę QĳĎBĂ Cr¡mĘ ’ĲĎ NSĄŔ =CqrĘxČ IĲČwČ ÉCqrĘSĲĎ ëŇ yĂbČŔ yĘo’ă
rSăĆ ’Ğ ÉotŇ rĎmĘ ’Ć ‘~ąČ BĂ MmĎę zĎ rSăĆ ’Ğ hoĎÁhyĘ hŇ WĎÄ ‘Ď : Cny’ĲĂ rĎ Cn’Ň Y¿Ď mĎ 17

NrĆq¿Ć Myr¡ĂhĄ bŇ yĄŔo’ ÉëyĂlČÄ‘Ď xUąČ WČ yĘwČ lmĳĎ xĎ âlă wĘ sr¡ČhĎ MdĆŇ qĆŔ =ymĄ ymĲĂ hŇ CăĎYĂ
lxČ eąČkČŇ ydĂŇ yrĂÄ oh NoIYĂ ţ=tŇ BČ tŇ măČ ox ynĳĎdŇŁ ’Ğ=l’Ć MB¡Ď lĂ q‘¿ČYĎ : ëŇ yĂrĲĎYĎ 18

: ëŇ nĲĄ y‘Ą=tŇ BČ MD¡Ł êĂ =l’Č ëŇ lĎŔ ÉtgČŇ CpŇ ynąĂêĘ êĂ =l’ĲČ hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy Éh‘ĎmĘ DĂ
xkČŇ n¡Ł ëŇ BĄŔ lĂ ÉMyĂUČÄ kČŇ ykąĂŇ pĘŇ SĂ tŇ orŔ mĚ SĘ ’Č ÉS’Ň rŁ lĘ lylębř yeĂ răŁ ű ymĂ Cqă 19

bŇ ‘¡ĎrĎBĘ Myp¿ĂŇ CT‘ĞhĲĎ ëŇ yĂlČŔ lĎ o‘Ĳ ÉSpĆŇ nĆÄ=l‘Č ëŇ yĂjČę JČ wylăĎ ’Ą y’ÌĂ WĘ ynĳĎdŇŁ ’Ğ ynăĄjĘ
êĎlĘ lăČ o‘ ym¡Ă lĘ hŇ TĎ yBĂŔ hČ wĲĘ ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĄ rĘ : tŇ oYĲ Cx=lJĎ S’Ň r¿Ł BĘ 20

SD¿ČqĘ mĂ BĘ gŇrËĄhĎ yĲĄ=M’Ă MyxĂŔ jĚ TĂ ylăĄ lĘ ‘ĲŁ ÉMyĎrĘjĂ MySąĂ nĎ hŇ nĎlĘ kČÄ ’Ň êŁ =M’Ă hŇ JĳŁ
ynd’

.yrq hlĎ yĘQČ bČ ,bytk lyQĄbČ v.19 .’ry‘z +V v.9www.bibleist.ru
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21 yt¿ČŇ ŁlCtŇ BĘ NqĄŔ zĎwĘ r‘ČnăČ ÉtoYCx ZrĆ’ąĎlĎ CbÄ kĘŇ SĲĎ : ’ybĲĂŇ nĎ wĘ Nh¿Ą JŁ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ
: êĎlĘ mĲĎ xĎ âl¿ êĎxĘ b¡ČŇ TĎ ìŇ jĆŔ ’Č MoyăBĘ ÉêĎ gĘŇrČÄ hĎ bŇ rĆxĳĎbĆŇ Clă pĘŇ nĲĎ yr¡ČCxbČŇ C

22 ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č Moy¿BĘ hŇ yËĎhĎ âl¿ wĘ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉyrČCgŇmĘ dŇ ‘ąĄom MoyÄkĘŇ ž’rĎqĘ êĂ
: MQĲĎ kĂŇ yb¿ĂŇ yĘ’ĲŁ ytĂŇ yB¡Ă rĂwĘ yêĂ xĘ j¿Č TĂ =rSĆ ’Ğ dŇ yrĳĂWĎ wĘ TylăĂ jĎ

g, 2 ëŇ SĆ x¿Ł ëŇ ¡ČlIŁ wČ gŇhËČ nĎ yt¿ĂŇ o’ : otĲŇ rĎbĘŇ ‘Ć TbĆŇ S¡Ą BĘ ynĂŔ ‘Ľ hŇ ’ăĎ rĎ ÉrbĆŇ GĆÄhČ ynąĂ’Ğ
3, 4 ÉyrĂWĎ bĘŇ hŇ QąĎ BĂ : MoIĲhČ =lJĎ od¡Ň yĎ ëŇ p¿ŇŁ hĞ yĲČ bŇ SËĚ yĎ yB¿Ă ëŇ ’ăČ : ro’Ĳ =âlwĘ
5, 6 MyJ¿Ă SČ xĞmĲČ BĘ : hŇ ’ĲĎ lĎ tĘŇ C S’Ň r¿Ł PŇ u¡ČIČwČ ylËČ ‘Ď hŇ n¿ĎBĎ : ytĲĎŇ omYĘ ‘Č rB¡Č SĂ yrĂŔ o‘wĘ

7 dŇ yB¿Ă kĘŇ hĂ ’Y¡Ą’Ą âl¿ wĘ ydËĂŇ ‘ĞBĲČ rdÌČŇ GĎ : MlĲĎ o‘ yt¿ĄŇ mĄ JĘ ynĂ b¡ČŇ ySĂ ohĲ
8, 9 tŇ yzĂŔgĎŇBĘ ÉykČŇ rĎDĘ rdąČŇ GĎ : ytĲĂŇ QĎ pĂŇ êĘ Mt¡ČŇ WĎ ‘Č CĄŔSČ ’Ğ wĲČ Éq‘Č zĘ’Ć yJąĂ MGăČ : yêĲĂ SĘ xĎ nĘ

10, 11 yk¿ČŇ rĎDĘ : MyrĲĂêĎsĘ mĂ BĘ hŇ yĄrĘ’Č ylĂŔ É’Ch bŇ r¿Ą’Ł bŇ DăŁ : hŇ CĲĎ‘Ă yt¡ČŇ bŇŁ ytĂŇ nĘ
12 : ZxĲĄ lČ ’r¡ĎFĎ UČ JČ ynĂ bĄŔ y~Ă IČwČ ÉoêSĘ qČ ëŇ rąČDĎ : MmĲĄ SŁ ynĂ m¿Č WĎ ynĂ x¡Ą èĘ pČŇ yĘwĲČ rrËĄos

13, 14 yUĂŔ ‘Č=lkĎŇ lĘ ÉqxŁ vĘ ytĂŇ yyąĂhĎ : otĲŇ jĎ SĘ ’Č yn¡ĄBĘ ytĎŔ oylĘ kĂŇ BĘ É’ybĂŇ hĄ
15 : hŇ nĲĎ‘ĞlĲČ ynĂ w¿ČrĘhĂ Myr¡ĂorUĘ bČŇ ynĂ ‘¿ČyBĂ WĘ hĂ : MoIĲhČ =lJĎ Mt¡ĎŇ nĎ ygĂŇ nĘ

16, 17 ytĂŇ yS¿Ă nĎ yS¡Ă pĘŇ nČ MolË èĎ mĂ xnÌČ zĘêĂ wČ : rpĆŇ ’ĲĄ BĎ ynĂ S¡Č yjĂ kĘŇ hĂ yeĎŔ SĂ ÉZYĎ xĎ BĲĆ srąĄgĘŇ IČwČ
18, 19 yy¿ĂnĘ ‘Ď=rkĎŇ zĘ : hoĲĎhyĘmĲĄ yê¡Ă lĘ xČ otŇ wĘ yxĂŔ YĘ nĂ dŇ băČŇ ’Ď ÉrmČ ’Ł wĲĎ : hŇ bĲĎŇ oT
20, 21 tŇ ’Ň zËŁ : ySĲĂ pĘŇ nČ yl¡Č ‘Ď xyV¿ tř w roJŔ zĘêĂ rokăŇ zĎ : S’Ň rĲŁ wĎ hŇ n¿Ď‘ĞlĲČ yd¡ĂŇ CrmĘ C

22 CnmĘ tĎŔ =âl yJăĂ ÉhoĎhyĘ ydąĄŇ sĘ xĲČ : lyxĲĂ o’ NJ¿Ą =l‘Č yB¡Ă lĂ =l’Ć bŇ yS¿Ă ’Ď
23, 24 yqąĂlĘ xĆ : ìŇ tĲĆŇ nĎ CmĲ ’Ĺ hŇ B¡Ď rČ MyrĂŔ qĎ BĘ lČ ÉMySĂ dĎŇ xĞ : wymĲĎ xĞrĲČ Cl¡ kĎŇ =âl yJ¿Ă

25 wwŔqř l ÉhoĎhyĘ bŇ oTą : olĲ lyx¿Ă o’ NJ¡Ą =l‘Č ySĂŔ pĘŇ nČ hŇ răĎmĘ ’ĲĎ ÉhoĎhyĘ
26, 27 rbĆŇ GĆŔ lČ bŇ oTă : hoĲĎhyĘ tŇ ‘¡ČCStĘŇ lĂ MmĎŔ CdŇ wĘ É lyxĂ yĎwĘ bŇ oTą : CeSĲĆ rĘdĘŇ êĂ SpĆŇ n¡ĆlĘ
28, 29 NêąĄ yĂ : wylĲĎ ‘Ď lT¡Č nĎ yJ¿Ă MDŔŁ yĂwĘ ÉddĎŇ BĎ bŇ SąĄ yĄ : wyrĲĎC‘nĘ BĂ l‘¡Ł ’v¿Ď yĂ=yJĲĂ

30 : hŇ jĲĎ rĘxĆ BĘ ‘B¿Č WĘ yĂ yxĂ l¡Ć ChJËĄ mČ lĘ NêÌĄ yĂ : hŇ wĲĎqĘ êĂ Sy¿Ą yl¡Č C’ ChyjĂŔ ÉrpĎŇ ‘ĎBĲĆ
31, 32 bŇ r¿Ł JĘ Mx¡Č rĂwĘ hŇ gĎŔ oh=M’Ă yJăĂ : ynĲĎdŇŁ ’Ğ Ml¡Ď o‘lĘ xnËČ zĘyĂ âl¿ yJăĂ
33, 34 tŇ xČ êăČ É’JĄ dČŇ lĘř : Sy’ĲĂ =ynĄBĘ hŇ G¡ĆIČwČ oBŔ QĂ mĂ ÉheĎ‘Ă âlą yJăĂ : wydĲĎŇ sĎř xĞ

35 : NoyĲlĘ ‘Ć yn¿ĄjĘ dŇ gĆŇ n¡Ć rbĆŇ GĎŔ =TjČ SĘ mĂ ÉtoFhČ lĘ : ZrĆ’ĲĎ yrĄys¿Ă ’Ğ lJ¡Ł wylĎŔ gĘŇrČ
36, 37 yhĂ êĆŔ wČ ÉrmČ ’Ď hŇ ząĆ ymăĂ : hŇ ’ĲĎ rĎ âl¿ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ obŔ yrĂBĘ ÉMdĎŇ ’Ď tŇ CąĄ‘ČlĘ

ynd’
wywĎqŁ l ,bytk owqŁ l v.25 .’"ydw g"d ,’"d Nkw yrqw bytk xČ oStĎwĘ ’"sb ,yrq xČ oStĎwĘ ,bytk xČSĂ tĎwĘ v.20 .g
.w"Tdw g"d Nkw yrq wydĎsĎxĞ ,bytk oDsĘ xČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.32 .’"d Nkw yrqw bytk wywĎqŁ l ’"sb ,yrq

.’ry‘z +d wyl‘ rsmn ’"sb .Myqwspb rpsh yYx v.34www.bibleist.ru
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ÉNnĄ o’tĘŇ IĂ=hŇ mČ : bŇ oFĲ hČ wĘ tŇ o‘¡rĎhĲĎ ’YĄŔ tĄŇ âlă ÉNoylĘ ‘Ć yjąĂ mĂ : hŇ CĲĎYĂ âl¿ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ 38, 39

hŇ rĎqŔŁ xĘ nČ wĲĘ ÉCnykĄÄ rĎdĘŇ hŇ WąĎ jĘ xĘ nČ : w’Ĳ Tř x=l‘Č rbĆŇ G¡Ć yxĎŔ MdăĎŇ ’Ď 40

: MyĂmĲĎ èĎ BČ l’¡Ą =l’Ć MyĂjĎŔ JČ =l’Ć ÉCnbĄÄ bĎŇ lĘ ’vąĎ nĂ : hoĲĎhyĘ=dŇ ‘Č hŇ bĎŇ CS¡ nĎ wĘ 41

ÉP’Č bĎŇ hŇ tĎŇ JąŁ sČ : êĎxĘ lĲĎ sĎ âl¿ hŇ ê¡Ď’Č CnyrĂŔ mĎ C ÉCn‘Ę SČÄ pĎŇ CnxĘ nąČ 42, 43

: hŇ QĲĎ pĂŇ êĘ rob¡Ň ‘ĞmĲĄ ëŇ lĎŔ ÉNnĎ‘ĎbĲĆŇ hŇ tĎŇ oJą sČ : êĎlĘ mĲĎ xĎ âl¿ êĎ gĘŇr¡ČhĎ CnpĄŔ DĘrĘêĂ wĲČ 44

Mh¡Ć yjĂ CnylËĄ‘Ď CY¿ jĎ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ Cnm¡Ą yWĂ êĘ so’Ë mĎ C yxÌĂ sĘ 45, 46

ÉMyĂmČÄ =ygĄŇlĘ jČ : rbĆŇ èĲĎ hČ wĘ tŇ ’Ň è¿Ą hČ Cnl¡Ď hŇ yĎh¿Ď tŇ xČ pËČŇ wĎ dŇ xČ jÌČ : CnybĲĄŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ 47, 48

Ny’¿ĄmĄ hŇ m¡Ć dĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ hŇ rËĎGĘ nĂ ynÌĂy‘Ą : yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ rbĆŇ S¡Ć =l‘Č ynĂŔ y‘Ą dŇ răČêĄ 49

ySĂŔ pĘŇ nČlĘ hŇ lăĎ lĘ o‘Ĳ ÉynĂ y‘Ą : MyĂmĲĎ èĎ mĂ ho¡ĎhyĘ ’rĆyĄŔwĘ PŇ yqăĂSĘ yČ=dŇ ‘Č : tŇ ogĲŇpĚŇ hĞ 50, 51

CtąŇ mĘ YĲĎ : MeĲĎxĂ yb¿ČŇ yĘ’ĲŁ roj¡ ~Ă JČ ynĂ CdËŇ YĎ dŇ oY¿ : yrĲĂy‘Ă tŇ on¿BĘ lJ¡Ł mĂ 52, 53

: yêĂ rĘzĲĎgĘŇ nĂ yêĂ rĘm¿Č’Ď yS¡Ă ’Ň rŁ =l‘Č MyĂm¿Č=CpŇ YĲĎ : yBĲĂ NbĆŇ ’¡Ć =CDIČwČ yIĎŔxČ ÉroBbČŇ 54

MlÌĄ ‘Ę êČ =l’Č êĎ‘Ę mĳĎ SĎ yl¡Ă oq : tŇ oIĲêĂ xĘ êČ roB¡ mĂ hoĎŔhyĘ ÉìmĘ SĂ ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ 55, 56

: ’rĲĎyêĂ =l’Č êĎrĘm¡Č’Ď OĎ ’ĆŔ rĎqĘ ’Ć MoyăBĘ ÉêĎbĘŇ rČÄ qĎ : ytĲĂŇ ‘Ď wĘSČ lĘ yt¡ĂŇ xĎ wĘrČlĘ ìËŇ nĘ zĘ’Ď 57

ytĂŔ tĎŇ CăĎ‘Č ÉhoĎhyĘ hŇ tĎŇ y’ąĂ rĎ : yIĲĎxČ êĎlĘ ’¿Č GĎ yS¡Ă pĘŇ nČ yb¿ĄŇ yrĂ ynËĎdŇŁ ’Ğ êĎbĘŇ rÌČ 58, 59

: ylĲĂ Mt¡ĎŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ =lJĎ MtĎŔ mĎ qĘ nĂ =lJĎ ÉhtĎŇ y’ĂÄ rĎ : yTĲĂ jĎ SĘ mĂ hŇ T¡Ď pĘŇ SĎ 60

MnĎŔ oygĘŇhĆ wĘ ÉymČ qĎ ytąĄŇ pĘŇ WĂ : ylĲĎ ‘Ď Mt¡ĎŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ =lJĎ hoĎŔhyĘ ÉMtĎŇ jĎ rĘxĆ êĎ‘Ę mąČ SĎ 61, 62

: MtĲĎŇ nĎ yGĂ nĘ mČ yn¡Ă’Ğ hŇ TĎ yBĂŔ hČ ÉMtĎŇ mĎ yqĲĂ wĘ MêąĎbĘŇ SĂ : MoIĲhČ =lJĎ yl¡Č ‘Ď 63

bŇ lĄŔ =tŇ eČgĂŇmĘ ÉMhĆ lĎ NêąĄêĂ : MhĲĆ ydĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ JĘ ho¡ĎhyĘ lCmË GĘ Mh¿Ć lĎ bŇ ySĂÄ êĎ 64, 65

: hoĲĎhyĘ ym¿Ą SĘ tŇ xČ ê¡ČmĂ MdĄŔ ymĂ SĘ tČŇ wĘ ÉP’Č BĘ PŇ DąŁ rĘêĂ : MhĲĆ lĎ ì¡Ň tĘŇ lĲĎ ’ĞêĲČ 66

SdĆŇ qŔŁ =ynĄbĘŇ ’Č ÉhnĎkĘŇ jĄ êČSĘ êĂ bŇ oFĳ hČ MtĆŇ JăĆ hČ ’n¡ĆSĘ yĂ bŇ hĎŔ zĎ M‘ăČCy ÉhkĎŇ y’Ą d
zjĳĎ BČ My’¡Ă QĎ sĚmĘ hČ MyrĂŔ qĎ yĘhČ ÉNoIYĂ ynąĄBĘ : tŇ oYĲ Cx=lJĎ S’Ň r¡Ł BĘ 2

ÉNyeĂ êČ =MGČ : rYĲĄ oy yd¿ĄŇ yĘ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ WrĆxĆŔ =ylĄ bĘŇ nĂ lĘ ÉCbŇ SĘ xĘ nĆ hŇ kąĎŇ y’Ą 3

: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ My¡n‘ śyk rzĎŔkĘŇ ’Č lĘ yUăĂ ‘Č=tŇ BČ NhĳĆ yrĄCG Cqyn¡ĂyhĄ dŇ SČŔ CYlĘ xăĎ
MxĆ lĆŔ Cl’ĞSăĎ ÉMylĂ lĎ o‘Ĳ ’mĳĎ ~Ď BČ oJ¡ xĂ =l’Ć qnËĄoy NoS¿ lĘ qbČÄ DĎ 4

tŇ oYĳ CxBĲČ CUS¡Č nĎ MyeĂŔ dČŇ ‘ĞmăČlĘ ÉMylĂ kĘŇ ’ĲŁ hĎ : MhĲĆ lĎ Ny’¿Ą Wr¡ĄjŁ 5

yUĂŔ ‘Č=tŇ BČ NwăŁ ‘Ğ É lDČgĘŇ IĂwČ : tŇ oêĲ jČ SĘ ’Č Cq¡ BĘ xĂ ‘lĎŔ otŇ ylăĄ ‘Ğ ÉMynĂ mĚ ’ĹhĲĎ 6

t’Txm
MynĂ‘ĄyĘJČ ,bytk MynĂ‘Ł yJĂ v.3 .d .’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk wy’ĎTĎxĞ ’"sb ,yrq wy’ĎTĎxĞ ,bytk o’TĘ xĆ v.39

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MynĂ‘ĄyĘJČ ’"sb ,yrq
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7 CJą zČ : MyĂdĲĎŇ yĎ Hb¡ĎŇ Clx¿Ď =âlwĘ ‘gČŇrĎŔ =omkĘŇ hŇ kăĎŇ CpŇ hĞhĲČ MdĳŇŁ sĘ tŇ ’Ň F¡Č xČ mĲĄ
: MtĲĎŇ rĎzĘGĂ ryj¡Ă sČ MynĂŔ ynĂ jĘ mĂ ÉMYĆ‘ĆÄ CmdĘŇ ’ąĎ bŇ lĳĎ xĎ mĲĄ Cx¡ YČ gŇlĆ èĆŔ mĂ ÉhĎ yrĆÄ yzĂnĘ

8 ÉMrĎo‘ dŇ pąČŇ YĎ tŇ oYĳ CxBČ Cr¡JĘ nĂ âl¿ MrĎŔ ’ĽêĲĎ ÉroxèĘ mĂ ëŇ SąČ xĎ
9 yl¡Ą lĘ xČ mĲĄ bŇ rĆxĆŔ =ylĄ lĘ xČ ÉCyhĎ MybąĂŇ oT : Z‘ĲĄkĎŇ hŇ y¿ĎhĎ Sb¡ĄŇ yĎ MmĎŔ YĘ ‘Č=l‘Č

10 ÉMySĂ nĎ ydĄę yĘ : ydĲĎŇ WĎ tŇ b¡ŇŁ CnêĘ mĂ MyrĂŔ uĎ dĚŇ mĘ ÉCbŇ zĚÄyĎ MhąĄ SăĆ bŇ ‘ĳĎrĎ
: yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ rbĆŇ S¡Ć BĘ omlĎŔ ÉtorbĎŇ lĘ CyąhĎ NhĳĆ ydĄŇ lĘ yČ Cl¡ èĘ BĂ tŇ oIŔnĂ măĎ xĞrĲČ

11 NoIŔYĂ BĘ S’ăĄ =tŇ ~Ć IČwČ ojĳ ’Č NorăxĞ ëŇ p¡ČŇ SĎ otŔ mĎ xĞ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇ QąĎ JĂ
12 ybăĄŇ SĘ yĲŁ lk¡ŇŁ wĘ ZrĆ’ĆŔ =ykĄŇ lĘ mČ ÉCnymĂÄ ’ĹhĲĆ âlą : hĎ ytĲĆŇ dŇŁ osyĘ lkČŇ ’Ň ê¡Ł wČ
13 tŇ ’Ň FăŁ xČ mĲĄ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yr¡Ą‘ĞSĲČ BĘ bŇ yĄŔo’wĘ rYăČ É’bŇŁ yĎ yJąĂ lbĳĄŇ tĄŇ

: MyqĲĂ yDĂYČ MD¿Č HB¡Ď rĘqĂ BĘ Myk¿ĂŇ pĘŇ èĲŁ hČ hĎ ynĳĆhĞJĲŁ tŇ on¡ wŁ ‘Ğ hĎ y’ĆŔ ybĂŇ nĘ
14 : MhĲĆ ySĄ bĚŇ lĘ BĂ C‘¡GĘ yĂ ClŔ kĘŇ CyĲ âlă BĘ MDĳĎBČ Cl¡ ’ĞgĲŇŁ nĘ tŇ oYŔ CxBĲČ ÉMyrĂwĘ‘Ă C‘ą nĎř
15 C‘nĳĎ=MGČ CY¡ nĎ yJ¿Ă C‘GĎŔ êĂ =l’Č ÉCrCsÄ CrCsą omlĎę C’rĘqăĎ ’mĄÂTĎ CrCsă
16 âl¿ MqĎŔ QĘ xĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄjĘ : rCgĲŇlĎ CpŇ ys¡Ă oy âl¿ MyĂŔoGBČ ÉCrmĘ ’ĲĎ

: CnnĲĎxĎ âl¿ Myn¡ĂqĄř zĘ C’WĎŔ nĎ âlă ÉMynĂ hĞkĲŇŁ ynąĄjĘ MTĳĎ yBĂ hČ lĘ PŇ ys¡Ă oy
17 yoG¡=l’Ć CnyjĂŔ YĂ CntăĄŇ IĎjĂ YĂ BĘ lbĆŇ hĳĎ Cnt¡ĄŇ rĎzĘ‘Ć=l’Ć CnynĄŔ y‘Ą hŇ nĎ ylăĆ kĘŇ êĂ hŇ nĎ ydĄÄ o‘
18 Cny~ËĄqĂ bŇ r¿ČqĎ CnytĳĄŇ bŇŁ xŁ rĘBĂ tŇ kĆŇ Q¡Ć mĂ CnydĄŔ ‘ĎYĘ CdăŇ YĎ : ‘ČSĲĂ oy âl¿
19 yr¡ĄSĘ eĂ mĂ CnypĄŔ dĘŇ rĲŁ ÉCyhĎ MyQąĂ qČ : Cny~ĲĄ qĂ ’b¿ĎŇ =yJĂ Cnym¡Ą yĎ C’¿ lĘ mĲĎ
20 xČ Crą : CnlĲĎ CbŇ rĘ’¿Ď rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ CnqĚŔ lĎ DĘ MyrăĂhĎ hĲĆ =l‘Č MyĂmĳĎSĎ

hŇ y¿ĆxĘ nĲĂ oQ¡ YĂ BĘ CnrĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ MtĳĎŇ otŇ yxĂ SĘ BĂ dŇ J¡Č lĘ nĂ hoĎŔhyĘ xČ ySăĂ mĘ ÉCnyjĄÄ ’Č
21 ZC‘ĳ ZrĆ’ăĆBĘ ytbř Vwy ModŔ ’Ĺ=tŇ BČ ÉyxĂ mĘ WĂ wĘ yWĂ yWąĂ : MyĲĂoGbČŇ
22 NoIŔYĂ =tŇ BČ ÉënĄwŁ ‘Ğ=MêČ : yrĲĂ‘ĎtĘŇ tĂŇ wĘ yr¡ĂJĘ SĘ êĂ soJŔ =rbĎŇ ‘ĞêĲČ ÉëyĂlČÄ‘Ď=MGČ

: ëŇ yĂtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ =l‘Č hŇ Q¡Ď GĂ ModŔ ’Ĺ=tŇ BČ ÉënĄwŁ ‘Ğ dŇ qąČjĎ ëŇ tĳĄŇ olgĘŇhČ lĘ PŇ ys¡Ă oy âl¿

h, 2 ÉCntĄÄ lĎ xĞ nĲČ : CntĲĄŇ jĎ rĘxĆ =tŇ ’Ć hŇ ’¿Ą rĘC Tyb¡ř h CnlĎŔ hŇ yĎhăĎ=hŇ mĲĆ ÉhoĎhyĘ rkąŇŁ zĘ
3 Cnyt¡ĄŇ UŁ ’Ă bŇ ’ĎŔ Ny’ăĄř ÉCnyyĂÄhĎ MymąĂ otŇ yĘ : MyrĲĂkĘŇ nĎlĘ Cnyê¡ĄBĎ MyrĂŔ zĎlĘ hŇ kăĎŇ pĘŇ hĆ nĲĆ

4, 5 l‘ąČ : C’bĲŇŁ yĎ ryx¿Ă mĘ BĂ CnyY¡Ą‘Ą CnytĂŔ SĎ PŇ sĆ kăĆŇ BĘ ÉCnymĄÄ ymĄ : tŇ onĲ mĎ lĘ ’Č JĘ
wnr’wY
,bytk yêĂ bĘ SČ oy v.21 .’"ydw g"d ,’"d Nkw yrqw bytk MynĂqĄzĘC ’"sb ,yrq MynĂqĄzĘC v.16 .’ry‘z +n v.14

hTĎ yBĂ hČ ,bytk TyBĄ hČ v.1 .h .rsx yêĂ bĘ SČ yŁ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw yrqw bytk tbĆ SĆ oy ’"sb ,yrq tbĆ SĆ oy
.’"d Nkw yrqw bytk Ny’ĄwĘ ’"sb ,yrq Ny’ĄwĘ v.3 .’"d Nkw yrqw bytk hTĎ yBĂ hČ ’"sb ,yrq
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1274 hky’ 5:6—22

rCè¡ ’Č dŇ yĎŔ CetăČŇ nĎ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ : CnlĲĎ =xnĲČ ChĲ âl¿ř Cn‘Ę g¡ČŇ yĎ CnpĘŇ DĎŔ rĘnĂ ÉCnrĄÄ ’Ň CĎYČ 6

: CnlĘ bĲĎŇ sĎ Mh¿Ć ytĄŇ nŁ wŁ ‘Ğ CnxĘ n¡Č’Ğř MnĎŔ y’Ąř ÉC’TĘ xĲĎ CnytąĄŇ bŇŁ ’Ğ : MxĆ lĲĎ ‘ČB¿Ł WĘ lĂ 7

yn¡ĄjĘ mĂ CnmĄŔ xĘ lČ ’ybăĂŇ nĎ ÉCnSĄÄ pĘŇ nČBĘ : MdĲĎŇ IĎmĂ Ny’¿Ą qr¡ĄjŁ CnbĎŔ ClSĘ măĎ ÉMydĂŇ bĎŇ ‘Ğ 8, 9

ÉMySĂ nĎ : bŇ ‘ĲĎrĎ tŇ op¿Ň ‘ĞlĘ zČ yn¡ĄjĘ mĂ CrmĎŔ kĘŇ nĂ rCeătČŇ JĘ ÉCnrĄÄ o‘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ bŇ rĆx¿Ć 10, 11

Myn¡ĂqĄ zĘ yn¿ĄjĘ ClŔ tĘŇ nĂ MdăĎŇ yĎBĘ ÉMyrĂWĎ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘ĎBĘ tŇ Łl¡ tĚŇ BĘ CeŔ ‘Ă NoIăYĂ BĘ 12

ÉMynĂ qĄ zĘ : ClSĲĎ JĎ Z‘¿ĄBĎ Myr¡Ă‘ĎnĘ C C’WĎŔ nĎ Noxă TĘ ÉMyrĂCxBĲČ : CrDĲĎhĘ nĆ âl¿ 13, 14

ëŇ j¿Č hĘ nĆ CnBĄŔ lĂ WoWă mĘ ÉtbČŇ SĎ : MtĲĎŇ nĎ ygĂŇ eĘ mĂ Myr¡ĂCxBĲČ CtŇ bĎŔ SĎ r‘ČèăČ mĂ 15

: Cn’Ň TĲĎ xĎ yJ¿Ă Cnl¡Ď ’n¿Ď=yo’Ĳ CnSĄŔ ’Ň rŁ tŇ rĆTăĆ‘Ğ ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ : CnlĲĄ xŁ mĘ lbĆŇ ’¡Ą lĘ 16

ÉNoIYĂ =rhČ l‘ąČ : CnynĲĄy‘Ą Ck¿Ň SĘ xĲĎ hŇ QĆ ’¡Ą =l‘Č CnBĄŔ lĂ ÉhwĆdĎŇ hŇ yąĎhĎ hŇ zĆę=l‘Č 17, 18

ì¡Ň ’ĞsĘ JĂ bŇ SĄŔ êĄ MlăĎ o‘lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ’Č : obĲŇ =CkŇ QĘ hĂ Myl¡Ă ‘Ď CSĲ MmĄŔ èĎ SĆ 19

CnbĄÄ ySĂ hĞ : MymĲĂ yĎ ëŇ rĆ’¿Ł lĘ Cnb¡ĄŇ zĘ‘ČêĲČ CnxĄŔ JĎ SĘ êĂ ÉxYČ nĆÄlĎ hŇ UĎ ląĎ : rodĲŇ wĎ rd¿ŇŁ lĘ 20, 21

CnêĎŔ sĘ ’Č mĘ s’ăŁ mĎ =M’Ă yJĂ ť : MdĆŇ qĲĆJĘ Cnym¡Ą yĎ SD¿ĄxČ bŇ CSnĎ wĘ ÉìylĆÄ’Ą ű hoąĎhyĘ 22

: dŇ ’ĲŁ mĘ =dŇ ‘Č Cnyl¡Ą ‘Ď êĎpĘŇ Y¿Č qĎ

G

: MdĆqĆJĘ CnymĄ yĎ SDĄxČ hbĎ CSnĎ wĘ ìylĆ ’Ą hoĎhyĘ CnbĄ ySĂ ’Ğh
’Ł qŁ tŁ yŁ w’ qŁ qŁ tŁ yŁ Nms

hky’[ wylgr txt ’kdl wyYxw .Ps’yb’ Nmysw h‘br’w MyVmxw h’m hky’ rpsd yqwsp Mwks
.’rdys hyb tylw .h‘bV wytwqspw .]K"l +g

The number of the verses of the book of Lamentations is 154; and the sign is,
Ps’yb’. And its middle point is, To crush under foot [Lam3:34]. And its peseqot
are 7. And there is not in it a seder.

,’"d Nkw yrqw bytk MnĎy’ĄwĘ ’"sb ,yrq MnĎy’ĄwĘ v.7 .s"tw ’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk âlwĘ ’"sb ,yrq âlwĘ v.5

.r"tw s"t ,+rt ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk CnxĘ nČ’ĞwČ ’"sb ,yrq CnxĘ nČ’ĞwČ v.7 .r"tw s"t ,+rt ,’"yd
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’, 2 rmăČ ’Ď ÉMylĂ bĎŇ hĞ lbąĄŇ hĞ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ lĆ m¡Ć dŇ wĂŔDĎ=NBĆ tŇ lĆ hăĆ qŁ ÉyrĄbĘŇ DĂř sŘ1

3 olŔ mĎ ‘Ğ=lkĎŇ BĘ MdĳĎŇ ’Ď lĲĎ śNor¡tĘŇ IĂ=hŇ mČ : lbĆŇ hĲĎ lJ¿Ł hČ Myl¡Ă bĎŇ hĞ lb¿ĄŇ hĞ tŇ lĆ hĆŔ qŁ
4 Ml¿Ď o‘lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ ’BĎŔ rodăŇ wĘř ÉëlĄ hŁ roDą : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č lm¡Ł ‘ĞIĲČSĆ
5 ’Ch¡ xČ r¿Ąoz PŇ ’ËĄ oS omŔ oqmĘ =l’ĆÄ wĘ SmĆ èĳĎ hČ ’băĎŇ C SmĆ è¡Ć hČ xr¿ČzĎwĘ : tŇ dĆŇ mĲĎ ‘Ł
6 ëŇ ăĄloh ÉbbĄŇ sŁ ű bŇ bąĄŇ os NopĳŇ YĎ =l’Ć bŇ b¡ĄŇ oswĘ MorŔ DĎ=l’Ć ÉëlĄ oh : MSĲĎ
7 MIĎŔhČ =l’Ć MykăĂŇ lĘ hĲŁ ÉMylĂ xĎ eĘ hČ =lJĎ : xČ CrĲhĎ bŇ S¿Ď wyt¡ĎŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ =l‘Č wĘ xČ CrŔ hĎ

Myb¡ĂŇ SĎ Mh¿Ą MSËĎ MykĂŔ lĘ hĲŁ ÉMylĂ xĎ eĘ hČ SąĆ Moqę mĘ =l’Ć ’lĳĄ mĎ CenăĆ y’Ą MI¡ĎhČ wĘ
8 ‘B¿Č WĘ tĂŇ =âlĲř rBĳĄdČŇ lĘ Sy’¡Ă lk¿ČŇ Cy=âlĲ My‘ĂŔ gĄŇ yĘ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ : tŇ kĆŇ lĲĎ lĎ
9 hŇ yĆŔhĘ IĲĂSĆ ’Chă ÉhyĎhĎ èĲĆ =hŇ mČ : ‘ČmĲŁ èĘ mĂ NzĆ’¡Ł ’l¿Ą UĎ tĂŇ =âlĲ wĘ tŇ o’Ŕ rĘlĂ ÉNyĂ‘ČÄ

10 Sy¿Ą : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č Sd¡ĎŇ xĎ =lJĎ Ny’¿ĄwĘ hŇ WĳĆ ‘Ď IĲĄSĆ ’Ch¡ śhŇ WĎŔ ‘ĞeĲČèĆ =hŇ mČÄ C
rS¿Ć ’Ğ MymĂŔ lĎ ‘ĲŁ lĘ hŇ yăĎhĎ ÉrbĎŇ JĘ ’Chĳ SdăĎŇ xĎ hŇ z¡Ć=hŇ ’Ą rĘ rm¿Č ’Ň IŁ SĆ rbËĎŇ DĎ

11 CyęhĘ IĲĂSĆ MynĂÁrŁ xĞ’ĲČ lĲĎ MgČÄ wĘ MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂlĎ Nor¡kĘŇ zĂ Ny’¿Ą : CnyřnĲĄpĎŇ QĘ mĂ hŇ y¡ĎhĎ
12 ynăĂ’Ğ : hŇ nĲĎrŁ xĞ’ĲČ lĲĎ Cy¡hĘ IĲĂSĆ M‘¿Ă NorŔ JĎ zĂ ÉMhĆ lĎ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âl
13 yBĂę lĂ =tŇ ’Ć yêĂ tăČŇ nĲĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ mËĆ ytĂŇ yy¿ĂhĎ tŇ lĆ hĆę qŁ

MyĂmĳĎř èĎ hČ tŇ xČ êăČ hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ l‘ËČř hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ BĲČ ÉrCtŇ lĎ wĘ SorądĘŇ lĂ
14 ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ : oBĲ tŇ on¿‘ĞlĲČ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄbĘŇ lĂ MyhËĂ Łl’Ĺ NtÌČŇ nĎ ‘rĎę NyăĎnĘř ‘Ă ű ’Chă

tŇ C‘¿rĘC lbĆŇ h¡Ć lJËŁ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ CW¡ ‘ĞeĲČSĆ MyWĂŔ ‘ĞUĲČ hĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć
15, 16 yêĂ rĘBČÄ DĂ : tŇ onĲ UĎ hĂ lĘ lk¿ČŇ Cy=âlĲ Nor¡sĘ xĆ wĘ NqĳŁ tĘŇ lĂ lkăČŇ Cy=âlĲ tŇ C¡Ď‘ĚmĘ : xČ CrĲ

l‘ËČ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ ÉyêĂ pĘŇ sČÄ ohwĘ yêĂ lĘ DąČgĘŇhĂ hŇ eĄÄhĂ ynĂę ’Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉyBĂ lĂ =M‘Ăř ynąĂ’Ğ
hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ hŇ B¡Ą rĘhČ hŇ ’¿Ď rĎ yBËĂ lĂ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Čř yn¡ČpĎŇ lĘ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ
t‘dw

.MdŔ ’l ÉNwrty=hm ,’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .ytbr +d v.1 .’
’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.9 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw =âlwĘ ’"s v.8 .’ry‘z +d ’"sb v.4

Nkw rsx CnnĄpĎ QĘ mĂ ’"s v.10 .h"dx Nkw ’wh¡ hV‘n¿V=hmw ’"sw ,d"ydw b"yd ,g"d ,b"d Nkw ’whă hV¡ ‘nV=hmw
: r"t w s"t ,+rt ,’"d Nkw SmĆèĎ hČ ’"s v.13 .l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13 .w"Tdw ’"yd ,h"dx ,’"d
+b Nmql Nyy‘ : r"tw ‘"t ,+rt Nk yBĂ lĂ BĘ l"Y v.16 .w"Tdw ’"d Nkw xtp NyČnĘ‘Ă ’"s v.13 .d"y qwsp Nyy‘

.+z +b Nmql Nyy‘ : s"tw ‘"t ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw MĂlĎ SĎ CryBĂ ’"s v.16 .w"T +’
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1276 tlhq 1:17—2:15

yêĂ ‘Ę dČě yĎ tŇ Clĳ kĘŇ WĂ wĘ tŇ ol¡ lĄřhĲŁ tŇ ‘Čd¿ČŇ wĘ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ ÉyBĂ lĂ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĲĎ : tŇ ‘ČdĲĎŇ wĎ 17

tŇ ‘ČD¡Č PŇ ys¿Ă oywĘ s‘ČJĳĎ=bŇ rĎ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ bŇ r¿Ł BĘ yJËĂ : xČ CrĲ Noy¿‘Ę rČ ’Ch¡ hŇ z¿Ć=MGČSĆ 18

hŇ x¡Ď mĘ WĂ bĘŇ hŇ k¿ĎŇ iĘ nČ’Ğ ’eËĎ=hŇ kĎŇ lĘ yBĂŔ lĂ BĘ ÉynĂ ’Ğ yêĂ rĘmąČ’Ď : bŇ o’Ĳ kĘŇ mČ PŇ ys¿Ă oy b
llĳĎ ohmĘ yêĂ rĘmăČ’Ď qox¡ WĘ lĂ : lbĆŇ hĲĎ ’Ch¡ =MgČŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ bŇ oTĳ bĘŇ hŇ ’ăĄ rĘC 2

yrĳĂWĎ BĘ =tŇ ’Ć NyĂI¡ČBČ ëŇ oS¿ mĘ lĂ yBĂŔ lĂ bĘŇ yêĂ rĘêăČ : hŇ WĲĎ ‘Ł hŇ E¿řŁ =hŇ mČ hŇ x¡Ď mĘ WĂ lĘ C 3

hŇ zĆÄ=y’Ą hŇ ’Ćę rĘ’Ć =rSĆ ’Ğ śdŇ ‘ăČ tŇ ClŔ kĘŇ sĂ BĘ zxăŁ ’ĹlĲĆ wĘ ÉhmĎ kĘŇ xĎ BĲČ gŇhąĄ nŁ yBĂÂ lĂ wĘ
: MhĲĆ yIĄxČ ym¿Ą yĘ rj¡Č sĘ mĂ MyĂmČŔ èĎř hČ tŇ xČ êăČ ÉCW‘ĞyĲČ rSąĆ ’Ğ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ ynąĄbĘŇ lĂ bŇ oTÁ
ylĂŔ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď : MymĲĂ rĎJĘ yl¡Ă yêĂ ‘Ę T¿Č nĎ MyêĂŔ BĲĎ ÉylĂ ytĂŇ ynąĂBĎ yWĳĎ ‘ĞmĲČ yêĂ lĘ D¡ČgĘŇhĂ 4, 5

tŇ okăŇ rĄBĘ yl¡Ă ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď : yrĂjĲĆ =lJĎ Z‘¿Ą Mh¡Ć bĎŇ yêĂ ‘Ę T¿Č nĎ wĘ MysĳĂ DĄrĘpČŇ C tŇ oe¡ GČ 6

tŇ oxŔ pĎŇ SĘ C MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ ÉytĂŇ ynĂÄqĎ : MyYĲĂ ‘Ą xČ m¿Ą oY r‘Č y¡Č MhĆŔ mĄ tŇ oqă SĘ hČ lĘ MyĂmĳĎ 7

lJËŁ mĂ ylĂŔ hŇ yĎhăĎ ÉhBĄ rĘhČ N’Ň YąŁ wĎ rqĎÄ bĎŇ žhnĄřqĘ mĂ MGăČ ylĳĂ hŇ yĎhăĎ tŇ yĂb¡ČŇ =ynĄbĘŇ C
Myk¡ĂŇ lĎ mĘ tŇ Q¿Č gĚŇsĘ C bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ =MGČ ÉylĂ yêĂ sĘ nąČJĎ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ yn¡ČpĎŇ lĘ Cy¿hĎ SĲĆ 8

hŇ D¿ĎSĂ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄBĘ tŇ ogËŇ nĚ‘ĞtĲČŇ wĘ tŇ orę SĎ wĘ MyrăĂSĎ ylĂÁ ytĂŇ yWĂÄ ‘Ď tŇ onĳydĂŇ UĘ hČ wĘ
PŇ ’¿Č MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ yn¡ČpĎŇ lĘ hŇ y¿ĎhĎ SĲĆ lJËŁ mĂ yêĂ pĘŇ sČŔ ohwĘ yêĂ lĘ dăČŇ gĲĎŇ wĘ : tŇ oDĲSĂ wĘ 9

MhĳĆ mĄ yêĂ lĘ Y¡Č ’Ď âl¿ ynČŔ y‘Ą Clă ’ĞSĲĎ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ wĘ : yQĲĂ hŇ dĎŇ mĘř ‘¿Ď yt¡ĂŇ mĎ kĘŇ xĎ 10

ylĂŔ mĎ ‘Ğ=lJĎ mĂ ÉxČ mĄÄ WĎ yBąĂ lĂ =yJĲĂ hŇ xĎę mĘ WĂ =lJĎ mĂ yBĂÁ lĂ =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę nČÄmĎ =âlĲ
CWă ‘ĎSĲĆ ÉyWČ ‘ĞmĲČ =lkĎŇ BĘř ynĂę ’Ğ ytĂŇ ynăĂpĎŇ C : ylĲĂ mĎ ‘Ğ=lJĎ mĂ yq¡ĂlĘ xĆ hŇ y¿ĎhĎ =hŇ zĲĆwĘ 11

xČ CrŔ tŇ C‘ărĘC É lbĆŇ hĆÄ lJ¿Ł hČ hŇ eĄÄhĂ wĘ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ yêĂ lĘ măČ ‘ĎSĆ lm¡Ď ‘ĎbĲĆŇ C ydČŔ yĎ
tŇ ol¡ lĄ ohĲ wĘ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ tŇ o’ă rĘlĂ ÉynĂ ’Ğ ytĂŇ ynąĂpĎŇ C : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č Nor¡tĘŇ yĂ Ny’¿ĄwĘ 12

rb¡ĎŇ JĘ =rSĆř ’Ğ tŇ ’¿Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ yrăĄxĞ’ĲČ É’obŇ IĎSĆ MdĎę ’Ď hĲĎ hŇ măĆ ű yJăĂ tŇ Clĳ kĘŇ sĂ wĘ
Nor¿tĘŇ yĂJĘř tŇ Clĳ kĘŇ iĂ hČ =NmĂ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ lĲČ NorËtĘŇ yĂ SI¿ĄSĆ ynĂ ’ĎŔ ytĂŇ y’ăĂ rĎwĘ : ChCWĲř ‘Ď 13

ëŇ ĳĄloh ëŇ SĆ xăŁ BČ lys¡Ă JĘ hČ wĘ oSŔ ’Ň rŁ BĘ wynăĎy‘Ą ÉMkĎŇ xĎ hĲĆ : ëŇ SĆ xĲŁ hČ =NmĂ ro’¡ hĎ 14

ynĂÁ’Ğ yêĂ rĘmČÄ ’Ď wĘ : MQĲĎ JĚ =tŇ ’Ć hŇ r¿ĆqĘ yĂ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ r¿ĆqĘ UĂ SĆ ynĂ ’ĎŔ =MgČŇ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĲĎwĘ 15

śz’ăĎ yn¡Ă’Ğ yêĂ mĘ kËČŇ xĎ hŇ UĎ lÌĎ wĘ ynĂ rĄŔ qĘ yĂ ynăĂ’Ğ=MGČ É lysĂ JĘ hČ hŇ rąĄř qĘ mĂ JĘ yBĂę lĂ BĘ
rtwy
Nkw rVă ’ ű d‘ă ’"s v.3 .’"d Nkw t’EŁ ’"s ,yrq oE v.2 .b .s"tw ‘"t Nk MylĂ SĎ mĘ w’ tonCbêĘ l"n v.17

’"s ,d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .r"tw s"t ,‘"t Nkw SmĆèĆ hČ ’"s v.3 .d"ydw b"yd
’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .w"Tdw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw lwgs hnĆqĘmĂ
d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Ngwnm Nk v.12 .’y‘g =lkĲĎ BĘ n"b ,’"b Nk v.11 .Pqmb =hdm‘
,h"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.13 .s"t Nkw ChWĎ ‘Ď ’"sw ,b"d Nkw rsx ChWĚ ‘Ď ’"s v.12 .w"Tdw
wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.15 .’"ydw b"d Nkw NortĞyJĲĂ ’"sw ,w"Tdw ,g"d Nkw NortĘ yJĲĂ ’"s ,d"ydw b"yd
tlm ’lb rtĄyŁ ynĂ’Ğ ’"s v.15 .’"d Nkw lwgs hrĆqĘmĂ JĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw +lĄ

.r"tw s"t ,‘"t Nkw z’Ďwww.bibleist.ru
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16 =M‘ĲĂ MkËĎŇ xĎ lĲĆ NorÌkĘŇ zĂ Ny’ĄÄ žyJĂ : lřbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MGČSĆ yBĂŔ lĂ bĘŇ yêĂ rĘBăČ dĂŇ wĘ rtĳĄŇ oy
tŇ Cm¿ yĎ ëŇ y’ËĄwĘ xJĎŔ SĘ nĂ lJăŁ hČ ÉMy’Ă BĎ hČ MymąĂ IĎhČ rbĎÂ JĘ SĆ BĘ MlĳĎ o‘lĘ lys¡Ă JĘ hČ

17 hŇ WĆŔ ‘ĞUĲČ hĲČ ÉylČ ‘Ď ‘rąČ yJăĂ MyIĂŔxČ hăČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň nĄWĎ wĘ : lysĲĂ JĘ hČ =M‘ĲĂ Mk¡ĎŇ xĎ hĲĆ
18 ÉynĂ ’Ğ ytĲĂŇ ’Ň nąĄWĎ wĘ : xČ CrĲ tŇ C‘¿rĘC lbĆŇ h¡Ć lJ¿Ł hČ =yJĲĂ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ hŇ W¡Ď ‘ĞeĲČSĆ

hŇ y¿ĆhĘ IĲĂSĆ Md¡ĎŇ ’Ď lĎ CexĆŔ yeĂ ’Č SăĆř SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ lm¡Ą ‘Ď yn¿Ă’ĞSĲĆ ylĂŔ mĎ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć
19 ylĂŔ mĎ ‘Ğ=lkĎŇ BĘ ÉTlČ SĘ yĂwĘ lkĎŔ sĎ o’ă ÉhyĆhĘ yĲĂ MkąĎŇ xĎ hĲĆ ‘ČdĄę oy ymăĂ C : yrĲĎxĞ’ĲČ
20 yn¡Ă’Ğ ytĲĂŇ oB¿ sČ wĘ : lbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MGČ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ yêĂ mĘ k¡ČŇ xĎ SĆ wĘ yêĂ lĘ m¿Č ‘ĎSĲĆ
21 SyăĄÍyJĂ : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č yêĂ lĘ m¡Č ‘ĎSĲĆř lmĎŔ ‘ĎhăĆ =lJĎ l‘Č ť yBĳĂ lĂ =tŇ ’Ć S’ăĄ yČřlĘ

ÉoB=lmČ ‘ĲĎ âQą SĆ MdĎÂ’Ď lĘ C NorĳSĘ kĂŇ bĘŇ C tŇ ‘Čd¡ČŇ bĘŇ C hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ BĘ olË mĎ ‘ĞSĲĆř MdĎę ’Ď
22 ÉMdĎŇ ’Ď lĲĎ hŇ oąĆh=hŇ mĲĆ yJĂ ţ : hŇ BĲĎ rČ hŇ ‘¿ĎrĎwĘ lbĆŇ h¡Ć hŇ z¿Ć=MGČ oqŔ lĘ xĆ CenăĆêĘ yĂ
23 wymăĎ yĎ=lkĎŇ yJÌĂ : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č lm¡Ą ‘Ď ’Ch¿ SĘř oBĳ lĂ Noy¡‘Ę rČbĘŇ C olŔ mĎ ‘Ğ=lkĎŇ BĘ

lbĆŇ h¿Ć hŇ z¡Ć=MGČ oBĳ lĂ bŇ kăČŇ SĎ =âlĲ hŇ lĎ yĘQ¡Č BČ =MGČ onŔ yĎnĘ ‘Ă És‘ČkČÄ wĎ MybĂę ’řŁ kĘŇ mČ
24 bŇ oT¡ oSË pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ ’ÌĎ rĘhĆ wĘ hŇ tĎŔ SĎ wĘ lkăČŇ ’Ň IŁ SĆř ÉMdĎŇ ’Ď BĲĎ bŇ oTą =Ny’ĲĄ : ’ChĲ
25 lkËČŇ ’Ň yŁ ym¿Ă yJăĂ : ’yřhĲĂ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ dŇ I¿ČmĂ yJËĂ ynĂ ’ĎŔ ytĂŇ y’ăĂ rĎ ÉhzřŁ =MGČ olĳ mĎ ‘ĞBĲČ
26 tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ NtËČŇ nĎ wynĎŔ pĎŇ lĘ bŇ oFă SĆ ÉMdĎŇ ’Ď lĘ yJąĂ : yřeĂ UĲĆ mĂ ZCx¿ SCx¡ř yĎ ym¿Ă C

ynăĄpĘŇ lĂ ÉboTlĘ ÉttĄŇ lĎ sonę kĘŇ lĂ wĘ PŇ osă ’ĹlĲĆ NyĎÁnĘ ‘Ă NtČÄ nĎ ž’TĆř oxlĲČ wĘ hŇ xĳĎ mĘ WĂ wĘ
g ZpĆŇ x¡Ą =lkĎŇ lĘ tŇ ‘¿ĄwĘ NmĳĎ zĘ lJ¡Ł lČ : xČ CrĲ tŇ C‘¿rĘC lbĆŇ h¡Ć hŇ z¿Ć=MGČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ

: MyĂmĲĎ èĎ hČ tŇ xČ ê¿Č
2 tŇ Cmĳ lĎ tŇ ‘ăĄwĘ tŇ dĆŇ l¡Ć lĎ tŇ ‘¿Ą

: ‘Č CTĲ nĎ roq¿ ‘ĞlĲČ tŇ ‘¡ĄwĘ tŇ ‘ČTČŔ lĎ tŇ ‘ăĄ
3 ’ojŔ rĘlĂ tŇ ‘ăĄwĘ ÉgorhĞlĲČ tŇ ‘ąĄ

: tŇ onĲ bĘŇ lĂ tŇ ‘¿ĄwĘ Zor¡pĘŇ lĂ tŇ ‘¿Ą
4 qoxŔ WĘ lĂ tŇ ‘ăĄwĘ ÉtoJbĘŇ lĂ tŇ ‘ąĄ

t‘
d"yd ,b"yd ,h"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.18 .rBĄ dČyĘ NortĘ IĂmĂ lysĂ JĘ hČ yJĂ lbĆ hĆ N’k ’Ymn s"tbw ‘"tb v.15

,w"Tdw h"dx ,g"d ,b"d Nkw +lĄ wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.20 .g"dw b"d Nkw wnxŔ yn’V ’"s ,w"Tdw
.T"y qwsp Nyy‘ : d"ydw b"yd Nkw yêĂ mĘ k¡ČxĎSĆ wĘ ytlm¿‘V ’"s v.20 .d"ydw b"yd ,’"yd ,’"d Nkw Zmq S’ĄyĎlĘ ’"s
wlm‘VĆ n"b ,’"b Nk v.21 .Vyă ykă ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.21
b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw lwgs ’ChSĆ ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.22 .’y‘g ’lb
.g"d Nkw ’lm MybĂ o’kĘ mČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.23 .d"ydw
.d"ydw b"yd ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’Ch ’"s v.24 .yrq oz v.24 .b"y +g Nmql Nyy‘ : lkĄ’IŁèĆ mĂ l"n v.24
’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.26 .s"tw ‘"t Nkw CeUĆmĂ ’"s v.25 .d"wyb wm‘T SCx¡ yĎ yllhb v.25

.d"ydw ’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrY ’TĄoxlČ wĘ
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: dŇ oqĲ rĘ tŇ ‘¿ĄwĘ dŇ op¡Ň sĘ tŇ ‘¿Ą
MynĳĂbĎŇ ’Ğ sonăJĘ tŇ ‘¡ĄwĘ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ ëŇ ylăĂ SĘ hČ lĘ tŇ ‘Ąť 5

: qBĲĄ xČ mĲĄ qx¿Ł rĘlĂ tŇ ‘¡ĄwĘ qobŔ xĞlĲČ tŇ ‘ăĄ
dŇ BĄŔ ’Č lĘ tŇ ‘ăĄwĘ ÉSuĄbČŇ lĘ tŇ ‘ąĄ 6

: ëŇ ylĲĂ SĘ hČ lĘ tŇ ‘¿ĄwĘ rom¡ SĘ lĂ tŇ ‘¿Ą
rojŔ tĘŇ lĂ tŇ ‘ăĄwĘ É‘Č orÄ qĘ lĂ tŇ ‘ąĄ 7

: rBĲĄ dČŇ lĘ tŇ ‘¿ĄwĘ tŇ oS¡ xĞlĲČ tŇ ‘¿Ą
’nŔŁ WĘ lĂ tŇ ‘ăĄwĘ ÉbhŁ ’ĹlĲĆ tŇ ‘ąĄ 8

: MolĲ SĎ tŇ ‘¿ĄwĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ tŇ ‘¿Ą
ytĂŇ y’ăĂ rĎ : lmĲĄ ‘Ď ’Ch¿ rS¡Ć ’ĞBĲČ hŇ WĆŔ ‘Ł hĲĎř ÉNortĘŇ IĂ=hŇ mČ 9, 10

lJ¿Ł hČ =tŇ ’Ć : oBĲ tŇ on¿‘ĞlĲČ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄbĘŇ lĂ MyhËĂ Łl’Ĺ NtÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ NyĎęnĘ ‘Ă hĲĎ =tŇ ’Ć 11

rSÌĆ ’Ğ ylĂÂBĘ mĂ MBĎŔ lĂ BĘ NtăČŇ nĎ ÉMlĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć MGąČ oêĳ‘Ă bĘŇ hŇ păĆŇ yĎ hŇ W¡Ď ‘Ď
S’Ň r¿Ł mĄ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ WËĆ ‘ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć MdĎę ’Ď hĲĎ ’YăĎ mĘ yĂ=âlĲ
bŇ oT¡ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ wĘ xČ omŔ WĘ lĂ =M’Ă yJăĂ MBĳĎ bŇ oT¡ Ny’¿Ą yJËĂ yêĂ ‘Ę dČě yĎ : PŇ osĲ =dŇ ‘Č wĘ 12

sŘ2 olĳ mĎ ‘Ğ=lkĎŇ BĘ bŇ oT¡ hŇ ’¿Ď rĎwĘ hŇ tĎŔ SĎ wĘ lkăČŇ ’Ň IŁ SĆ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ MgąČŇ wĘ : wyIĲĎxČ BĘ 13

’Chť ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ yJĂ ţ yêĂ ‘Ę dČę yĎ : ’yhĲĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ ê¿ČmČ 14

hŇ WĎŔ ‘Ď MyhăĂ Łl’ĹhĲĎ wĘ ‘ČrĳŁ gĘŇlĂ Ny’ăĄ CeU¡Ć mĂ C PŇ ysĂŔ ohlĘ Ny’ăĄ ÉwylĎ ‘Ď MlĎŔ o‘lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ
hŇ yĳĎhĎ rbăĎŇ JĘ tŇ oy¡hĘ lĲĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ’ChŔ rbăĎŇ JĘ ÉhyĎhĎ èĲĆ =hŇ mČ : wynĲĎpĎŇ QĘ mĂ C’¡ rĘIĲĂSĆ 15

MoqąmĘ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ ytĂŇ y’¡Ă rĎ dŇ o‘¿ wĘ : PŇ DĲĎrĘnĂ =tŇ ’Ć Su¿ĄbČŇ yĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ wĘ 16

ÉynĂ ’Ğ yêĂ rĘmąČ’Ď : ‘SČ rĲĎhĎ hŇ UĎ S¿Ď qdĆŇ ~¡ĆhČ Moq¿ mĘ C ‘SČ rĆŔ hĎ hŇ UĎ SăĎ ÉTjĎ SĘ UĂ hČ 17

=lkĎŇ lĘ tŇ ‘ăĄ=yJĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Tj¡Ł SĘ yĂ ‘SĎŔ rĎhăĎ=tŇ ’Ć wĘ ÉqyDĂ~Č hČ =tŇ ’Ć yBĂŔ lĂ BĘ
ynăĄBĘ ÉtrČbĘŇ DĂ=l‘Č yBĂŔ lĂ BĘ ÉynĂ ’Ğ yêĂ rĘmąČ’Ď : MSĲĎ hŇ W¡Ć ‘ĞUĲČ hĲČ =lJĎ l‘¿ČwĘ ZpĆŇ xĄŔ 18

žyJĂ : MhĲĆ lĎ hŇ UĎ h¡Ą hŇ m¿Ď hĄ BĘ =MhĆ SĘ tŇ o’ě rĘlĂ wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Mr¡ĎbĎŇ lĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ 19

tŇ om¿ JĘ MhĆŔ lĎ ÉdxĎ ’Ć hŇ rąĆqĘ mĂ C hŇ mĎę hĄ BĘ hČ hŇ răĆqĘ mĂ C MdĎÁ ’Ď hĲĎ =ynĄbĲĘŇ hŇ rĆÄ qĘ mĂ
ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =NmĂ MdąĎŇ ’Ď hĲĎ rtČÄ omC lJĳŁ lČ dŇ x¡Ď ’Ć xČ Cr¿wĘ hŇ zĆŔ tŇ omă NJăĄ ÉhzĆ
hŇ yăĎhĎ É lJŁ hČ dŇ xĳĎ ’Ć Moqă mĎ =l’Ć ëŇ ¡Ąloh lJ¿Ł hČ : lbĆŇ hĲĎ lJ¡Ł hČ yJ¿Ă NyĂ’ĎŔ 20

MdĎŔ ’Ď hĲĎ ynăĄBĘ xČ Crť ‘ČdĄę oy ymăĂ : rpĲĎŇ ‘ĎhĲĆ =l’Ć bŇ S¿Ď lJ¡Ł hČ wĘ rpĎŔ ‘ĎhĲĆ =NmĂ 21

: ZrĆ’ĲĎ lĎ hŇ FĎ m¿Č lĘ ’yh¡Ă tŇ dĆŇ r¿ĆIŁ hČ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ ÉxČ CrÄ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ ’yh¡Ă hŇ l¿Ď ‘Ł hĲĎ
yty’rw

.w"Tdw ’"yd ,g"d ,’"d Nkw ’lm hWĆ o‘hĎ y’xndml ,d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw y’br‘ml Nk v.9 .g
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22 ’Ch¡ =yJĂ wyWĎŔ ‘ĞmĲČ BĲĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ xmąČ WĘ yĂ rSĆÄ ’ĞmĲĄ ÉboT Ny’¿Ą yJăĂ ytĂŇ y’Ăę rĎwĘ
d ynĂę ’Ğ yêĂ bĘŇ SăČ wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ hŇ y¿ĆhĘ IĲĂSĆ hŇ m¡Ć BĘ tŇ o’Ŕ rĘlĂ ÉCe’ĆÄ ybĂŇ yĘ ymąĂ yJăĂ oqĳlĘ xĆ

ű hŇ eăĄhĂ wĘ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ MyW¡Ă ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ MyqĂŔ SĚ ‘ĞhăĎ=lJĎ =tŇ ’Ć Éh’Ć rĘ’Ć wĲĎ
Mh¡Ć lĎ Ny’¿ĄwĘ xČ JŔŁ ÉMhĆ yqĄSĘ ‘ĲŁ dŇ IąČmĂ C MxĄŔ nČmĘ ÉMhĆ lĎ Ny’ąĄwĘ MyqĂę SĚ ‘ĞhĲĎ tŇ ‘ăČmĘ DĂ

2 rSËĆ ’Ğ MyIĂŔxČ hăČ =NmĂ CtŇ mĳĄ rbăĎŇ JĘ SĆ Myt¡ĂŇ UĄ hČ =tŇ ’Ć ynËĂ’Ğ xČ BÌĄ SČ wĘ : MxĲĄ nČmĘ
3 rSąĆ ’Ğ hŇ yĳĎhĎ âlă Nd¡ĆŇ ‘Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MhĆŔ ynĄèĘ mĂ ÉboTwĘ : hŇ nĎdĲĆŇ ‘Ğ MyI¡ĂxČ hŇ UĎ h¿Ą
4 ytĂŇ y’ĂÄ rĎwĘ : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ ‘rĎŔ hĎ hŇ WăĆ ‘ĞUĲČ hČ =tŇ ’Ć Éh’Ď rĎ=âlĲ

Sy’¡Ă =tŇ ’Č nĘ qĂ ’yh¿Ă yJËĂ hŇ WĆŔ ‘ĞUĲČ hĲČ NorăSĘ JĂ =lJĎ Ét’Ą wĘ lmĎę ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć ynĂÁ’Ğ
5 lk¡ĄŇ ’Ł wĘ wydĎŔ yĎ=tŇ ’Ć qbăĄŇ xŁ É lysĂ JĘ hČ : xČ CrĲ tŇ C‘¿rĘC lbĆŇ h¡Ć hŇ z¿Ć=MGČ Ch‘ĳĄrĄmĲĄ
6 tŇ C‘¿rĘC lm¡Ď ‘Ď MyĂnËČpĘŇ xĎ âl¿ UĘ mĂ tŇ xČ nĳĎ PŇ k¡ČŇ âl¿ mĘ bŇ oTě : orĲWĎ BĘ =tŇ ’Ć

7, 8 Ny’ĄÄ wĘ ždxĎ ’Ć SyăĄ : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č lbĆŇ h¡Ć hŇ ’¿Ć rĘ’Ć wĲĎ ynËĂ’Ğ yêĂ bĘŇ SÌČ wĘ : xČ CrĲ
‘BăČ WĘ tĂŇ =âl wyřn¡ y‘=MGČ olŔ mĎ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ ÉZqĄ Ny’¿ĄwĘ olę =Ny’ĲĄ x’ăĎ wĎ NBÌĄ MGăČ ynĂÁSĄ
lbĆŇ hËĆ hŇ z¿Ć=MGČ hŇ bĎŔ oFmĂ ÉySĂ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć riąĄxČ mĘ C lmĄę ‘Ď ynăĂ’Ğ ű ymăĂ lĘ C rSĆ ‘ĳŁ

9 rk¿ĎŇ WĎ MhËĆ lĎ =SyĄ rSÌĆ ’Ğ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ =NmĂ MyĂn¡ČèĘ hČ Myb¿ĂŇ oT : ’ChĲ ‘r¡Ď Ny¿ČnĘ ‘Ă wĘ
10 ÉdxĎ ’Ć hĲĎ olę y’ăĂ wĘ orĳbĄŇ xĞ=tŇ ’Ć MyqăĂ yĎ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ CljŔŁ yĂ=M’Ă yJăĂ : MlĲĎ mĎ ‘ĞBĲČ bŇ oT¡
11 MhĳĆ lĎ MxăČ wĘ MyĂn¡ČSĘ Cb¿Ň JĘ SĘ yĂ=M’Ă MGËČ : omĲ yqĂ hĞlĲČ yn¡ĂSĄ Ny’¿ĄwĘ lojŔ IĂSĆ
12 oDĳgĘŇ nĆ CdăŇ mĘ ‘Č yĲČ MyĂn¡ČèĘ hČ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉopŇ qĘ tĘŇ yĂ=M’ĲĂ wĘ : MxĲĎ yĄ ëŇ y’¿Ą dŇ x¡Ď ’Ć lĘ C
13 MkĳĎŇ xĎ wĘ NJ¡Ą sĘ mĂ dŇ lĆ y¿Ć bŇ oTË : qtĲĄŇ eĎ yĂ hŇ r¡ĎhĄ mĘ bĂŇ âl¿ SQĎŔ SĚ mĘ hĲČ ÉTCxhČ wĘ
14 Myr¡ĂCshĎ tŇ yB¿ĄmĂ =yJĲĂ : dŇ o‘Ĳ rh¡Ą EĎhĂ lĘ ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ rSËĆ ’Ğ lysĂŔ kĘŇ C ÉNqĄ zĎ ëŇ lĆ UąĆ mĂ
15 MyIĂŔxČ hăČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ : SrĲĎ dŇ l¿Č on ot¡Ň CkŇ lĘ mČ BĘ MG¿Č yJËĂ ëŇŁlĳ mĘ lĂ ’YăĎ yĎ

: wyêĲĎxĘ êČ dŇ m¡Ł ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ ynĂŔ èĄ hČ dŇ lĆ IăĆhČ M‘Ă ť SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ Myk¡ĂŇ QĘ hČ mĘ hĲČ
16 Myn¡ĂorxĞ’ĲČ hĎ MG¿Č MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉhyĎhĎ =rSĆ ’Ğ lkąŇŁ lĘ M‘Ďę hĎ =lkĎŇ lĘ ZqăĄ=Ny’ĲĄ
17 ìŇ ylĆ gĘŇrČ rmăŁ SĘ : xČ CrĲ Noy¿‘Ę rČwĘ lbĆŇ h¡Ć hŇ z¿Ć=MgČŇ=yJĲĂ obĳŇ =CxmĘ WĘ yĂ âlă

Myl¡Ă ysĂ JĘ hČ tŇ ê¿ĄmĂ ‘ČmŔŁ SĘ lĂ bŇ orăqĎ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉëlĄ êĄ rSąĆ ’ĞJĲČ
h ìÌŇ BĘ lĂ wĘ ìŇ yjĂÁ =l‘Č lhĄÄ bČŇ êĘ =l’Č : ‘rĲĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ My‘¡ĂdĘŇ oy Mn¿Ď y’Ą =yJĲĂ xbČŇ zĳĎ

ÉMyĂmČÄ èĎ BČ MyhąĂ Łl’ĹhĲĎ yJăĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ rb¡ĎŇ dĎŇ ’yY¿Ă ohlĘ rhËĄ mČ yĘ=l’Č
2 Mol¡ xĞhĲČ ’B¿Ď yJËĂ : MyFĲĂ ‘ČmĘ ìŇ yr¡ĆbĎŇ dĘŇ Cy¿hĘ yĲĂ NJËĄ =l‘ĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č hŇ êăĎ’Č wĘ

brb
.s"tw ‘"t ,+rt ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk ony‘Ą ’"sb ,yrq ony‘Ą ,bytk wynĎy‘Ą v.8 .d
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MyhĂę Łl’Ň lĲĄ rdĆŇ nĆÁ rDÄŁ êĂ žrSĆ ’ĞJĲČ : MyrĲĂbĎŇ DĘ bŇ r¿Ł BĘ lys¡Ă JĘ loq¿ wĘ NyĳĎnĘ ‘Ă bŇ răŁ BĘ 3

: MQĲĄ SČ rD¡Ł êĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MylĳĂ ysĂ JĘ BČ ZpĆŇ x¡Ą Ny’¿Ą yJËĂ omŔ QĘ SČ lĘ ÉrxĄ ’Č êĘ =l’Č
ÉìyjĂÄ =tŇ ’Ć NêąĄêĂ =l’Č : MQĲĄ SČ tĘŇ âl¿ wĘ roD¡êĂ èĆ mĂ rDĳŁ tĂŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ bŇ oT¡ 4, 5

’yhĳĂ hŇ g¡ĎŇgĎŇSĘ yJ¿Ă ëŇ ’ĎŔ lĘ UČ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrmČ ’Ň êŁ =l’Č wĘ ìŇ rĆŔ WĎ BĘ =tŇ ’Ć ’yTăĂ xĞlĲČ
yJăĂ : ìŇ ydĲĆŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘Ğř mĲČ =tŇ ’Ć lB¡Ą xĂ wĘ ìŇ lĆŔ oq=l‘Č ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ PŇ YąŁ qĘ yĂ hŇ UĎ lăĎ 6

: ’rĲĎyĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć yJ¿Ă hŇ BĳĄ rĘhČ Myr¡ĂbĎŇ dĘŇ C MylĂŔ bĎŇ hĞ wĲČ ÉtomŁlxĞ bŇ rąŁ bĘŇ
Hm¡Č tĘŇ êĂ =l’Č hŇ nĎŔ ydĂŇ UĘ bČŇ hŇ ’ăĆ rĘêĂ ÉqdĆŇ YĆÄ wĎ TjąĎ SĘ mĂ lzĆgĄÄ wĘ SrĎţ qSĆ ‘ăŁ =M’Ă 7

Nor¿tĘŇ yĂwĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Myh¡Ă bŇŁ gĘŇ C rmĄŔ SŁ ÉHČ bŇŁ GĎ l‘ąČmĄ HČ bÁŁ gĎŇ yJăĂ ZpĆŇ xĳĄ hČ =l‘Č 8

PŇ sĆ JĆŔ ‘BăČ WĘ yĂ=âlĲ ÉPsĆ JĆÄ bŇ h¿Ą ’Ł : dŇ bĲĎŇ ‘ĹnĲĆ hŇ d¡ĆŇ WĎ lĘ ëŇ lĆ m¿Ć ’yhĳř lJăŁ BČ ZrĆ’¡Ć 9

CB¡ rČ hŇ bĎŔ oFhČ ÉtobŇ rĘBĂ : lbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MGČ hŇ ’ĳĎ CbŇ tĘŇ âlă Nom¡ hĎ BĲĆ bŇ h¿Ą ’Ł =ymĲĂ C 10

tŇ năČSĘ ÉhqĎ CtŇ mĘ : wynĲĎ y‘Ą tŇ IČ’Ă rĘ=M’Ă yJ¡Ă hĎ ylĆŔ ‘ĎbĘŇ lĂ ÉNorSĘ JĂ =hŇ mČ C hĎ ylĳĆkĘŇ o’Ĳ 11

xČ ye¿ĂmČ CenËĆ y’Ą rySĂŔ ‘ĎlĲĆ É‘bĎŇ vĎ hČ wĘ lkĳĄŇ ’Ň yŁ hŇ B¡Ą rĘhČ =M’Ă wĘ T‘¿ČmĘ =M’Ă dŇ bĄŔ ‘Ł hĲĎ
rCm¿ SĎ rSĆ ‘ËŁ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ ytĂŇ y’¡Ă rĎ hŇ lĎŔ ox hŇ ‘ăĎrĎ SyĄť : NoSĲ ylĂ ol¡ 12

NBĄŔ dŇ ylăĂ ohwĘ ‘rĳĎ NyăČnĘ ‘Ă BĘ ’Ch¡ hČ rSĆ ‘¿Ł hĎ dŇ bËČŇ ’Ď wĘ : otĲŇ ‘ĎrĲĎlĘ wyl¡Ď ‘ĎbĘŇ lĂ 13

tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ bŇ CS¿ yĎ MorË‘Ď oUŔ ’Ă NTĆ BăĆ mĂ É’YĎ yĎ rSąĆ ’ĞJĲČ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ od¡Ň yĎBĘ Ny’¿ĄwĘ 14

hŇ ‘ăĎrĎ ÉhzŁ =MgČŇ wĘ : odĲŇ yĎBĘ ëŇ ¡ĄlIŁ SĆ olŔ mĎ ‘ĞbĲČŇ ’văĎ yĂ=âlĲ ÉhmĎ C’Ä mĘ C ’BĳĎ SĆ JĘ 15

MG¿Č : xČ CrĲlĎ lm¡Ł ‘ĞIĲČSĆ olŔ NorătĘŇ IĂ=hŇ mČ C ëŇ ĳĄlyĄ NJăĄ ’B¡Ď SĆ tŇ U¿Č ‘Ě=lJĎ hŇ lĎŔ ox 16

=rSĆ ’Ğ hŇ eĄÂhĂ : PŇ YĆqĲĎ wĎ oy¿lĘ xĎ wĘ hŇ B¡Ą rĘhČ s‘¿ČkĎŇ wĘ lkĳĄŇ ’Ň yŁ ëŇ SĆ xăŁ BČ wym¡Ď yĎ=lJĎ 17

hŇ bĎÁ oT tŇ o’Ä rĘlĂ wĘ tŇ oêSĘ lĂ wĘţ=lokŇ ’Ć lĲĆ hŇ păĆŇ yĎ=rSĆ ’Ğ bŇ oTă ynĂ ’Ďę ytĂŇ y’ăĂ rĎ
ol¿ =NtČŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ wIËĎxČ =ymĄ yĘ rjÌČsĘ mĂ SmĆ èĆę hČ =tŇ xČ êĲČ lmăŁ ‘ĞIĲČSĆ ű olă mĎ ‘Ğ=lkĎŇ BĘ
žMyhĂ Łl’ĹhĲĎ olă =NtČŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ MdĎÃ ’Ď hĲĎ =lJĲĎ MGăČ : oqĲ lĘ xĆ ’Ch¿ =yJĂ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ 18

xČ m¡Ł WĘ lĂ wĘ oqŔ lĘ xĆ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň WăĄ lĎ wĘ ÉCeUĆÄ mĂ lkąŇŁ ’ĹlĲĆ oTÄ ylĂ SĘ hĂ wĘ MysĂÁ kĎŇ nĘ C rSĆ ‘ÄŁ
wyIĳĎxČ ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć rJ¡Ł zĘyĂ hŇ BĄŔ rĘhČ âlă yJĂ ť : ’yhĲĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ ê¿ČmČ hŇ Łzě olĳ mĎ ‘ĞBĲČ 19

tŇ xČ êăČ ytĂŇ y’¡Ă rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎ SyăĄ : oBĲ lĂ tŇ x¿Č mĘ WĂ BĘ hŇ n¡Ć‘ĞmĲČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ yJÌĂ w
MyhĂÃ Łl’ĹhĲĎ olă =NêĆ yĲĂ rSăĆ ’Ğ Sy’ăĂ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č ’yh¡Ă hŇ B¿Ď rČwĘ SmĆ èĳĎ hČ 2

hŇ CĆę’Č tĘŇ yĲĂ=rSĆ ’Ğ lJăŁ mĂ ű oSă pĘŇ nČlĘ rs¿Ą xĎ CenĆÄ y’Ą wĲĘ dŇ obÁ kĎŇ wĘ MysĂÄ kĎŇ nĘ C žrSĆ ‘Ł
CelĳĆ kĘŇ ’Ň yĲŁ yr¡ĂkĘŇ nĎ Sy’¿Ă yJËĂ CeUĆŔ mĂ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ CeTąĆ ylĂ SĘ yČ=âlĲ wĘ
hz
’"sb ,yrq ’Ch ,bytk ’yhĂ v.8 .r"tw ‘"t ,+rt ,rd"nq y"k +x Nkw yWĄ ‘ĞmČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .h
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3 tŇ oBÄ rČ žMynĂ SĎ wĘ hŇ ’ĎÃ mĄ Sy’ăĂ dŇ ylăĂ oy=M’Ă : ’ChĲ ‘r¡Ď yl¿Ă xĽ wĲĎ lbĆŇ hËĆ hŇ z¿Ć
=MgČŇ wĘ hŇ bĎŔ oFhČ =NmĂ ‘BăČ WĘ tĂŇ =âl ÉoSpĘŇ nČ wĘ wynĎęSĎ =ymĲĄ yĘ CyăhĘ IĲĂSĆ ű bŇ răČwĘ hŇ yĆÁxĘ yĲĂ

4 ’B¡Ď lbĆŇ h¿Ć bČŇ =yJĲĂ : lpĆŇ eĲĎhČ CeU¡Ć mĂ bŇ oT¿ yêĂ rĘmČě ’Ď oQĳ hŇ tĎŇ yĘhăĎ=âl hŇ r¡ĎCbŇ qĘ
5 ‘dĳĎŇ yĎ âlă wĘ hŇ ’¡Ď rĎ=âlĲ SmĆ S¿Ć =MGČ : hŇ iĲĆ kĚŇ yĘ om¿ SĘ ëŇ SĆ x¡Ł bČŇ C ëŇ ĳĄlyĄ ëŇ SĆ xăŁ bČŇ C
6 hŇ ’ĳĎ rĎ âlă hŇ b¡ĎŇ oTwĘ MyĂmČŔ ‘ĞjĲČ ÉMynĂ SĎ PŇ lĆ ’ąĆ hŇ yĎęxĎ CQă ’Ă wĘ : hŇ EĲĆmĂ hŇ z¡ĆlĎ tŇ xČ n¿Č
7 =MgČŇ wĘ ChypĳĂŇ lĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ lm¿Č ‘Ğ=lJĎ : ëŇ lĲĄ oh lJ¿Ł hČ dŇ x¡Ď ’Ć Moq¿ mĎ =l’Ć âlË hĞ
8 ynăĂ‘ĎQĆ =hŇ mČ lysĳĂ JĘ hČ =NmĂ Mk¡ĎŇ xĎ lĲĆ rt¿ĄŇ oI=hŇ mČ yJËĂ : ’lĲĄ UĎ tĂŇ âl¿ SpĆŇ e¡ĆhČ
9 hŇ z¿Ć=MGČ SpĆŇ nĳĎ=ëŇ lĎ hĞmĲĄ MyĂn¡Čy‘Ą hŇ ’¿Ą rĘmČ bŇ oTË : MyIĲĂxČ hĲČ dŇ gĆŇ n¿Ć ëŇŁl¡ hĞlĲČ ‘ČdĄŔ oy

10 ’Chă =rSĆ ’Ğ ‘d¡ĎŇ onwĘ omŔ SĘ ’răĎqĘ nĂ ÉrbĎŇ JĘ hŇ yĎęhĎ èĲĆ =hŇ mČ : xČ CrĲ tŇ C‘¿rĘC lbĆŇ h¡Ć
11 hŇ B¡Ą rĘhČ Myr¿ĂbĎŇ DĘ=SyĄ yJËĂ : CeUĲĆ mĂ PŇ yuĂ êČhČ SĆ M‘¿Ă NydĂŔ lĎ lkăČŇ Cy=âlĲ wĘ MdĳĎŇ ’Ď
12 MdĎÁ ’Ď lĲĎ bŇ oFÄ =hŇ mČ ž‘ČdĄŇ oy=ymĲĂ yJăĂ : MdĲĎŇ ’Ď lĎ rt¡ĄŇ IŁ =hŇ mČ lbĆŇ hĳĎ MyBăĂ rĘmČ

MdĎŔ ’Ď lĲĎ dŇ yGăĂyČ=ymĲĂ ÉrSĆ ’Ğ l~ĳĄJČ MWăĄ ‘ĞyĲČwĘ ol¡ bĘŇ hĆ yI¿ĄxČ =ymĄ yĘ rjËČsĘ mĂ MyIĂęxČ BĲČ
z NmĆ èăĆ mĂ MS¡Ą bŇ oT¿ř : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č wyr¡ĎxĞ’ĲČ hŇ y¿ĆhĘ IĲĂ=hŇ mČ sŘ3

2 ÉtkĆŇ QĆÄmĂ lbĆŇ ’Ąę =tŇ yBĲĄ =l’Ć tŇ kĆŇ lăĆ lĎ bŇ oTÂ : odĲŇ lĘ CĲĎhĂ MoI¡mĂ tŇ wĆUĎŔ hČ MoyăwĘ bŇ oTĳ
: oBĲ lĂ =l’Ć Nê¿Ą yĂ yx¡Č hČ wĘ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ PŇ osă ’Ch¡ rSĆě ’ĞBĲČ hŇ êĆŔ SĘ mĂ tŇ yBăĄ =l’Ć

3, 4 tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMymĂ kĎŇ xĞ bŇ ląĄ : bŇ lĲĄ bŇ TČ yy¿Ă Myn¡ĂjĎ ‘Čr¿Ł bĘŇ =yJĲĂ qxĳŁ vĘ mĂ s‘ČJ¡Č bŇ oT¿
5 MkĳĎŇ xĎ tŇ răČ‘ĞGĲČ ‘Čm¡Ł SĘ lĂ bŇ oTě : hŇ xĲĎ mĘ WĂ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Myl¡Ă ysĂ JĘ bŇ l¿Ą wĘ lbĆŇ ’ĄŔ
6 NJ¡Ą ryiĂŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉMyrĂyiĂ hČ loqąkĘŇ yJăĂ : MylĲĂ ysĂ JĘ ryS¿Ă ‘Čm¡Ą SŁ Sy’Ăě mĄ
7 dŇ B¿Ą ’Č ywĲĂ MkĳĎŇ xĎ llăĄ ohyĘ qSĆ ‘¡Ł hĎ yJ¿Ă : lbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MgČŇ wĘ lysĳĂ JĘ hČ qxăŁ WĘ
8 xČ Cr¡=ëŇ rĆ’ĲĆ bŇ oT¿ otĳŇ ySĂ ’Ň rĄmĲĄ rb¡ĎŇ DĎ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ bŇ oTË : hŇ nĲĎêĎmČ bŇ l¡Ą =tŇ ’Ć
9 Myl¡Ă ysĂ JĘ qyx¿Ą BĘ s‘ČkČŔ yJăĂ so‘ĳkĘŇ lĂ ì¡Ň xĞ CrĲBĘ lh¿Ą bČŇ êĘ =l’Č : xČ CrĲ=HbČŇ GĘ mĂ

10 Myb¡ĂŇ oT Cy¿hĎ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉMymĂ IĎhČ SąĆ hŇ yĎŔhĎ hŇ măĆ ÉrmČ ’Ň êŁ =l’Č : xČ CnĲ yĎ
11 hŇ lĳĎ xĞ nĲČ=M‘ĲĂ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hŇ b¿ĎŇ oT : hŇ zĲĆ=l‘Č êĎlĘ ’¿Č SĎ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ mĲĄ âl¿ yJËĂ hŇ QĆ ’ĳĄ mĄ
12 NorătĘŇ yĂwĘ PŇ sĆ JĳĎ hČ lYăĄBĘ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hĲČ lY¿ĄBĘ yJËĂ : SmĆ èĲĎ hČ y’¿ĄrŁ lĘ rt¡ĄŇ yŁ wĘ
13 ymąĂ yJăĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć hŇ ’¡Ą rĘ : hĎ ylĲĆ ‘ĎbĘŇ hŇ I¿ĆxČ êĘ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hĲČ tŇ ‘ČDČŔ
14 Moy¿bĘŇ C bŇ oTŔ bĘŇ hŇ yăĄhĹ ÉhbĎŇ oT MoyąBĘ : otĲŇ CĘ‘Ă rS¿Ć ’Ğ tŇ ’¡Ą NuĄŔ tČŇ lĘ É lkČŇ Cy

tŇ rČę bĘŇ DĂ=l‘Č MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ hŇ WăĎ ‘Ď ÉhzĆ=tŇ UČ ‘ĚlĘ hŇ ząĆ=tŇ ’Ć MGăČ hŇ ’ĳĄ rĘ hŇ ‘¡ĎrĎ
’lV

.ytbr +T v.1 .Myqwspb rpsh yYx v.1 .z .rpsh yYx v.10 .w
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ylĳĂ bĘŇ hĆ ymăĄ yBĂ ytĂŇ y’¡Ă rĎ lJ¿Ł hČ =tŇ ’Ć : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ ’YÌĎ mĘ yĂ âQÄSĆ 15

yhąĂ êĘ =l’Č : otĲŇ ‘ĎrĲĎBĘ ëŇ yr¡Ă’ĞmĲČ ‘SĎŔ rĎ SyăĄwĘ oqŔ dĘŇ YĂ BĘ dŇ băĄŇ ’Ł ÉqyDĂYČ SyąĄ 16

‘S¿Č rĘêĂ =l’Č : MmĲĄ oèêĂ hŇ UĎ l¡Ď rtĳĄŇ oy MJ¡Č xČ tĘŇ êĂ =l’Č wĘ hŇ BĄŔ rĘhČ ÉqyDĂYČ 17

rSăĆ ’Ğ bŇ oTť : ìŇ êĲĆ‘Ă âl¿ BĘ tŇ Cm¡ tĎŇ hŇ UĎ l¿Ď lkĳĎŇ sĎ yhăĂ êĘ =l’Č wĘ hŇ B¡Ą rĘhČ 18

’Y¿Ą yĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄyĘ=yJĲĂ ìŇ dĳĆŇ yĎ=tŇ ’Ć xeăČêČ =l’Č hŇ E¡ĆmĂ =MgČŇ wĘ hŇ zĆŔBĎ zxăŁ ’ĹêĲĆ
Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ yQĂ SČ ÉhrĎWĎ ‘ĞmĲĄ MkĳĎŇ xĎ lĲĆ z‘ăŁ êĎ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hĲČ : MQĲĎ JĚ =tŇ ’Ć 19

âl¿ wĘ bŇ oF¡ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĳĎBĎ qyD¡ĂYČ Ny’¿Ą MdĎŔ ’Ď yJăĂ : ry‘ĲĂBĎ 20

rS¿Ć ’Ğ ìŇ BĳĆ lĂ Nê¡ĄêĂ =l’Č CrBĄŔ dČŇ yĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ =lkĎŇ lĘ MGąČ : ’TĲĎ xĹyĲĆ 21

ìŇ BĳĆ lĂ ‘dăČŇ yĎ tŇ oB¡ rČ Mym¿Ă ‘ĎjĘ =MGČ yJËĂ : ìŇ lĲĆ lĘ qČ mĘ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ ‘m¿Č SĘ tĂŇ =âlĲ 22

yêĂ rĘmăČ’Ď hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ bĲČŇ ytĂŇ yiăĂ nĂ hŇ z¡Ł =lJĎ : MyrĲĂxĄ ’Ğ êĎlĘ Q¿Č qĂ tř ’¡ =MGČ rS¿Ć ’Ğ 23

ym¿Ă qm¡Ł ‘Ď ű qm¿Ł ‘Ď wĘ hŇ yĳĎhĎ èĲĆ =hŇ mČř qox¡ rĎ : yeĂ UĲĆ mĂ hŇ q¿ĎoxrĘ ’yh¡Ă wĘ hŇ mĎ JĎŔ xĘ ’Ć 24

NoBĳ SĘ xĆ wĘ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ Su¿ĄbČŇ C rCtŔ lĎ wĘ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ ÉyBĂ lĂ wĘ ynąĂ’Ğ ytĲĂŇ oBÄ sČ : Ce’ĲĆ YĎ mĘ yĂ 25

tŇ wĆUĎę mĂ rmăČ ynĂÁ’Ğ ’YĆÄ omC : tŇ olĲ lĄ ohĲ tŇ Cl¡ kĘŇ iĂ hČ wĘ lsĆ JĆŔ ‘SČ răĆ Ét‘ČdČÄ lĎ wĘ 26

bŇ oTÂ hĎ ydĳĆŇ yĎ MyrăĂCs’Ğ HB¡Ď lĂ MymËĂ rĎxĞ wĲČ MydÌĂŇ oYmĘ ’yhĂÄ =rSĆ ’Ğ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć
ytĂŇ ’Ň YĎŔ mĎ hŇ zăĆ Éh’Ą rĘ : HBĲĎ dŇ kĆŇ Q¿Ď yĂ ’T¡Ą oxwĘ hŇ eĎUĆŔ mĂ TlăĄ UĎ yĂ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ynąĄpĘŇ lĂ 27

hŇ S¿Ď qĘ BĂ =dŇ o‘Ĳ rSËĆ ’Ğ : NoBĲ SĘ xĆ ’Y¿Ł mĘ lĂ tŇ x¡Č ’Č lĘ tŇ x¿Č ’Č tŇ lĆ hĳĆ qŁ hŇ r¡ĎmĘ ’ĲĎ 28

hŇ QĆ ’¡Ą =lkĎŇ bĘŇ hŇ è¿Ď ’Ă wĘ ytĂŇ ’Ň YĎŔ mĎ ÉPlĆ ’ĆÄ mĄ dŇ xąĎ ’Ć MdĎÂ’Ď ytĂŇ ’Ň YĳĎ mĎ âlă wĘ yS¡Ă pĘŇ nČ
MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ WÌĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ytĂŇ ’Ň YĎŔ mĎ hŇ zăĆ=hŇ ’Ą rĘ ÉdbČŇ lĘ : ytĂŇ ’Ň YĲĎ mĎ âl¿ 29

ym¿Ă C MkĎŔ xĎ hăĆ JĘ ymĂ ť : MyBĲĂ rČ tŇ on¿bŇŁ èĘ xĂ CS¡ qĘ bĂŇ hŇ UĎ h¿Ą wĘ rSĳĎ yĎ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć x
ÉynĂ ’Ğ : ’eĲĆSĚ yĘ wyn¡ĎjĎ z‘¿Ł wĘ wynĎŔ jĎ ry’ăĂ êĎ ÉMdĎŇ ’Ď tŇ mąČ kĘŇ xĎ rbĳĎŇ DĎ rSĆ jăĄ ‘Čd¡ĄŇ oy 2

ÉwynĎjĎ mĂ lhąĄ BĎ êĂ =l’Č : MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ ‘¿ČCbŇ SĘ tŇ r¡ČbĘŇ DĂ l‘Čě wĘ romŔ SĘ ëŇ lĆ măĆ =yjĂ 3

rS¿Ć ’ĞBĲČ : hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ Zj¡Ł xĘ yČ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ yJËĂ ‘rĳĎ rbăĎŇ dĎŇ BĘ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ =l’ĲČ ëŇ lĄŔ êĄ 4

âl¿ hŇ wĎŔYĘ mĂ rmăĄ oS : hŇ WĲĆ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ ol¡ =rmČ ’Ň yĲŁ ym¿Ă C NoTĳ lĘ SĂ ëŇ lĆ m¡Ć =rbČŇ DĘ 5

tŇ ‘ăĄ Sy¡Ą ZpĆŇ xĄŔ =lkĎŇ lĘ yJăĂ : MkĲĎŇ xĎ bŇ l¿Ą ‘d¡ČŇ yĄ TjĎŔ SĘ mĂ C tŇ ‘ăĄwĘ ‘rĳĎ rbăĎŇ DĎ ‘d¡ČŇ yĄ 6

hŇ yĳĆhĘ IĲĂèĆ =hŇ mČ ‘Čd¡ĄŇ yŁ Cen¿Ć y’Ą =yJĲĂ : wylĲĎ ‘Ď hŇ B¿Ď rČ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ tŇ ‘¿ČrĎ=yJĲĂ TjĳĎ SĘ mĂ C 7

’olă kĘŇ lĂ ÉxČ CrÄ BĎ TyQąĂ SČ MdĎÂ’Ď Ny’ăĄ : olĲ dŇ yG¿ĂyČ ym¡Ă hŇ yĆŔhĘ yĲĂ rSăĆ ’ĞJĲČ yJĂ ť 8

hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ tŇ xČ l¡Č SĘ mĂ Ny’¿ĄwĘ tŇ wĆUĎŔ hČ MoyăBĘ ÉNoTlĘ SĂ Ny’ąĄwĘ xČ CrŔ hĎ =tŇ ’Ć
yBĂŔ lĂ =tŇ ’Ć NotăŇ nĎ wĘ ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ hŇ ząĆ=lJĎ =tŇ ’Ć : wylĲĎ ‘ĎBĘ =tŇ ’Ć ‘SČ r¡Ć TQ¿Ą mČ yĘ=âlĲ wĘ 9

hV‘m=lkl
.lwgsb =hmĆ yllhb v.24 .yrq hêĎ’Č ,bytk êĘ ’Č v.22
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MdËĎŇ ’Ď hĲĎ TlÌČ SĎ rSĆÄ ’Ğ tŇ ‘Ąę SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ hŇ WĆŔ ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ lĘ
10 MoqąUĘ mĂ C C’bĎę wĎ MyrĂÁ bĚŇ qĘ My‘ĂÄ SĎ rĘ žytĂŇ y’Ă rĎ NkĄÃ bĘŇ C : olĲ ‘r¿ČlĘ Md¡ĎŇ ’Ď BĘ

: lbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MGČ CWĳ ‘Ď=NJĄ rSăĆ ’Ğ ry‘¡ĂbĎŇ Cx¿ JĘ êČSĘ yĲĂwĘ CkŇ QĄŔ hČ yĘ ÉSodŇ qĎ
11 bŇ lÌĄ ’lĄÂmĎ NJĄÃ =l‘Č hŇ rĳĎhĄ mĘ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ MgĎŔ tĘŇ pĂŇ hŇ WăĎ ‘ĞnĲČ=Ny’ĲĄ ÉrSĆ ’Ğ
12 tŇ ’¡Č mĘ ‘rËĎ hŇ W¿Ć ‘Ł ’TĆę xŁ rSăĆ ’Ğ : ‘rĲĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ Mh¡Ć BĎ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ =ynĄBĲĘ

MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ y’ăĄrĘyĂlĘ ÉboF=hŇ yĆhĘ yĲĂ rSąĆ ’Ğ ynĂ ’ĎŔ ‘ČdăĄŇ oy=MGČ yJĂ ť olĳ ëŇ yrăĂ’ĞmĲČ C
13 Mym¡Ă yĎ ëŇ yr¿Ă’Ğ yĲČ=âlĲ wĘ ‘SĎŔ rĎlĲĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl ÉboTwĘ : wynĲĎpĎŇ QĘ mĂ C’¡ rĘyyĲĂ rS¿Ć ’Ğ
14 hŇ WăĎ ‘ĞnĲČ rSăĆ ’Ğ È lbĆŇ hĆ =SyĆ : MyhĲĂ Łl’Ĺ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ ’r¡ĄyĎ Cen¿Ć y’Ą rSËĆ ’Ğ l~ĳĄJČ

hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ JĘ ÉMhĆ lĄ ’Ğ ‘Č yGąĂmČ rSĆÄ ’Ğ MyqĂę yDĂYČ SyăĄ ű rSăĆ ’Ğ ůZrĆ’Ď hĎ =l‘Č
yêĂ rĘmČě ’Ď MyqĳĂyDĂ~Č hČ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ JĘ Mh¡Ć lĄ ’Ğ ‘Č yG¿ĂUČ SĆ My‘ĂŔ SĎ rĘ SyăĄwĘ My‘ĂŔ SĎ rĘhĲĎ

15 bŇ oTą =Ny’ĲĄ rSĆÄ ’Ğ hŇ xĎŔ mĘ vĂ hČ =tŇ ’Ć ÉynĂ ’Ğ yêĂ xĘ BąČ SĂ wĘ : lbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MGČSĆ
’ChÂ wĘ xČ omĳ WĘ lĂ wĘ tŇ oê¡SĘ lĂ wĘ lok¿Ň ’ĹlĲĆ =M’Ă yJËĂ SmĆ èĆŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉMdĎŇ ’Ď lĲĎ
: SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ol¿ =NtČŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ wyIËĎxČ ym¿Ą yĘ olęmĎ ‘ĞbĲČŇ CewăĆlĘ yĂ

16 rS¿Ć ’Ğ NyĎŔnĘ ‘Ă hăĎ =tŇ ’Ć Éto’rĘlĂ wĘ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ ÉyBĂ lĂ =tŇ ’Ć yêĂ tąČŇ nĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ
: hŇ ’ĲĆ rŁ Cen¿Ć y’Ą wyn¡Ďy‘ĄBĘ hŇ nĎěSĄ hŇ lĎ yĘQČŔ bČŇ C ÉMoIBČ MgąČŇ yJăĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ

17 É’oYmĘ lĂ MdĎę ’Ď hĲĎ lkČÁ Cy âlÄ žyJĂ ůMyhĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÈytĂŇ y’Ă rĎwĘ
lmÌŁ ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ lSĆ BĘ ţ SmĆ èĆŔ hČ =tŇ xČ tĲČŇ hŇ WăĎ ‘ĞnĲČ rSăĆ ’Ğ ÉhWĆ ‘ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć
lk¡ČŇ Cy âl¿ tŇ ‘ČdČŔ lĎ ÉMkĎŇ xĎ hĲĆ rmąČ ’Ň yŁ =M’Ă MgČÄ wĘ ’YĳĎ mĘ yĂ âlă wĘ Su¡ĄbČŇ lĘ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ

T rSĆÄ ’Ğ hŇ zĆŔ=lJĎ =tŇ ’Ć rCbăŇ lĎ wĘ ÉyBĂ lĂ =l’Ć yêĂ tąČŇ nĎ hŇ zĆÂ=lJĎ =tŇ ’Ć yJăĂ : ’YĲŁ mĘ lĂ
=MgČŇ hŇ băĎŇ hĞ’ĲČ =MGĲČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ dŇ yăČBĘ Mh¡Ć ydĄŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ MymËĂ kĎŇ xĞhĲČ wĘ MyqÌĂyDĂ~Č hČ

2 hŇ rĆÄ qĘ mĂ lJęŁ lČ rSăĆ ’ĞJĲČ lJÂŁ hČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ lJ¡Ł hČ MdĎŔ ’Ď hĲĎ É‘ČdĄÄ oy Ny’ąĄ hŇ ’Ďę nĘ WĂ
rS¡Ć ’ĞlĲČ wĘ xČ bĄŔ EŁ lČÄ wĘ ’mĄŔ FĎ lČ wĘ rohă FĎ lČ wĘ ÉboFlČ É‘SĎ rĎlĲĎ wĘ qyDąĂ~Č lČ dŇ xĎÁ ’Ć

3 ű hŇ zăĆ : ’rĲĄyĎ hŇ ‘¿ĎCbŇ SĘ rS¡Ć ’ĞJĲČ ‘BĎě SĘ eĂ hČ ’TĆŔ xŁ JĲČ ÉboFJČ xČ bĳĄŇ zŁ CenăĆ y’Ą
MgăČŇ wĘ lJĳŁ lČ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ r¿ĆqĘ mĂ =yJĲĂ SmĆ èĆŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉhWĎ ‘ĞnĲČ=rSĲĆ ’Ğ lkąŇŁ BĘ ‘rĎę
wyr¡ĎxĞ’ĲČ wĘ MhĆŔ yIĄxČ BĘ ÉMbĎŇ bĎŇ lĘ BĂ tŇ olą lĄ ohĲ wĘ ‘rĎÄ =’lĄ mĎ MdĎŇ ’Ď hĲĎ ţ=ynĄBĲĘ bŇ lăĄ

4 Noxĳ FĎ BĂ SyăĄ MyI¡ĂxČ hĲČ =lJĎ l’¿Ć rxŔ bř y rSăĆ ’Ğ ÉymĂ =yJĂ : MytĲĂŇ UĄ hČ =l’Ć
5 My‘¡ĂdĘŇ oy MyIËĂxČ hĲČ yJÌĂ : tŇ UĲĄ hČ hŇ y¡ĄrĘ’Č hĲĎ =NmĂ bŇ oTŔ ’Chă ÉyxČ bŇ lĆ kąĆŇ lĘ =yJĲĂ

yJ¿Ă rkĎŔ WĎ ÉMhĆ lĎ dŇ o‘ą=Ny’ĲĄ wĘ hŇ mĎ C’ę mĘ My‘ăĂdĘŇ oy MnÌĎ y’Ą MytĂÂUĄ hČ wĘ CtŇ mĳĚ IĎSĆ
xkVn

.s"tw ‘"t ,+rt Nkw yrkw bytk rBČ xĚyĘ ’"sb ,yrq rBČ xĚyĘ ,bytk rxČbĚyĘ w’ rxĄBĎ yĂ v.4 .T
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hŇ dĎŇ bĳĎŇ ’Ď rbăĎŇ JĘ Mt¡ĎŇ ’Ď nĘ qĂ =MGČ MtËĎŇ ’Ď nĘ WĂ =MGČ MtÌĎŇ bĎŇ hĞ’ĲČ MGăČ : MrĲĎkĘŇ zĂ xJ¡Č SĘ nĂ 6

: SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ=rSĲĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ MlĎŔ o‘lĘ Édo‘ Mh¿Ć lĎ =Ny’ĲĄ qlĆ xĄÄ wĘ
sŘ4 ìŇ ĳĆnyyĄ bŇ oT¡ =bŇ lĆ bĘŇ hŇ t¿ĄŇ SĞ C ìŇ mĆŔ xĘ lČ ÉhxĎ mĘ WĂ BĘ lkąŇŁ ’Ĺ ëŇ ăĄl 7

ìŇ yd¡ĆŇ gĎŇbĘŇ Cy¿hĘ yĲĂ tŇ ‘Ąě =lkĎŇ BĘ : ìŇ yWĲĆ ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ Y¿Ď rĎ rbĎŔ kĘŇ yJăĂ 8

hŇ èăĎ ’Ă =M‘Ă MyIĂÁxČ hŇ ’ĄÄ rĘ : rsĲĎ xĘ yĆ=l’Č ì¿Ň SĘ ’Ň rĲŁ =l‘Č NmĆ S¡Ć wĘ MynĳĂbĎŇ lĘ 9

SmĆ èĆŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉìlĘ =NtČŇ nĲĎ rSąĆ ’Ğ ìŇ lĆŔ bĘŇ hĆ yIăĄxČ ÉymĄ yĘ=lJĎ êĎbĘŇ hČę ’Ď =rSĆ ’Ğ
lm¡Ą ‘Ď hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ ìŔ lĘ măĎ ‘ĞbĲČŇ C MyIĂŔxČ BĲČ ÉìqĘ lĘ xĆ ’Chą yJăĂ ìŇ ĳĆlbĘŇ hĆ ymăĄ yĘ lJ¡Ł
žyJĂ hŇ WĳĄ ‘Ğ ì¡Ň xĞkĲŇŁ BĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ìËŇ dĘŇ yĲĎ ’YÌĎ mĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ lJŁ ţ : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č 10

ëŇ ¿ĄlhŁ hŇ ê¡Ď’Č rS¿Ć ’Ğ lo’ě SĘ BĂ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ wĘ tŇ ‘ČdăČŇ wĘ ÉNoBSĘ xĆ wĘ hŇ WąĆ ‘ĞmĲČ Ny’ĄÄ
âlÌ wĘ ZorÁ UĄ hČ MyQĂÄuČ lČ žâl yJăĂ SmĆ èĆę hČ =tŇ xČ tĲČŇ hŇ ’ăŁ rĎwĘ yêĂ bĘŇ SČÁ : hŇ UĎ SĲĎ 11

ÉMynĂ bŇŁ eĘ lČ âlą MgČÄ wĘ ÉMxĆ lĆÄ Mym¿Ă kĎŇ xĞlĲČ âlă MgČŇ wĘţ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ MyrăĂoBGĂ lČ
yJĂÃ : MQĲĎ JĚ =tŇ ’Ć hŇ r¿ĆqĘ yĂ ‘gČŇp¡ĆŇ wĎ tŇ ‘¿Ą=yJĂ NxĳĄ My‘¡ĂdĘŇ IŁ lČ âl¿ MgËČŇ wĘ rSĆ ‘ŔŁ 12

hŇ ‘ĎŔ rĎ hŇ dăĎŇ oYmĘ BĂ ÉMyzĂxĎ ’ĹeĲĆSĆ ÉMygĂŇDĎJČ oêę ‘Ă =tŇ ’Ć MdĎÁ ’Ď hĲĎ ‘dČÄ yĄ=âlĲ žMGČ
hŇ ‘ĎŔ rĎ tŇ ‘ăĄlĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ ynăĄBĘ ÉMySĂ qĎ CyĲ MhĄę JĎ xjĳĎ BČ tŇ oz¡xĚ’ĞhĲĎ MyrĂŔ jĽ ~Ă kČÄ wĘ
SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ ytĂŇ y’¿Ă rĎ hŇ zËŁ =MGČ : M’ĲŁ tĘŇ jĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ loj¿ êĂ SĆ JĘ 13

hĎ ylĆÁ’Ą =’bĲĎŇ C T‘ĳĎmĘ HB¡Ď MyS¿Ă nĎ’Ğ wĲČ hŇ eĎŔ TČ qĘ ry‘ăĂ : ylĲĎ ’Ą ’yh¡Ă hŇ l¿Ď odŇ gĘŇ C 14

HbĎę ’YĎ măĎ C : MylĲĂ dŇŁ GĘ Myd¿ĂŇ oYmĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ n¿ĎbĎŇ C HtĎŔ ’Ł bŇ băČŇ sĎ wĘ É lodŇ GĎ ëŇ lĆ mąĆ 15

rkČŔ zĎ âlă ÉMdĎŇ ’Ď wĘ otĳŇ mĎ kĘŇ xĎ BĘ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć ’Ch¿ =TQČ mĂ C MkĎŔ xĎ ÉNJĄ sĘ mĂ Sy’ąĂ
hŇ rĳĎCbŇ GĘ mĂ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hŇ b¿ĎŇ oT ynĂ ’ĎŔ yêĂ rĘmăČ’ĲĎ wĘ : ’ChĲ hČ NJ¡Ą sĘ UĂ hČ Sy’¿Ă hĎ =tŇ ’Ć 16

MymĂŔ kĎŇ xĞ yrăĄbĘŇ DĂ : My‘ĲĂmĎ SĘ nĂ Mn¿Ď y’Ą wyr¡ĎbĎŇ dĘŇ C hŇ yĎŔCzBĘ ÉNJĄ sĘ UĂ hČ tŇ mąČ kĘŇ xĎ wĘ 17

ylăĄ JĘ mĂ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hŇ b¿ĎŇ oT : MylĲĂ ysĂ JĘ BČ lS¡Ą om tŇ q¿Č‘ĞEĲČmĂ My‘ĳĂmĎ SĘ nĂ tŇ xČ n¡ČBĘ 18

‘Č yB¡Ă yČ Sy’¿Ă bĘŇ yČ tŇ wĆmĎŔ ybĄŇ CbăŇ zĘ : hŇ BĲĄ rĘhČ hŇ b¿ĎŇ oT dŇ B¿Ą ’Č yĘ dŇ xĎŔ ’Ć ’TăĆ oxwĘ bŇ rĳĎqĘ y
onŔ ymĂ ylĲĂ ÉMkĎŇ xĎ bŇ ląĄ : T‘ĲĎmĘ tŇ Cl¿ kĘŇ sĂ dŇ ob¡Ň JĎ mĂ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ mĲĄ rqËĎyĎ xČ qĳĄor NmĆ SăĆ 2

rsĳĄxĎ oBă lĂ ëŇ ¡ĄlhŁ lk¿ shř Vk ëŇ rĆDËĆBČ =MgČŇ wĘ : olĲ ’Ň mŁ WĘ lĂ lys¡Ă JĘ bŇ l¿Ą wĘ 3

ì¡Ň mĘ oqĲ mĘ ìŇ ylĆŔ ‘Ď hŇ lăĆ ‘ĞêĲČ É lSĄ oUhČ xČ Crą=M’Ă : ’ChĲ lk¿ĎŇ sĎ lJ¡Ł lČ rm¿Č ’Ď wĘ 4

tŇ xČ êăČ ytĂŇ y’¡Ă rĎ hŇ ‘ĎŔ rĎ SyăĄ : MylĲĂ odŇ GĘ My’¿Ă TĎ xĞ xČ ye¡ĂyČ ’jĄŔ rĘmČ yJăĂ xeĳČêČ =l’Č 5

Mym¡Ă orUĘ BČ lkĆŇ iĆŔ hČ NêăČ nĂ : TyQĲĂ èČ hČ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ ’Y¡Ď IŁ SĆ hŇ gĎěgĎŇSĘ JĂ SmĆ èĳĎ hČ 6

Mybr
lkĎ iĎSĆ JĘ ’"sw ,’"ydw h"dx ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk lkĎ iĎhČSĆ JĘ ’"sb ,yrq lkĎ iĎSĆ JĘ ,bytk lkĎ iĎhČSĆ JĘ v.3 .y

.b"d Nkw yrqw bytk
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7 MyrËĂWĎ wĘ MysĳĂ Cs=l‘Č Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ ytĂŇ y’¿Ă rĎ : CbŇ SĲĄ yĄ lpĆŇ è¿Ą BČ Myr¡ĂySĂ ‘ĞwĲČ MyBĳĂ rČ
8 rd¡ĄŇ GĎ Zr¿ĄpŇŁ C lojĳ yĂ oBă ZU¡Ď CG rp¿ĄŇ xŁ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞJĲČ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ
9 : MBĲĎ NkĆŇ i¿Ď yĂ MyY¡Ă ‘Ą ‘Čq¿ĄoB MhĳĆ BĎ bŇ Y¡Ą ‘Ď yĲĄ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ ‘Č yiăĂ mČ : SxĲĎ nĎ Cek¿ĆŇ èĘ yĂ

10 Nor¿tĘŇ yĂwĘ rBĳĄgČŇ yĘ Myl¡Ă yĎxĞ wĲČ lqČŔ lĘ qĂ MynăĂpĎŇ =âl É’ChwĘ lzĆęrĘBČ hČ hŇ hăĎ qĄ=M’Ă
11 l‘Čb¡ČŇ lĘ NorŔ tĘŇ yĂ Ny’ăĄwĘ SxČ lĳĎ =’olBĘ Sx¡Ď eĎhČ ëŇ è¿Ł yĂ=M’Ă : hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ ryS¡Ą kĘŇ hČ

12, 13 tŇ Q¿Č xĂ êĘ : Ce‘ĲĆQĘ bČŇ êĘ lys¡Ă JĘ tŇ ot¿Ň pĘŇ WĂ wĘ NxĳĄ Mk¡ĎŇ xĎ =ypĂŇ yr¿ĄbĘŇ DĂ : NoSĲ QĎ hČ
14 hŇ BăĆ rĘyČ lk¡ĎŇ iĎ hČ wĘ : hŇ ‘ĲĎrĎ tŇ Cl¡ lĄ ohĲ ChyjĂŔ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ wĘ tŇ Clĳ kĘŇ sĂ Chyp¡ĂŇ =yrĄbĘŇ DĂ

ym¡Ă wyrĎŔ xĞ’ĲČ mĄ ÉhyĆhĘ yĲĂ rSąĆ ’Ğ wĲČ hŇ yĆŔhĘ IĲĂSĆ =hŇ mČ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ ‘dąČŇ yĄ=âlĲ MyrĳĂbĎŇ dĘŇ
15 : ry‘ĲĂ =l’Ć tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ ‘d¡ČŇ yĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ Ce‘ĳĆGĘ yČêĘ Myl¡Ă ysĂ JĘ hČ lm¿Č ‘Ğ : olĲ dŇ yG¿ĂyČ

16, 17 ZrĆ’ĆŔ ëŇ yrăĄSĘ ’Č : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ rqĆB¿Ł BČ ëŇ yĂr¡ČWĎ wĘ r‘ČnĳĎ ëŇ J¡Ą lĘ UČ SĆ ZrĆ’ĆŔ ëŇ ăĎl=y’ĲĂ
: ytĲĂŇ èĘ bČŇ âl¿ wĘ hŇ r¡ĎCbŇ gĘŇBĂ ClkĄŔ ’Ň yŁ tŇ ‘ăĄBĎ ÉëyĂrČÄ WĎ wĘ MyrĳĂox=NBĆ ëŇ J¡Ą lĘ UČ SĆ

18, 19 ÉqoxWĘ lĂ : tŇ yĂBĲĎ hČ PŇ Łl¿ dĘŇ yĂ MyĂd¡ČŇ yĎ tŇ Cl¿ pĘŇ SĂ bĘŇ C hŇ rĳĆqĎ UĘ hČ ëŇ UăČ yĂ MyĂê¡ČlĘ YČ ‘ĞBĲČ
20 MGăČ : lJĲŁ hČ =tŇ ’Ć hŇ n¿Ć‘ĞyĲČ PŇ sĆ J¡Ć hČ wĘ MyIĳĂxČ xUăČ WČ yĘ NyĂy¡ČwĘ MxĆ lĆŔ MyWăĂ ‘Ł

rySĳĂ ‘Ď lQ¡Ą qČ êĘ =l’Č ìŔ bĘŇ JăĎ SĘ mĂ ÉyrĄdĘŇ xČ bĘŇ C lQĄŔ qČ êĘ =l’Č ëŇ lĆ mĆ ť ìę ‘ĞDĲĎmČ BĘ
: rbĲĎŇ DĎ dyg¿ř y My¡pnkhř l‘Čb¿ČŇ C louŔ hČ =tŇ ’Ć ëŇ ylăĂ oy ÉMyĂmČÄ èĎ hČ PŇ o‘ą yJăĂ

’y, 2 qlĆ x¿Ą =NêĆ : Ce’ĲĆ YĎ mĘ êĂ Mym¡Ă IĎhČ bŇ r¿Ł bĘŇ =yJĲĂ MyĂUĳĎhČ ynăĄjĘ =l‘Č ì¡Ň mĘ xĘ lČ xQ¿Č SČ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č hŇ ‘¡ĎrĎ hŇ y¿ĆhĘ IĲĂ=hŇ mČ ‘dČŔ tĄŇ âlă yJĂ ť hŇ nĳĎ omSĘ lĂ MgăČŇ wĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ lĘ

3 Mor¡DĎBČ Z‘ËĄ loj¿ yĂ=M’Ă wĘ CqyrĂŔ yĎ ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č ÉMSĆ GĆÄ Myb¿ĂŇ ‘ĎhĲĆ C’Ä lĘ UĲĎ yĂ=M’Ă
4 ‘rĳĎzĘyĂ âlă xČ Cr¡ rm¿Ą SŁ : ’ChĲ yĘ MS¿Ď Z‘¡ĄhĎ loj¿ IĂSĆ MoqËmĘ NopĳŇ ~Ď BČ M’ăĂ wĘ
5 xČ CrŔ hĎ ëŇ rĆDăĆ=hŇ mČ É‘ČdĄÄ oy ìąŇ nĘ y’ĲĄ rSĆÄ ’ĞJĲČ : roYĲ qĘ yĂ âl¿ Myb¡ĂŇ ‘ĎbĲĆŇ hŇ ’¿Ć rŁ wĘ

MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć É‘dČŇ tĄŇ âlą hŇ kĎŇ JĎę hŇ ’ĳĎ lĄ UĘ hČ NTĆ băĆŇ BĘ Mym¡Ă YĎ ‘ĞJĲČ
6 xeăČêČ =l’Č bŇ rĆ‘¡ĆlĎ wĘ ìŇ ‘ĆŔ rĘzČ=tŇ ’Ć ‘răČzĘ ÉrqĆBÄŁ BČ : lJĲŁ hČ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ

dŇ x¡Ď ’Ć JĘ Mh¿Ć ynĄSĘ =M’Ă wĘ hŇ zĆŔ=o’ hŇ zăĆhĞ ÉrSĎ kĘŇ yĂ hŇ ząĆ y’ăĄ ‘dĄÁ oy ÉìnĘ y’ĲĄ žyJĂ ìŇ dĳĆŇ yĎ
7, 8 yJăĂ : SmĆ èĲĎ hČ =tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ MyĂn¡Čy‘ĄlĲČ bŇ oT¿ wĘ ro’ĳ hĎ qot¡Ň mĎ C : MybĲĂŇ oT

ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć ÉrJŁ zĘyĂwĘ xmĳĎ WĘ yĂ MQăĎ kĚŇ BĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ hŇ y¿ĆxĘ yĲĂ hŇ BËĄ rĘhČ Myn¿ĂSĎ =M’Ă
9 xmÌČ WĘ : lbĆŇ hĲĎ ’B¿Ď SĆ =lJĎ Cy¡hĘ yĲĂ hŇ B¿Ą rĘhČ =yJĲĂ ëŇ SĆ xŔŁ hČ

ykăĄŇ rĘdČŇ BĘ ÉëQĄ hČ wĘ ìŇ tĆŔ orCxbĘŇ ymăĄ yBĂ ÉìBĘ lĂ ìąŇ bĘŇ yTĲĂ ywĲĂ ìŇ ytĆę CdŇ lĘ yČBĘ rCxă BĎ
Kbl
Nkw yrqw bytk MyĂpČ nĎJĘ ’"sbw ,b"yd ,’"yd Nkw yrqw bytk MyĂpČ nĎJĘ hČ ’"sb ,yrq MyĂpČ nĎJĘ ,bytk MyĂpČ nĎJĘ hČ v.20

.yrq dGĄyČ ,bytk dyGĂyČ v.20 .’"d
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Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ì¿Ň ’Ğ ybĲĂŇ yĘ hŇ QĆ ’ËĄ =lJĎ =l‘Č yJÌĂ ‘dĎě wĘ ìŇ ynĳĆy‘Ą y’¡ĄrĘmČ bĘŇ C ìŔ BĘ lĂ
tŇ Cd¿Ň lĘ IČhČ =yJĲĂ ìŇ rĳĆWĎ BĘ mĂ hŇ ‘¡ĎrĎ rb¿ĄŇ ‘ĞhĲČ wĘ ìŇ BĆŔ QĂ mĂ És‘ČJČÄ rs¿Ą hĎ wĘ : TjĲĎ SĘ UĂ BČ 10

rSąĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ ìŇ ytĳĆŇ rŁ CxBĘ ym¡Ą yBĂ ìŇ y’ĆŔ rĘoBă =tŇ ’Ć ÉrkŇŁ zĘC : lbĆŇ hĲĎ tŇ Cr¡xĞèĲČ hĲČ wĘ by
Mh¡Ć bĎŇ yl¿Ă =Ny’ĲĄ rmČŔ ’Ň êŁ rSăĆ ’Ğ MynĂŔ SĎ C‘yGăĂhĂ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ ymăĄ yĘ ÉC’bÄŁ yĎ=âlĲ
MybĳĂŇ kĎŇ oJhČ wĘ xČ r¡ĄIĎhČ wĘ ro’Ŕ hĎ wĘ ÉSmĆ èĆÄ hČ ëŇ SąČ xĘ tĆŇ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ dŇ ‘Č ţ : ZpĆŇ xĲĄ 2

Ct¡Ň CĘ‘ČtĘŇ hĲĂ wĘ tŇ yĂBČŔ hČ yrăĄmĘ SĲŁ ÉC‘zĚÄIĎSĆ MoIęBČ : MSĆ GĲĎhČ rx¿Č ’Č Myb¡ĂŇ ‘ĎhĲĆ CbŇ S¿Ď wĘ 3

: tŇ oBĲ rĚ’ĞBĲĎ tŇ o’¡ rŁ hĲĎ Ck¿Ň SĘ xĲĎ wĘ CT‘ĄŔ mĂ yJăĂ ÉtonxĞFĲŁ hČ Clą TĘ bĲĎŇ C lyĂxĳĎhĆ ySăĄ nĘ ’Č
rojŔ ~Ă hČ loqă lĘ ÉMCqyĎwĘ hŇ nĳĎxĞFĲČ hĲČ loqă lp¡ČŇ SĘ BĂ qCèŔ BČ ÉMyĂtČÄ lĎ dĘŇ CrąGĘ sĚ wĘ 4

ëŇ rĆDĆŔ BČ MyêăĂ xČ tĘŇ xČ wĘ ÉC’rĎyĂ HČ bąŇŁ GĎmĂ MGăČ : ryèĲĂ hČ tŇ on¿BĘ =lJĎ Cxè¡Č yĂwĘ 5

ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ ëŇ ląĄ hŁ =yJĲĂ hŇ nĳĎ oIbĂŇ ’ĞhĲĎ rp¡ĄŇ tĎŇ wĘ bŇ gĎŔ xĎ hĲĆ lBăĄ êČsĘ yĂwĘ ÉdqĄèĎ hČ Z’Ň nąĄyĎwĘ
Éqxrř y=âlĲ rSąĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ : MydĲĂŇ pĘŇ iŁ hČ qCè¡ bČŇ Cb¿Ň bĘŇ sĲĎ wĘ omŔ lĎ o‘ tŇ yBăĄ =l’Ć 6

Zr¿Ł nĎ wĘ ‘Č CBŔ UČ hČ =l‘Č ÉdJČ rbĆŇ èąĎ tĂŇ wĘ bŇ hĳĎ EĎhČ tŇ QăČ GĚ Zr¡ĚtĎŇ wĘ PŇ sĆ JĆŔ hČ lbĆŇ xăĆ
xČ CrăhĎ wĘ hŇ yĳĎhĎ SĲĆ JĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č rpËĎŇ ‘ĎhĲĆ bŇ SÌŁ yĎwĘ : roBĲ hČ =l’Ć lG¡ČlĘ GČhČ 7

tŇ lĆ h¡Ć ouhČ rm¿Č ’Ď MylËĂ bĎŇ hĞ lbÌĄŇ hĞ : HnĲĎtĎŇ nĘ rS¿Ć ’Ğ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =l’Ć bŇ CSŔ êĎ 8

M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć Ét‘ČDČÄ =dŇ UČ lĂ dŇ o‘ę MkĳĎŇ xĎ tŇ lĆ h¡Ć qŁ hŇ y¿ĎhĎ SĲĆ rtĄě yŁ wĘ : lbĆŇ hĲĎ lJ¿Ł hČ 9

ZpĆŇ xĳĄ =yrĄbĘŇ DĂ ’Y¡Ł mĘ lĂ tŇ lĆ hĆŔ qŁ SuăĄBĂ : hŇ BĲĄ rĘhČ Myl¿Ă SĎ mĘ Nu¡ĄêĂ ruĄŔ xĂ wĘ NEăĄ’Ă wĘ 10

tŇ or¿mĘ WĘ mČ kĘŇ C tŇ onŔ bŇŁ rĘDăĎJČ ÉMymĂ kĎŇ xĞ yrąĄbĘŇ DĂ : tŇ mĲĆ ’Ĺ yr¿ĄbĘŇ DĂ rSĆ y¡Ł bŇ Ct¿Ň kĎŇ wĘ 11

rhĳĄEĎhĂ ynăĂBĘ hŇ UĎ h¡Ą mĄ rt¿ĄŇ yŁ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ ‘¿ĆrŁ mĄ Cn¡êĘ nĂ tŇ ojĳ sĚ’Ğ ylăĄ ‘ĞBĲČ My‘¡ĂCTnĘ 12

PŇ os¿ř : rWĲĎ BĎ tŇ ‘¿ČgĂŇ yĘ hŇ B¡Ą rĘhČ gŇhČ l¿Č wĘ ZqĄŔ Ny’ăĄ ÉhBĄ rĘhČ MyrąĂpĎŇ sĘ tŇ oWÄ ‘Ğ 13

hŇ z¡Ć=yJĂ romŔ SĘ wytăĎŇ wŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ É’rĎyĘ MyhąĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć ‘mĳĎ SĘ nĂ lJăŁ hČ rb¡ĎŇ DĎ
l‘ăČ Tj¡Ď SĘ mĂ bĘŇ ’b¿ĂŇ yĎ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ WĆŔ ‘ĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć yJąĂ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ 14

: ‘rĲĎ=M’Ă wĘ bŇ oT¡ =M’Ă MlĳĎ ‘Ę nĆ=lJĎ

G

MĎ SĘ nĂ lJŁ hČ rbĎ DĎ PwŁ s
Nmys ’Ł qŁ tŁ yŁ w’ qŁ qŁ tŁ yŁ

wmV ’rqn rbk hyhV=hm wyYxw .hyrw’ Nmysw MynVw MyrV‘w Myt’m tlhq rpsd yqwsp Mwks
.hVwlV wytwqspw .h‘br’ wyrdsw .]+y +w tlhq[

’"sw ,d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk qxĄrĎyĄ ’"sb ,yrq qtĄrĎyĄ ,bytk qxĄrĎyĄ w’ qxČrĘyĂ v.6 .by
.ytbr +s v.13 .’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk qtĄrĎyĄ
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The number of the verses of the book of Ecclesiastes is 222; and the sign is,
hyrw’. And its middle point is, That which hath been is named already [Ecc 6:10].
And its sedarim are 4. And its peseqot are 3.

www.bibleist.ru



rts’
sŘ1 SCJŔ =dŇ ‘Č wĘ CDhăŁ mĄ ÉëlĄ UŁ hČ Sorę wĄSĘ xČ ’Ğ ’Chă SorĳwĄSĘ xČ ’Ğ ymăĄ yBĂ yh¡Ă yĘwČ ’

ëŇ lĆ UăĆ hČ ű tŇ bĆŇ SăĆ JĘ MhĳĄ hĎ Mym¡Ă IĎBČ : hŇ nĲĎ ydĂŇ mĘ hŇ ’¡Ď mĄ C Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ ‘bČŇ SËĆ 2

tŇ nąČSĘ BĂ : hŇ rĲĎyBĂ hČ NS¿Č CSBĘ rS¡Ć ’Ğ otŔ CkŇ lĘ mČ ’iăĄ JĂ l‘Č ť Sorę wĄSĘ xČ ’Ğ 3

srăČjĎ ű lyxăĄ wydĳĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ wyr¡ĎWĎ =lkĎŇ lĘ hŇ êĆŔ SĘ mĂ hŇ WăĎ ‘Ď okŔ lĘ mĎ lĘ ÉSolSĎ
ÉrSĆ ‘Ł =tŇ ’Ć otę ’Ł rĘhČ BĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ tŇ on¡ ydĂŇ UĘ hČ yr¿ĄWĎ wĘ MymËĂ êĘ rĘjČ hĲČ ydČę mĎ C 4

Myn¿ĂomSĘ MyBĂŔ rČ MymăĂ yĎ otĳŇ QĎ CdŇ GĘ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ rqĎŔ yĘ=tŇ ’ĆÄ wĘ otŔ CkŇ lĘ mČ dŇ obăŇ JĘ
M‘ăĎhĎ =lkĎŇ lĘ ëŇ lĆ UĆÃ hČ hŇ WăĎ ‘Ď hŇ QĆ ’Ąę hĎ MymăĂ IĎhČ ű tŇ ’Ň olă mĘ bĂŇ C : MoyĲ tŇ ’¡Č mĘ C 5

tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ ê¡ĆSĘ mĂ NTËĎ qĎ =dŇ ‘Č wĘ lodŇ GÌĎmĂ lĘ hŇ rĎÁ yBĂ hČ NSČÄ CSBĘ žMy’Ă YĘ mĘ eĂ hČ
ÉzCx’Ď tŇ lĆ kĄę tĘŇ C sjăČ rĘJČ ű rCxăř : ëŇ lĆ UĲĆ hČ Nt¡ČŇ yBĂ tŇ e¿ČGĂ rYČě xĞBĲČ MymĳĂ yĎ 6

bŇ hăĎ zĎ ű tŇ oFă mĂ SSĳĄ ydĄŇ CUă ‘Č wĘ PŇ sĆ k¡ĆŇ ylĄ yl¿Ă GĘ =l‘Č NmĎŔ GĎrĘ’Č wĘ ZCbăŇ =ylĄ bĘŇ xČ BĘ
bŇ hĎŔ zĎ ylăĄ kĘŇ BĂ ÉtoqSĘ hČ wĘ : tŇ rĆxĲĎ sŁ wĘ rd¿ČŇ wĘ SS¡Ą wĎ=ThČ BČ tŇ p¿ČŇ YĘ rĲĂ l‘ËČ PŇ sĆ kĆę wĎ 7

tŇ D¡ĎkČŇ hŇ I¿ĎtĂŇ èĘ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČJĘ bŇ r¡Ď tŇ CkËŇ lĘ mČ Nyy¿ĄwĘ MynĳĂoS MylăĂ JĄ mĂ Myl¡Ă kĄŇ wĘ 8

NoY¿ rĘJĂ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ otŔ yBĄ bŇ răČ=lJĎ l‘Č ť ëŇ lĆ UĆę hČ dŇ iăČ yĂ ű NkăĄŇ =yJĂ snĳĄ’Ł Ny’ăĄ
hŇ êăĄSĘ mĂ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎ hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ yêăĂ SĘ wČ MGČ ť : Sy’ĲĂ wĎ=Sy’Ă 9

y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIBČ : SorĲwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¿Ć lČ rS¡Ć ’Ğ tŇ CkŔ lĘ UČ hČ tŇ yBĄ ť MySĳĂ nĎ 10

’tąĎŇ gĘŇBĂ ’nĎÁ obŇ rĘxČ ’tĎÄ EĘBĂ NmĎ ChmĘ lĂ ţ rmČÃ ’Ď NyĂIĳĎBČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =bŇ lĲĄ bŇ oT¿ JĘ
yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć MytĂŔ rĘSăĎ mĘ hČ MysĂŔ yrĂiăĎhČ Ét‘ČbĘŇ SĂ sJČŔ rĘkČŇ wĘ rtăČŇ zĄ É’tĎŇ gĘŇbČŇ ’Ğ wĲČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ JËĎ lĘ UČ hČ yêÌĂ SĘ wČ=tŇ ’Ć ’ybĂŇ hĎ lĘ ţ : SorĲwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¿Ć hČ 11

tŇ b¿ČŇ oT=yJĲĂ HyĎŔpĘŇ yĎ=tŇ ’Ć ÉMyrĂvĎ hČ wĘ MyUąĂ ‘ČhĲĎ tŇ o’Ä rĘhČ lĘ tŇ CkĳŇ lĘ mČ rtĆŇ kăĆŇ BĘ
rS¡Ć ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rbăČŇ dĘŇ BĂ É’obŇ lĎ yêĂę SĘ wČ hŇ JăĎ lĘ UČ hČ N’ĄÂmĎ êĘ wČ : ’yhĲĂ hŇ ’¡Ć rĘmČ 12

: obĲŇ hŇ r¿Ď‘ĞBĲĎ ot¡Ň mĎ xĞ wĲČ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ PŇ YąŁ qĘ IĂwČ MysĳĂ yrĂiĲĎ hČ dŇ yăČBĘ
ëŇ lĆ UĆŔ hČ rbăČŇ DĘ ÉNkĄŇ =yJĂ MyêĳĂ ‘Ă hĎ y‘ăĄdĘŇ yĲŁ Mym¡Ă kĎŇ xĞlĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 13

’tĎŇ măĎ dĘŇ ’Č ÉrtĎŇ SĄ ’nąĎSĘ rĘJČ wylĎę ’Ą bŇ răŁ uĎ hČ wĘ : NydĲĂŇ wĎ tŇ D¿Ď y‘¡ĄdĘŇ yĲŁ =lJĎ ynĄěpĘŇ lĂ 14

ynăĄjĘ Éy’Ą rŁ ydČę mĎ C srăČjĎ ű yrăĄWĎ tŇ ‘ČÂbĘŇ SĂ NkĳĎŇ CmmĘ ’n¡ĎsĘ rĘmČ srĆm¿Ć SySĂŔ rĘtČŇ
Klmh
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15 hŇ J¡Ď lĘ UČ BČ tŇ oWŔ ‘ĞQĲČ =hŇ mĲČ ÉtdĎŇ JĘ : tŇ CkĲŇ lĘ UČ BČ hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂ Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
dŇ y¡ČBĘ SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉrmČ ’ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ hŇ tĎę WĘ ‘ĲĎ=âl rSăĆ ’Ğ ű l‘ăČ yêĳĂ SĘ wČ

16 MyrĂŔ vĎ hČ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĄpĘŇ lĂ Nkę mwmř rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MysĲĂ yrĂiĲĎ hČ
ÉMyrĂvĎ hČ =lJĎ =l‘Č yJąĂ hŇ JĳĎ lĘ UČ hČ yêăĂ SĘ wČ hŇ t¡ĎŇ wĘ‘Ď oDŔ bČŇ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l‘Č âlą

17 =yJĲĂ : SorĲwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ on¡ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ BĘ rSĆě ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lJĎ =l‘Č wĘ
NhĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ Nh¡Ć ylĄ ‘Ę BČ tŇ oz¿bĘŇ hČ lĘ MySĂŔ eĎhČ =lJĎ =l‘Č ÉhJĎ lĘ UČ hČ =rbČŇ dĘŇ ’YąĄ yĄ
hŇ JËĎ lĘ UČ hČ yêÌĂ SĘ wČ=tŇ ’Ć ’ybĂÄ hĎ lĘ rmČÂ’Ď SorÃ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ MrĎę mĘ ’Ď BĘ

18 rSąĆ ’Ğ ydČę mĎ C=srČjĲĎ tŇ orăWĎ ű hŇ nĎrĘmăČ’Ň êŁ hŇ EĆÁhČ MoIÄhČ wĲĘ : hŇ ’Ď bĲĎŇ =âlwĘ wyn¡ĎpĎŇ lĘ
: PŇ YĆqĲĎ wĎ Noy¿EĎBĂ yd¡ČŇ kĘŇ C ëŇ lĆ UĳĆ hČ yrăĄWĎ lk¡ŇŁ lĘ hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉC‘mĘ SĲĎ

19 yt¿ĄŇ dĎŇ BĘ bŇ tËĄŇ JĎ yĂwĘ wynĎŔ pĎŇ QĘ mĂ ÉtCkŇ lĘ mČ =rbČŇ dĘŇ ’YąĄ yĄ bŇ oTę ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č=M’Ă
ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉynĄpĘŇ lĂ yêĂę SĘ wČ ’obÁ tĎŇ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ robĳŇ ‘ĞyĲČ âlă wĘ yd¡ČŇ mĎ C=srČpĲĎŇ
: hŇ eĎUĲĆ mĂ hŇ b¿ĎŇ oFhČ Ht¡ĎŇ C‘rĘlĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ NêăĄ yĂ ÉHtĎŇ CkŇ lĘ mČ C SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ

20 ’yhĳĂ hŇ B¡Ď rČ yJ¿Ă otŔ CkŇ lĘ mČ =lkĎŇ BĘ ÉhWĆ ‘ĞyĲČ=rSĲĆ ’Ğ ëŇ lĆ UąĆ hČ MgĎÄtĘŇ jĂ ž‘mČ SĘ nĂ wĘ
21 ÉbTČ yIĂwČ : NTĲĎ qĎ =dŇ ‘Č wĘ lod¡Ň GĎmĂ lĘ NhĆŔ ylĄ ‘Ę bČŇ lĘ ÉrqĎ yĘ CnąêĘ yĂ MySĂę eĎhČ =lkĎŇ wĘ

: NkĲĎŇ CmmĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ W‘Č I¿ČwČ MyrĳĂvĎ hČ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿Ąy‘ĄBĘ rbĎŔ DĎhČ
22 ÉhnĎ ydĂŇ mĘ C hŇ nąĎ ydĂŇ mĘ =l’Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ onă ydĂŇ mĘ =lJĎ =l’Ć ÉMyrĂpĎŇ sĘ xląČ SĘ IĂwČ

otŔ ybĄŇ BĘ rrăĄŁW ÉSy’Ă =lJĎ tŇ oyąhĘ lĲĂ onĳoSlĘ JĂ M‘¡ĎwĎ M‘¿Č=l’Ć wĘ HbĎŔ tĎŇ kĘŇ JĂ
b ëŇ SěŁ JĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č : oUĲ ‘Č NoS¿ lĘ JĂ rB¡Ą dČŇ mĘ C

tŇ ’¿Ą wĘ hŇ tĎŇ WĎŔ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ wĘ ÉyêĂ SĘ wČÄ=tŇ ’Ć rkąČŇ zĎ SorĳwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ tŇ m¡Č xĞ
2 ëŇ lĆ UËĆ lČ CS¿ qĘ bČŇ yĘ wytĳĎŇ rĘSĲĎ mĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =yrĲĄ‘ĞnĲČ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď rz¡ČgĘŇ nĂ =rSĆ ’Ğ
3 =lkĎŇ BĘ ÈMydĂŇ yqĂ jĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ dŇ qĄÄ pĘŇ yČwĘ : hŇ ’ĲĆ rĘmČ tŇ ob¿Ň oT tŇ ol¡ CtŇ BĘ tŇ or¿‘ĎnĘ

hŇ ’ĆÁ rĘmČ tŇ bČÄ oT hŇ lĎ CtŇ bĘŇ ţ=hŇ rĲĎ‘ĞnĲČ=lJĎ =tŇ ’Ć CYă BĘ qĘ yĂwĘ ůotŇ CkŇ lĘ mČ tŇ onă ydĂŇ mĘ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ syr¿ĂsĘ ’gËĆŇhĄ dŇ y¿Č=l’Ć MySĂŔ eĎhČ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉhrĎyBĂ hČ NSąČ CS=l’Ć

4 ynăĄy‘ĄBĘ ÉbTČ yêĂ rSąĆ ’Ğ hŇ rĎę ‘ĞeĲČhĲČ wĘ : NhĲĆ yqĄ CrmĘ êČ Not¡Ň nĎ wĘ MySĳĂ eĎhČ rmăĄ SŁ
: NJĲĄ W‘Č I¿ČwČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿Ąy‘ĄBĘ rbËĎŇ DĎhČ bŇ TÌČ yIĂwČ yêĳĂ SĘ wČ tŇ xČ êăČ ëŇŁl¡ mĘ êĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ

5 NBăĆ ykČę DĽrĘmĎ omă SĘ C hŇ rĳĎyBĂ hČ NSăČ CSBĘ hŇ y¡ĎhĎ ydĂŔ ChyĘ Sy’ăĂ sŘ2

6 MyĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉhlĎ gĘŇhĎ rSąĆ ’Ğ : ynĲĂ ymĂ yĘ Sy’¿Ă Syq¡Ă=NBĆ y‘ËĂmĘ SĂ =NBĆ ry’ÌĂ yĎ
hŇ lĎŔ gĘŇhĆ rSăĆ ’Ğ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ yăĎnĘ kĎŇ yĘ M‘¡Ă hŇ tĎŔ lĘ gĘŇhĎ rSăĆ ’Ğ ÉhlĎ GŁ hČ =M‘Ă
rYndkwbn
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ÉrêĄsĘ ’Ć ’yhąĂ hŇ iĎę dČŇ hĞ =tŇ ’Ć NmĄÁ ’Ł yhĂÄ yĘwČ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć r~¡Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ 7

tŇ băČŇ oTwĘ Ér’Č êÄŁ =tŇ pČŇ yĘ hŇ rąĎ‘ĞeĲČhČ wĘ M’ĳĄ wĎ bŇ ’ăĎ Hl¡Ď Ny’¿Ą yJËĂ odŔ DŁ =tŇ BČ
yhĂę yĘwČ : tŇ bĲČŇ lĘ ol¡ ykËČŇ DĽrĘmĎ HxÌĎ qĎ lĘ HUĎŔ ’Ă wĘ ÉhĎ ybĂÄ ’Ď tŇ omą bĘŇ C hŇ ’ĆŔ rĘmČ 8

NS¿Č CS=l’Ć tŇ oBË rČ tŇ or¿‘ĎnĘ ZbĄÂ uĎ hĂ bĘŇ C otŔ dĎŇ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ =rbČŇ DĘ ‘mąČ èĎ hĂ BĘ
dŇ y¿Č=l’Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉrêĄsĘ ’Ć xqąČQĎ êĂ wČ ygĳĎŇhĄ dŇ yăČ=l’Ć hŇ r¡ĎyBĂ hČ
ůwynĎpĎŇ lĘ dŇ sĆ xăĆ ’văĎ êĂ wČ ÈwynĎ y‘ĄbĘŇ hŇ răĎ‘ĞeĲČhČ bŇ TČÄ yêĂ wČ : MySĲĂ eĎhČ rm¿Ą SŁ yg¡ČŇhĄ 9

tŇ orŔ ‘ĎeĘ hČ ‘bČŇ SăĆ Ét’Ą wĘ HlĎŔ tŇ tăĄŇ lĎ ÉhĎ tĆÄ onmĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hĎ yqąĆCrmĘ êČ =tŇ ’Ć lhĄ bČŇ yĘwČţ
bŇ oT¡ lĘ hĎ ytËĆŇ or‘ĞnĲČ=tŇ ’Ć wĘ hĎ eÌĆSČ yĘwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄmĂ Hl¡Ď =tŇ tĆŇ lĲĎ tŇ oy¿’ĚrĘhĲĎ
yJÌĂ HêĳĎdĘŇ lČ omĲ =tŇ ’Ć wĘ HU¡Ď ‘Č=tŇ ’Ć rêĄŔ sĘ ’Ć hŇ dĎŇ yGăĂhĂ =âlĲ : MySĲĂ eĎhČ tŇ yB¿Ą 10

ÉykČŇ DĽrĘmĎ MoyŔwĎ Moyă=lkĎŇ bĘŇ C : dŇ yGĲĂ tČŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ C¿ĎYĂ ykËČŇ DĽrĘmĎ 11

rêĄŔ sĘ ’Ć Molă SĘ =tŇ ’Ć Ét‘ČdČÄ lĎ MySĳĂ eĎhČ =tŇ yBĲĄ rYăČ xĞ yn¡ĄpĘŇ lĂ ëŇ QĄŔ hČ tĘŇ mĲĂ
ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć ű ’obăŇ lĎ hŇ rĎÁ ‘ĞnĲČwĘ hŇ rĎÄ ‘ĞnĲČ žrêŁ ‘Č yGĂÃhČ bĘŇ C : HBĲĎ hŇ W¡Ć ‘Ď IĲĄ=hŇ mČ C 12

NJ¿Ą yJËĂ SdĆŇ xŔŁ rWăĎ ‘Ď MynăĄSĘ ÉMySĂ eĎhČ tŇ dąĎŇ JĘ HlĎÁ tŇ oyÄhĹ žZuĄmĂ Sorę wĄSĘ xČ ’Ğ
ÉMySĂ dĎŇ xĽ hŇ èąĎ SĂ wĘ rUŔŁ hČ NmĆ SăĆ BĘ ÉMySĂ dĎŇ xĽ hŇ èąĎ SĂ NhĳĆ yqĄ CrmĘ ymăĄ yĘ C’¡ lĘ mĘ yĂ
ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć hŇ ’ăĎ BĎ hŇ r¡Ď‘ĞeĲČhĲČ hŇ zĆěbĎŇ C : MySĲĂ eĎhČ yq¡ĄCrmĘ tČŇ bĘŇ C MymĂŔ WĎ BĘ BČ 13

MyS¡Ă eĎhČ tŇ yB¿ĄmĂ HUĎŔ ‘Ă ’obăŇ lĎ ÉHlĎ NtĲĄŇ eąĎyĂ rmČÁ ’Ň êŁ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą
tŇ yBąĄ=l’Ć hŇ bĎÂ SĎ ’yhăĂ rqĆBŁ bČŇ Cţ hŇ ’Ďę bĎŇ ’yhăĂ ű bŇ rĆ‘ăĆBĎ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č 14

MySĳĂ gĘŇlČ yjĲĂ hČ rmăĄ SŁ ëŇ lĆ U¡Ć hČ syr¿ĂsĘ zgËČŇSĘ ‘ĞSĲČ dŇ yÌČ=l’Ć ynĂŔ SĄ ÉMySĂ eĎhČ
hŇ ’¿Ď rĘqĘ nĂ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ HBËĎ Zp¿ĄŇ xĎ =M’Ă yJăĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć Édo‘ ’ob¿Ň tĎŇ =âlĲ
žrSĆ ’Ğ ykČÃ DĽrĘmĎ dŇ DăŁ lyĂxăČybĂŇ ’Ğ=tŇ BČ rêăĄsĘ ’Ć =rêĲŁ ‘Č yGăĂhČ bĘŇ C : MSĲĄ bĘŇ 15

=tŇ ’Ć M’ăĂ yJĂ ţ rbĎŔ DĎ ÉhSĎ qĘ bĂŇ âlą ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć ’obăŇ lĎ tŇ bČÁ lĘ olÄ=xqČ lĲĎ
tŇ ’Ň WăĄ nŁ ÉrêĄsĘ ’Ć yhąĂ êĘ wČ MySĳĂ eĎhČ rmăĄ SŁ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =syrĲĂsĘ yg¿ČŇhĄ rmËČ ’Ň yŁ rS¿Ć ’Ğ
ÉSorwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UąĆ hČ =l’Ć rêĄÁ sĘ ’Ć xqČÄ QĎ êĂ wČ : hĎ y’ĲĆ rŁ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄBĘ NxĄŔ 16

‘bČŇ S¡Ć =tŇ nČSĘ BĂ tŇ bĳĄŇ TĄ SdĆŇ xăŁ =’Ch yr¡ĂyWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ x¿Ł BČ otŔ CkŇ lĘ mČ tŇ yBăĄ =l’Ć
=’vĎ êĂ wČ MySĂŔ eĎhČ =lJĎ mĂ ÉrêĄsĘ ’Ć =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UąĆ hČ bŇ hČÄ ’ĹIĲĆwČ : otĲŇ CkŇ lĘ mČ lĘ 17

HSĎŔ ’Ň rŁ BĘ ÉtCkŇ lĘ mČ =rtĆŇ JĲĆ MWĆ IąĎwČ tŇ Łlĳ CtŇ BĘ hČ =lJĎ mĂ wyn¡ĎpĎŇ lĘ dŇ sĆ xËĆ wĎ Nx¿Ą
ÉwyrĎWĎ =lkĎŇ lĘ lodę gĎŇ hŇ êăĆSĘ mĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ W‘Č IČÄwČ : yêĲĂ SĘ wČ tŇ xČ ê¿Č hĎ k¡ĆŇ ylĂ mĘ IČwČ 18

tŇ ’¡Ą WĘ mČ Nê¿Ą IĂwČ hŇ WĎŔ ‘Ď ÉtonydĂŇ UĘ lČ hŇ xąĎ nĎhĞ wĲČ rêĳĄsĘ ’Ć hŇ êăĄSĘ mĂ tŇ ’¡Ą wydĎŔ bĎŇ ‘ĞwĲČ
=r‘ČSĲČ BĘ bŇ S¿Ą yŁ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ C tŇ ynĳĂSĄ tŇ ol¡ CtŇ BĘ Zb¿ĄŇ uĎ hĂ bĘŇ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČJĘ 19
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20 hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ HUĎŔ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ÉHêĎdĘŇ lČ omĲ tŇ dĆŇ GąĆmČ rêĄę sĘ ’Ć Ny’ăĄ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ
hŇ n¡ĎmĘ ’Ď bĘŇ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ WĎŔ ‘Ł rêăĄsĘ ’Ć ÉykČŇ DĽrĘmĎ rmąČ ’ĞmĲČ =tŇ ’Ć wĘ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ

21 ëŇ lĆ UĳĆ hČ =r‘ČSĲČ BĘ bŇ SăĄ yŁ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ C MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ : oêĲ ’Ă
ÉCSqĘ bČŇ yĘwČ PŇ iČŔ hČ yrăĄmĘ èĲŁ mĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ ysąĄyrĂsĲĎ =ynĲĄSĘ SrĆtĆÁ wĎ NtĎÄ gĘŇBĂ žPYČ qĎ

22 dŇ G¡ĄIČwČ ykČŔ DĽrĘmĎ lĘ ÉrbĎŇ DĎhČ ‘dąČŇ CĎIĂwČ : SrŁ wĲĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć BČ dŇ yĎŔ xČŁlă SĘ lĂ
23 SuąČbĚŇ yĘwČ : ykĲĎŇ DĽrĘmĎ MS¿Ą BĘ ëŇ lĆ U¡Ć lČ rêËĄsĘ ’Ć rmĆ ’Ň êÌŁ wČ hŇ JĳĎ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć lĘ

yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ BĘ bŇ tĄę JĎ IĂwČ Z‘ĳĄ=l‘Č Mh¡Ć ynĄSĘ Cl¿ êĎ IĂwČ ’YĄŔ UĎ IĂwČ ÉrbĎŇ DĎhČ
g ž lDČGĂ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ű rxăČ ’Č : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă IĎhČ

ÉMWĆ IĎÄwČ Ch’ĳĄ vĘ nČ yĘwĲČ yg¡ĂŇ gĎŇ’ĞhĲĎ ’tĎŇ dËĎŇ UĘ hČ =NBĲĆ NmÌĎ hĎ =tŇ ’Ć SorÁ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UĆÄ hČ
2 ëŇ lĆ UĆÁ hČ ydĄÄ bĘŇ ‘Č=lkĎŇ wĘ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂvĎ hČ =lJĎ l‘Čě mĄ o’Ŕ sĘ JĂ =tŇ ’Ć

olă =hŇ CĎYĂ Nk¡ĄŇ =yJĂ NmĎŔ hĎ lĘ ÉMywĂxĞêĲČSĘ mĲĂ C My‘ąĂrĘJĲŁ ëŇ lĆ UĆę hČ r‘ČSăČ BĘ =rSĆ ’Ğ
3 ëŇ lĆ UËĆ hČ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ wĲĆxĞêĲČSĘ yĲĂ âl¿ wĘ ‘r¡ČkĘŇ yĂ âl¿ ykČŔ DĽrĘmĎÄ C ëŇ lĆ UĳĆ hČ

tŇ w¿ČYĘ mĂ tŇ ’¡Ą rbĄŔ o‘ hŇ êăĎ’Č É‘Č CDÄ mČ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ lĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ r‘ČS¿Č BĘ =rSĆ ’Ğ
4 CdŇ yGăĂIČwČ MhĳĆ ylĄ ’Ğ ‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ MoyŔwĎ Moyă ÉwylĎ ’Ą MrąĎmĘ ’Ď BĘř yhĂę yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ

’Ch¿ =rSĆ ’Ğ Mh¡Ć lĎ dŇ yG¿ĂhĂ =yJĲĂ ykČŔ DĽrĘmĎ yrăĄbĘŇ DĂ ÉCdŇ mĘ ‘Č yĲČhĞ Éto’rĘlĂ NmĎę hĎ lĘ
5 ’l¿Ą UĎ IĂwČ olĳ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ mĲĂ C ‘Čr¿ĄJŁ ykČŔ DĽrĘmĎ Ny’ăĄ=yJĂ NmĎŔ hĎ ’rĘIăČwČ : ydĲĂŇ ChyĘ
6 ol¡ CdŇ yG¿ĂhĂ =yJĲĂ oDŔ bČŇ lĘ ykăČŇ DĽrĘmĎ BĘ ÉdyĎ xŁlą SĘ lĂ wynĎę y‘ĄBĘ zbĆŇ IăĂwČ : hŇ mĲĎ xĄ Nm¡Ď hĎ

rSËĆ ’Ğ MydËĂŇ ChIĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ ymÌĂ SĘ hČ lĘ NmĎę hĎ SuăĄbČŇ yĘwČ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ M‘ăČ=tŇ ’Ć
7 =’Ch ÉNoS’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xąŁ BČ : ykĲĎŇ DĽrĘmĎ M‘¿Č Sor¡wĄSĘ xČ ’Ğ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ =lkĎŇ BĘ

žrCj lyjăĂ hĂ SorĳwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ rĄŔ WĘ ‘Ć MyêăĄSĘ ÉtnČSĘ BĂ NsĎŔ ynĂ SdĆŇ xăŁ
rW¡Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ SdĆŇ x¿Ł lĘ SdĆŇ xËŁ mĄ C MoyËlĘ ű MoIÌmĂ NmĎę hĎ ynăĄpĘŇ lĂ lrĎÁ oGhČ ’ChÄ

8 SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ lČ ÉNmĎ hĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rdĲĎŇ ’Ğ SdĆŇ x¿Ł =’Ch sŘ3

ìŇ tĳĆŇ CkŇ lĘ mČ tŇ onă ydĂŇ mĘ lk¡ŇŁ BĘ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ NyBăĄ ÉdrĎpŇŁ mĘ C rEąĎpĚŇ mĘ dŇ xĎę ’Ć =M‘Č onăSĘ yĆ
ëŇ lĆ U¿Ć lČ wĘ MyWĂŔ ‘Ł MnăĎ y’Ą ÉëlĆ UĆÄ hČ ytąĄŇ DĎ=tŇ ’Ć wĘ M‘Ďę =lJĎ mĂ tŇ onăSŁ MhĆÂ ytĄŇ dĎŇ wĘ

9 tŇ rĆWĆÄ ‘ĞwĲČ MdĳĎŇ BĘ ’Č lĘ bŇ t¡ĄŇ JĎ yĂ bŇ oTŔ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č=M’Ă : MxĲĎ yeĂ hČ lĘ hŇ o¡ĆS=Ny’ĲĄ
’yb¡ĂŇ hĎ lĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł ÉydĄŇ yĘ=l‘Č É loqSĘ ’Ć PŇ sĆ JĆę =rJČ JĂ MypĂÁ lĎ ’Ğ

10 NmÌĎ hĎ lĘ HnĎęêĘ IĂwĲČ odĳŇ yĎ l‘ăČmĄ oê¡ ‘Ę BČ TČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ rsČ IÌĎwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yz¿ĄnĘ GĂ =l’Ć
11 PŇ sĆ J¡Ć hČ NmĎŔ hĎ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MydĲĂŇ ChIĘhČ rr¿ĄYŁ yg¡ĂŇgĎŇ’ĞhĲĎ ’tĎŇ dËĎŇ UĘ hČ =NBĲĆ
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ëŇ lĆ UĆÁ hČ yrĄÄ pĘŇ sĲŁ žC’rĘuĲĎ IĂwČ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ bŇ oF¿ JČ oB¡ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ M‘Ďě hĎ wĘ ëŇ ĳĎl NCtăŇ nĎ 12

=rSĆ ’Ğ=lkĎŇ JĲĘ bŇ tăĄŇ JĎ IĂwČ ůoB ÈMoy rWăĎ ‘Ď hŇ SĎÄ olSĘ BĂ NoSę ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ
hŇ năĎ ydĂŇ mĘ =l‘Č ű rSăĆ ’Ğ tŇ oxÂjČ hČ =l’Ć wĲĘ ëŇ lĆ UĆ hČ ţ=ynĲĄjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ l’ăĆ NmĎÃ hĎ hŇ CăĎYĂ
M‘¡ĎwĎ M‘¿ČwĘ HbĎŔ tĎŇ kĘŇ JĂ ÉhnĎ ydĂŇ mĘ C hŇ nąĎ ydĂŇ mĘ M‘ĎŔ wĎ ÉM‘Č yrĄWąĎ =l’Ć wĘ hŇ nĎę ydĂŇ mĘ C
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ ‘ČB¿Č TČ BĘ Mê¡ĎxĘ nĆwĘ bŇ êĎŔ kĘŇ nĂ ÉSrŁ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UąĆ hČ MSĄÄ BĘ onĳoSlĘ JĂ
dŇ ymĂÃ SĘ hČ lĘ ůëlĆ UĆ hČ tŇ onă ydĂŇ mĘ =lJĎ =l’Ć ÈMyYĂ rĎhĲĎ dŇ yăČBĘ MyrĂÁ pĎŇ sĘ xČ olÄSĘ nĂ wĘ 13

ÉMySĂ nĎ wĘ PŇ TąČ NqĄÄ zĎ=dŇ ‘Č wĘ r‘ČeČÄmĂ MydĂŇ ChIĘhČ ţ=lJĎ =tŇ ’Ć dŇ BăĄ ’Č lĘ C gŇrăŁ hĞlĲČ
rdĳĎŇ ’Ğ SdĆŇ xăŁ =’Ch rW¡Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ SdĆŇ x¿Ł lĘ rWËĎ ‘Ď hŇ S¿Ď olSĘ BĂ dŇ xĎŔ ’Ć MoyăBĘ
hŇ nĎŔ ydĂŇ mĘ C hŇ năĎ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ BĘ ÉtDĎ NtĲĄŇ eąĎhĂ lĘ bŇ tĎę JĘ hČ NgĆŇSăĆ tĘŇ jČ : zobĲŇ lĎ Ml¡Ď lĎ SĘ C 14

C’ą YĘ yĲĎ MyYĂÂrĎhĲĎ : hŇ EĲĆhČ MoI¿lČ Myd¡ĂŇ tĂŇ ‘Ğ tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ lĘ yCl¡ GĎ 15

ëŇ lĆ UąĆ hČ wĘ hŇ rĳĎyBĂ hČ NSăČ CSBĘ hŇ n¡ĎêĘ nĂ tŇ D¿ĎhČ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rbăČŇ dĘŇ BĂ ÉMypĂŇ CxdĘŇ
: hŇ kĎŇ obĲŇ nĎ NS¡Ď CS ry‘¿ĂhĎ wĘ tŇ oêŔ SĘ lĂ CbăŇ SĘ yĲĎ ÉNmĎ hĎ wĘ

wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ÉykČŇ DĽrĘmĎ ‘rąČqĘ IĂwČ hŇ WĎŔ ‘ĞnĲČ rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć É‘dČŇ yĎ ykČę DĽrĘmĎ C d
: hŇ rĲĎmĎ C hŇ l¡Ď dŇŁ gĘŇ hŇ q¿Ď‘Ď zĘ q‘ËČzĘIĂwČ ry‘ĂŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ É’YĄ IĄwČ rpĆŇ ’ĳĄ wĎ qW¡Č SB¿Č lĘ IĂwČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ r‘ČS¿Č =l’Ć ’obËŇ lĎ Ny’¿Ą yJăĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =r‘ČSĲČ ynăĄpĘŇ lĂ dŇ ‘¡Č ’obě IĎwČ 2

ëŇ lĆ UąĆ hČ =rbČŇ DĘ rSĆÄ ’Ğ ÉMoqmĘ hŇ nĎę ydĂŇ mĘ C hŇ năĎ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ bĘŇ C : qWĲĎ SCb¿Ň lĘ BĂ 3

rpĆŇ ’ĄŔ wĎ qWăČ dŇ jĳĄsĘ mĂ C yk¡ĂŇ bĘŇ C MoY¿ wĘ MydĂŔ ChIĘlČ É lodŇ GĎ lbĆŇ ’ąĄ ‘Č yGĂŔ mČ ÉotŇ dĎŇ wĘ
HlĎŔ CdŇ yGăĂIČwČ ÉhĎ ysĆÄ yrĂsĲĎ wĘ rêąĄsĘ ’Ć tŇ orÄ ‘ĞnĲČ hŇ nĎ y’Ć obŇ êĘ wČ : MyBĲĂ rČlĲĎ ‘~¡Č yĚ 4

ykČę DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ SyBăĂ lĘ hČ lĘ MydĂÁ gĎŇBĘ xlČÄSĘ êĂ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ J¡Ď lĘ UČ hČ lx¿Č lĘ xČ tĘŇ êĂ wČ
ysąĄyrĂiĎ mĂ ëŇ tĎÁ hĞlĲČ rêĄÄ sĘ ’Ć ž’rĎqĘ êĂ wČ : lBĲĄ qĂ âl¿ wĘ wyl¡Ď ‘ĎmĲĄ ouËWČ rys¿Ă hĎ lĘ C 5

hŇ E¡Ć=hŇ mČ tŇ ‘Čd¿ČŇ lĎ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ =l‘ĲČ ChC¡ĄYČ êĘ wČ hĎ ynĆŔ pĎŇ lĘ dŇ ymăĂ ‘ĹhĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉëlĆ UĆÄ hČ
rS¡Ć ’Ğ ry‘ĂŔ hĎ bŇ oxă rĘ=l’Ć ykĳĎŇ DĽrĘmĎ =l’ĲĆ ëŇ t¡ĎŇ hĞ ’Y¿Ą IĄwČ : hŇ EĲĆ=hŇ mČ =l‘Č wĘ 6

ChrĳĎqĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą ykČŔ DĽrĘmĎ olă =dŇ GĆIČwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =r‘ČSĲČ yn¿ĄpĘŇ lĂ 7

ëŇ lĆ UËĆ hČ yz¿ĄnĘ GĂ =l‘Č loqSĘ lĂ ţ ÉNmĎ hĎ rmąČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ PŇ sĆ JĆę hČ tŇ SăČ rĎjĲĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ
NSąĎ CSBĘ NêČÄ nĂ =rSĆ ’Ğ tŇ DĎhČ ţ=bŇ tĲĎŇ JĘ NgĆŇSăĆ tĘŇ jČ =tŇ ’Ć wĘ : MdĲĎŇ BĘ ’Č lĘ MyIĂdĂŇ ChIĘBČ 8

tŇ oCăYČ lĘ C HlĳĎ dŇ yGăĂhČ lĘ C rê¡ĄsĘ ’Ć =tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘhČ lĘ olŔ NtČŇ năĎ ÉMdĎŇ ymĂ SĘ hČ lĘ
: HUĲĎ ‘Č=l‘Č wyn¡ĎpĎŇ QĘ mĂ Su¿ĄbČŇ lĘ C olË =NeĆxČ tĘŇ hĲĂ lĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ =l’Ć ’obÄ lĎ hĎ ylĆę ‘Ď
ÉrêĄsĘ ’Ć rmĆ ’Ň êąŁ wČ : ykĲĎŇ DĽrĘmĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą rêĄŔ sĘ ’Ć lĘ dŇ GăĄIČwČ ëŇ tĳĎŇ hĞ ’ob¡Ň IĎwČ 9, 10

tŇ onÄ ydĂŇ mĘ =M‘Č wĘ ëŇ lĆ UĆÃ hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ : ykĲĎŇ DĽrĘmĎ =l’ĲĆ ChC¡ĄYČ êĘ wČ ëŇ tĎŔ hĞlĲČ 11
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žëlĆ UĆ hČ =l’Ć =’obĲŇ yĎ rSăĆ ’Ğ hŇ èĎÃ ’Ă wĘ Sy’ăĂ =lJĎ rSăĆ ’Ğ My‘Ăę dĘŇ oyĲ ëŇ lĆ UĆÁ hČ
dŇ bČŇ lĘ ţ tŇ ymĂŔ hĎ lĘ ÉotŇ DĎ tŇ xąČ ’Č ’rĄę uĎ yĂ=âlĲ rSăĆ ’Ğ tŇ ymĂÁ ynĂ jĘ hČ rYĄÄ xĎ hĲĆ =l’Ć
âlą ynĂę ’Ğ wĲČ hŇ yĳĎxĎ wĘ bŇ h¡Ď EĎhČ Tyb¿ĂŇ rĘSČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ ol¿ =TySĂ oyĲ rSĆÄ ’ĞmĲĄ

12 ykĎŔ DĽrĘmĎ lĘ CdŇ yGăĂIČwČ : MoyĲ MyS¿Ă olSĘ hŇ z¡Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ’obăŇ lĎ ÉytĂŇ ’Ň rĄqĘ nĂ
13 yUăĂ dČŇ êĘ =l’Č rêĳĄsĘ ’Ć =l’Ć bŇ ySăĂ hĎ lĘ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rêĲĄsĘ ’Ć yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą
14 SrăĄxĞhĲČ =M’Ă yJăĂ : MydĲĂŇ ChIĘhČ =lJĎ mĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ yBĲĄ Tl¿Ą UĎ hĂ lĘ ëŇ SĄŔ pĘŇ nČbĘŇ

Moqă UĎ mĂ ÉMydĂŇ ChIĘlČ dŇ omą ‘ĞyĲČ hŇ lĎÂ~Ď hČ wĘ xwČrăĆ ůt’Ň EŁ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÈySĂ yrĂxĞêĲČ
êĘ ‘ČG¡ČhĂ tŇ ’Ň ŁzŔJĎ tŇ ‘ăĄlĘ =M’Ă ‘ČdĄŔ oy ymăĂ C CdŇ bĳĄŇ ’Ň êŁ ëŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C êĘ ’¿Č wĘ rxĄŔ ’Č

15, 16 sonÄJĘ žëlĄ : ykĲĎŇ DĽrĘmĎ =l’ĲĆ bŇ yS¿Ă hĎ lĘ rê¡ĄsĘ ’Ć rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : tŇ CkĲŇ lĘ UČ lČ
ClÄkĘŇ ’Ň êĲŁ =l’Č wĘ ylČ ‘Ď ţ CmCYă wĘ NSĎę CSBĘ My’ăĂ YĘ mĘ eĂ hĲČ MydĂÁ ChIĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć
NJĳĄ MCYă ’Ď yt¡ČŇ rŁ ‘ĞnĲČwĘ yn¿Ă’Ğ=MGČ MoyŔwĎ hŇ lĎ yĘlăČ ÉMymĂ yĎ tŇ SĆ Łlą SĘ CêÁ SĘ êĂ =l’Č wĘ
: yêĂ dĘŇ bĲĎŇ ’Ď yêĂ dĘŇ b¡ČŇ ’Ď rS¿Ć ’ĞkĲČŇ wĘ tŇ DĎŔ kČŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć ’obąŇ ’Ď NkĄÂ bĘŇ C

17, h MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : rêĲĄsĘ ’Ć wyl¡Ď ‘Ď hŇ t¿ĎŇ CĘYĂ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ W‘Č IČěwČ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ
ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ yBĲĄ rYąČxĞBĲČ dŇ mÂŁ ‘ĞêĲČ wĲČ tŇ CkŔ lĘ mČ ÉrêĄsĘ ’Ć SBąČ lĘ êĂ wČ ySĂę ylĂ èĘ hČ
ÉotŇ CkŇ lĘ mČ ’iąĄ JĂ =l‘Č bŇ SĄÂ oy ëŇ lĆ UĆ hČ wĘţ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ xkČŇ n¡Ł tŇ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ

2 =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ tŇ o’Ä rĘkĂŇ žyhĂ yĘwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ xtČŇ j¿Ć xkČŇ n¡Ł tŇ CkŔ lĘ UČ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ
ëŇ lĆ UĆÁ hČ TSĆ oIÄwČ wynĳĎy‘ĄBĘ Nx¡Ą hŇ ’¿Ď WĘ nĎ rYĄŔ xĎ BĲĆ ÉtdĆŇ mĆÄ ‘Ł hŇ JĎę lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć
‘G¡ČêĂ wČ rêĄŔ sĘ ’Ć bŇ răČqĘ êĂ wČ odŔ yĎBĘ rSăĆ ’Ğ ÉbhĎ EĎhČ TybąĂŇ rĘSČ =tŇ ’Ć rêĄę sĘ ’Ć lĘ

3 hŇ JĳĎ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć ëŇ Q¡Ď =hŇ mČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : TybĲĂŇ rĘèČ hČ S’Ň r¿Ł BĘ
4 rêĄŔ sĘ ’Ć rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ëŇ lĲĎ NtĲĄŇ e¿ĎyĂwĘ tŇ Ck¡Ň lĘ UČ hČ yY¿Ă xĞ=dŇ ‘Č ëŇ tËĄŇ SĎ uĎ BČ =hŇ mČ C

hŇ ê¡ĆSĘ UĂ hČ =l’Ć MoIŔhČ ÉNmĎ hĎ wĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ ’obÄ yĎ bŇ oTĳ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l‘Č=M’Ă
5 =tŇ ’Ć tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ NmĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCrhĞmĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : olĲ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ

hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ hŇ ê¡ĆSĘ UĂ hČ =l’Ć NmĎŔ hĎ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ ’bąŇŁ IĎwČ rêĳĄsĘ ’Ć rbăČŇ DĘ
6 NtĲĄŇ eăĎyĂwĘ ëŇ t¡ĄŇ lĎ ’Ą èĘ =hŇ mČ NyĂIČŔhČ hŇ êăĄSĘ mĂ BĘ ÉrêĄsĘ ’Ć lĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rêĲĄsĘ ’Ć
7 rmĳČ ’Ň êŁ wČ rê¡ĄsĘ ’Ć N‘Čê¿Č wČ : W‘ĲĎtĄŇ wĘ tŇ Ck¡Ň lĘ UČ hČ yY¿Ă xĞ=dŇ ‘Č ëŇ tËĄŇ SĎ uĎ BČ =hŇ mČ C ëŇ ĳĎl
8 ÉëlĆ UĆÄ hČ =l‘Č=M’Ă wĘ ëŇ lĆ UĆę hČ ynăĄy‘ĄBĘ NxĄÁ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ =M’Ă : ytĲĂŇ SĎ uĎ bČŇ C yt¡ĂŇ lĎ ’Ą SĘ

NmĎę hĎ wĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ’obÌŇ yĎ ytĳĂŇ SĎ uĎ BČ =tŇ ’Ć tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ wĘ ytĂŔ lĎ ’ăĄ SĘ =tŇ ’Ć ÉttĄŇ lĎ bŇ oTŔ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ rx¿Ď mĎ C MhĆŔ lĎ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉhêĆSĘ UĂ hČ =l’Ć
’Yyw

.rpsh yYx v.7 .h
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ykČÁ DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ NmĎÄ hĎ žto’rĘkĂŇ wĘ bŇ lĳĄ bŇ oTă wĘ xČ m¡Ą WĎ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉNmĎ hĎ ’YąĄ IĄwČ 9

yk¡ČŇ DĽrĘmĎ =l‘ĲČ NmËĎ hĎ ’l¿Ą UĎ IĂwČ CeUĆŔ mĂ ‘zăĎ=âlwĘ ÉMqĎ =âlwĘ ëŇ lĆ UĆę hČ r‘ČSăČ BĘ
wyb¡ĎŇ hĞ’ĲŁ =tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ IĎwČ xlËČ SĘ IĂwČ otĳŇ yBĄ =l’Ć ’ob¡Ň IĎwČ NmĎŔ hĎ qjăČ ’Č tĘŇ IĂwČ : hŇ mĲĎ xĄ 10

bŇ răŁ wĘ or¡SĘ ‘Ď dŇ ob¿Ň JĘ =tŇ ’Ć NmËĎ hĎ Mh¿Ć lĎ rjĄÄ sČ yĘwČ : oêĲ SĘ ’Ă SrĆz¿Ć=tŇ ’Ć wĘ 11

Myr¡ĂvĎ hČ =l‘Č o’Ŕ vĘ nĂ rSăĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ olą DĘGĂ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą wĘ wynĳĎBĎ
hŇ JÌĎ lĘ UČ hČ rêĄÄ sĘ ’Ć žh’Ď ybĂŇ hĄ =âlĲ PŇ ’ăČ ůNmĎ hĎ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ 12

rxËĎ mĎ lĘ =MgČŇ wĘ ytĳĂŇ o’=M’Ă yJăĂ hŇ tĎŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ ê¿ĆSĘ UĂ hČ =l’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ =M‘Ă
tŇ ‘Ąę =lkĎŇ BĘ ylĳĂ hŇ o¡ĆS Cen¿Ćy’Ą hŇ zĆě=lkĎŇ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =M‘Ă Hl¡Ď =’CrqĲĎ yn¿Ă’Ğ 13

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ r‘ČS¿Č BĘ bŇ S¡Ą oy ydĂŔ ChIĘhČ ykăČŇ DĽrĘmĎ =tŇ ’Ć Éh’Ć rŁ ynąĂ’Ğ rSĆÄ ’Ğ
MyèăĂ mĂ xĞ HČ băŇŁ GĎ ÈZ‘Ą=CW‘ĞyĲČ wybĎę hĞ’ĲŁ =lkĎŇ wĘ oêÁ SĘ ’Ă SrĆzĆÄ žol rmĆ ’Ň êăŁ wČ 14

=M‘Ă =’bĲŇŁ C wylĎŔ ‘Ď ÉykČŇ DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ Clą tĘŇ yĂwĘ ëŇ lĆ UĆę lČ rmăŁ ’Ĺ ű rqĆBăŁ bČŇ C ůhUĎ ’Č
: Z‘ĲĄhĎ W‘Č I¿ČwČ Nm¡Ď hĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ rbËĎŇ DĎhČ bŇ TÌČ yIĂwČ xČ mĳĄ WĎ hŇ ê¡ĆSĘ UĂ hČ =l’Ć ëŇ lĆ U¿Ć hČ
’ybĂÂ hĎ lĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ năČSĘ hŇ d¡ĎŇ dĘŇ nĎ ’ChŔ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ w
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ My’¡Ă rĎqĘ nĂ Cy¿hĘ IĲĂwČ MymĂŔ IĎhČ yrăĄbĘŇ DĂ ÉtonrŁ kĘŇ EĂhČ rpĆŇ sąĄ =tŇ ’Ć
ysăĄyrĂsĲĎ ÉynĄSĘ SrĆtĆę wĎ ’nĎtăĎŇ gĘŇBĂ =l‘Č ykČÁ DĽrĘmĎ dŇ yGĂÄhĂ žrSĆ ’Ğ bŇ Ctę kĎŇ ’YăĄUĎ IĂwČ 2

: SorĲwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć BČ dŇ yĎŔ xČŁlă SĘ lĂ ÉCSqĘ BĂ rSąĆ ’Ğ PŇ iĳČ hČ yr¡ĄmĘ èŁ mĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ hŇ zĳĆ=l‘Č yk¡ČŇ DĽrĘmĎ lĘ hŇ QËĎ CdŇ gĘŇ C rqÌĎyĘ hŇ WĎÂ ‘ĞeĲČ=hŇ mĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 3

ymăĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rbĲĎŇ DĎ oU¡ ‘Ă hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČ=âl wytĎŔ rĘSăĎ mĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ yrąĄ‘ĞnĲČ 4

ëŇ lĆ UĆŔ lČ rmăŁ ’Ň lĄ hŇ nĎŔ oYyxăĂ hČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ yBĲĄ rYąČxĞlĲČ ’BĎę NmăĎ hĎ wĘ rYĳĄxĎ bĆŇ
yrąĄ‘ĞnĲČ CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : olĲ Nyk¿ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ Z‘¡ĄhĎ =l‘Č ykČŔ DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ ÉtoltĘŇ lĂ 5

È’obŇ IĎwČ : ’obĲŇ yĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ rYĳĄxĎ BĲĆ dŇ măĄ ‘Ł Nm¡Ď hĎ hŇ e¿ĄhĂ wylĎŔ ’Ą ÉëlĆ UĆÄ hČ 6

ZpăĄŇ xĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăě BĎ tŇ oWě ‘ĞlĲČ =hŇ mČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ ůNmĎ hĎ
rq¡ĎyĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ëŇ lĆ UËĆ hČ Zj¿Ł xĘ yČ ymĂÂlĘ oBŔ lĂ BĘ ÉNmĎ hĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ orĳqĎ yBĂ
Zp¿ĄŇ xĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăě ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć Nm¡Ď hĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : yeĂ UĲĆ mĂ rt¿ĄŇ oy 7

rSĆÄ ’Ğ sCsę wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ oB¡ =SbČŇ lĲĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ CkŔ lĘ mČ SCbăŇ lĘ ÉC’ybĂÄ yĎ : orĲqĎ yBĂ 8

NotÄ nĎ wĘ : oSĲ ’Ň rŁ BĘ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ rtĆŇ J¿Ć NêËČ nĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉwylĎ ‘Ď bŇ kąČŇ rĎ 9

ÉCSyBĂÄ lĘ hĂ wĘ MymĂŔ êĘ rĘjČ hĲČ ÉëlĆ UĆÄ hČ yrąĄvĎ mĂ Sy’ĂÂ=dŇ yČ=l‘Č sCię hČ wĘ SCbÁ QĘ hČ
ÉsCihČ =l‘Č ChbąĚŇ yJĂ rĘhĂ wĘ orĳqĎ yBĲĂ ZpăĄŇ xĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rS¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć
Zp¿ĄŇ xĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rS¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔ lĎ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ hŇ kĎŇ JĎ ť wynĎŔ pĎŇ lĘ C’ă rĘqĲĎ wĘ ry‘ĂŔ hĎ bŇ oxă rĘBĂ
wrqybwww.bibleist.ru
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10 ÉsCihČ =tŇ ’Ć wĘ SCbąŇ QĘ hČ =tŇ ’Ć xqăČ rhĄ mČ ţ NmĎę hĎ lĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : orĲqĎ yBĂ
ëŇ lĆ UĳĆ hČ r‘ČSăČ BĘ bŇ S¡Ą oIhČ ydĂŔ ChIĘhČ ykăČŇ DĽrĘmĎ lĘ ÉNkĄŇ =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ êĎrĘBČŔ DĂ rSăĆ ’ĞJĲČ

11 =tŇ ’Ć wĘ SCbăŇ QĘ hČ =tŇ ’Ć ÉNmĎ hĎ xuąČIĂwČ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł mĂ rbĎŔ DĎ ljăĄ êČ =l’Č sŘ4

wynĎŔ pĎŇ lĘ ’răĎqĘ IĂwČ ry‘ĂŔ hĎ bŇ oxă rĘBĂ ÉChbĄÄ yJĂ rĘIČwČ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ SB¡Ą lĘ IČwČ sCiŔ hČ
12 yk¡ČŇ DĽrĘmĎ bŇ SĎ I¿ĎwČ : orĲqĎ yBĂ Zp¿ĄŇ xĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rS¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔ lĎ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ hŇ kĎŇ JĎ ť

: S’Ň rĲŁ yCp¿Ň xĞ wĲČ lb¡ĄŇ ’Ď otŔ yBĄ =l’Ć PŇ ăČxdĘŇ nĂ ÉNmĎ hĎ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ r‘ČSăČ =l’Ć
13 ChrĳĎqĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą wybĎŔ hĞ’ăŁ =lkĎŇ lĘ C ÉoêSĘ ’Ă SrĆ ząĆlĘ NmĎÁ hĎ rjĄÄ sČ yĘwČ

ykČÂ DĽrĘmĎ MydĂÃ ChIĘhČ ‘rČEăĆmĂ M’ăĂ oêę SĘ ’Ă SrĆzăĆwĘ wymĎÁ kĎŇ xĞ olÄ žCrmĘ ’Ň žIŁ wČ
: wynĲĎpĎŇ lĘ loj¡ êĂ lop¿Ň nĎ=yJĲĂ olŔ lkăČŇ CtŇ =âlĲ ÉwynĎpĎŇ lĘ ljąŁ nĘ lĂ tĎŇ oQÄxĂ hČ žrSĆ ’Ğ

14 ’ybăĂŇ hĎ lĘ ÉClhĂÄ bĘŇ IČwČ C‘yGĳĂhĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ys¿ĄyrĂsĲĎ wĘ oUŔ ‘Ă MyrăĂBĘ dČŇ mĘ ÉMdĎŇ o‘
z NmĎŔ hĎ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ ’bąŇŁ IĎwČ : rêĲĄsĘ ’Ć hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ hŇ ê¡ĆSĘ UĂ hČ =l’Ć NmĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
2 MoIąBČ MGăČ rêĄÁ sĘ ’Ć lĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ JĲĎ lĘ UČ hČ rê¿ĄsĘ ’Ć =M‘Ă tŇ oê¡SĘ lĂ

ëŇ ĳĎl NtĲĄŇ eăĎtĂŇ wĘ hŇ J¡Ď lĘ UČ hČ rê¿ĄsĘ ’Ć ëŇ tËĄŇ lĎ ’Ą èĘ =hŇ mČ NyĂIČŔhČ hŇ êăĄSĘ mĂ BĘ ÉynĂ èĄ hČ
3 ÉhJĎ lĘ UČ hČ rêąĄsĘ ’Ć N‘ČêČÄ wČ : W‘ĲĎtĄŇ wĘ tŇ Ck¡Ň lĘ UČ hČ yY¿Ă xĞ=dŇ ‘Č ëŇ tËĄŇ SĎ uĎ BČ =hŇ mČ C

bŇ oTĳ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l‘Č=M’Ă wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ =M’Ă rmČŔ ’Ň êŁ wČ
4 ynăĂ’Ğ ÉCnrĘJČÄ mĘ nĂ yJąĂ : ytĲĂŇ SĎ uĲĎbČŇ BĘ yU¡Ă ‘Č wĘ ytĂŔ lĎ ’ăĄ SĘ BĂ ÉySĂ pĘŇ nČ yląĂ =NtĆŇ eĲĎêĂ

ÉCnrĘJČÄ mĘ nĂ tŇ oxą pĎŇ SĘ lĂ wĘ MydĂÄ bĎŇ ‘ĞlĲČ CQ’Ă wĘţ dŇ BĳĄ’Č lĘ C gŇ orăhĞlĲČ dŇ ym¡Ă SĘ hČ lĘ yUĂŔ ‘Č wĘ
5 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ qzĆn¿ĄBĘ hŇ o¡ĆS r~ËĎhČ Ny’¿Ą yJăĂ yêĂ SĘ rČŔ xĹhĲĆ

hŇ zăĆ=y’ĲĄ wĘ ÉhzĆ ’Ch¿ ymăĂ hŇ JĳĎ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć lĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ
6 rYăČ Sy’Ă ť rêĄŔ sĘ ’Ć =rmĆ ’Ň êăŁ wČ : NJĲĄ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ oB¡ lĂ o’¿ lĎ mĘ =rSĆ ’Ğ ’ChŔ

: hŇ JĲĎ lĘ UČ hČ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ tŇ ‘ČŔ bĘŇ nĂ NmăĎ hĎ wĘ hŇ EĳĆhČ ‘r¡ĎhĎ Nm¿Ď hĎ bŇ yĄŔo’wĘ
7 dŇ mČę ‘Ď NmăĎ hĎ wĘ NtĳĎŇ yBĂ hČ tŇ e¡ČGĂ =l’Ć NyĂIČŔhČ hŇ êăĄSĘ UĂ mĂ ÉotŇ mĎ xĞBĲČ MqąĎ ëŇ lĆ UĆÁ hČ wĘ

wylËĎ ’Ą hŇ t¿ĎŇ lĘ kĎŇ =yJĲĂ hŇ ’ĎŔ rĎ yJăĂ hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć mĲĄ ÉoSpĘŇ nČ=l‘Č SuąĄbČŇ lĘ
8 ű tŇ yBăĄ =l’Ć NtĎÁ yBĂ hČ tŇ eČÄGĂ mĂ žbSĎ ëŇ lĆ UĆÃ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ ’¿Ą mĄ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ

rmĆ ’Ň IăŁ wČ hĎ ylĆŔ ‘Ď rêăĄsĘ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉhFĎ UĂ hČ =l‘Č lpĄŔ nŁ ÉNmĎ hĎ wĘ NyĂIČęhČ hŇ êăĄSĘ mĂ
yjăĂ mĂ É’YĎ yĎ rbĎę DĎhČ tŇ yĂBĳĎBČ yU¡Ă ‘Ă hŇ JËĎ lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć SoBÌ kĘŇ lĂ MgČŇhĞ ţ ëŇ lĆ UĆŔ hČ

9 ynăĄpĘŇ lĂ MysĂÁ yrĂiĲĎ hČ =NmĂ dŇ xĎÄ ’Ć hŇ nĎ obŇ rĘxČ ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CpĲŇ xĎ Nm¡Ď hĎ yn¿ĄpĘŇ C ëŇ lĆ UĆŔ hČ
bŇ oTă =rBĆ DĂ rSÌĆ ’Ğ ykČÂ DĽrĘmĎ lĲĘ NmĎłhĎ hŇ WÀĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ Z‘ăĄhĎ =hŇ eĄhĂ MGăČ ëŇ lĆ UĆę hČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ UĳĎ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ HČ b¡ŇŁ GĎ NmĎŔ hĎ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉdmĄ ‘Ł ëŇ lĆ UĆę hČ =l‘Č
whltwww.bibleist.ru
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ykĳĎŇ DĽrĘmĎ lĘ NykăĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ Z‘¡ĄhĎ =l‘Č NmĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCltĘŇ IĂwČ : wylĲĎ ‘Ď Chl¿Ě êĘ 10

ëŇ lĆ UąĆ hČ NtČÂ nĎ ’Chę hČ MoIăBČ : hŇ kĎŇ kĲĎŇ SĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ m¿Č xĞ wĲČ x
MyIĂdĂŇ ChIĘhČ rrăĄYŁ Nm¡Ď hĎ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć lĘ ÉSorwĄSĘ xČ ’Ğ
rsČ IĎÄwČ : HlĲĎ =’Ch hŇ m¿Č rê¡ĄsĘ ’Ć hŇ dĎŇ yG¿ĂhĂ =yJĲĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ’BĎ ť ykČę DĽrĘmĎ C 2

MWĆ êÌĎ wČ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ lĘ Hn¡ĎêĘ IĂwĲČ NmĎŔ hĎ mĲĄ ÉrybĂŇ ‘ĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ oêę ‘Ę BČ TČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ
rêĄę sĘ ’Ć PŇ sĆ oêă wČ : NmĲĎ hĎ tŇ yB¿Ą =l‘Č yk¡ČŇ DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ rêËĄsĘ ’Ć 3

olę =NeĆxČ tĘŇ êĂ wČ OĘ bĘŇ êăĄ wČ wylĳĎ gĘŇrČ ynăĄpĘŇ lĂ lj¡Ł êĂ wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrBĄ dČŇ êĘ wČ
bŇ S¡Č xĎ rS¿Ć ’Ğ oêŔ bĘŇ SČ xĞmĲČ Ét’Ą wĘ ygĂŔ gĎŇ’ĞhĲĎ NmăĎ hĎ Ét‘ČrĎ=tŇ ’Ć ÉrybĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ
MqĎ êăĎ wČ bŇ hĳĎ EĎhČ TbăĂŇ rĘSČ tŇ ’¡Ą rêĄŔ sĘ ’Ć lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ TSĆ oIąwČ : MydĲĂŇ ChIĘhČ =l‘Č 4

bŇ oTÁ ëŇ lĆ UĆÄ hČ =l‘Č=M’Ă rmĆ ’Ň êŁ wČţ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wĲČ rêĄŔ sĘ ’Ć 5

yn¡Ă’Ğ hŇ b¿ĎŇ oTwĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrbĎŇ DĎhČ rSąĄ kĎŇ wĘ wynĎę pĎŇ lĘ NxăĄ ytĂŇ ’Ň YÌĎ mĎ =M’Ă wĘ
É’tĎŇ dĎÄ UĘ hČ =NBĲĆ NmąĎ hĎ tŇ bĆŇ SĆÁ xĞmĲČ MyrĂę pĎŇ iĘ hČ =tŇ ’Ć bŇ ySăĂ hĎ lĘ bŇ tĄÂJĎ yĂ wynĳĎy‘ĄBĘ
tŇ on¿ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ MydĂŔ ChIĘhČ =tŇ ’Ć ÉdBĄ ’Č lĘ bŇ tČę JĎ rSăĆ ’Ğ ygĂŔ gĎŇ’ĞhĲĎ
yUĳĂ ‘Č=tŇ ’Ć ’YăĎ mĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎBĲĎ ytĂŇ y’ĂŔ rĎwĲĘ É lkČŇ C’ hŇ kąĎŇ kĎŇ y’ĲĄ yJĂ ţ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ 6

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : yêĲĂ dĘŇ lČ omĲ Nd¡ČŇ bĘŇ ’Ď BĘ ytĂŇ y’ĂŔ rĎwĲĘ É lkČŇ C’ hŇ kąĎŇ kĎŇ y’ĲĄ wĘ 7

=tŇ ybĲĄŇ hŇ eĄÄhĂ ydĳĂŇ ChIĘhČ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ lĘ CĲ hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć lĘ ÉSrŁ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UąĆ hČ
od¡Ň yĎ xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ l‘ËČ Z‘ĄŔ hĎ =l‘Č Clă êĎ ÉotŇ ’Ł wĘ rêĄę sĘ ’Ć lĘ yêĂ tăČŇ nĎ NmĎÁ hĎ
MSăĄ BĘ ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ oFą JČ MydĂÁ ChIĘhČ =l‘Č CbÄ tĘŇ JĂ MêĆ’Č wĘţ : MyřydĲwhyb 8

=MSĲĄ BĘ bŇ êăĎkĘŇ nĂ =rSĆ ’Ğ bŇ tĎÂkĘŇ =yJĲĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ‘ČBăČ TČ BĘ Cm¡ tĘŇ xĂ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
=yrĲĄpĘŇ sĲŁ C’ă rĘuĲĎ IĂwČ : bŇ ySĲĂ hĎ lĘ Ny’¿Ą ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ ‘ČB¿Č TČ BĘ MoêËxĘ nČ wĘ ëŇ lĆ UĆę hČ 9

hŇ SăĎ olSĘ BĂ NwĎęysĂ SdĆŇ xăŁ =’Ch ySĂÁ ylĂ èĘ hČ SdĆŇ xÄŁ BČ ’yhĂ hČ ţ=tŇ ‘ĄBĲĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ
l’ăĆ wĘ MydĂÃ ChIĘhČ =l’Ć ykăČŇ DĽrĘmĎ hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ JĲĘ bŇ tăĄŇ JĎ IĂwČ ůoB ÈMyrĂWĘ ‘ĆwĘ
SCJę =dŇ ‘Č wĘ CDhăŁ mĄ ű rSăĆ ’Ğ tŇ onÁ ydĂŇ UĘ hČ yrĄÄ WĎ wĘ žtoxjČ hČ wĘ=MynĲĂ jĘ rĘDČSĘ xČ ’ĞhĲĎ
M‘¡ĎwĎ M‘¿ČwĘ HbĎŔ tĎŇ kĘŇ JĂ ÉhnĎ ydĂŇ mĘ C hŇ nąĎ ydĂŇ mĘ hŇ nĎŔ ydĂŇ mĘ Éh’Ď mĄ C MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ ‘bČŇ SăĆ
ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉMSĄ BĘ bŇ êęŁ kĘŇ IĂwČ : MnĲĎ oSlĘ kĂŇ wĘ Mb¡ĎŇ tĎŇ kĘŇ JĂ MydĂŔ ChIĘhČ =l’ĆÄ wĘ onĳSŁ lĘ JĂ 10

MyYĂÄ rĎhĲĎ ždyČBĘ MyrĂÃ pĎŇ sĘ xlăČ SĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ‘ČBăČ TČ BĘ Mê¡Ł xĘ IČwČ SrŔŁ wĄSĘ xČ ’Ğ
žrSĆ ’Ğ : MykĲĂŇ UĎ rČhĲĎ yn¡ĄBĘ MynĂŔ rĎêĘ SĘ xČ ’ĞhĲĎ ÉSkĆŇ rĆÄ hĎ ybąĄŇ kĘŇ rĲŁ MysĂÁ CiBČ 11

Ntn
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dŇ măŁ ‘ĞlĲČ wĘ È lhĄ uĎ hĂ lĲĘ ry‘Ăę wĎ=ry‘ĲĂ =lkĎŇ BĘ rSăĆ ’Ğ ű MydăĂŇ ChIĘlČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ NtČÄ nĎ
hŇ nËĎ ydĂŇ mĘ C M‘ÌČ lyxĄÄ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ BĄÁ ’Č lĘ C gŇrÄŁ hĞlĲČ wĘ ždymĂ SĘ hČ lĘ ůMSĎ pĘŇ nČ=l‘Č

12 =lkĎŇ BĘ dŇ xĎŔ ’Ć MoyăBĘ : zobĲŇ lĎ Ml¡Ď lĎ SĘ C MySĳĂ nĎ wĘ PŇ TăČ Mt¡ĎŇ ’Ł Myr¿Ă~Ď hČ
rW¡Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ SdĆŇ x¿Ł lĘ rWËĎ ‘Ď hŇ S¿Ď olSĘ BĂ SorĳwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ tŇ on¡ ydĂŇ mĘ

13 hŇ năĎ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ BĘ ÉtDĎ NtĲĄŇ eąĎhĂ lĘ bŇ tĎę JĘ hČ NgĆŇSăĆ tĘŇ jČ : rdĲĎŇ ’Ğ SdĆŇ x¿Ł =’Ch
hŇ EĆŔhČ MoIălČ MydĂŇ CtŇ ‘Ğ MyIĂdĂŇ ChIĘhČ tŇ oyÄhĘ lĲĂ wĘ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ lĘ yCl¡ GĎ hŇ nĎŔ ydĂŇ mĘ C

14 C’Ë YĘ yĲĎ MynĂŔ rĎêĘ SĘ xČ ’ĞhĲĎ ÉSkĆŇ rĆÄ hĎ ybąĄŇ kĘŇ rĲŁ MyYĂÂrĎhĲĎ : MhĲĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ mĄ Mq¡ĄeĎhĂ lĘ
: hŇ rĲĎyBĂ hČ NS¿Č CSBĘ hŇ n¡ĎêĘ nĂ tŇ D¿ĎhČ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ rbăČŇ dĘŇ BĂ Myp¡ĂŇ CxdĘŇ C Myl¿Ă hĎ bŇŁ mĘ

15 ÉtCkŇ lĘ mČ SCbąŇ lĘ BĂ ëŇ lĆ UĆę hČ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ű ’YăĎ yĎ ykČÂ DĽrĘmĎ C
ry‘ăĂhĎ wĘ NmĳĎ GĎrĘ’Č wĘ ZCB¡ ëŇ yr¿ĂkĘŇ tČŇ wĘ hŇ lĎŔ odŇ GĘ ÉbhĎ zĎ tŇ rĆTąĆ‘ĞwĲČ rCxŔ wĎ tŇ lĆ kăĄŇ êĘ

16 NŁW¡ WĎ wĘ hŇ xĳĎ mĘ WĂ wĘ hŇ r¡Ďo’ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ MydĂě ChIĘlČ : hŇ xĎ mĲĄ WĎ wĘ hŇ l¡Ď hĞYĲĎ NSĎŔ CS sŘ5

17 rSĆÄ ’Ğ ÉMoqmĘ ry‘Ăę wĎ ry‘ăĂ=lkĎŇ bĘŇ C hŇ nĎÁ ydĂŇ mĘ C hŇ nĎÄ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ bĘŇ C : rqĲĎ ywĂ
MoyăwĘ hŇ ê¡ĆSĘ mĂ MydĂŔ ChIĘlČ ÉNoWWĎ wĘ hŇ xąĎ mĘ WĂ ‘Č yGĂŔ mČ ÉotŇ dĎŇ wĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ =rbČŇ DĘ
Myd¡ĂŇ ChIĘhČ =dŇ xČ jĲČ lp¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MydĂŔ hĞ yĲČtĘŇ mĲĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ yUąĄ‘ČmĲĄ MyBĂÂ rČwĘ bŇ oTĳ

T rW¿Ď ‘Ď hŇ SĎÄ olSĘ BĂ rdĎę ’Ğ SdĆŇ xăŁ =’Ch SdĆŇ xÁŁ rWĎÄ ‘Ď žMynĄSĘ bĂŇ C : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ
rSĆÄ ’Ğ MoIęBČ tŇ oWĳ ‘ĎhĄ lĘ ot¡Ň dĎŇ wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ =rbČŇ DĘ ‘Č yGÌĂhĂ rSĆÄ ’Ğ oBŔ ÉMoy
CTÌ lĘ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ ’ChŔ ëŇ opăŇ hĞ nĲČ wĘ MhĆŔ BĎ Tolă SĘ lĂ ÉMydĂŇ ChIĘhČ ybąĄŇ yĘ’ĲŁ CrÁ BĘ WĂ

2 =lkĎŇ BĘ MhĆę yrĄ‘ĲĎBĘ MydĂÁ ChIĘhČ ClÄhĞqĘ nĂ : MhĲĆ y’Ą nĘŁWĲ BĘ hŇ UĎ h¡Ą MydËĂŇ ChIĘhČ
ÉSy’Ă wĘ MtĳĎŇ ‘ĎrĲĎ yS¡Ą qĘ bČŇ mĘ BĂ dŇ yĎŔ xČŁlă SĘ lĂ SorŔ wĄSĘ xČ ’Ľ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉtonydĂŇ mĘ

3 yrĄÄ WĎ =lkĎŇ wĘ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ =l‘Č MD¡ĎxĘ jČ lp¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ dŇ măČ ‘Ď=âlĲ
ëŇ lĆ UĆŔ lČ rSăĆ ’Ğ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yWąĄ ‘Ł wĘ tŇ oxę jČ hČ wĘ MynăĂjĘ rĘDČSĘ xČ ’ĞhĲĎ wĘ tŇ onÁ ydĂŇ UĘ hČ

4 lodŇ gąĎŇ =yJĂ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ =dŇ xČ jĲČ lp¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MydĳĂŇ ChIĘhČ =tŇ ’Ć My’¡Ă vĘ nČmĘ
Sy’¿Ă hĎ =yJĲĂ tŇ onĳydĂŇ UĘ hČ =lkĎŇ BĘ ëŇ ăĄloh o‘¡mĘ SĎ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉykČŇ DĽrĘmĎ

5 bŇ rĆx¿Ć=tŇ JČ mČ MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ăŁ =lkĎŇ BĘ ÉMydĂŇ ChIĘhČ CJą IČwČ : lodĲŇ gĎŇ wĘ ëŇ ¿Ąloh yk¡ČŇ DĽrĘmĎ
6 CgąŇrĘhĲĎ hŇ rĎę yBĂ hČ NSăČ CSbĘŇ C : MnĲĎ oYrĘJĂ Mh¡Ć y’Ą nĘŁWĲ bĘŇ CW¿ ‘ĞIĲČwČ NdĳĎŇ bĘŇ ’Č wĘ gŇrĆh¡ĆwĘ

tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ dŇ BĄŔ ’Č wĘ ÉMydĂŇ ChIĘhČ
7 ű tŇ ’ÌĄ wĘ : Sy’ĲĂ

ű tŇ ’¿Ą wĘ ’ř tĎŇDËĎnĘ SČ rĘjČ
Nwpld
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ű tŇ ’¿Ą wĘ Nop¡Ň lĘ DĲČ
ű tŇ ’ÌĄ wĘ : ’tĎŇ jĲĎ sĘ ’Č 8

ű tŇ ’¿Ą wĘ ’tĎŇ rËĎoj
ű tŇ ’¿Ą wĘ ’y¡ĎlĘ dČŇ ’Ğ
ű tŇ ’ąĄ wĘ : ’tĎŇ dĲĎŇ yrĂ’Ğ 9

ű tŇ ’ăĄ wĘ É’êĎř SĘ mČÄ rĘjČ
ű tŇ ’¿Ą wĘ ysČŔ yrĂ’Ğ
ű tŇ ’¿Ą wĘ yd¡ČŇ rĂ’Ğ
tŇ rĆWĆ ‘Ğţ : ’tĎŇ zĲĎřyĘwČ 10

Cx¡ lĘ SĲĎ âl¿ hŇ EĎŔBĂ bČÄ C CgŇrĳĎhĎ Myd¡ĂŇ ChIĘhČ rr¿ĄYŁ ’tĎŇ dËĎŇ UĘ hČ =NBĲĆ NmÌĎ hĎ ynĄÄBĘ
hŇ r¡ĎyBĂ hČ NS¿Č CSBĘ MygËĂŇ CrhĞhĲČ rjÌČsĘ mĂ ’BăĎ ’Chę hČ MoIăBČ : MdĲĎŇ yĎ=tŇ ’Ć 11

hŇ rĎÃ yBĂ hČ NSăČ CSBĘ hŇ JĎę lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć lĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ 12

=ynĲĄBĘ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ Ét’Ą wĘ Sy’Ăę tŇ o’ă mĄ SmÌĄ xĞ dŇ BĄÁ ’Č wĘ MydĂÄ ChIĘhČ žCgŇrĘhĲĎ
ëŇ lĎŔ NtĲĄŇ eăĎyĂwĘ ÉëtĄŇ lĎ ’ĲĄ èĘ =hŇ mČ C CWĳ ‘Ď hŇ măĆ ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ on¿ ydĂŇ mĘ r’ËĎ SĘ BĂ NmĎŔ hĎ
bŇ oTŔ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č=M’Ă ÉrêĄsĘ ’Ć rmĆ ’Ň êąŁ wČ : W‘ĲĎtĄŇ wĘ dŇ o‘¡ ëŇ t¿ĄŇ SĎ uĎ BČ =hŇ mČ C 13

tŇ ’ËĄ wĘ MoIĳhČ tŇ dăĎŇ JĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ NSĎŔ CSBĘ rSăĆ ’Ğ ÉMydĂŇ ChIĘlČ rxĎę mĎ =MGČ NtăĄŇ eĎ yĂ
tŇ oWă ‘ĎhĲĄ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : Z‘ĲĄhĎ =l‘Č Cl¿ tĘŇ yĂ Nm¡Ď hĎ =ynĲĄBĘ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ 14

ClÂhĞuĲĎ IĲĂwČ : ClĲ êĎ Nm¡Ď hĎ =ynĲĄBĘ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ tŇ ’ËĄ wĘ NSĳĎ CSBĘ tŇ D¡Ď Nt¿ĄŇ eĎêĂ wČ NJĄŔ 15

rdĎŔ ’Ğ SdĆŇ xăŁ lĘ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č MoyăBĘ MGČ ţ NSĎę CSBĘ =rSĆ ’Ğ MyIĂdĂŇ ChIĘhČ
: MdĲĎŇ yĎ=tŇ ’Ć Cx¡ lĘ SĲĎ âl¿ hŇ EĎŔBĂ bČÄ C Sy’ĳĂ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ NSĎŔ CSbĘŇ CgăŇrĘhČ IĲČwČ
MSĎę pĘŇ nČ=l‘Č dŇ măŁ ‘Ď wĘ ű Clă hĞqĘ nĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ tŇ onÄ ydĂŇ mĘ BĂ žrSĆ ’Ğ MydĂÃ ChIĘhČ r’ăĎ SĘ C 16

hŇ EĎŔBĂ bČÄ C PŇ lĆ ’ĳĎ My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ è¿Ď mĂ xĞ MhĆŔ y’Ą nĘŁWă BĘ ÉgrŁ hĎ wĘ MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ăŁ mĄ ÉxČ oÄnÄ wĘ
xČ onę wĘ rdĳĎŇ ’Ğ SdĆŇ xăŁ lĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ S¿Ď ŁlSĘ =MoyĲBĘ : MdĲĎŇ yĎ=tŇ ’Ć Cx¡ lĘ SĲĎ âl¿ 17

MyIĂdĂŇ ChIĘhČ wĘ : hŇ xĲĎ mĘ WĂ wĘ hŇ ê¿ĆSĘ mĂ Moy¡ otŔ ’Ł hŇŁWă ‘Ď wĘ oBŔ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č BĘ 18

oBĳ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č bĘŇ C oBŔ ÉrWĎ ‘Ď hŇ SąĎ ŁlSĘ BĂ ÉClhĞqĘ nĂ NSĎę CSBĘ =rSĆ ’Ğ
: hŇ xĲĎ mĘ WĂ wĘ hŇ ê¿ĆSĘ mĂ Moy¡ otŔ ’Ł hŇŁWă ‘Ď wĘ oBŔ ÉrWĎ ‘Ď hŇ èąĎ mĂ xĞBĲČ xČ onę wĘ
tŇ ’Ą ţ MyWĂę ‘Ł ůtozrĎjĘ hČ yrăĄ‘ĎBĘ ÈMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ Myzęwrř ph MydăĂŇ ChIĘhČ NJĄÂ =l‘Č 19

bŇ oTĳ MoyăwĘ hŇ ê¡ĆSĘ mĂ C hŇ x¿Ď mĘ WĂ rdĎŔ ’Ğ SdĆŇ xăŁ lĘ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č Moyă
xwlVmw
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20 hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ykČŔ DĽrĘmĎ bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ : Ch‘ĲĄrĄlĘ Sy’¿Ă tŇ on¡mĎ xČ ol¿ SĘ mĂ C
ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉtonydĂŇ mĘ =lkĎŇ BĘ ÉrSĆ ’Ğ MydĂę ChIĘhČ =lJĎ =l’Ć MyrĂÁ pĎŇ sĘ xlČÄSĘ IĂwČ

21 MyWĂę ‘Ł tŇ oyăhĘ lĲĂ ůMhĆ ylĄ ‘Ğ ÈMIĄqČ lĘ : MyqĲĂ oxrĘhĲĎ wĘ Myb¡ĂŇ oruĘ hČ SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ
oBĳ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞ=MoyĲ tŇ ’ËĄ wĘ rdĎŔ ’Ğ SdĆŇ xăŁ lĘ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č Moyă tŇ ’Ą ţ

22 MhĆŔ ybĄŇ yĘo’ă mĄ ÉMydĂŇ ChIĘhČ MhąĆ bĎŇ CxnĎÄ=rSĆ ’Ğ MymĂę IĎJČ : hŇ nĲĎSĎ wĘ hŇ n¡ĎSĎ =lkĎŇ BĘ
bŇ oTĳ MoyălĘ lbĆŇ ’¡Ą mĄ C hŇ xĎŔ mĘ WĂ lĘ ÉNogŇ IĎmĂ MhąĆ lĎ ëŇ jČÄ hĘ nĆ žrSĆ ’Ğ SdĆŇ xęŁ hČ wĘ
Ch‘ĄŔ rĄlĘ Sy’ăĂ ÉtonmĎ xČ olą SĘ mĂ C hŇ xĎŔ mĘ WĂ wĘ hŇ êăĆSĘ mĂ ÉymĄ yĘ MtĎę o’ tŇ oWă ‘ĞlĲČ

23 tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ CQx¡Ą hĄ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MydĂŔ ChIĘhČ É lBĄ qĂ wĘ : MynĲĂ oybĘŇ ’Ć lĲĎ tŇ on¡êĎmČ C
24 ygĂę gĎŇ’ĞhĲĎ ’tĎŇ dĎÁ UĘ hČ =NBĲĆ NmĎÄ hĎ žyJĂ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ bŇ t¿ČŇ JĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ wĘ

’Chă ÉrCj lyj¿Ă hĂ wĘ MdĳĎŇ BĘ ’Č lĘ Myd¡ĂŇ ChIĘhČ =l‘Č bŇ S¿Č xĎ MydĂŔ ChIĘhČ =lJĎ ÉrrĄYŁ
25 rpĆŇ iĄŔ hČ =M‘Ă rmăČ ’Ď ůëlĆ UĆ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÈH’Ď bŇŁ bĘŇ C : MdĲĎŇ BĘ ’Č lĘ C MU¡Ď hĚ lĘ lrĎŔ oGhČ

oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č Myd¡ĂŇ ChIĘhČ =l‘Č bŇ S¿Č xĎ =rSĆ ’Ğ hŇ ‘ËĎrĎhĲĎ oêÌbĘŇ SČ xĞmĲČ bŇ CSÂ yĎ
26 hŇ QĆ ’ąĄ hĎ MymĂÄ IĎlČ žC’rĘqĲĎ NJĄÃ =l‘Č : Z‘ĲĄhĎ =l‘Č wyn¡ĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł Cl¿ tĎŇ wĘ

tŇ ’Ň EĳŁ hČ tŇ rĆGăĆ’Ă hĎ yr¡ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =l‘Č NJĄě =l‘Č rCjŔ hČ MSăĄ =l‘Č ÉMyrĂCpŇ
27 ű žMydĂŇ ChIĘhČ lă bř qw Cmă IĘqĂ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ‘Č yG¡ĂhĂ hŇ m¿Ď C hŇ kĎŇ JĎŔ =l‘Č C’ă rĎ=hŇ mĲĎ C

tŇ oyăhĘ lĲĂ robŔ ‘ĞyĲČ âlă wĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ MywąĂlĘ eĂ hČ =lJĎ l‘ČÄ wĘ M‘ĎÁ rĘzČ=l‘Č wĘ ű MhĆÄ ylĄ ‘Ğ
hŇ n¡ĎSĎ =lkĎŇ BĘ MeĳĎmČ zĘkĂŇ wĘ Mb¡ĎŇ tĎŇ kĘŇ JĂ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉMymĂ IĎhČ ynąĄSĘ tŇ ’ăĄ MyWĂę ‘Ł

28 ÉhxĎ jĎ SĘ mĂ rodę wĎ roDă=lkĎŇ BĘ MyWĂÁ ‘ĞnĲČwĘ MyrĂÄ JĎ zĘnĂ hŇ QĆ ’Ą hĎ ţ MymăĂ IĎhČ wĘ : hŇ nĲĎSĎ wĘ
âlą hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂCjhČ ymĄÂ ywĂ ry‘ĳĂwĎ ry‘ăĂwĘ hŇ n¡Ď ydĂŇ mĘ C hŇ n¿Ď ydĂŇ mĘ hŇ xĎŔ jĎ SĘ mĂ C

: M‘ĲĎrĘEČmĂ PŇ Cs¿ yĎ=âlĲ Mr¡ĎkĘŇ zĂwĘ MydĂŔ ChIĘhČ ëŇ oêămĂ ÉCrbĘŇ ‘Č yĲČ

29 =lJĎ =tŇ ’Ć yd¡ĂŇ ChIĘhČ yk¿ČŇ DĽrĘmĎ C lyĂxËČybĂŇ ’Ğ=tŇ bČŇ hŇ JÌĎ lĘ UČ hČ rêĄÄ sĘ ’Ć bŇ êŁ kĘŇ êĂř wČţ
30 MyrĂÁ pĎŇ sĘ xlČÄSĘ IĂwČ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ MyrËĂCjhČ tŇ rĆGÌĆ’Ă tŇ ’ăĄ MIĄę qČ lĘ PŇ qĆêĳŁ

tŇ Ck¡Ň lĘ mČ hŇ nĎŔ ydĂŇ mĘ Éh’Ď mĄ C MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ ‘bČŇ SĆÄ =l’Ć MydĂę ChIĘhČ =lJĎ =l’Ć
31 hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ MyrĂÄ jĚ hČ žymĄ yĘ=tŇ ’Ą MIĄÃqČ lĘ : tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ Mol¡ SĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ SorĳwĄSĘ xČ ’Ğ

hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć wĘ ÉydĂŇ ChIĘhČ ykąČŇ DĽrĘmĎ MhĆÁ ylĄ ‘Ğ MIČÄqĂ žrSĆ ’ĞJĲČ MhĆę yeĄmČ zĘBĂ
: MtĲĎŇ qĎ ‘ĞzĲČwĘ tŇ om¡ ~Ł hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ M‘ĳĎrĘzČ=l‘Č wĘ MS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č Cm¿ IĘqĂ rSËĆ ’ĞkĲČŇ wĘ
rm’mw
’"s ,ytbr +t v.29 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d Nkw yrqw bytk ClBĘ qĂwĘ ’"sb ,yrq ClBĘ qĂwĘ ,bytk lBĄ qĂwĘ v.27

.’ry‘z +t
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1300 rts’ tlgm 9:32—10:3

: rpĆŇ iĲĄ BČ bŇ ê¡ĎkĘŇ nĂ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂjĚ hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ MIČěqĂ rêĄŔ sĘ ’Ć rmăČ ’ĞmĲČ C 32

: MIĲĎhČ yI¿Ą’Ă wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č smËČ SrÌŁ SxŁ ’ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žMWĆ IĎwČ y
ol¡ DĘGĂ rS¿Ć ’Ğ ykČŔ DĽrĘmĎ tŇ QăČ dĚŇ GĘ ÉtSČ rĎpĲĎŇ C otŔ rĎCbăŇ gĘŇ C ÉojqĘ tĎŇ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ =lkĎŇ wĘ 2

yd¿ČŇ mĎ yk¡ĄŇ lĘ mČ lĘ MymĂŔ IĎhČ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrpĆŇ sĄÄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ ëŇ lĆ UĳĆ hČ
É lodŇ gĎŇ wĘ SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ lČ ÉhnĆSĘ mĂ ydĂę ChIĘhČ ykăČŇ DĽrĘmĎ ű yJăĂ : srĲĎpĎŇ C 3

Mol¡ SĎ rb¿ĄŇ dŇŁ wĘ oUŔ ‘ČlĘ ÉboT Sr¿ĄDŁ wyxĳĎ’Ć bŇ răřŁ lĘ yCY¡ rĎwĘ MydĂŔ ChIĘlČ
: o‘Ĳ rĘzČ=lkĎŇ lĘ

G

rts’[ rm’tw rts’ N‘tw wyYxw .l’wnp Nmysw ,h‘bVw MyVVw h’m rts’ tlgmd yqwsp Mwks
.rV‘ hVmx wytwqspw .hVmx wyrdsw .]+z +h

The number of the verses of the roll of Esther is 167; and the sign is, l’wnp.
And its middle point is, Then answered Esther, and said [Est 5:7]. And its sedarim
are 5. And its peseqot are 15.

.’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk SorwĄSĘ xČ’Ğ y’xndml ,yrq SorwĄSĘ xČ’Ğ bytk SrŁ SĘ xČ’Ğ y’br‘ml v.1 .y
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx Nkw ’lm borlĘ ’"s v.3
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l’ynd
’ r~ÌČ’Ň nĆřdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’BăĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ MyqăĂ yĎohĲ yĘ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ lĘ SolŔ SĎ tŇ năČSĘ BĂ sŘ1

2 MyqăĂ yĎohĲ yĘ=tŇ ’Ć odÁ yĎBĘ ynĎÄdŇŁ ’Ğ žNêĄ IĂwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď rYČ I¿ĎwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
r‘¡ĎnĘ SĂ =ZrĆ’ĲĆ M’¿Ą ybĂŇ yĘwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ybĲĄŇ ylăĄ JĘ ÉtYĎř qĘ mĂ C hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ

3 ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wyhĲĎ Łl’Ĺ rY¿Č o’ tŇ yB¡Ą ’ybĂŔ hĄ MylăĂ JĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ wyhĳĎŁl’Ĺ tŇ yBăĄ
hŇ k¡ĎŇ ClUĘ hČ ‘rČE¿ĆmĂ Cř l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ mĂ ’ybĂÂ hĎ lĘ wysĳĎyrĂsĲĎ bŇ răČ zn¡ČjĘ SĘ ’Č lĘ

4 hŇ ’ĆÁ rĘmČ ybĄÄ oTwĘ žMw’ř m=lJĎ MhăĆ BĎ =Ny’ĲĄ rSăĆ ’Ğ MydăĂŇ lĎ yĘ : MymĲĂ êĘ rĘjČ hĲČ =NmĂ C
xČ JăŁ ÉrSĆ ’Ğ wĲČ ‘DĎŔ mČ ynăĄybĂŇ mĘ C Ét‘ČdČÄ y‘ĄdĘŇ yąŁ wĘ hŇ mĎę kĘŇ xĎ =lkĎŇ BĘ MylăĂ JĂř WĘ mČ C

5 žNmČ yĘwČ : MyDĲĂWĘ JČ NoS¿ lĘ C rpĆŇ s¡Ą Md¿ĎŇ UĘ lČ lĘ CĲ ëŇ lĆ UĳĆ hČ lkăČŇ yhĄ BĘ dŇ m¡Ł ‘ĞlĲČ MhĆŔ BĎ
wyêĎŔ SĘ mĂ NyIăĄmĂ C ÉëlĆ UĆÄ hČ gŇBąČ ÍtŇ jČ mĂ omę oyBĘ Moyă=rbČŇ DĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ MhĆÄ lĎ

6 Mh¡Ć bĎŇ yh¿Ăř yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cd¡Ň mĘ ‘Č yĲČ MtĎŔ YĎ qĘ mĂÄ C Solĳ SĎ MynăĂSĎ Ml¡Ď DĘgČŇlĘ CĲ
7 rW¿Č MhËĆ lĎ MWĆ IÌĎwČ : hŇ yĲĎrĘzČ‘ĞwĲČ l’¡Ą SĎ ymĲĂ hŇ yĎŔnĘ nČxĞ l’Ň IăĄnĂ DĲĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ynăĄBĘ mĂ

ëŇ rČŔ dĘŇ SČ ÉhyĎnĘ nČxĞlĲČ wĘ r~Čę ’Ň SČ TĘ lĘ BăĄ l’Ň IĄÁnĂ dĲĎŇ lĘ MWĆ IĎÄwČ tŇ omĳ SĄ Mys¡Ă yrĂiĲĎ hČ
8 rSÌĆ ’Ğ oBŔ lĂ =l‘Č É l’Ň IĄnĂ DĲĎ MWĆ IąĎwČ : ogĲŇ nĘ dŇ b¿ĄŇ ‘Ğ hŇ y¡ĎrĘzČ‘ĞlĲČ wĘ ëŇ SČŔ ymĄ l’ăĄ SĎ ymĲĂ lĘ C

MysĂŔ yrĂiĲĎ hČ rvăČ mĂ ÉSuĄbČŇ yĘwČ wyêĳĎSĘ mĂ NyyăĄbĘŇ C ëŇ lĆ U¡Ć hČ gŇB¿Č tĘŇ pČŇ BĘ l’ËČ GĎtĘŇ yĂ=âlĲ
9 MymĳĂ xĞrĲČlĘ C dŇ sĆ x¡Ć lĘ l’Ň IĄŔnĂ DăĎ=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ NêąĄ IĂwČ : l’ĲĎ GĎtĘŇ yĂ âl¿ rS¡Ć ’Ğ

10 ’rąĄyĎ l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ lĘ ÉMysĂ yrĂiĲĎ hČ rWąČ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ : MysĲĂ yrĂiĲĎ hČ rW¿Č yn¡ĄpĘŇ lĂ
MkĳĆŇ yêĄSĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ Mk¡ĆŇ lĘ kČŇ ’ĞmĲČ =tŇ ’Ć hŇ eĎŔ mĂ rSăĆ ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉynĂ ’Ğ
MkĆŔ lĘ ygĲĂŇJĘ rSăĆ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ =NmĂ MypĂę ‘ĞzĲŁ MkĆÁ ynĄjĘ =tŇ ’Ć hŇ ’ĆÄ rĘyĂ žhUĎ lĎ rSĆÃ ’Ğ

11 rSąĆ ’Ğ rYĳČlĘ UĆ hČ =l’Ć l’Ň I¡ĄnĂ DĲĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ëŇ lĆ UĲĆ lČ yS¡Ă ’Ň rŁ =tŇ ’Ć Mê¿ĆbĘŇ IČxĂ wĘ
12 ’n¿Ď=snČ : hŇ yĲĎrĘzČ‘ĞwĲČ l’¡Ą SĎ ymĲĂ hŇ yĎŔnĘ nČxĞ l’Ň IăĄnĂ DĲĎ=l‘Č MysĂŔ yrĂiĲĎ hČ rWăČ ÉheĎmĂ

MyĂm¿ČC hŇ l¡Ď kĘŇ ’Ň nŁ wĘ My‘ËĂrŁ EĄhČ =NmĂ CnlĎÁ=CnêĘ yĂwĘ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ MymăĂ yĎ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć
13 tŇ ’¡Ą MylĂŔ kĘŇ ’ăŁ hĎ MydĂŔ lĎ yĘhČ Éh’Ą rĘmČ C Cny’ĄŔ rĘmČ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ C’ą rĎyĄwĘ : hŇ êĲĆSĘ nĂ wĘ

gbtp
’"s v.2 .r~ČrĆ=dkČ CbnĘ ’"sbw ,d"ydw b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nylm +b r~Č’nĆ=dkČ CbnĘ ’"s v.1 .’
MC’mĘ v.4 .d"ydw b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ‘rČEĆmĂ ’"s v.3 .d"ydw b"yd ,y"d ,w"d Nkw xtp tYČqĘmĂ C
MylĂ yJĂ WĘ mČ C ’"s v.4 .yrqw bytk MCm ’"sbw ,y"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MC’mĘ ’"sb ,yrq MCm ,bytk

.CyhĘ IĂwČ rybs v.6 .w"Td Nkw gBČ tĘ jČ mĂ ’"s v.5 .d"ydw b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm
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1302 l’ynd 1:14—2:10

Mh¡Ć lĎ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ=M‘Ă hŇ W¡Ą ‘Ğ hŇ ’ĄŔ rĘêĂ rSăĆ ’ĞkĲČŇ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ gŇBăČ tĘŇ jČ 14

hŇ ’ąĎ rĘnĂ hŇ rĎŔ WĎ ‘Ğ MymăĂ yĎ ÉtYĎ qĘ mĂ C : hŇ rĲĎWĎ ‘Ğ Mym¿Ă yĎ Mi¡Ą nČ yĘwČ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎlČ 15

gŇB¿Č tĘŇ jČ tŇ ’¡Ą MylĂŔ kĘŇ ’ăŁ hĎ MydĂŔ lĎ yĘhČ =lJĎ =NmĂ rWĳĎ BĎ y’¡ĄyrĂbĘŇ C bŇ oTŔ ÉMhĆ y’Ą rĘmČ
Mh¡Ć lĎ Nt¿ĄŇ nŁ wĘ MhĳĆ yêĄSĘ mĂ Nyy¡ĄwĘ MgĎŔ BĎ tĘŇ jČ =tŇ ’Ć É’WĄ nŁ rYČę lĘ UĆ hČ yhăĂ yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ 16

‘D¿ĎmČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ MhÌĆ lĎ NtČÄ nĎ MêĎŔ ‘Ę BČ rĘ’Č ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MydąĂŇ lĎ yĘhČ wĘ : MynĲĂ ‘Ł rĘzĄ 17

: tŇ omĲ ŁlxĞ wĲČ Noz¡xĎ =lkĎŇ BĘ NybĂŔ hĄ l’Ň IăĄnĂ dĎŇ wĘ hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ wĘ rpĆŇ săĄ =lkĎŇ BĘ lJ¡Ą WĘ hČ wĘ
rWăČ ÉM’Ą ybĂŇ yĘwČ M’ĳĎ ybĂŇ hĞlĲČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rm¿Č ’Ď =rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČ ÉtYĎ qĘ mĂ lĘ C 18

É’YĎ mĘ nĂ âlą wĘ ůëlĆ UĆ hČ ÈMêĎ’Ă rBăĄ dČŇ yĘwČ : r~ĲČ nĆdĘŇ kČŇ bĚŇ nĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MysĂŔ yrĂiĲĎ hČ 19

lkęŁ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ hŇ yĳĎrĘzČ‘ĞwĲČ l’¡Ą SĎ ymĲĂ hŇ yĎŔnĘ nČxĞ l’Ň IăĄnĂ dĎŇ JĘ MQĎŔ JĚ mĂ 20

tŇ odę yĎ rWĆ ‘ăĆ M’ĄÂYĎ mĘ IĂwĲČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ Mh¡Ć mĄ Su¿ĄBĂ =rSĆ ’Ğ hŇ nĎŔ yBĂ tŇ măČ kĘŇ xĎ ÉrbČŇ DĘ
l’Ň IĄŔnĂ DĲĎ ÉyhĂ yĘwĲČ : otĲŇ CkŇ lĘ mČ =lkĎŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ MypĂŔ èĎ ’Č hĲĎ ÉMyUĂ TĚ rĘxČ hĲČ =lJĎ l‘ąČ 21

MyĂêČę SĘ tŇ năČSĘ bĂŇ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ SrĆok¿Ň lĘ tŇ x¡Č ’Č tŇ n¿ČSĘ =dŇ ‘Č b
oxŔ Cr M‘ĆjăĎ tĘŇ êĂ wČ tŇ omĳŁlxĞ r~¡Č nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ Ml¿Č xĎ r~ČŔ nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ ÉtCkŇ lĘ mČ lĘ
MypĂę èĎ ’Č lĲĎ wĘ MyUĂÁ TĚ rĘxČ lĲČ ’rÄŁ qĘ lĂ ëŇ lĆ UĆ hČ ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘Ď hŇ t¿ĎŇ yĘhĘ nĲĂ ot¡Ň nĎSĘ C 2

Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ C’běŁ IĎwČ wytĳĎŇ mŁ ŁlĲ xĞ ëŇ lĆ U¡Ć lČ dŇ yG¿ĂhČ lĘ MyDĂŔ WĘ JČ lČ wĘ ÉMypĂŇ èĘ kČŇ mĘ lĲČ wĘ
yxĂŔ Cr M‘ĆjăĎ êĂ wČ yêĂ mĘ lĳĎ xĎ Molă xĞ ëŇ lĆ U¡Ć hČ MhËĆ lĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ 3

É’JĎ lĘ mČ tŇ ymĳĂ rĎ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć lČ MyDËĂWĘ JČ hČ CrÌBĘ dČŇ yĘwĲČ : MolĲ xĞhĲČ =tŇ ’Ć tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ 4

É’JĎ lĘ mČ hŇ nąĄ‘Ď : ’CĲĄxČ nĘ ’r¿ĎSĘ pĂŇ C ëŇ yĂDČbĘŇ ‘ČlĘ ’mËĎ lĘ xĆ rm¿Č ’Ĺ yyĂŔxĹ NymăĂ lĘ ‘ĎlĘ 5

’măĎ lĘ xĆ ÉynĂ eČÄ C‘dĘŇ ohĲ tĘŇ ’ląĎ NhăĄ ’DĳĎzĘ’Č yeăĂmĂ ’t¡ĎŇ QĘ mĂ ’Ŕ ydř Vkl rmăČ ’Ď wĘ
’mąĎ lĘ xĆ NhĄÄ wĘ : NCmĲ WĎ êĘ yĂ yl¿Ă wĎnĘ Nok¡Ň yêĄbĲĎŇ C NCdŔ bĘŇ ‘ČtĘŇ êĂ ÉNymĂ DĎhČ HrĄŔ SĘ pĂŇ C 6

ymĳĎdĎŇ qĽ=NmĂ NCl¡ BĘ qČ êĘ ’yGĂŔ WČ rqăĎywĂ ÉhBĎ zĘbĂŇ nĘ C NąĎnêĘ mČ NwŔŁ xĞhĲČ êĲĘ ÉHrĄSĘ pĂŇ C
’mËĎ lĘ xĆ ’JĎě lĘ mČ NyrĳĂmĘ ’Ď wĘ tŇ Cn¡ yĎnĘ tĂŇ on¿‘Ğ : ynĂ wĲŁ xĞhĲČ Hr¡ĄSĘ pĂŇ C ’m¿Ď lĘ xĆ NhĄě lĎ 7

Éby~Ă yČ=NmĂ rmČŔ ’Ď wĘ É’JĎ lĘ mČ hŇ nąĄ‘Ď : hŇ wĲĄxĞhĲČ nĘ hŇ r¿ĎSĘ pĂŇ C yhĂ od¡Ň bĘŇ ‘ČlĘ rm¿Č ’Ň yĄ 8

’D¡ĎzĘ’Č yD¿Ă NotŔ yzĄxĞ yDăĂ É lbĄŇ qĽ=lJĎ NynĳĂbĘŇ zĎ NCêă nĘ ’Č ’n¡ĎDĎ‘Ă yD¿Ă hŇ nĎŔ ’Ğ ‘dăČŇ yĎ
Nokę tĘŇ dĲĎŇ ’yhăĂ =hŇ dĎŇ xĞ ynĂ eČÁ‘ĚdĘŇ ohĲ tĘŇ ’lĎÄ ž’mĎ lĘ xĆ =NhĄ yDăĂ : ’tĲĎŇ QĘ mĂ ye¿ĂmĂ 9

’n¡ĎDĎ‘Ă yD¿Ă dŇ ‘ËČ ymČŔ dĎŇ qĲĎ rmăČ ’Ň mĄ lĘ ÉNwtnmř zh ÉhtĎŇ yxĂ SĘ C hŇ bąĎŇ dĘŇ kĂŇ hŇ QĎÄmĂ C
onÄ‘Ğ : ynĂ eĲČ wĚxĞhĲČ êĘ Hr¡ĄSĘ pĂŇ yD¿Ă ‘DČě nĘ ’Ă wĘ ylĂŔ CrmăČ ’Ĺ É’mĎ lĘ xĆ NhĄę lĎ ’eĳĄêČSĘ yĂ 10

’ydVk
,yrq NCênĘmĄDĘzĘhĂ w’ NCênĘUĂ DČzĘhĂ ,bytk NCênĘmĄzĘhČ w’ NCênĘUĄEČhČ v.9 .yrq y’ĄDĎWĘ kČ lĘ ,bytk ’yĄDĎWĘ kČ lĘ v.5 .b
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yDĂť ’êĎŔ SĘ BĆ yČ=l‘Č ÉSnĎ’Ğ ytąČŇ y’Ă =’lĲĎ NyrĂŔ mĘ ’ăĎ wĘ É’JĎ lĘ mČ =MdĎŇ qĽ ’yĄDĎWĘ kČŇ
TyQĂŔ SČ wĘ bŇ răČ ÉëlĆ mĆÄ =lJĎ yDĂť lbĄę qĽ=lJĎ hŇ yĳĎwĎxĞhĲČ lĘ lk¡ČŇ Cy ’JĎŔ lĘ mČ tŇ QăČ mĂ

11 ’tĎÄ QĘ mĂ C : yDĲĎWĘ kČŇ wĘ PŇ S¿Č ’Ď wĘ MF¡Ł rĘxČ =lkĎŇ lĘ l’ĄŔ SĘ ’lăĎ ÉhnĎdĘŇ kĂŇ hŇ QąĎ mĂ
’JĳĎ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ He¡Č CĂxČ yĘ yD¿Ă ytČŔ y’Ă ’lăĎ ÉNrĎxĽ’Ď wĘ hŇ rĎŔ yuĂ yČ É l’Ą SĎ hŇ JąĎ lĘ mČ =ydĲĂŇ

12 lbăĄŇ qĽ=lJĎ : yhĂ otĲŇ y’Ă ’l¿Ď ’r¡ĎWĘ BĂ =M‘Ă NohŔ rĘdăĎŇ mĘ yDĂť NyhĂŔ lĎ ’Ĺ NhăĄ lĎ
ym¿Ą yJĂ xČ lk¡ŇŁ lĘ hŇ dĎŔ bĎŇ ohă lĘ ÉrmČ ’Ğ wĲČ ’yGĳĂWČ PŇ YăČ qĘ C sn¡ČBĘ ’JĎě lĘ mČ hŇ nĎŔ DĘ

13 yhĂ or¡bĘŇ xČ wĘ l’Ň I¿ĄnĂ DĲĎ o‘ËbĘŇ C NylĳĂ FĘ qČ tĘŇ mĲĂ ’I¡ĎmČ yJĲĂ xČ wĘ tŇ qČŔ pĘŇ nĆ ’tăĎŇ dĎŇ wĘ : lbĲĆŇ bĎŇ
14 M‘ĄŔ TĘ C ’TăĎ ‘Ą ÉbytĂŇ hĞ l’Ň IĄęnĂ DĲĎ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ : hŇ lĲĎ TĎ qĘ tĘŇ hĂ lĘ

: lbĲĆŇ BĎ ym¡Ą yJĂ xČ lĘ hŇ lĎŔ FĎ qČ lĘ qpăČŇ nĘ yDĂť ’JĳĎ lĘ mČ yDăĂ ’I¡ĎxČ BĎ TČ =bŇ rČ ëŇ oyěrĘ’Č lĘ
15 hŇ p¡ĎŇ YĘ xĘ hČ mĘ ’tËĎŇ dĎŇ hŇ m¿Ď =l‘Č ’JĎŔ lĘ mČ =ydĲĂŇ ’TăĎ yQĂ SČ ÉëoyrĘ’Č lĘ rmČę ’Ď wĘ hŇ năĄ‘Ď
16 l‘¡Č l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ wĘ : l’Ň IĲĄnĂ dĎŇ lĘ ëŇ oy¡rĘ’Č ‘d¿ČŇ oh ’tĎŔ QĘ mĂ NyĂdăČŇ ’Ĺ ’JĳĎ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ=NmĂ

: ’JĲĎ lĘ mČ lĘ hŇ y¿ĎwĎxĞhĲČ lĘ ’r¡ĎSĘ pĂŇ C HlĄŔ =NêĄnĘ yĂ NmăĎ zĘ yDĂť ’JĳĎ lĘ mČ =NmĂ hŇ ‘ăĎbĘŇ C
17 l’ÌĄ SĎ ymĲĂ hŇ yĎnĘ nČxĞlĲČ wĘţ lzĳČ’Ğ HtăĄŇ yĘbČŇ lĘ l’Ň I¡ĄnĂ DĲĎ NyĂd¿ČŇ ’Ĺ
18 HlăĎ ’Ĺ ÉMdĎŇ qĽ=NmĂ É’‘ĄbĘŇ mĂ lĘ NymĂę xĞrĲČwĘ : ‘dĲČŇ oh ’t¿ĎŇ QĘ mĂ yhĂ or¡bĘŇ xČ hŇ yËĎrĘzČ‘ĞwĲČ

r’¡Ď SĘ =M‘Ă yhĂ orŔ bĘŇ xČ wĘ l’Ň IăĄnĂ DĲĎ ÉNCdŇ bĘŇ hĲŁ yĘ ’ląĎ yDăĂ hŇ nĳĎDĘ hŇ z¡ĎrĎ=l‘Č ’IĎŔmČ SĘ
19 ÉNyĂdČÄ ’Ĺ ylĳĂ gĞŇ hŇ zăĎrĎ ’y¡ĎlĘ ylĄ =ydĲĂŇ ’w¿ĎzĘxĆ BĘ l’Ň IËĄnĂ dĎŇ lĘ NyĂdČę ’Ĺ : lbĲĆŇ bĎŇ ym¿Ą yJĂ xČ
20 HmąĄ SĘ ’wĄÄhĹlĆ rmČŔ ’Ď wĘ É l’Ň IĄnĂ dĲĎŇ hŇ nąĄ‘Ď : ’IĲĎmČ SĘ Hl¿Ď ’ĹlĲĆ ëŇ r¡ĂBĎ l’Ň IĄŔnĂ DĲĎ

’t¡ĎŇ rĘCbŇ gĘŇ C ’tËĎŇ mĘ kĘŇ xĎ yDÌĂ ’mĳĎ lĘ ‘Ď=dŇ ‘ăČwĘ ’m¡Ď lĘ ‘Ď=NmĂ ëŇ rČŔ bĎŇ mĘ É’hĎ lĎ ’Ĺ=yDĲĂ
21 Nyk¡ĂŇ lĘ mČ hŇ D¿Ą‘Ę hČ mĘ ’IĎŔnČmĘ zĂwĘ É’IĎnČDĎ‘Ă ’nąĄSĘ hČ mĘ ’ChwĘţ : ’yhĲĂ =HlĲĄ yD¿Ă

: hŇ nĲĎ ybĂŇ y‘¿ĄdĘŇ yĲĎlĘ ’‘¡ĎDĘnĘ mČ C NymĂŔ yJĂ xČ lĘ É’tĎŇ mĘ kĘŇ xĎ bŇ hąĄ yĎ NykĳĂŇ lĘ mČ MyqăĄhĎ mĘ C
22 HU¿Ą ‘Ă ’r¡yhř nw ’kĎŔ oSxĞbĲČŇ hŇ măĎ É‘dČŇ yĎ ’tĳĎŇ rĎêĘ sČ mĘ C ’t¡ĎŇ qĎ yUĂ ‘Č ’l¿Ą GĎ ’ChË
23 ’tËĎŇ mĘ kĘŇ xĎ yDÌĂ hŇ nĎŔ ’Ğ ÉxBČ SČ mĘ C ’dąĄŇ ohmĘ ytĂę hĎ bĎŇ ’Ğ HlăĎ ’Ĺ ű ëŇ ăĎl : ’rĲĄSĘ

tŇ Q¿Č mĂ =yDĲĂ ëŇ eĎŔ mĂ ’nĎ y‘ăĄbĘŇ =yDĲĂ ÉynĂ êČÄ ‘Ę dČŇ ohĲ N‘ąČkĘŇ C ylĳĂ êĘ bĘŇ hăČ yĘ ’t¡ĎŇ rĘCbŇ gĘŇ C
24 yDĂť ëŇ oyŔrĘ’Č =l‘Č l‘ăČ É l’Ň IĄnĂ DĲĎ hŇ nĎę DĘ lbăĄŇ qĽ=lJĎ : ’nĎêĲĆ‘Ę dČŇ oh ’J¡Ď lĘ mČ

ymąĄyJĂ xČ lĘ HlĄę =rmČ ’Ğ NkăĄŇ wĘ ű lzăČ’Ğ lbĳĆŇ bĎŇ ymăĄ yJĂ xČ lĘ hŇ d¡ĎŇ bĎŇ ohlĘ ’JĎŔ lĘ mČ yeăĂmČ
: ’CĲĄxČ ’Ğ ’J¿Ď lĘ mČ lĘ ’r¡ĎSĘ pĂŇ C ’JĎŔ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ ÉynĂ lĘ ‘ĄÄ hČ dŇ bĄŔ ohêĘ =l’Č É lbĆŇ bĎŇ

25 MdăĎŇ qĽ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ lĘ l‘¿ĄnĘ hČ hŇ lĎŔ hĎ BĘ tĘŇ hĂ BĘ ÉëoyrĘ’Č NyĂdąČŇ ’Ĺ
’klm

.d"ydw b"yd ,’"yd y"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’rĎohnĘ C ’"sb ,yrq ’rĎohnĘ C ,bytk ’rĎyhĂ nĘ C v.22
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dŇ ChŔ yĘ yDăĂ É’tĎŇ ClgĲĎŇ ynąĄBĘ =NmĂ ÉrbČŇ GĘ tŇ xČ JąČ SĘ hČ =yDĲĂ HlĄę =rmČ ’Ğ NkăĄŇ wĘ ’JĳĎ lĘ mČ
Hm¡Ą SĘ yD¿Ă l’Ň IĄŔnĂ dĎŇ lĘ rmăČ ’Ď wĘ É’JĎ lĘ mČ hŇ nąĄ‘Ď : ‘dĲČŇ ohyĘ ’J¿Ď lĘ mČ lĘ ’r¡ĎSĘ pĂŇ yD¿Ă 26

: HrĲĄSĘ pĂŇ C tŇ yz¡ĄxĞ=ydĲĂŇ ’m¿Ď lĘ xĆ ynĂ tËČŇ ‘ĚdĎŇ ohlĘ lhĄę JĎ ëŇ yĂtČŇ y’Ă hČ r~ĳČ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ
NymăĂ yJĂ xČ ’lÌĎ l’ĄŔ SĎ ’JăĎ lĘ mČ =yDĲĂ ÉhzĎrĎ rmĳČ ’Ď wĘ ’J¡Ď lĘ mČ Md¿ĎŇ qĽ l’Ň IËĄnĂ dĎŇ hŇ nÌĄ‘Ď 27

HląĎ ’Ĺ ytČÂ y’Ă MrČÃ BĘ : ’JĲĎ lĘ mČ lĘ hŇ y¿ĎwĎxĞhĲČ lĘ Nyl¡Ă kĘŇ yĎ NyrĂŔ zĘGĎ ÉNyUĂ TĚ rĘxČ NypĂę SĘ ’ĲĎ 28

’w¡ĄhĹlĆ yD¿Ă hŇ mËĎ r~ČŔ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ É’JĎ lĘ mČ lĘ ‘dČę ohwĘ NyzĂŔrĎ ’lăĄ GĎ É’IĎmČ SĘ BĂ
: ’ChĲ hŇ n¿ĎDĘ ëŇ b¡ĎŇ JĘ SĘ mĂ =l‘ĲČ ëŇ SËĎ ’Ň rĄ yw¿ĄzĘxĆ wĘ ëŇ mĎÄ lĘ xĆ ’IĳĎmČ oy tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ
hŇ mËĎ CqlĂŔ sĘ ëŇ băĎŇ JĘ SĘ mĂ =l‘Č ÉënĎ oy‘Ę rČ ’JĎę lĘ mČ hŇ êĎ nĘ ’Č 29

hŇ nĎę ’Ğ wĲČ : ’wĲĄhĹlĆ yd¿ĂŇ =hŇ mĎ ëŇ ‘¡ĎdĘŇ ohĲ ’IËĎzČrĎ ’lÌĄ gĎŇ wĘ hŇ nĳĎdĘŇ yrăĄxĞ’ĲČ ’w¡ĄhĹlĆ yD¿Ă 30

NhĄę lĎ ylĳĂ ylăĂ GĹ hŇ n¡ĎdĘŇ ’z¿ĎrĎ ’IĎŔIČxČ =lJĎ =NmĂ ÉyBĂ yt¿ČŇ y’Ă =yDĲĂ ÉhmĎ kĘŇ xĎ bĘŇ ’ląĎ
: ‘DĲČnĘ êĂ ëŇ b¡ĎŇ bĘŇ lĂ yn¿Ąoy‘Ę rČwĘ NC‘Ŕ dĘŇ ohĲ yĘ ’JăĎ lĘ mČ lĘ É’rĎSĘ pĂŇ yDąĂ ÉtrČbĘŇ DĂ=l‘Č
’yGĂŔ WČ ÉdxČ Ml¿Ą YĘ ClÄ’Ğ wĲČ ÉtĎ yĘwČhĞ hŇ ząĄxĎ ’JĎę lĘ mČ hŇ êĎ nĘ ’Č 31

’mĎę lĘ YČ ’Chă : lyxĲĂ DĘ Hw¡ĄrĄwĘ ëŇ ĳĎlbĘŇ qĎ lĘ M’ăĄ qĎ ryê¡Ă yČ Hw¿ĄyzĂwĘ bŇ rËČ NJ¿Ą DĂ ’mĎÄ lĘ YČ 32

yD¿Ă Ht¡ĄŇ kĎŇ rĘyČwĘ yhĂ o‘¿mĘ PŇ ĳČskĘŇ yDăĂ yhĂ o‘¡rĎdĘŇ C yhĂ od¿Ň xĞ bŇ TĎŔ bŇ hăČ dĘŇ =yDĲĂ ÉHSĄ ’Ň rĄ
: PŇ sĲČ xĞ yD¿Ă Nwh¡ř nmw lzĆŔrĘpČŇ yDăĂ ÉNwhř nm yhĂ olěgĘŇrČ lzĳĆrĘpČŇ yDăĂ yhĂ oq¡ SĎ : SxĲĎ nĘ 33

É’mĎ lĘ YČ lĘ tŇ xąĎ mĘ C NyĂdČŔ ybĂŇ ’lăĎ =yDĂ ÉNbĆŇ ’ĆÄ tŇ rĆ ząĆGĘ tĘŇ hĂ yDăĂ dŇ ‘Č ţ tĎŇ yĘwČęhĞ hŇ zăĄxĎ 34

sŘ2 hŇ dĎÃ xĞkĲČŇ CqDăĎ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ : NoUĲ hĂ tŇ qĆD¡ĄhČ wĘ ’jĳĎ sĘ xČ wĘ ’l¡Ď zĘrĘpČŇ yD¿Ă yhĂ olŔ gĘŇrČ=l‘Č 35

TyĂqČŔ =yrĄDĘ’Ă =NmĂ rC‘ăJĘ ÉowhĞ wĲČ ’bĎę hĞdĲČŇ wĘ ’jăĎ sĘ JČ ’SĎÁ xĎ nĘ ’jĎÄ sĘ xČ ž’lĎ zĘrĘjČ
=yDĲĂ ű ’năĎbĘŇ ’Č wĘ Nohĳ lĘ xkăČŇ êĞSĘ hĂ =’lĎ rt¡ČŇ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ’xĎŔ Cr ÉNoUhĂ ’WąĎ nĘ C
’mĎŔ lĘ xĆ hŇ năĎDĘ : ’‘ĲĎrĘ’Č =lJĎ tŇ l¿Ď mĘ C bŇ r¡Č rCT¿ lĘ tŇ wËĎhĞ ’mĎę lĘ YČ lĘ tŇ xăĎ mĘ 36

ëŇ lĆ m¡Ć ’JĎŔ lĘ mČ hř tn’ă : ’JĲĎ lĘ mČ =MdĎŇ qĽ rm¿Č ’Ň nĄ Hr¡ĄSĘ pĂŇ C 37

: ëŇ lĲĎ =bŇ hČ yĘ ’r¡ĎqĎ ywĲĂ ’j¿Ď qĘ tĎŇ wĘ ’nËĎsĘ xĂ ’t¿ĎŇ CkŇ lĘ mČ ’IĎŔmČ SĘ HlăĎ ’Ĺ yDĂť ’IĳĎkČŇ lĘ mČ
ëŇ dĎŔ yBĂ bŇ hăČ yĘ É’IĎmČ SĘ =PŇ o‘Ĳ wĘ ’rąĎBĎ tŇ wČÄyxĄ ’SĎ nĎ’Ğ ţ=ynĄBĲĘ Nyră’ř dĲ yDăĂ=lkĎŇ bĘŇ C 38

MCqËêĘ ëŇ rĎę tĘŇ bĲĎŇ C : ’bĲĎŇ hĞdĲČŇ yD¿Ă hŇ S¡Ď ’Ň rĄ ’ChŔ hř tn’ă Nohĳ QĘ kĎŇ BĘ ëŇ T¡Ď lĘ SĘ hČ wĘ 39

yD¿Ă ’SĎŔ xĎ nĘ yDăĂ ÉyrĂxĽ’Ď ’yątř ylt CkÄ lĘ mČ C ëŇ ĳĎemĂ ’ř ‘ră’ yr¡ĂxĽ’Ď Ck¿Ň lĘ mČ
’lĳĎ zĘrĘpČŇ JĘ hŇ p¡ĎŇ yuĂ tČŇ ’w¿ĄhĹêĲĆ hŇ yĎ‘Ď ybĂŇ rĘ ÉCkŇ lĘ mČ C : ’‘ĲĎrĘ’Č =lkĎŇ BĘ Tl¡Č SĘ tĂŇ 40

lbq=lk
yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ C ,bytk NoheĘmĂ C v.33 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ ,bytk NoheĘmĂ v.33

NyrĂyĘdĎ ,bytk NyrĂ’ĞdĎ v.38 .yrq tyl yllhb ,yrq êĘ nĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.37 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ C
’yĎtĎylĂ tĘ v.39 .yrq ‘rČ’Ğ ,bytk ’‘ĎrĘ’Č v.39 .yrq tyl yllhb ,yrq êĘ nĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.38 .yrq
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‘‘¿ČrĎmĘ =yDĲĂ ’lËĎ zĘrĘpČŇ kĘŇ C ’QĎ JŔŁ É lSĄ xĎ wĘ qDąĄhČ mĘ É’lĎ zĘrĘpČŇ yDąĂ lbĄę qĽ=lJĎ
41 NwhÂ nmř ’tĎę ‘ĎBĘ YĘ ’Ć wĘ ’IăĎlČ gĘŇrČ hŇ tĎŇ yĘzČÁxĞ=ydĲĂŇ wĘ : ‘ČrĲŁ tĄŇ wĘ qD¿ĂêČ NyQ¡Ą ’Ă =lJĎ

’t¿ĎŇ BĘ YĘ nĂ =NmĂ C hŇ wĄŔhĹêĲĆ ÉhgĎŇ ylĂ pĘŇ CkąŇ lĘ mČ lzĆŔrĘjČ Nwhăř nmw ÉrxĎ pĆŇ =yDĲĂ PŇ ąČsxĞ
bŇ r¡Č‘ĎmĘ ’lĎŔ zĘrĘjČÄ hŇ tĎŇ yĘzČŔxĞ yDăĂ É lbĄŇ qĽ=lJĎ HbĳČŇ =’wĄhĹlĲĆ ’l¡Ď zĘrĘpČŇ yd¿ĂŇ

42 PŇ ĳČsxĞ Nwhăř nmw lz¡ĆrĘjČ Nwh¿ř nm ’IĎŔlČ gĘŇrČ Ét‘ĎBĘ YĘ ’Ć wĘ : ’nĲĎ yTĂ PŇ ¿ČsxĞBĲČ
43 yDăĂř : hŇ rĲĎybĂŇ tĘŇ hŇ w¿ĄhĹêĲĆ He¡ČmĂ C hŇ pĎŔ yuĂ tČŇ hŇ wăĄhĹêĲĆ É’tĎŇ CkŇ lĘ mČ tŇ YąĎ qĘ =NmĂ

’SĎŔ nĎ’Ğ ‘răČzĘBĂ ÉNwŁ hĹlĆ NybąĂŇ rĘ‘ĎtĘŇ mĂ ’nĎŔ yTĂ PŇ ăČsxĞBĲČ ÉbrČ‘ĎmĘ É’lĎ zĘrĘjČ tĎŇ yĘzČęxĞ
bŇ r¡Č‘ĎtĘŇ mĂ ’l¿Ď ’lĎŔ zĘrĘpČŇ ydăĂŇ kĘŇ =’hĲĄ hŇ nĳĎDĘ=M‘Ă hŇ năĎDĘ Nyq¡ĂbĘŇ DĎ Nw¿Ł hĹlĆ =’lĲĎ wĘ

44 ÉCkŇ lĘ mČ ’IąĎmČ SĘ HlĎÄ’Ĺ žMyqĂ yĘ NCeę ’Ă ’IăĎkČŇ lĘ mČ yDÌĂ NohÂ ymĄ oybĘŇ C : ’jĲĎ sĘ xČ =M‘Ă
qbĳĂŇ êĘ SĘ tĂŇ ’lăĎ Nr¡ĎxĽ’Ď M‘¿ČlĘ hŇ tĎŔ CkŇ lĘ mČÄ C lBČŔ xČ tĘŇ tĂŇ ’lăĎ ÉNymĂ lĘ ‘ĎlĘ yDąĂ

45 lbăĄŇ qĽ=lJĎ : ’IĲĎmČ lĘ ‘ĎlĘ MCq¿ êĘ ’yh¡Ă wĘ ’tĎŔ wĎkĘŇ lĘ mČ NyQăĄ ’Ă =lJĎ ÉPysĄ tĎŇ wĘ qDąĂêČ
’lĎÄ zĘrĘjČ tŇ qĆDĆhČ wĘţ NyĂdČę ybĂŇ ’lăĎ =yDĂ NbĆŇ ’ĆÁ tŇ rĆzĆÄGĘ tĘŇ ’Ă ž’rĎCFmĂ yDăĂ tĎŇ yĘzČÃxĞ=yDĲĂ
yD¿Ă hŇ mËĎ ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ‘dăČŇ oh ÉbrČ Hl¿Ď ’Ĺ ’bĎŔ hĞdĲČŇ wĘ ’jăĎ sĘ JČ É’jĎ sĘ xČ ’SąĎ xĎ nĘ

: HrĲĄSĘ jĂ Nm¿Č yhĄ mĘ C ’m¡Ď lĘ xĆ bŇ y~¿Ă yČwĘ hŇ nĳĎdĘŇ yrăĄxĞ’ĲČ ’w¡ĄhĹlĆ
46 dŇ gĳĂŇsĘ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ lĘ C yhĂ ojŔ nĘ ’Č =l‘Č lpăČŇ nĘ Ér~Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’JąĎ lĘ mČ NyĂdČŇ ’Ň BĄ ţ
47 rmČę ’Ď wĘ l’Ň IĄÁnĂ dĎŇ lĘ ’JĎÄ lĘ mČ žhnĄ‘Ď : HlĲĄ hŇ kĎŇ i¿Ď nČlĘ rm¡Č ’Ğ NyxĂŔ xŁ ynăĂwĘ ÉhxĎ nĘ mĂ C

hŇ lăĄ gĎŇ wĘ Nyk¡ĂŇ lĘ mČ ’r¿ĄmĎ C NyhËĂ lĎ ’Ĺ HlÌĎ ’Ĺ ’Chă Nokę hĞlĎ ’Ĺ yDăĂ ÉTSŁ qĘ =NmĂ
48 yBĂę rČ l’Ň IăĄnĂ dĎŇ lĘ ’JĎÁ lĘ mČ NyĂdČÄ ’Ĺ : hŇ nĲĎdĘŇ hŇ z¿ĎrĎ ’l¡Ą gĘŇmĂ lĘ êĎlĘ kĄŔ yĘ yDăĂ NyzĳĂrĎ

lbĳĆŇ BĎ tŇ năČ ydĂŇ mĘ =lJĎ l‘¡Č HTĄŔ lĘ SĘ hČÄ wĘ HlĄŔ =bŇ hČ yĘ ÉN’Ď yGĂ WČ NbąĎŇ rĘbĘŇ rČ NnĎÄêĘ mČ C
49 ’JĎŔ lĘ mČ =NmĂ ’‘ăĎBĘ É l’Ň IĄnĂ dĎŇ wĘ : lbĲĆŇ bĎŇ ym¿Ą yJĂ xČ =lJĎ l‘¡Č NynĂŔ gĘŇsĂ =bŇ rČwĘ

ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ lĘ lbĆŔ BĎ tŇ năČ ydĂŇ mĘ yDĂť É’êĎdĘŇ ybĲĂŇ ‘Ğ l‘ąČ yeĂę mČ C
g ÉdbČŇ ‘Ğ ’JĎę lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ : ’JĲĎ lĘ mČ ‘r¿ČtĘŇ BĂ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ wĘ

ÉHmĄ yqĂ ’Ğ tŇ SĳĂ NyUăĂ ’Č Hy¡ĄtĎŇ jĘ NyêĂŔ SĂ NyUăĂ ’Č ÉHmĄ Cr bŇ hČŔ dĘŇ =yDĲĂ MlăĄ YĘ
2 xlČÃSĘ ’JĎÃ lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ C : lbĲĆŇ BĎ tŇ n¡Č ydĂŇ mĘ BĂ ’rĎŔ CD tŇ ‘ăČqĘ bĂŇ BĘ

’IąĎrČbĘŇ dĎÄ gĘŇ ž’IĎrČzĘGĎrĘdČŇ ’Ğ ’tĎÃ wĎxĞpĲČŇ C ’IăĎnČgĘŇsĂ ’IĎÃnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’ĞlĲČ ű SnăČkĘŇ mĂ lĘ
yD¿Ă ’mĎŔ lĘ YČ tŇ JăČ nĚxĞlĲČ É’tĄŇ mĄ lĘ ’tĳĎŇ nĎ ydĲĂŇ mĘ ynăĄTŁ lĘ SĂ lk¡ŇŁ wĘ ’yĄŔêĎpĘŇ êĂ É’IĎrČbĘŇ tĎŇ DĘ
Myqh
,yrq NyhĄeĘmĂ C ,bytk NoheĘmĂ C v.41 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ ,bytk NoheĘmĂ v.41

.’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ ,bytk NoheĘmĂ v.42 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ C yllhb
ydĂwĘ ’"sb ,yrq ydĂwĘ ,bytk yDĂ v.43 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ C yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ C ,bytk NoheĘmĂ C v.42

.r"tw s"t ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk
www.bibleist.ru
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’IăĎnČgĘŇsĂ ’IĎÃnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ NySĂÃ eĘ JČ tĘŇ mĲĂ NyĂdČÃ ’Ň BĄ : ’JĲĎ lĘ mČ r~¿Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ Myq¡ĄhĞ 3

ynăĄTŁ lĘ SĂ É lkŇŁ wĘ ’yĄęêĎpĘŇ êĂ ’IĎÁrČbĘŇ tĎÄ DĘ ž’IĎrČbĘŇ dĎŇ gĘŇ ’IăĎrČzĘGĎrĘdČŇ ’Ğ ’tĎÃ wĎxĞpĲČŇ C
ÉNym’ř qw ’JĳĎ lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’mĎŔ lĘ YČ tŇ JăČ nĚxĞlĲČ ’tĎŔ nĎ ydĲĂŇ mĘ
NokąŇ lĘ lyĂxĳĎbĘŇ ’răĄqĎ ’z¡ĎorkĎŇ wĘ : r~ĲČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’mĎŔ lĘ YČ lbăĄŇ qĽlĲĎ 4

’năĎrĘqČ lqăĎ NC‘Ã mĘ SĘ tĂŇ =yDĲĂ ’nĎÃ DĎ‘Ă BĘ : ’IĲĎnČèĎ lĂ wĘ ’I¡ĎUČ ’Ě ’IĎŔmČ mĘ ‘ĲČ ÉNyrĂmĘ ’ĲĎ 5

’rĳĎmĎ zĘ ynăĄzĘ lk¡ŇŁ wĘ hŇ yĎŔnĘ jăŁ mĘ Cs ÉNyrĂêĄnĘ sČ jĘ ’kąĎŇ BĘ sČ sortĎŇ yqĂ ’tĎŇ yqĂ orSĘ mČ ţ
=NmČ C : ’JĲĎ lĘ mČ r~¿Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’bĎŔ hĞDĲČ MlĆ YăĆlĘ ÉNCdŇ GĘ sĘ tĂŇ wĘ NClą jĘ êĂ 6

: ’êĲĎ dĘŇ qĲĂ yĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č =’ogĲŇlĘ ’mĄŔ rĘtĘŇ yĂ ’tăĎŇ ‘ĞSĲČ =HBČ dŇ GĳĚsĘ yĂwĘ lj¡Ą yĂ ’l¿Ď =yDĂ
ž’nĎrĘqČ lqăĎ ’IĎÃmČ mĘ ‘Č=lJĲĎ Ny‘ăĂmĘ SĲĎ ydăĂŇ JĘ ’nĎÃmĘ zĂ=HBĄ hŇ nĎÃ DĘ lbăĄŇ qĽ=lJĎ 7

=lJĲĎ NylĂÄpĘŇ nĲĎ ’rĳĎmĎ zĘ ynăĄzĘ lk¡ŇŁ wĘ NyrĂŔ TĄ nĘ sČ jĘ É’kĎŇ BĘ WČ srŁ tĎŇ yqĂ ’tĎÁ yqĂ orÄ SĘ mČ
r~¿Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’bĎŔ hĞDĲČ MlĆ YăĆlĘ ÉNydĂŇ gĘŇsĲĎ ’IĎęnČèĎ lĂ wĘ ’IăĎmČ ’Ě ’IĎÁmČ mĘ ‘ĲČ
Clk¿ČŇ ’Ğ wĲČ Ny’ĳĂ DĎWĘ JČ NyrăĂbĘŇ GĚ CbŇ r¡ĂqĘ ’nĎŔ mĘ zĂ=HBĄ ÉhnĎDĘ lbąĄŇ qĽ=lJĎ : ’JĲĎ lĘ mČ 8

’J¡Ď lĘ mČ ’JĳĎ lĘ mČ r~¡Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ NyrĂŔ mĘ ’ăĎ wĘ Éon‘Ğ : ’yĲĄdĎŇ ChyĘ yD¿Ă Noh¡ yYĄrĘqČ 9

‘mČÃ SĘ yĂ=yDĲĂ SnĎÃ’Ĺ=lkĎŇ yDăĂ ůM‘ĄFĘ êĎmĘ WăĎ È’JĎ lĘ mČ hŇ êĎ nĘ ’Č : yyĲĂxĹ Nym¿Ă lĘ ‘ĎlĘ 10

ynăĄzĘ lk¡ŇŁ wĘ hŇ yĎnĘ jŁ ysĂ wĘ ÉNyrĂêĄnĘ sČ pĘŇ ’kąĎŇ BĘ WČ srŁ tĎŇ yqĂ ’tĎŇ yqĂ rŁ SĘ mČ ţ ’năĎrĘqČ lqăĎ
’mĄě rĘtĘŇ yĂ dŇ GĳĚsĘ yĂwĘ lj¡Ą yĂ ’l¿Ď =yDĂ=NmČ C : ’bĲĎŇ hĞDĲČ MlĆ Y¿ĆlĘ dŇ G¡ĚsĘ yĂwĘ lj¿Ą yĂ ’rĳĎmĎ zĘ 11

ÉNohtĘŇ yĎ tĎŇ yeąĂmČ =yDĲĂ NyĂę’Ň dĎŇ ChyĘ NyrăĂbĘŇ GĚ ytČÂ y’Ă : ’êĲĎ dĘŇ qĲĂ yĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č =’ogĲŇlĘ 12

ëŇ QĄę ’Ă ’IăĎrČbĘŇ GĚ ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ lbĆŔ BĎ tŇ năČ ydĂŇ mĘ ÉtdČŇ ybĂŇ ‘Ğ=l‘Č
’bËĎŇ hĞDĲČ MlĆ YÌĆlĘ C NyxĂŔ lĘ pĎŇ ’lăĎ ëŇ yĂhČ lĎ ’Ň lĄ M‘ĄŔ TĘ É’JĎ lĘ mČ ëŇ yĂlČ ‘Ğ CmWĎÄ =’lĎ
zgăČŇrĘBĂ Ér~Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ NyĂdąČŇ ’Ň BĄ : NydĲĂŇ gĘŇsĎ ’l¿Ď êĎmĘ yq¡ĄhĞ yD¿Ă 13

’IăĎrČbĘŇ GĚ ÉNyĂdČÄ ’Ň BĄ ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ lĘ hŇ yĎŔtĎŇ yĘhČ lĘ ÉrmČ ’Ğ hŇ mĎŔ xĞ wĲČ
’DĎě YĘ hČ NohŔ lĘ rmăČ ’Ď wĘ Ér~Č nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ hŇ nąĄ‘Ď : ’JĲĎ lĘ mČ Md¿ĎŇ qĽ Cyt¡ĎŇ yhĄ ëŇ QĄŔ ’Ă 14

MlĆ YÌĆlĘ C NyxĂŔ lĘ jĲĎ ÉNokŇ ytĄŇ y’ĲĂ ’ląĎ yhČę lĎ ’Ň lĲĄ ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ
’nĎÃ DĎ‘Ă bĘŇ yDăĂ NydĂę ytĂŇ ‘Ğ NokăŇ ytĄŇ y’ĲĂ NhÌĄ N‘ČÂJĘ : NydĲĂŇ gĘŇsĲĎ ’l¿Ď tŇ mĆ yq¡ĄhĞ yD¿Ă ’bËĎŇ hĞDĲČ 15

žNyrĂêĄnĘ sČ jĘ ’kĎÃ BĘ WČ srŁ tĎŇ yqĂ ’tăĎŇ yqĂ orSĘ mČ ’năĎrĘqČ lqăĎ NC‘Ã mĘ SĘ tĂŇ =yDĲĂ
ůtdĄŇ bĘŇ ‘Č=ydĲĂŇ ’măĎ lĘ YČ lĘ ÈNCdŇ GĘ sĘ tĂŇ wĘ NClă jĘ êĂ ’rĎę mĎ zĘ ynăĄzĘ ű lkăŇŁ wĘ hŇ yĎÁnĘ jÄŁ mĘ CswĘ
’êĳĎdĘŇ qĲĂ yĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č =’ogĲŇlĘ NomŔ rĘtĘŇ tĂŇ hŇ tăĎŇ ‘ĞSĲČ =HBČ NCdŔ GĘ sĘ tĂŇ ’lăĎ ÉNhĄ wĘ
ogŔ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ÉëSČ ymĄ ëŇ rąČdĘŇ SČ onę ‘Ğ : ydĲĎŇ yĘ=NmĂ Nok¡Ň nĘ bĂŇ zĘySĲĄ yĘ yD¿Ą HlĎŔ ’Ĺ ’Chă =NmČ C 16

Nyrm’w
.yrq NymĂ yĘqĎwĘ ,bytk NymĂ ’ĞqĎwĘ v.3 .gwww.bibleist.ru
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Mg¡ĎŇtĘŇ jĂ hŇ nËĎDĘ=l‘Č hŇ nĎxĘ nÌČ’Ğ NyxĂÄ SĘ xČ =’lĲĎ r~ČŔ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’JĳĎ lĘ mČ lĘ Nyr¡ĂmĘ ’Ď wĘ
17 ’nĎtĳČŇ CbŇ zĎySĄ lĘ lk¡ĂŇ yĎ NyxĂŔ lĘ pĲĎŇ ’nĎxĘ năČ’Ğ=yDĲĂ É’nĎhČ lĎ ’Ĺ ytČę y’Ă NhăĄ : ëŇ tĲĎŇ CbŇ tĎŇ hĞlĲČ
18 ‘Č yd¿ĂŇ yĘ ’lĎŔ NhăĄ wĘ : bŇ zĲĂySĄ yĘ ’J¡Ď lĘ mČ ëŇ d¿ĎŇ yĘ=NmĂ C ’êËĎ dĘŇ qĲĂ yĎ ’rÌĎCn NCêÄ ’Č =NmĂ

’bËĎŇ hĞDĲČ MlĆ YÌĆlĘ C NyxĂŔ lĘ pĲĎŇ ’nĎ yĘtČŇ y’Ă =’lĎ ÉëyĂhĎ lĎ ’Ň lĲĄ yDąĂ ’JĳĎ lĘ mČ ëŇ ¡Ďl=’wĄhĹlĲĆ
19 ylăĂ mĘ tĘŇ hĂ r~ČÁ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ NyĂdČÄ ’Ň BĄ : dŇ GĲĚsĘ nĂ ’l¿Ď êĎmĘ yq¡ĄhĞ yD¿Ă

hŇ nąĄ‘Ď ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ =l‘Č wnŔ tř V’ ÉyhĂ ojÄ nĘ ’Č MląĄ YĘ C ’mĎę xĹ
20 NyrąĂbĘŇ gĚŇlĘ C : HyĲĄzĘmĄ lĘ hŇ z¡ĄxĞ yD¿Ă l‘ËČ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ SĂ =dŇ xČÄ ’nĎŔ Cê’Č lĘ ’zăĄmĄ lĘ ÉrmČ ’Ď wĘ

dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ lĘ hŇ tĎŔ jĎ kČŇ lĘ ÉrmČ ’Ğ HlĄŔ yĘxČ bĘŇ yDăĂ É lyĂxČÄ =yrĄBĲĎ GĂ
21 ÉCtŇ pĂŇ JĘ ëŇ QĄę ’Ă ’IăĎrČbĘŇ GĚ NyĂdČÁ ’Ň BĄ : ’êĲĎ dĘŇ qĲĂ yĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č lĘ ’mĄě rĘmĂ lĘ ogĳŇ nĘ

NCê¿’Č =’ogĲŇlĘ wymĂě rĘC Nohĳ ySĄ bĚŇ lĘ C Noh¡ tĘŇ lĎ BĘ rĘkČŇ wĘ NwhŔ yVyTř p ÉNohylĄ BĎ rĘsČ BĘ
22 hŇ pĎŔ YĘ xĘ mČ É’JĎ lĘ mČ tŇ QąČ mĂ yDĂÂ=NmĂ hŇ nĎę DĘ lbăĄŇ qĽ=lJĎ : ’êĲĎ dĘŇ qĲĂ yĎ ’r¡ĎCn

ÉëSČ ymĄ ëŇ rąČdĘŇ SČ lĘ ÉCqiĂ hČ yDąĂ ëŇ QĄę ’Ă ’IăĎrČbĘŇ GĚ ’rĎyêĳĂ yČ hŇ zăĄ’Ą ’n¡Ď Cê’Č wĘ
23 NohŔ êĄlăĎ êĘ ÉëQĄ ’Ă ’IąĎrČbĘŇ gĚŇ wĘ : ’rĲĎCn yD¿Ă ’b¡ĎŇ ybĂŇ SĘ NoUŔ hĂ lFăĂ qČ ogŔ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ

: NytĲĂŇ jĘ kČŇ mĘ ’ê¡ĎdĘŇ qĂ yĲĎ ’r¿ĎCn=NCê’Č =’ogĲŇlĘ ClpËČŇ nĘ ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ
24 hŇ lĳĎ hĎ BĘ tĘŇ hĂ BĘ MqăĎwĘ Hw¡ČêĘ ’JĎŔ lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉNyĂdČÄ ’Ĺ

É’rĎCn=’ogŇlĘ ’nĎ ymąĄrĘ ’tĎÁ lĎ êĘ NyrĂÄ bĘŇ gĚŇ ž’lĎ hĞ yhĂ orę bĘŇ DĲĎhČ lĘ rmČÁ ’Ď wĘ hŇ nĄÄ‘Ď
25 rmČę ’Ď wĘ hŇ năĄ‘Ď : ’JĲĎ lĘ mČ ’b¡ĎŇ y~Ă yČ ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ÉNyrĂmĘ ’Ď wĘ NyĂnąČ‘Ď NytĂŔ jĘ kČŇ mĘ

lb¡ĎŇ xĞ wĲČ ’rĎŔ Cn=’ogĲŇBĘ NykăĂŇ lĘ hĘ mČ ÉNyĂrČÄ SĘ hŇ ‘Ďę BĘ rĘ’Č NyrăĂbĘŇ GĚ hŇ zĄÁxĎ hŇ nĎÄ’Ğ=’hĲĎ
: NyhĲĂ lĎ ’Ĺ=rbČŇ lĘ hŇ m¡Ą DĎ ’yĎ‘Ď ybĂŇ rĘ yDăĂ ÉHwĄrĄwĘ Nohĳ BĘ ytăČŇ y’Ă =’lĎ

26 hŇ năĄ‘Ď ů’êĎdĘŇ qĲĂ yĎ ’răĎCn NCêă’Č È‘rČtĘŇ lĂ r~Čę nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ bŇ răĄqĘ NyĂdČÁ ’Ň BĄ
CqjăĚ ’¡ ylř‘ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=yDĲĂ yhĂ odËŇ bĘŇ ‘Č ogËŇ nĘ =dŇ bĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ SÌČ ymĄ ëŇ rČÄ dĘŇ SČ rmČę ’Ď wĘ
: ’rĲĎCn ’oG¿=NmĂ og¡Ň nĘ dŇ b¿ĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ SËČ ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ NyqĂę pĘŇ nĲĎ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ otĳŇ ’ĹwĲĆ

27 NyĂ zăČxĎ ů’JĎ lĘ mČ yrăĄbĘŇ DĎhČ wĘ È’tĎŇ wĎxĞpĲČŇ C ’IăĎnČgĘŇsĂ ’IĎÂnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ NySĂ eĘ JČ tĘŇ mĲĂ Cţ
’lăĎ ÉNohSĘ ’Ň rĲĄ r‘ąČWĘ C Nohę mĘ SĘ gĆŇBĘ ’rĎÁ Cn TlĄÄSĘ =’lĲĎ žyDĂ ëŇ QĄÃ’Ă ’IăĎrČbĘŇ gĚŇlĘ

28 hŇ nĄÄ‘Ď : NohĲ BĘ tŇ d¡ĎŇ ‘Ğ ’l¿Ď rCnŔ xČ yrăĄwĘ onĳSĘ ’lăĎ Noh¡ ylĄ BĎ rĘsĎ wĘ ëŇ rČŔ xĎ tĘŇ hĂ
=yDĲĂ ogŔ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ÉëSČ ymĄ ëŇ rąČdĘŇ SČ =yDĲĂ ÉNohhĞlĎ ’Ĺ ëŇ yrąĂBĘ rmČę ’Ď wĘ r~ČÁ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ
xlV
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw lwgs wntSĘ ’Ć ’"s ,yrq yeĂêČSĘ ’Ă ,bytk CeêČSĘ ’Ă v.19

’yĎQĎ ‘Ă v.26 .yrqw bytk NohySĄ FĘ jČ y’xndml ,yrq NohySĄ FĘ jČ ,bytk NohySĄ yTĂ jĘ w’ NohySĄ FĂ jČ y’br‘ml v.21

.yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk

www.bibleist.ru
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É’JĎ lĘ mČ tŇ QąČ mĂ C yhĂ olĳ ‘Ğ CYx¡Ă rĘtĘŇ hĂ yD¿Ă yhĂ odŔ bĘŇ ‘ČlĘ bŇ zăĂySĄ wĘ ÉHkĄŇ ’ĞlĘ mČ xląČ SĘ
Nh¡Ą lĎ HlĎŔ ’Ĺ=lkĎŇ lĘ ÉNCdŇ GĘ sĘ yĂ=’lĲĎ wĘ NCxą lĘ pĘŇ yĂ=’lĲĎ yDĂţ NohymĄ SĘ gĆŇ CbŇ hăČ ywĂ wyeĂŔ SČ
rmąČ ’Ň yĄ=yDĲĂ NèĎę lĂ wĘ hŇ UĎÁ ’Ě M‘ČÄ =lkĎŇ žyDĂ ůM‘ĄTĘ MyWăĂ ÈyeĂ mĂ C : NohĲ hĞlĲĎ ’Ň lĄ 29

dŇ bĄŔ ‘ĞtĘŇ yĂ NymăĂ DĎhČ ’ogŔ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ÉëSČ ymĄ ëŇ rąČdĘŇ SČ =yDĲĂ Nohę hĞlĎ ’Ĺ l‘ăČ hŇ lĎ SĄ
lJ¿Ě yĂ=yDĲĂ NrĎŔ xĽ’Ď hŇ lăĎ ’Ĺ ÉytČŇ y’Ă ’ląĎ yDăĂ lbĄę qĽ=lJĎ hŇ CĳĄêČSĘ yĂ ylăĂ wĎnĘ Ht¡ĄŇ yĘbČŇ C

sŘ3 og¡Ň nĘ dŇ b¿ĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ SËČ ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ lĘ xlËČ YĘ hČ ’JĎę lĘ mČ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ : hŇ nĲĎdĘŇ JĂ hŇ l¡Ď ~Ď hČ lĘ 30

’IĎÂmČ mĘ ‘ĲČ=lkĎŇ lĲĘ ’JĎę lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ : lbĲĆŇ BĎ tŇ n¿Č ydĂŇ mĘ BĂ 31

É’IĎtČŇ ’ĲĎ : ’GĲĄWĘ yĂ Nok¿Ň mĘ lĎ SĘ ’‘¡ĎrĘ’Č =lkĎŇ BĘ NyrĂ’ĞdĎŇ =yDĲĂ ’IËĎnČèĎ lĂ wĘ ’IÌĎmČ ’Ě 32

ÉyhĂ otÄ ’Ď : hŇ yĲĎwĎxĞhĲČ lĘ ym¡Č dĎŇ qĎ rp¿ČŇ SĘ ’yĳlř‘ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ yUĂŔ ‘Ă dŇ băČŇ ‘Ğ yDĂť ’IĎŔhČ mĘ tĂŇ wĘ 33

MlČŔ ‘Ď tŇ CkăŇ lĘ mČ ÉHtĄŇ CkŇ lĘ mČ NypĳĂŇ yuĂ tČŇ hŇ măĎ JĘ yhĂ oh¡ mĘ tĂŇ wĘ NybĂŔ rĘbĘŇ rČ hŇ măĎ JĘ
ytĂŔ ybĄŇ BĘ ÉtywĄhĞ hŇ ląĄ SĘ r~Čę nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ năĎ’Ğ : rdĲĎŇ wĘ rD¿Ď=M‘Ă Hn¡ĄTĎ lĘ SĎ wĘ d
ybĂŔ JĘ SĘ mĂ =l‘ĲČ ÉNyrĂhŁ rĘhČ wĘ ynĂ eĳČlĂ xĞdĲČŇ ywĲĂ tŇ yz¡ĄxĞ MlĆ x¿Ą : ylĲĂ kĘŇ yhĄ BĘ N¡Čn‘Ę rČwĘ 2

lk¡ŇŁ lĘ ymČŔ dĎŇ qĲĎ hŇ lăĎ ‘ĎnĘ hČ lĘ M‘ĄŔ TĘ MyWăĂ ÉyeĂ mĂ C : ynĂ eĲČlĚ hĞbĲČŇ yĘ yS¡Ă ’Ň rĄ yw¿ĄzĘxĆ wĘ 3

É’IĎmČ TĚ rĘxČ Nylřlę ‘ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ : ynĂ eĲČ‘ĚdĘŇ ohĲ yĘ ’m¡Ď lĘ xĆ rS¿Č pĘŇ =yDĲĂ lbĳĆŇ bĎŇ ymăĄ yJĂ xČ 4

Hr¡ĄSĘ pĂŇ C NohŔ ymĄ dăĎŇ qĽ ÉhnĎ’Ğ rmąČ ’Ď ’mĎę lĘ xĆ wĘ ’IĳĎrČzĘgĎŇ wĘ ’¡ř ydVk ’IĎŔpČŇ SĘ ’ĲĎ
HmąĄ SĘ =yDĲĂ l’Ň IĄÁnĂ DĲĎ ymČÄ dĎŇ qĲĎ ž l‘Č NyrĄÃ xĽ’Ď dŇ ‘ăČwĘ : ylĲĂ Ny‘¿ĂdĘŇ ohĲ mĘ =’lĎ 5

’m¡Ď lĘ xĆ wĘ HBĳĄ NyS¡Ă yDĂqČ Nyh¿Ă lĎ ’Ĺ=xČ CrĲ ydËĂŇ wĘ yhĂŔ lĎ ’Ĺ MSăĚ JĘ Ér~Č ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ
tŇ ‘Ąę dĘŇ yĂ hŇ năĎ’Ğ ű yDăĂ ů’IĎmČ TĚ rĘxČ bŇ răČ Èr~Č ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ : tŇ rĲĄmĘ ’Č yhĂ om¿ dĎŇ qĲĎ 6

ymÌĂ lĘ xĆ ywĄÄzĘxĆ ëŇ ĳĎl snăĄ’Ď =’lĎ zr¡Ď=lkĎŇ wĘ ëŇ BĎŔ ÉNySĂ yDĂqČ NyhąĂ lĎ ’Ĺ xČ Cră yDĂţ
tŇ ywĄŔhĞ hŇ zăĄxĎ ybĳĂŇ JĘ SĘ mĂ =l‘ĲČ yS¡Ă ’Ň rĄ yw¿ĄzĘxĆ wĘ : rmĲČ ’Ĺ Hr¡ĄSĘ pĂŇ C tŇ yzËĄxĞ=ydĲĂŇ 7

ÉHmĄ CrwĘ PŇ qĳĂtĘŇ C ’n¡ĎlĎ y’ĲĂ hŇ b¿ĎŇ rĘ : ’yGĲĂ WČ Hm¿Ą CrwĘ ’‘¡ĎrĘ’Č ’og¿ŇBĘ NËĎly’Ă Cl¿ ’Ğ wĲČ 8

HBăĄ nĘ ’Ă wĘ ÉryjĂ SČ HyąĄpĘŇ ‘Ď : ’‘ĲĎrĘ’Č =lJĎ PŇ os¿ lĘ Ht¡ĄŇ ozxĞ wĲČ ’IĎŔmČ SĘ lĂ ’TăĄ mĘ yĂ 9

ÉyhĂ opÄ nĘ ‘ČbĘŇ C ’rĎę BĎ tŇ wăČyxĄ ű llăĄ TĘ êČ yhĂ otÁ xŁ êĘ HbĳĄŇ =’QĎ k¡ŇŁ lĘ NozÄmĎ C ’yGĂŔ WČ
yw¿ĄzĘxĆ BĘ tŇ ywËĄhĞ hŇ z¿ĄxĎ : ’rĲĎWĘ BĂ =lJĎ Nyz¿ĂêĘ yĂ He¡ĄmĂ C ’IĎŔmČ SĘ yrăĄjĞ YĂ NCrdĚŇ yĘ 10

’rĄÄ qĎ : tŇ xĲĂ nĎ ’I¡ĎmČ SĘ =NmĂ SyDĂŔ qČ wĘ ry‘ăĂ ÉCl’Ğ wĲČ ybĳĂŇ JĘ SĘ mĂ =l‘ĲČ yS¡Ă ’Ň rĄ 11

CrDăČbČŇ C Hy¡ĄpĘŇ ‘Ď Crê¿Č’Č yhĂ opŔ nĘ ‘Č CY~ăĂ qČ wĘ É’nĎlĎ y’ĲĂ CDGąŁ rmČę ’Ď NkăĄŇ wĘ lyĂxČÁ bĘŇ
ruąČ‘Ă MrČÄ BĘ : yhĂ opĲŇ nĘ ‘Č=NmĂ ’I¡ĎrČjĘ YĂ wĘ yhĂ oêŔ xĘ êČ =NmĂ É’tĎŇ wĘyxĲĄ dŇ nąĚêĘ HBĳĄ nĘ ’Ă 12

yhwVrV
’yĄDĎWĘ JČ v.4 .yrq NyQĂ ‘Ď ,bytk NylĂ lĘ ‘ĲĎ v.4 .d .yrqw bytk h’ĎQĎ ‘Ă yllhb ,yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.32

.yrq y’ĄDĎWĘ JČ ,bytkwww.bibleist.ru
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yDăĂ ’’¡Ď tĘŇ dĂŇ BĘ SxĎŔ nĘ C lzăĆrĘpČŇ =yDĲĂ ÉrCs’ĹbĲĆŇ C CqbĚŔ SĘ ’‘ăĎrĘ’Č BĘ ÉyhĂ oSÄ rĘSĎ
: ’‘ĲĎrĘ’Č bŇ W¿Č ‘ĞBĲČ Hq¡ĄlĎ xĞ ’t¿ĎŇ wĘyxĄ =M‘Ă wĘ ‘BČŔ TČ YĘ yĂ É’IĎmČ SĘ lTąČ bĘŇ C ’rĳĎbĎŇ

13 Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ HlĳĄ bŇ hăĂ yĘtĘŇ yĂ hŇ w¡ĎyxĄ bŇ b¿ČŇ lĘ C NoeŔ SČ yĘ ’Vă wn’ř =NmĂ ÉHbĄŇ bĘŇ lĂ
14 ’tĳĎŇ lĘ ’ĲĄ SĘ NyS¡Ă yDĂqČ rm¿Č ’Ň mĄ C ’mĎŔ gĎŇtĘŇ jĂ ÉNyrĂy‘Ă tŇ rąČzĄgĘŇBĂ : yhĂ olĲ ‘Ğ NCp¿Ň lĘ xĘ yČ

’Vę wn’ř tŇ CkăŇ lĘ mČ BĘ ’Á ylř‘ TyQĂÄSČ =yDĲĂ ’IĎIČxČ ţ NC‘ăDĘnĘ yĂ yDăĂ tŇ rČÃ bĘŇ DĂ=dŇ ‘Č
15 ’măĎ lĘ xĆ ÉhnĎDĘ : hyřlĲ ‘ Myq¿Ă yĘ MyS¡Ă nĎ’Ğ lp¿ČŇ SĘ C HeČŔ nĂ êĘ yĂ É’BĄ YĘ yĂ yDąĂ=NmČ lĘ C

rmČę ’Ĺ ű ’răĄSĘ jĂ r~ČÁ ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ hŇ êĎ nĘ ’Č wĘ r~ĳČnĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’JăĎ lĘ mČ hŇ n¡Ď’Ğ tŇ yzĄŔxĞ
ynĂ tČŔ ‘ĚdăĎŇ ohlĘ É’rĎSĘ jĂ NyląĂ kĘŇ yĎ=’lĲĎ ytĂę CkŇ lĘ mČ ymăĄ yJĂ xČ =lJĎ ű yDăĂ É lbĄŇ qĽ=lJĎ

16 HmăĄ SĘ =yDĲĂ l’Ň IĄÁnĂ DĲĎ NyĂdČÄ ’Ĺ : ëŇ BĲĎ NyS¡Ă yDĂqČ Nyh¿Ă lĎ ’Ĺ=xČ CrĲ yDËĂ lhĄŔ JĎ hŇ êĎ nĘ ’Č wĘ
’JĎÁ lĘ mČ hŇ nĄÄ‘Ď HeĳĄlĚ hĞbĲČŇ yĘ yhĂ n¡Ł yŁ ‘Ę rČwĘ hŇ dĎŔ xĞ hŇ ‘ăĎSĎ JĘ ÉMmČ oêSĘ ’Ć r~Čę ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ
Ér~Č ’Ň SČ TĘ lĘ bĄŇ hŇ nąĄ‘Ď ëŇ lĎŔ hĞbĲČŇ yĘ=l’ĲČ É’rĄSĘ pĂŇ C ’mąĎ lĘ xĆ Ér~Č ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ rmČę ’Ď wĘ

17 tĎŇ yĘzČŔxĞ yDăĂ É’nĎlĎ y’ĲĂ : KyřrĲ‘l Hr¿ĄSĘ pĂŇ C ëŇ yĂ’Č nĘ WĎ lĘ ’m¿Ď lĘ xĆ y’ř rě m rmČŔ ’Ď wĘ
: ’‘ĲĎrĘ’Č =lkĎŇ lĘ Ht¡ĄŇ ozxĞ wĲČ ’IĎŔmČ SĘ lĂ ’TăĄ mĘ yĂ ÉHmĄ CrwĘ PŇ qĳĂtĘŇ C hŇ b¡ĎŇ rĘ yD¿Ă

18 ÉrCdŇ êĘ yhĂ otę xŁ êĘ HbĳĄŇ =’QĎ k¡ŇŁ lĘ NozÄmĎ C ’yGĂŔ WČ HBăĄ nĘ ’Ă wĘ ÉryjĂ SČ HyąĄpĘŇ ‘Ď wĘ
19 ’JĎŔ lĘ mČ ’Chă =hř tn’ : ’IĲĎmČ SĘ yr¿ĄjĞ YĂ N¡ĎnJĘ SĘ yĂ yhĂ opě nĘ ‘ČbĘŇ C ’rĎŔ BĎ tŇ wăČyxĄ

PŇ os¿ lĘ ëŇ n¡ĎTĎ lĘ SĎ wĘ ’IĎŔmČ SĘ lĂ tŇ TăĎ mĘ C ÉtbĎŇ rĘ ëŇ tąĎŇ CbŇ rĘC êĘ pĘŇ qĳĄtĘŇ C tyb¡ř r yD¿Ă
20 CDGÄŁ žrmČ ’Ď wĘ ’IĎÃmČ SĘ =NmĂ ű tŇ xăĂ nĎ SyDăĂqČ wĘ ry‘ăĂ ’JĎÃ lĘ mČ hŇ zăĎxĞ ydăĂŇ wĘ : ’‘ĲĎrĘ’Čř

ÉrCs’ĹbĲĆŇ C CqbĚŔ SĘ ’‘ăĎrĘ’Č BĘ ÉyhĂ oSÄ rĘSĎ ruąČ‘Ă MrČÄ BĘ yhĂ ClęBĘ xČ wĘ ’nĎÁlĎ y’ĲĂ
tŇ wąČyxĄ =M‘Ă wĘ ‘BČę TČ YĘ yĂ ’IăĎmČ SĘ lTÌČ bĘŇ C ’rĳĎbĎŇ yDăĂ ’’¡Ď tĘŇ dĂŇ BĘ SxĎŔ nĘ C lzăĆrĘpČŇ =yDĲĂ

21 ’r¡ĎSĘ pĂŇ hŇ n¿ĎDĘ : yhĂ olĲ ‘Ğ NCp¿Ň lĘ xĘ yČ Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ =yDĲĂ dŇ ‘ËČ HqĄŔ lĎ xĞ É’rĎBĎ
22 ëŇ ăĎlwĘ : ’JĲĎ lĘ mČ y’ř r¿m=l‘Č tŇ T¡Ďř mĘ yD¿Ă ’yhĂŔ É’ylř‘ tŇ rąČzĄgĘŇ C ’JĳĎ lĘ mČ

ű NyrăĂotŇ kĘŇ ’B¿Ď WĘ ‘Ă wĘ ëŇ rĎÁ dŇŁ mĘ hŇ wĄÄhĹlĆ ž’rĎBĎ tŇ wăČyxĄ =M‘Ă wĘ ’SĎÃ nĎ’Ğ=NmĂ NydăĂŇ rĘTĲĎ
NCpăŇ lĘ xĘ yČ Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ Ny‘ĂŔ BĘ YČ mĘ ëŇ ăĎl É’IĎmČ SĘ lFąČ mĂ C NCmę ‘ĞTĲČ yĘ ëŇ ăĎl
yD¿Ă=NmČ lĘ C ’SĎŔ nĎ’Ğ tŇ CkăŇ lĘ mČ BĘ É’ylř‘ TyQąĂ SČ =yDĲĂ ‘DČę nĘ tĂŇ =yDĲĂ dŇ ‘ăČ ëŇ yĂlČ ‘Ğ

23 ’nĎŔ lĎ y’ĲĂ yDăĂ ÉyhĂ oSÄ rĘSĎ ruąČ‘Ă qBČÂ SĘ mĂ lĘ CrmČę ’Ğ ydăĂŇ wĘ : HeĲČ nĂ êĘ yĂ ’B¡Ą YĘ yĂ
Ktwklm
.yrq ’SĎ nĎ’Ğ ,bytk ’SĎ on’Ĺ v.14 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.14 .yrq ’SĎ nĎ’Ğ ,bytk ’SĎ on’Ĺ v.13

.yrq ërĎ‘ĎlĘ ,bytk ëyĂrČ‘ĎlĘ v.16 .yrq yrĂmĎ ,bytk y’Ă rĘmĎ v.16 .yrq HlČ ‘Ğ ,bytk HylĄ‘Ğ w’ HIČlČ ‘Ğ v.14

.r"t Nkw ’‘r’=lJĎ ’"s v.19 .yrq tbČ rĘ ,bytk tĎyĘbČ rĘ w’ tĎybĄ rĘ v.19 .yrq êĘ nĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.19

Nyy‘ : yrq yrĂmĎ ,bytk y’Ă rĘmĎ v.21 .yrq tTĎmĘ ,bytk tyČTĎmĘ ’"sb v.21 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.21

.yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.22 .z"T qwsp
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’JĎę lĘ mČ NhăĄ lĎ : ’IĲĎmČ SĘ NT¡Ă QĂ SČ yD¿Ă ‘DČŔ nĘ tĂŇ yDăĂ=NmĂ hŇ mĳĎ IĎqČ ëŇ ăĎl ëŇ t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ 24

NyĂ nĳĎ‘Ğ NxăČ mĂ BĘ ëŇ t¡ĎŇ yĎwĎ‘ĞwĲČ qrĚŔ pĘŇ hŇ qăĎdĘŇ YĂ BĘ ëŇ yĎTĎ xĞ wĲČ ëŇ yĂlČ ‘Ğ rjăČ SĘ yĂ ÉyJĂ lĘ mĂ
: ’JĲĎ lĘ mČ r~¡Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =l‘Č ’TĎŔ UĘ ’QĎ JăŁ : ëŇ tĲĎŇ wĘlĄ SĘ lĂ hŇ k¡ĎŇ rĘ’Č ’w¿ĄhĹêĲĆ NhËĄ 25

ëŇ Q¿Ą hČ mĘ lb¡ĆŇ bĎŇ yD¿Ă ’tËĎŇ CkŇ lĘ mČ lkÌČŇ yhĄ =l‘Č rWĳČ ‘Ğ=yrĲĄêĘ Nyx¡Ă rĘyČ tŇ Y¿Ď qĘ lĂ 26

hŇ nąĎ’Ğ=yDĲĂ ’tĳĎŇ BĘ rČ lbăĆŇ BĎ ’yh¡Ă =’dĎŇ ’l¿Ď hĞ rmČŔ ’Ď wĘ É’JĎ lĘ mČ hŇ nąĄ‘Ď : hŇ wĲĎhĞ 27

É’tĎŇ QĘ mĂ dŇ o‘ę : yrĲĂdĘŇ hČ rq¿ĎylĂ wĘ yn¡ĂsĘ xĂ PŇ q¿ČtĘŇ BĂ CkŔ lĘ mČ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉHtČŇ yĘnČbĹŇ 28

’JĎŔ lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉNyrĂmĘ ’ĲĎ ëŇ ląĎ lpĳČŇ nĘ ’IăĎmČ SĘ =NmĂ lq¡Ď ’JĎŔ lĘ mČ MpăĚŇ BĘ
’răĎBĎ tŇ wÌČyxĄ =M‘Ă wĲĘ NydĂÁ rĘTĲĎ ëŇ lĎÄ ž’SĎ nĎ’Ğ=NmĂ C : ëŇ eĲĎmĂ tŇ d¿ĎŇ ‘Ğ hŇ t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ 29

ëŇ yĂlČ ‘Ğ NCpăŇ lĘ xĘ yČ Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ NCmŔ ‘ĞTĲČ yĘ ëŇ ăĎl ÉNyrĂotŇ kĘŇ ’BąĎ WĘ ‘Ă ëŇ rĎę dŇŁ mĘ
’B¡Ą YĘ yĂ yD¿Ă=NmČ lĘ C ’SĎŔ nĎ’Ğ tŇ CkăŇ lĘ mČ BĘ É’ylř‘ TyQąĂ SČ =yDĲĂ ‘DČę nĘ tĂŇ =yDĲĂ dŇ ‘ăČ
’SăĎ nĎ’Ğ=NmĂ C ůr~Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =l‘Č tŇ pČŇ săĎ È’tĎŇ QĘ mĂ ’tĎę ‘ĞSĲČ =HBČ : HeĲČ nĂ êĘ yĂ 30

dŇ ‘ăČ ‘BĳČ TČ YĘ yĂ HmăĄ SĘ GĂ ’I¡ĎmČ SĘ lF¿Č mĂ C lkĚŔ ’Ň yĄ ÉNyrĂotŇ kĘŇ ’BąĎ WĘ ‘Ă wĘ dŇ yrĂŔ TĘ
: NyrĲĂjĘ YĂ kĘŇ yhĂ or¿pĘŇ TĂ wĘ hŇ b¡ĎŇ rĘ Nyr¿ĂSĘ nĂ JĘ HrËĄ‘Ę WČ yD¿Ă

Éy‘Ă DĘnĘ mČ C tŇ lĄęTĘ nĂ ’IăĎmČ SĘ lĂ ű ynăČyĘ‘Č r~ČÁ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ nĎÄ’Ğ žhIĎmČ oyĲ tŇ YăĎ qĘ lĂ wĘ 31

yDąĂ tŇ rĳĄDĘhČ wĘ tŇ xăĄ BĘ SČ ’m¡Ď lĘ ‘Ď yx¿Č lĘ C tŇ kĄŔ rĘBĎ É’ylř‘lw bŇ CtŔ yĘ ylăČ ‘Ğ
É’‘ĎrĘ’Č yrĄ’ĞDĲĎ=lkĎŇ wĘ : rdĲĎŇ wĘ rD¿Ď=M‘Ă Ht¡ĄŇ CkŇ lĘ mČ C MlČŔ ‘Ď NTăĎ lĘ SĎ ÉHnĄTĎ lĘ SĎ 32

’ląĎ wĘ ’‘ĳĎrĘ’Č yrĄ’ĞdĎŇ wĘ ’IĎŔmČ SĘ lyxăĄ BĘ ÉdbĄŇ ‘Ď HyĄęBĘ YĘ mĂ kĘŇ C NybĂŔ ySĂ xĞ hŇ lăĎ JĘ
ű y‘ăĂDĘnĘ mČ ’nĎÂmĘ zĂ=HBĄ : êĘ dĘŇ bĲČŇ ‘Ğ hŇ m¿Ď Hl¡Ą rmČ ’Ň y¿ĄwĘ HdĄŔ ybĂŇ ’xăĄ mČ yĘ=yDĲĂ ÉytČŇ y’Ă 33

yr¿ČbĘŇ DĲĎhČ ylĂě wĘ ylČŔ ‘Ğ bŇ CtăŇ yĘ ÉywĂzĂwĘ yrąĂdĘŇ hČ ytĂÁ CkŇ lĘ mČ rqČÄ ylĂ wĘ ylČę ‘Ğ bŇ CtăŇ yĘ
: ylĲĂ tŇ pČŇ sĘ Ch¿ hŇ r¡ĎyêĂ yČ Cb¿Ň rĘC tŇ nČŔ qĘ tĘŇ hĎ ytăĂŇ CkŇ lĘ mČ =l‘Č wĘ No‘ĳbČŇ yĘ yn¡ČbĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ
’IĎŔmČ SĘ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉrDČhČ mĘ C MmąĄ ormĘ C xBČÄ SČ mĘ r~Čę nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ năĎ’Ğ N‘ČÂJĘ 34

lk¡ĂŇ yĎ hŇ wĎŔgĄŇBĘ NykăĂŇ lĘ hĘ mČ ÉydĂŇ wĘ NyDĳĂ Ht¡ĄŇ xĎ rĘ’Ł wĘ TSŔŁ qĘ ÉyhĂ odÄ bĎŇ ‘ĞmĲČ =lkĎŇ yDąĂ
: hŇ lĲĎ jĎ SĘ hČ lĘ

lb¿ĄŇ qĽlĲĎ wĘ PŇ ĳČl’Ğ yhĂ on¡bĎŇ rĘbĘŇ rČlĘ bŇ rČŔ MxăĆ lĘ ÉdbČŇ ‘Ğ ’JĎę lĘ mČ r~ăČ ’Ň SČ lĘ BĲĄ h

ÉhyĎtĎŇ yĘhČ lĘ ’rĎę mĘ xČ M‘ăĄTĘ BĂ ű rmăČ ’Ğ r~ČÂ’Ň SČ lĘ BĲĄ : hŇ tĲĄŇ SĎ ’r¿ĎmĘ xČ ’j¡Ď lĘ ’Č 2

yDăĂ ’l¡Ď kĘŇ yhĄ =NmĂ yhĂ CbŔ ’Ğ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉqjĄ nĘ hČ yDąĂ ’jĎŔ sĘ kČŇ wĘ ’băĎŇ hĞDĲČ ÉynĄ’Ň mĎ lĘ
MlVwryb

.yrq h’ĎQĎ ‘ĂlĘ C ,bytk lyĎQĎ ‘ĂlĘ C v.31 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.29
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: HtĲĄŇ nĎxĄ lĘ C Ht¡ĄŇ lĎ gĘŇSĄ yhĂ onŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ É’JĎ lĘ mČ Nohę BĘ NoêăSĘ yĂwĘ MlĳĆ SĘ CrybĂŇ
3 tŇ yb¿ĄŇ =yDĲĂ ’lËĎ kĘŇ yhĲĄ =NmĂ CqjĂę nĘ hČ yDăĂ ’bĎŔ hĞdĲČŇ ynăĄ’Ň mĎ ÉwytĂŇ yĘhČ NyĂdČę ’Ň BĄ

Ht¡ĄŇ lĎ gĘŇSĄ yhĂ onŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ É’JĎ lĘ mČ Nohę BĘ wyêăĂ SĘ ’Ă wĘ MlĳĆ SĘ CrybĂŇ yDăĂ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ
4 ’S¿Ď xĎ nĘ ’jËĎ sĘ kČŇ wĘ ’bÌĎŇ hĞDĲČ yhĄÂlĎ ’Ň lĲĄ CxBČ SČ wĘţ ’rĳĎmĘ xČ wyê¡Ă SĘ ’Ă : HtĲĄŇ nĎxĄ lĘ C
5 SnĎŔ ’Ĺ=dŇ yČ yDăĂ ÉN‘ĎBĘ YĘ ’Ć CqpČŇ nĘ hŇ tĎę ‘ĞSĲČ =HBČ : ’nĲĎbĘŇ ’Č wĘ ’‘¿Ď’Ď ’l¡Ď zĘrĘpČŇ

’JĳĎ lĘ mČ yDăĂ ’l¡Ď kĘŇ yhĄ lt¿ČŇ kĘŇ =yDĲĂ ’rĎě yGĂ =l‘Č ’êĎŔ SĘ rČbĘŇ nĆ lbăĄŇ qĽlĲĎ ÉNbĎŇ tĘŇ kĲĎŇ wĘ
6 yhĂ onŔ SĘ yhĂ wăŁ yzĂ É’JĎ lĘ mČ NyĂdąČŇ ’Ĺ : hŇ bĲĎŇ tĘŇ kĎŇ yD¿Ă hŇ d¡ĎŇ yĘ sj¿Č hŇ zĄŔxĎ ’JăĎ lĘ mČ C

’d¡ĎŇ lĘ ’D¿Ď HtĄŔ BĎ kĚŇ rĘ’ČÄ wĘ NyĂrČŔ êĎSĘ mĂ ÉHYĄrĘxČ yrąĄTĘ qĂ wĘ HeĳĄClhĞbĲČŇ yĘ yhĂ n¡Ł yŁ ‘rČwĘ
7 ’IĳĎrČzĘgĎŇ wĘ ’ř y¡dVk ’IĎŔpČŇ SĘ ’ăĎ lĘ ÉhlĎ ‘ĎhĲĆ lĘ lyĂxČŔ BĘ É’JĎ lĘ mČ ’rąĄqĎ : NSĲĎ qĘ nĲĎ

hŇ băĎŇ tĎŇ JĘ hŇ rĄÂ qĘ yĂ=yDĲĂ SnĎ’Ĺţ=lkĎŇ yDăĂ lbĆę bĎŇ ymăĄ yJĂ xČ lĘ ű rmăČ ’Ď wĘ ’JĎÁ lĘ mČ hŇ nĄÄ‘Ď
=l‘ĲČ É’bĎŇ hĞdĲČŇ =ydĂŇ ’ką yřnwmhw SBČę lĘ yĂ ’năĎ wĎGĘ rĘ’Č ynĂ eČŔ CĂxČ yĘ ÉHrĄSĘ pĂŇ C hŇ nĎę dĘŇ

8 NylřlŔ ‘ ÉNyĂdČÄ ’Ĺ : TlĲČ SĘ yĂ ’t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ bĘŇ yê¿Ă lĘ tČŇ wĘ HrĄŔ ’Ň CĘYČ
hŇ ‘¿ĎdĎŇ ohlĘ ’rĎSĘ pĂŇ C ’rĄŔ qĘ mĂ lĘ É’bĎŇ tĎŇ JĘ NyląĂ hĞkĲĎŇ =’lĎ wĘ ’JĳĎ lĘ mČ ymăĄ yJĂ xČ lJ¡Ł

9 NyĂnăČSĎ yhĂ w¡Ł yzĂwĘ lhČŔ BĎ tĘŇ mĂ ’yGăĂWČ Ér~Č ’Ň SČ lĘ bĄŇ ’JąĎ lĘ mČ NyĂdČŇ ’Ĺţ : ’JĲĎ lĘ mČ lĘ
10 É’JĎ lĘ mČ yQąĄmĂ lbĄÄ qĽlĲĎ ’tĎě JĘ lĘ mČ : NySĲĂ BĘ êČSĘ mĲĂ yhĂ on¡bĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ yhĂ olĳ ‘Ğ

É’JĎ lĘ mČ tŇ rĆmĆę ’Ğ wĲČ ’tĎÁ JĘ lĘ mČ tŇ nĎÄ‘Ğ tŇ lČ lĞ ‘Č ’y¡ĎêĘ SĘ mĂ tŇ yb¿ĄŇ lĘ yhĂ onŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ
11 ytČÄ y’Ă : oeĲ êČSĘ yĂ=l’Č ëŇ yw¡ĎyzĂwĘ ëŇ nĎŔ oy‘Ę rČ ÉëClhĞbĲČŇ yĘ=l’ĲČ yyĂŔxĹ NymăĂ lĘ ‘ĎlĘ

ëŇ Cbę ’Ğ ymăĄ oybĘŇ C ůHBĄ ÈNySĂ yDĂqČ NyhăĂ lĎ ’Ĺ xČ Cră yDĂţ ëŇ tĎę CkŇ lĘ mČ BĘ rbČÁ GĘ
’JąĎ lĘ mČ C HBĳĄ tŇ xČ kăČŇ êĘ SĘ hĂ Nyh¡Ă lĎ ’Ĺ=tŇ mČ kĘŇ xĎ JĘ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ wĘ CnËtĎŇ lĘ kĘŇ WĎ wĘ CrÌyhĂ nČ
Hm¡Ą yqĂ hĞ NyrĂŔ zĘGĎ ÉNy’Ă DĎWĘ JČ NypĂę SĘ ’ĲĎ NyUăĂ TĚ rĘxČ bŇ rÌČ ëŇ CbŔ ’Ğ Ér~Č nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ

12 CnÃtĎŇ lĘ kĘŇ WĎ wĘ ‘DČÃ nĘ mČ C hŇ rĎÃ yêĂ yČ ű xČ Cră yDăĂ lbĄÃ qĽ=lJĎ : ’JĲĎ lĘ mČ ëŇ Cb¿Ň ’Ğ sŘ4

ÉHBĄ tŇ xČ kąČŇ êĘ SĘ hĂ NyrĂę TĘ qĂ ’răĄSĎ mĘ C NdĎÁ yxĲĂ ’Ğ tŇ yČÄwĎxĞ’ĲČ wĘ žNymĂ lĘ xĆ rèăČ pČŇ mĘ
yr¡ĄqĘ tĘŇ yĂ l’Ň I¿ĄnĂ DĲĎ N‘ËČJĘ r~ĳČ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ Hm¡Ą SĘ =MWĎ ’J¿Ď lĘ mČ =yDĲĂ l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ BĘ

13 ’JĳĎ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ l‘¡ČhĚ l’Ň IĄŔnĂ DĲĎ ÉNyĂdČÄ ’Ň BĄ : hŇ wĲĄxĞhĲČ yĘ hŇ r¿ĎSĘ pĂŇ C
É’tĎŇ ClgĲĎŇ ynąĄBĘ =NmĂ =yDĲĂ É l’Ň IĄnĂ dĎŇ ’Chą =hř tn’ l’Ň IĄęnĂ dĲĎŇ lĘ rmăČ ’Ď wĘ ’JĎÁ lĘ mČ hŇ nĄÄ‘Ď

14 xČ Cr¿ yDËĂ KyřlŔ ‘ tŇ ‘ăĄmĘ SĂ wĘ : dŇ ChĲ yĘ=NmĂ ybĂŇ ’¡Č ’J¿Ď lĘ mČ ytËĂŇ yĘhČ yD¿Ă dŇ ChŔ yĘ yDăĂ
: ëŇ BĲĎ tŇ xČ k¿ČŇ êĘ SĘ hĂ hŇ r¡ĎyêĂ yČ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ wĘ CnËtĎŇ lĘ kĘŇ WĎ wĘ CrÌyhĂ nČ wĘ ëŇ BĳĎ Nyh¡Ă lĎ ’Ĺ
N‘kw
’kĎ onmĘ hČ wĘ ’"sb ,yrq ’kĎ ynĂmĘ hČ wĘ ,bytk ’kĎ nĘ omhČ wĘ w’ ’kĎ ynĂ omhČ wĘ v.7 .yrq y’ĄDĎWĘ JČ ,bytk ’yĄDĎWĘ JČ v.7 .h

.yrq ëlĎ ‘Ğ ,bytk ëyĂlĎ ‘Ğ v.14 .yrq êĘ nĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.13 .yrq NyQĂ ‘Ď ,bytk NylĂ lĘ ‘ĲĎ v.8 .bytk
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Hr¡ĄSĘ pĂŇ C NorŔ qĘ yĂ ÉhnĎdĘŇ hŇ bąĎŇ tĎŇ kĘŇ =yDĲĂ ’IĎŔpČŇ SĘ ’ĲĎ É’IĎmČ yJĲĂ xČ ymČę dĎŇ qĲĎ CQ‘ăČhĚ N‘ČÂkĘŇ C 15

tŇ ‘ăĄmĘ SĂ ÉhnĎ’Ğ wĲČ : hŇ yĲĎwĎxĞhĲČ lĘ ’t¡ĎŇ QĘ mĂ =rSČ jĘ Nyl¿Ă hĞkĲĎŇ =’lĎ wĘ ynĂ tĳČŇ ‘ĚdĎŇ ohlĘ 16

lkÄ wtř žNhĄ N‘ČÃ JĘ ’rĳĄSĘ mĂ lĘ NyrăĂTĘ qĂ wĘ rS¡Č pĘŇ mĂ lĘ NyrËĂSĘ jĂ lk¿ wtÍyDĲĂ KyřlŔ ‘
’ką yřnwmhw SBČę lĘ tĂŇ ’năĎ wĎGĘ rĘ’Č ynĂ tČŔ ‘ĚdăĎŇ ohlĘ ÉHrĄSĘ pĂŇ C ’rĄę qĘ mĂ lĘ ’bĎÁ tĎŇ JĘ

: TlĲČ SĘ êĂ ’t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ bĘŇ ’ê¿ĎlĘ tČŇ wĘ ëŇ rĎŔ ’Ň CĘYČ =l‘ĲČ É’bĎŇ hĞdĲČŇ =ydĂŇ
NyĎŔwĘhĆ lĲĆ ëŇ ăĎl ÉëtĎŇ nĎêĘ mČ ’JĎŔ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ ÉrmČ ’Ď wĘ l’Ň IĄęnĂ dĎŇ hŇ năĄ‘Ď NyĂdČÁ ’Ň BĄ 17

’r¡ĎSĘ pĂŇ C ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ’răĄqĘ ’Ć É’bĎŇ tĎŇ JĘ MrČę BĘ bŇ hĳČ NrăĎxĽ’Ď lĘ ëŇ t¡ĎŇ yĎBĘ zĘb¿ĎŇ nĘ C
’răĎqĎ ywĂ É’tĎŇ CbŇ rĘC ’tąĎŇ CkŇ lĘ mČ ’Ŕ ylř‘ É’hĎ lĎ ’Ĺ ’JĳĎ lĘ mČ hŇ êĎ nĘ ’Č : HeĲĄ‘Ă dĘŇ ohĲ ’Ğ 18

lJăŁ HlĄŔ =bŇ hČ yĘ yDăĂ É’tĎŇ CbŇ rĘ=NmĂ C : ëŇ CbĲŇ ’Ğ r~¿Č nĆdĘŇ kČŇ bĚŇ nĘ lĂ bŇ h¡Č yĘ hŇ rĎŔ dĘŇ hČ wĘ 19

hŇ wĎÄhĞ =yDĲĂ yhĂ omĳ dĎŇ qĽ=NmĂ Nyl¡Ă xĞdĎŇ wĘ Ny¿‘’ř z owËhĞ ’IĎŔnČèăĎ lĂ wĘ É’IĎmČ ’Ě ’IĎęmČ mĘ ‘ĲČ
hŇ wăĎhĞ É’bĄŇ YĎ hŇ wąĎhĞ =ydĲĂŇ wĘ ’xĄŔ mČ hŇ wăĎhĞ É’bĄŇ YĎ hŇ wąĎhĞ =ydĲĂŇ wĘ lTĄę qĎ ’wăĎhĞ ’bĄÁ YĎ
Hx¡Ą CrwĘ HbĄŔ bĘŇ lĂ MrăĂ ÉydĂŇ kĘŇ C : lyjĲĂ SĘ mČ hŇ w¿ĎhĞ ’b¡ĄŇ YĎ hŇ w¿ĎhĞ =ydĲĂŇ wĘ MyrĂŔ mĎ 20

: HeĲĄmĂ CyD¿Ă‘Ę hĆ hŇ r¡ĎqĎ ywĲĂ HtĄŔ CkŇ lĘ mČ ’săĄ rĘJĎ =NmĂ ÉtxČ nĘ hĎ hŇ dĳĎŇ zĎhĞlĲČ tŇ păČŇ qĘ êĲĂ
É’IĎdČŇ rĲĎ‘Ğ=M‘Ă wĘ ywęVř ’tăĎŇ wĘyxĄ =M‘Ă ű HbăĄŇ bĘŇ lĂ wĘ dŇ yrĂÁ TĘ ’SĎÄ nĎ’Ğ žynĄBĘ =NmĂ C 21

‘BĳČ TČ YĘ yĂ HmăĄ SĘ GĂ ’I¡ĎmČ SĘ lF¿Č mĂ C HeĄŔ Cm‘ĞTăČyĘ ÉNyrĂotŇ kĘŇ ’BąĎ WĘ ‘Ă HrĄŔ odŇ mĘ
yD¿Ă=NmČ lĘ C ’SĎŔ nĎ’Ğ tŇ CkăŇ lĘ mČ BĘ É’ylř‘ ’hąĎ lĎ ’Ĺ TyQĂÂSČ =yDĲĂ ‘dČę yĘ=yDĲĂ dŇ ‘ăČ
ëŇ bĳĎŇ bĘŇ lĂ êĘ lĘ j¡Ą SĘ hČ ’l¿Ď r~ČŔ ’Ň SČ lĘ BĲĄ ÉHrĄBĘ hŇ êĎ nĘ ’Č wĘ : hyřlĲ ‘ Myq¿ĄhĎ yĘ hŇ B¡Ą YĘ yĂ 22

êĎmĘ mČÃ ortĘŇ hĂ ű ’IăĎmČ SĘ =’rĲĄmĎ l‘ăČwĘ : êĎ‘Ę dĲČŇ yĘ hŇ n¡ĎDĘ=lkĎŇ yD¿Ă lbĄě qĽ=lJĎ 23

ëŇ tăĎŇ lĎ gĘŇSĲĄ ëŇ yĂnČbĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ hŇ êĎ nĘ ’Č wĘ ëŇ yĂmČ dĎŇ qĎ wytăĂŇ yĘhČ HtĄÁ yĘbČŇ =ydĲĂŇ ’IĎÄnČ’Ň mĲĎ lĘ C
’SĎÄ xĎ nĘ ’bĎŇ hĞdĲČŇ wĘţ ’jăĎ sĘ kČŇ yhăĄ lĎ ’Ň lĲĄ wĘ ůNohBĘ NyĂtăČŇ SĎ È’rĎmĘ xČ ÈëtĎŇ nĎxĄ lĘ C
êĎxĘ BĳČ SČ Ny‘¡ĂdĘŇ yĲĎ ’l¿Ď wĘ Ny‘ËĂmĘ SĎ =’lĎ wĘ NyĂ zÌČxĎ =’lĲĎ yDĂţ ’nĎębĘŇ ’Č wĘ ’‘ăĎ’Ď ’lĎÁ zĘrĘpČŇ
ÉNyĂdČÄ ’Ň BĄ : êĎrĘDĲČhČ ’l¿Ď Hl¡Ą ëŇ t¿ĎŇ xĎ rĘ’Ł =lkĎŇ wĘ HdËĄŇ yBĂ ëŇ t¿ĎŇ mĘ SĘ nĂ =yDĲĂ ’hĎÂlĎ ’Ň lĲĄ wĘ 24

hŇ n¿ĎdĘŇ C : MySĲĂ rĘ hŇ n¡ĎdĘŇ ’b¿ĎŇ tĎŇ kĘŇ C ’dĳĎŇ yĘ=ydĲĂŇ ’iăĎ jČ xČ yČl¡Ă SĘ yhĂ omŔ dĎŇ qĽ=NmĂ 25

’tĳĎŇ QĘ mĂ =rSĲČ jĘ hŇ n¡ĎDĘ : NysĲĂ rĘpČŇ C lq¿ĄêĘ ’n¡ĄmĘ ’n¿ĄmĘ MySĳĂ rĘ yDăĂ ’b¡ĎŇ tĎŇ kĘŇ 26

’y¡ĎnĘ zČ’Ň mĲŁ bĘŇ hŇ êĎlĘ yq¿ĂêĘ lqĳĄêĘ : HmĲČ lĘ SĘ hČ wĘ ëŇ t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=hŇ nĲĎmĘ ’nĄěmĘ 27

: srĲĎpĎŇ C yd¿ČŇ mĎ lĘ tŇ b¡ČŇ yhĂ ywĂ ëŇ tĎŔ CkŇ lĘ mČ ÉtsČ yrĂjĘ srĳĄjĘ : ryiĲĂ xČ êĘ xČ k¿ČŇ êĘ SĘ hĂ wĘ 28

Nyd’b
Nyr¿Vp lkË wt=yd ’"s ,w"Tdw w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.16 .yrq ëlĎ ‘Ğ ,bytk ëyĂlĎ ‘Ğ v.16

,bytk ’kĎ nĘ omhČ wĘ w’ ’kĎ ynĂ omhČ wĘ v.16 .yrq tyl yllhb ,yrq lCJêĂ ,bytk lkČ Cê v.16 .d"ydw b"yd Nkw
.yrq Ny‘ĂyĘzĎ ,bytk Ny‘Ă’ĞzĎ v.19 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.18 .bytk ’kĎ onmĘ hČ wĘ ’"sb ,yrq ’kĎ ynĂmĘ hČ wĘ

.yrq HlČ ‘Ğ ,bytk HIlĄ‘Ğ v.21 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.21 .yrq wyCĂSČ ,bytk ywĂSĹ w’ ywĂSĘ v.21
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29 ’kyřnwmhw ’nĎŔ wĎGĘ rĘ’Č É l’Ň IĄnĂ dĲĎŇ lĘ CSyBąĂ lĘ hČ wĘ r~Čę ’Ň SČ lĘ BĲĄ rmăČ ’Ğ ű NyĂdăČŇ ’Ň BĄ
’ê¡ĎlĘ êČ TyQËĂ SČ ’w¿ĄhĹlĆ =yDĲĂ yhĂ olŔ ‘Ğ CzrăĂkĘŇ hČ wĘ HrĳĄ’Ň CĘYČ =l‘ĲČ ’b¡ĎŇ hĞdĲČŇ =ydĂŇ

30 : ’yĲdř Vk ’J¿Ď lĘ mČ r~¡Č SČ ’Ň lĘ BĲĄ lyTĂě qĘ ’yĎŔlĘ ylăĄ BĘ HBĄ ť : ’tĲĎŇ CkŇ lĘ mČ BĘ
w Nyê¿Ă SĂ Nyn¡ĂSĘ rb¿ČŇ JĘ ’tĳĎŇ CkŇ lĘ mČ lB¡Ą qČ ’yĎdĎŇ mĎ ÉSwĆyĎrĘdĎŇ wĘ
2 ’I¡ĎnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’ĞlĲČ ’tĎŔ CkŇ lĘ mČ =l‘Č ÉMyqĂ hĞ wĲČ SwĆyĎŔrĘDĎ MdăĎŇ qĽ ÉrpČŇ SĘ : NyêĲĄrĘtČŇ wĘ
3 NykăĂŇ rĘsĎ ÉNoheĘ mĂ ’QĎ ‘ąĄwĘ : ’tĲĎŇ CkŇ lĘ mČ =lkĎŇ BĘ Nw¡Ł hĹlĆ yD¿Ă NyrĳĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ăĎ mĘ

NybąĂŇ hĞ yĎ NyQĄę ’Ă ’IăĎnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ NwÂŁ hĹlĆ =yDĲĂ Nohĳ eĘ mĂ =dŇ xĲČ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ yD¿Ă ’tĎŔ lĎ êĘ
4 ’wăĎhĞ hŇ nĎŔ DĘ l’Ň IăĄnĂ DĲĎ ÉNyĂdČÄ ’Ĺ : qzĲĂnĎ ’w¿ĄhĹlĆ =’lĲĎ ’J¡Ď lĘ mČ C ’mĎŔ ‘Ę TČ ÉNohlĘ

É’rĎyêĂ yČ xČ Crą yDăĂ lbĄę qĽ=lJĎ ’IĳĎnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ wĲČ ’I¡ĎkČŇ rĘsĎ =l‘Č x~ČŔ nČtĘŇ mĂ
5 ’IĎÁkČŇ rĘsĲĎ NyĂdČÄ ’Ĺ : ’tĲĎŇ CkŇ lĘ mČ =lJĎ =l‘Č Ht¡ĄŇ CmqĎ hĞlĲČ tŇ ySĂŔ ‘Ğ ’JăĎ lĘ mČ C HBĄŔ

’tĳĎŇ CkŇ lĘ mČ dŇ ~ăČ mĂ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ lĘ hŇ x¿Ď JĎ SĘ hČ lĘ hŇ QËĎ ‘Ă NyĂ‘ÌČbĎŇ owÄhĞ ’IĎęnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ wĲČ
NmăČ yhĄ mĘ =yDĲĂ É lbĄŇ qĽ=lJĎ hŇ xĎę JĎ SĘ hČ lĘ NylăĂ kĘŇ yĎ=’lĎ hŇ tĎÁ yxĂ SĘ C hŇ QĎÄ‘Ă =lkĎŇ wĘ

6 ’IąĎrČbĘŇ GĚ NyĂdČŇ ’Ĺţ : yhĂ olĲ ‘Ğ tŇ xČ k¡ČŇ êĘ SĘ hĂ ’l¿Ď hŇ tĎŔ yxĂ SĘ C ÉClSĎ =lkĎŇ wĘ ’ChŔ
NhĄě lĎ ’QĳĎ ‘Ă =lJĎ hŇ n¡ĎDĘ l’Ň I¿ĄnĂ dĎŇ lĘ xJËČ SĘ hČ nĘ ’lÌĎ yDăĂ NyrĂŔ mĘ ’ĲĎ ÉëQĄ ’Ă

7 ’IąĎkČŇ rĘsĎ NyĂdČŇ ’Ĺţ : HhĲĄ lĎ ’Ĺ tŇ d¿ĎŇ BĘ yhĂ ol¡ ‘Ğ hŇ nĲĎxĘ J¿Č SĘ hČ
SwĆy¿ĎrĘDĎ HlĄŔ NyrăĂmĘ ’Ď ÉNkĄŇ wĘ ’JĳĎ lĘ mČ =l‘Č CSG¡Ă rĘhČ NQĄŔ ’Ă É’IĎnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ wĲČ

8 ’IąĎnČgĘŇsĂ ’tĎę CkŇ lĘ mČ ykăĄŇ rĘsĎ ű lJăŁ CT‘ČÁ yĎtĘŇ ’Ă : yyĲĂxĹ Nym¿Ă lĘ ‘ĎlĘ ’J¡Ď lĘ mČ
hŇ p¡ĎŇ uĎ tČŇ lĘ C ’JĎŔ lĘ mČ ÉMyĎqĘ hŇ mąĎ IĎqČ lĘ ’tĎŔ wĎxĞpĲČŇ C ’IăĎrČbĘŇ DĲĎhČ É’IĎnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ wĲČ
NytĂę lĎ êĘ NymăĂ oy=dŇ ‘Č SnĎÁ’ĹwĲĆ HlĎÄ’Ĺ=lJĎ =NmĂ C‘bĎ ţ hŇ ‘ăĄbĘŇ yĂ=yDĲĂ=lkĎŇ yDăĂ rsĳĎ’Ĺ

9 ’r¡ĎsĎ ’Ĺ Myq¿ĂêĘ ’JĎŔ lĘ mČ N‘ăČJĘ : ’tĲĎŇ wĎyĎrĘ’Č bŇ g¡ŇŁ lĘ ’mĄě rĘtĘŇ yĂ ’JĎŔ lĘ mČ ëŇ eăĎmĂ ÉNhĄ lĎ
: ’DĲĄ‘Ę tĆŇ ’l¿Ď =yDĂ sr¡ČpĎŇ C yd¿ČŇ mĎ =tŇ dĎŇ JĘ hŇ yËĎnĎSĘ hČ lĘ ’lÌĎ yDăĂ ’bĳĎŇ tĎŇ JĘ MSăĚ rĘtĂŇ wĘ

10, 11 ydĂÄ JĘ l’Ň IĄnĂ dĎŇ wĘţ : ’rĲĎsĎ ’ĹwĲĆ ’b¡ĎŇ tĎŇ JĘ MS¿Č rĘ SwĆyĎŔrĘDĲĎ É’JĎ lĘ mČ hŇ nĳĎDĘ lb¡ĄŇ qĽ=lJĎ
dŇ gĆŇ n¡Ć HtĄŔ yQĂ ‘Ă BĘ ÉHlĄ Nx¿Ď ytĂŇ jĘ NyCĂÄkČŇ wĘ HtĄŔ yĘbČŇ lĘ l‘ăČ É’bĎŇ tĎŇ JĘ MySąĂ rĘ=yDĲĂ ‘dČÁ yĘ
’QąĄ YČ mĘ C yhĂ okę rĘBĂ =l‘Č ëŇ răĄBĎ ű ’Chă ’mĎÁ oybĘŇ hŇ tĎÄ lĎ êĘ žNynĂ mĘ zĂwĘ MlĳĆ SĘ CryĘ
: hŇ nĲĎDĘ tŇ m¡Č dĘŇ qČ =NmĂ dŇ bĄŔ ‘Ď ’wăĎhĞ =yDĲĂ É lbĄŇ qĽ=lJĎ HhĄŔ lĎ ’Ĺ MdăĎŇ qĽ É’dĄŇ omC

12 Md¿ĎŇ qĽ Ne¡ČxČ tĘŇ mĂ C ’‘¿ĄBĎ l’Ň IĳĄnĂ dĎŇ lĘ CxJ¡Č SĘ hČ wĘ CSGĂŔ rĘhČ ÉëQĄ ’Ă ’IąĎrČbĘŇ GĚ NyĂdČŇ ’Ĺţ
13 ů’JĎ lĘ mČ rsăĎ ’Ĺ=l‘Č È’JĎ lĘ mČ =MdĎŇ qĽ Nyr¿ĂmĘ ’Ď wĘ CbŇ yrĂÄ qĘ NyĂdČŇ ’Ň BĄ ţ : HhĲĄ lĎ ’Ĺ

’lh
h’ĎDĎWĘ kČ ,bytk ’IĎdĎWĘ kČ v.30 .bytk ’kĎ onmĘ hČ wĘ ’"sb ,yrq ’kĎ ynĂmĘ hČ wĘ ,bytk ’kĎ nĘ omhČ wĘ w’ ’kĎ ynĂ omhČ wĘ v.29

.rpsh yYx N’k rsmn ’"sb v.12 .w .yrq
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SnĎÁ’ĹwĲĆ HlĎÄ’Ĺ=lJĎ =NmĂ žh‘ĄbĘŇ yĂ=yDĲĂ SnĎÃ’Ĺ=lkĎŇ yDăĂ êĎmĘ SČę rĘ rsăĎ ’Ĺ ’lÌĎ hĞ
hŇ nĄÄ‘Ď ’tĳĎŇ wyĎrĘ’Č bŇ og¡ŇlĘ ’mĄě rĘtĘŇ yĂ ’JĎŔ lĘ mČ ëŇ eăĎmĂ ÉNhĄ lĎ NytĂę lĎ êĘ NymăĂ oy=dŇ ‘Č
: ’DĲĄ‘Ę tĆŇ ’l¿Ď =yDĂ sr¡ČpĎŇ C yd¿ČŇ mĎ =tŇ dĎŇ JĘ ’tËĎŇ QĘ mĂ ’bÌĎŇ y~Ă yČ rmČę ’Ď wĘ ’JĎÁ lĘ mČ
yDăĂ ’tĎÁ ClgĎŇ ynĄÄBĘ =NmĂ žyDĂ l’Ň IĄÃnĂ dĎŇ yDăĂ ů’JĎ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ ÈNyrĂmĘ ’Ď wĘ onă‘Ğ NyĂdČŇ ’Ň BĄ ţ 14

NynąĂmĘ zĂwĘ êĎmĘ SĳČ rĘ yDăĂ ’r¡ĎsĎ ’Ĺ=l‘Č wĘ M‘ĄŔ TĘ É’JĎ lĘ mČ ëŇ yĂlČ ‘Ğ MWĎÄ =’lĎ dŇ Chę yĘ
‘mČę SĘ ’tăĎŇ QĘ mĂ ydÌĂŇ JĘ ’JĎÁ lĘ mČ NyĂdČÄ ’Ĺ : HtĲĄŇ C‘BĎ ’‘¡ĄBĎ ’mĎŔ oyBĘ ÉhtĎŇ lĎ êĘ 15

ylăĄ ‘ĎmĲĆ Éd‘Č wĘ HtĳĄŇ CbŇ zĎySĄ lĘ lB¡Ď MW¿Ď l’Ň IËĄnĂ DĲĎ l‘ÌČwĘ yhĂ olŔ ‘Ğ S’ăĄ BĘ É’yGĂ WČ
CSG¡Ă rĘhČ ëŇ QĄŔ ’Ă ’IăĎrČbĘŇ GĚ ÉNyĂdČÄ ’Ň BĄ : HtĲĄŇ Cl~Ď hČ lĘ rD¡ČêČSĘ mĂ ’w¿ĎhĞ ’SĎŔ mĘ SĂ 16

srČŔ pĎŇ C ydăČŇ mĎ lĘ ÉtdĎŇ =yDĲĂ É’JĎ lĘ mČ ‘DąČ ’JĎę lĘ mČ lĘ NyrăĂmĘ ’Ď wĘ ’JĳĎ lĘ mČ =l‘Č
’JăĎ lĘ mČ NyĂdČÁ ’Ň BĄ : hŇ yĲĎnĎSĘ hČ lĘ ’l¿Ď Myq¡ĄhĎ yĘ ’J¿Ď lĘ mČ =yDĲĂ MyËĎqĘ C rs¿Ď ’Ĺ=lkĎŇ =yDĲĂ 17

rmăČ ’Ď wĘ É’JĎ lĘ mČ hŇ nąĄ‘Ď ’tĳĎŇ wĎyĎrĘ’Č yDăĂ ’B¡Ď gĚŇlĘ omě rĘC l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ lĘ ÉwytĂŇ yĘhČ wĘ rmČę ’Ğ
: ëŇ eĲĎbĂŇ zĘySĄ yĘ ’Ch¡ ’rĎŔ ydĂŇ tĘŇ BĂ ÉHlĄ =xlĲČ jĲĎ hŇ êĎ nĘ ’Č yDăĂ ëŇ hĎę lĎ ’Ĺ l’Ň IĄŔnĂ dĎŇ lĘ
HtĄę qĘ zĘ‘Ă BĘ ’JĎÁ lĘ mČ HmČÄ tĘŇ xČ wĘ ’BĳĎ GĚ MjăĚ =l‘Č tŇ m¡Č WĚ wĘ hŇ dĎŔ xĞ NbĆŇ ’ăĆ ÉtyĂtĎÄ yhĄ wĘ 18

lzČÄ’Ğ NyĂdČŇ ’Ĺţ : l’Ň IĲĄnĂ dĎŇ BĘ Cb¡Ň YĘ ’n¿ĄSĘ tĂŇ =’lĎ yDËĂ yhĂ onŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČ ÉtqĎ zĘ‘Ă bĘŇ C 19

tŇ D¿ČnČ Hê¡Ą nĘ SĂ wĘ yhĂ omĳ dĎŇ qĲĎ l‘ăĄnĘ hČ =’lĎ Nw¡ĎxĞdĲČŇ wĘ tŇ wĎŔTĘ tŇ băĎŇ C ÉHlĄ kĘŇ yhĲĄ lĘ ’JąĎ lĘ mČ
hŇ lĎŔ hĎ BĘ tĘŇ hĂÄ bĘŇ C ’hĳĎ gĘŇ nĎBĘ MCqă yĘ ’r¡ĎjĎ rĘř pČŇSĘ BĂ ’JĎŔ lĘ mČ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ : yhĂ olĲ ‘Ğ 20

bŇ yY¡Ă ‘Ğ lq¿ĎBĘ l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ lĘ ’BĎŔ gĚŇlĘ HbăĄŇ rĘqĘ mĂ kĘŇ C : lzĲČ’Ğ ’t¡ĎŇ wĎyĎrĘ’Č =ydĲĂŇ ’B¿Ď gĚŇlĘ 21

ëŇ hĎę lĎ ’Ĺ ’IĎŔxČ ’hăĎ lĎ ’Ĺ ÉdbĄŇ ‘Ğ É l’Ň IĄnĂ DĲĎ l’Ň IĄęnĂ dĎŇ lĘ rmăČ ’Ď wĘ ’JĎÁ lĘ mČ hŇ nĄÄ‘Ď q‘ĳĂzĘ
: ’tĲĎŇ wĎyĎrĘ’Č =NmĂ ëŇ t¡ĎŇ CbŇ zĎySĄ lĘ lk¿ĂŇ yĘhČ ’rĎŔ ydĂŇ tĘŇ BĂ ÉHlĄ =xlĲČ jĲĎ hŇ êĎ nĘ ’Č yDăĂ
xlăČ SĘ yhĂÂlĎ ’Ĺ : yyĲĂxĹ Nym¿Ă lĘ ‘ĎlĘ ’J¡Ď lĘ mČ lQĳĂ mČ ’J¡Ď lĘ mČ =M‘Ă l’Ň IĆŔnĂ DĎ ÉNyĂdČÄ ’Ĺ 22, 23

ÉyhĂ omÄ dĎŇ qĲĎ yDąĂ lbĄę qĽ=lJĎ ynĂ Clĳ BĘ xČ ’lăĎ wĘ ’t¡ĎŇ wĎyĎrĘ’Č Mj¿Ě rgËČŇsĞ C HkĄę ’ĞlĘ mČ
: tŇ dĲĄŇ bĘŇ ‘Č ’l¿Ď hŇ l¡Ď CbŇ xĞ ’JĎŔ lĘ mČ ëŇ yĂmČ dĎŇ qĎ PŇ ’ąČ wĘ ylĂŔ tŇ xČ kăČŇ êĘ SĘ hĂ ÉCkŇ zĎ
hŇ qăĎsĎ nĘ hČ lĘ rm¡Č ’Ğ l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ lĘ C yhĂ olŔ ‘Ğ bŇ ’ăĄ TĘ É’yGĂ WČ ’JĎę lĘ mČ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ 24

yD¡Ă HBĄŔ xkăČŇ êĘ SĘ hĂ =’lĎ É lbĎŇ xĞ=lkĎŇ wĘ ’BĎę GĚ=NmĂ l’Ň IĄÁnĂ DĲĎ qiČÄ hĚ wĘ ’BĳĎ GĚ=NmĂ
ClkąČŇ ’Ğ=yDĲĂ ÉëQĄ ’Ă ’IąĎrČbĘŇ GĚ wytĂÂ yĘhČ wĘ ’JĎę lĘ mČ rmăČ ’Ğ wĲČ : HhĲĄ lĎ ’Ň BĲĄ Nm¿Ă yhĄ 25

Nohĳ ySĄ nĘ C Nohă ynĄBĘ NCe¡’Ă omŔ rĘ É’tĎŇ wĎyĎrĘ’Č bŇ gąŇŁ lĘ C l’Ň IĄŔnĂ dĲĎŇ yDăĂ ÉyhĂ oYÄ rĘqČ
=lkĎŇ wĘ ’tĎŔ wĎyăĎrĘ’Č ÉNohbĘŇ CTląĂ SĘ =yDĲĂ dŇ ‘Č ţ ’BĎę GĚ tŇ y‘ăĂrĘ’Č lĘ oTÂmĘ =’lĲĎ wĘ
Nwhymrg

.Nylm +b ’rĎjĎ rpČ SĘ BĂ y’xndml ,ytbr ’nynt +pw ’ry‘z ’mdq +p v.20
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26 ’IÌĎmČ ’Ě ’IĎÂmČ mĘ ‘ĲČ=lkĎŇ lĲĘ bŇ tČŇ JĘ ţ ’JĎę lĘ mČ SwĆyăĎrĘDĎ NyĂdČÁ ’Ň BĄ : CqDĲĂhČ Noh¡ ymĄ rĘGČ
27 MyWăĂ ÈymČ dĎŇ qĽ=NmĂ : ’GĲĄWĘ yĂ Nok¿Ň mĘ lĎ SĘ ’‘¡ĎrĘ’Č =lkĎŇ BĘ NyrĂ’ĞdĎŇ =yDĲĂ ’IËĎnČèĎ lĂ wĘ

Md¡ĎŇ qĽ=NmĂ NylĂŔ xĞdăĎŇ wĘ ÉNy‘’ř z NwąŁ hĹlĆ ytĂę CkŇ lĘ mČ NTăĎ lĘ SĎ =lkĎŇ BĘ ű yDăĂ ůM‘ĄTĘ
ÉHtĄŇ CkŇ lĘ mČ C NymĂŔ lĘ ‘ăĎlĘ ÉMIĎqČ wĘ ’IĎęxČ ’hăĎ lĎ ’Ĺ ű ’Chă =yDĂ l’Ň IĳĄnĂ dĲĎŇ =yDĂ HhăĄ lĎ ’Ĺ

28 NytăĂŇ ’Ď ÉdbĄŇ ‘Ď wĘ l~Ăę mČ C bŇ zăĂySĄ mĘ : ’pĲĎŇ os=dŇ ‘Č Hn¡ĄTĎ lĘ SĎ wĘ lBČŔ xČ tĘŇ tĂŇ ’lăĎ =yDĲĂ
: ’tĲĎŇ wĎyĎrĘ’Č dŇ y¡Č=NmĂ l’Ň IĄŔnĂ dĲĎŇ lĘ bŇ yzăĂySĄ yDĂť ’‘ĳĎrĘ’Č bĘŇ C ’I¡ĎmČ SĘ BĂ NyhĂŔ mĘ tĂŇ wĘ

29 : ’yĲsř rp SrĆoJ¿ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ bĘŇ C SwĆyĳĎrĘDĎ tŇ CkăŇ lĘ mČ BĘ xl¡Č YĘ hČ hŇ nĎŔ DĘ l’Ň IăĄnĂ dĎŇ wĘ sŘ5

z yw¿ĄzĘxĆ wĘ hŇ zĎŔxĞ MlĆ xăĄ É l’Ň IĄnĂ DĲĎ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Ér~Č SČ ’Ň lĘ bĄŇ lĘ hŇ dĎę xĞ tŇ năČSĘ BĂ
: rmĲČ ’Ğ NyQ¡Ă mĂ S’Ň r¿Ą bŇ tČŔ kĘŇ ’măĎ lĘ xĆ ÉNyĂdČÄ ’Ň BĄ HbĳĄŇ JĘ SĘ mĂ =l‘ĲČ HS¡Ą ’Ň rĄ

2 É‘BČ rĘ’Č Crę ’Ğ wĲČ ’yĳĎlĘ ylĲĄ =M‘Ă yw¡ĂzĘxĆ BĘ tŇ ywËĄhĞ hŇ z¿ĄxĎ rmČŔ ’Ď wĘ É l’Ň IĄnĂ dĎŇ hŇ nąĄ‘Ď
3 Nq¡ĎlĘ sĎ NbĎŔ rĘbĘŇ rČ ÉNwĎyxĄ ‘BąČ rĘ’Č wĘ : ’BĲĎ rČ ’U¿Ď yČlĘ Nx¡Ď ygĂŇmĘ ’IĎŔmČ SĘ yxăĄ Cr
4 HlĳČ rS¡Č nĘ =yDĲĂ Nyj¿Ă gČŇ wĘ hŇ yĄŔrĘ’Č kĘŇ ’tăĎŇ yĘmĎ dĘŇ qČ : ’DĲĎ=NmĂ ’D¿Ď Ny¡ĎnĘ SĎ ’UĳĎ yČ=NmĂ

ÉNyĂlČÄgĘŇrČ=l‘Č wĘ ’‘Ďę rĘ’Č =NmĂ tŇ lČ yTăĂ nĘ C HyjČÁ gČŇ CTyrĂÄ UĘ =yDĂ žd‘Č tŇ ywĄÃhĞ hŇ zăĄxĎ
5 yrĂÄ xĽ’Ď žhwĎyxĄ Cră’Ğ wĲČ : HlĲČ bŇ yh¿Ă yĘ Sn¡Ď’Ĺ bŇ b¿ČŇ lĘ C tŇ mČŔ yqĂ hĽ SnăĎ’ĹJĲĆ

HU¡Č pĚŇ BĘ Ny‘ËĂlĘ ‘Ă tŇ l¿Ď tĘŇ C tŇ mČŔ qĂ hĽ ÉdxČ =rTČ WĘ lĂ wĘ bŇ dęŁ lĘ hŇ yăĎmĘ DĲĎ hŇ nĎÁ yĎnĘ tĂŇ
6 rtČÄ ’Ň BĎ : ’yGĲĂ WČ rW¿Č BĘ ylĂ k¡ĚŇ ’Ğ ymĂ Cq¿ HlČŔ NyrăĂmĘ ’Ď ÉNkĄŇ wĘ hyĳnřV NyBăĄ

PŇ o‘¡=yDĂ ‘BËČ rĘ’Č Nyj¿Ă GČ HlČÄ wĘ rmČŔ nĘ JĂ ÉyrĂxĽ’ĲĎ Crą’Ğ wĲČ tŇ ywĄęhĞ hŇ zăĄxĎ hŇ nĎÁDĘ
7 rtăČŇ ’Ň BĎ : HlĲČ bŇ yh¿Ă yĘ NT¡Ď lĘ SĎ wĘ ’tĎŔ wĘyxăĄ lĘ ÉNySĂ ’Ň rĄ hŇ ‘ąĎBĘ rĘ’Č wĘ hybĳř g=l‘Č

žhlĎ yxĂ DĘ hŇ yĎ‘Ď ybĂŇ rĘ hŇ wăĎyxĄ Cră’Ğ wĲČ ’yĎęlĘ ylĲĄ ywăĄzĘxĆ BĘ tŇ ywĄÁhĞ hŇ zĄÄxĎ žhnĎDĘ
hŇ lăĎ kĘŇ ’ĲĎ NbĎŔ rĘbĘŇ rČ ÉHlČ lz¿ĆrĘpČŇ =yDĲĂ NyĂeČÄSĂ wĘ ’rĎyêĂę yČ ’pĎÁ yuĂ tČŇ wĘ ynĂÄtĎŇ mĘ y’ĲĄ wĘ
É’tĎŇ wĎyxĲĄ =lJĎ =NmĂ hŇ yĎęeĘ SČ mĘ ’yhăĂ wĘ hŇ sĳĎ pĘŇ rĎ HIČlČ gĘŇrČBĘ ’r¡Ď’Ď SĘ C hŇ qĎŔ DĹmČ C

8 Cl’Ğ wĲČţ ’IĎęnČrĘqČ BĘ tŇ ywĄÁhĞ lJČÄ êČWĘ mĂ : HlĲČ rW¡Č ‘Ğ NyĂn¿ČrĘqČ wĘ HymČŔ dĎŇ qĎ yDăĂ
’tĎŔ yĎmăĎdĘŇ qČ É’IĎnČrĘqČ =NmĂ tŇ lĎętĘŇ C NwřhŔ ynyb tŇ qăĎlĘ sĂ ÉhrĎy‘ĄzĘ yrąĂxĽ’Ď NrĆqăĆ
Mp¡ĚŇ C ’dĎŔ =’nĎrĘqČ BĘ É’SĎ nĎ’Ğ ynąĄyĘ‘ČJĘ NynĂÁ yĘ‘Č ClÄ’Ğ wĲČ HIČmČ dĎŇ qĽ=NmĂ CrqČ ‘ĞtĘŇ ’Ć

9 bŇ tĳĂŇ yĘ Nym¡Ă oy qyê¿Ă ‘Č wĘ wymĂŔ rĘ ÉNwĎsĎ rĘkĎŇ yDąĂ dŇ ‘ăČ tŇ ywĄęhĞ hŇ zăĄxĎ : NbĲĎŇ rĘbĘŇ rČ lQ¿Ă mČ mĘ
NybăĂŇ ybĂŇ SĘ ÉHyĄsĘ rĘJĎ ’qĄŔ nĘ rmăČ ‘ĞJĲČ ÉHSĄ ’Ň rĄ r‘ąČWĘ C rCĎęxĂ gŇlăČ tĘŇ JĂ ű HSăĄ CbŇ lĘ
rwn=yd
HynĄSĂ w’ HyČeČSĂ v.5 .z .yrq h’ĎsĎrĘjČ ,bytk ’yĎsĎrĘjČ v.29 .yrq Ny‘ĂyĘzĎ ,bytk Ny‘Ă’ĞzĎ y’br‘ml v.27

.yrq NyhĄynĄyBĄ ,bytk NohynĄyBĄ v.8 .yrq HBČ GČ ,bytk HyBĄ GČ w’ HyČBČ GČ v.6 .yrq HeĎSĂ ,bytkwww.bibleist.ru
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yhĂ omŔ dĎŇ qĽ=NmĂ ÉqpĄŇ nĎ wĘ dŇ gąĄŇ nĎ rCnę =yDĂ rhăČ nĘ : qlĲĂ DĎ rCn¿ yhĂ oQ¡ GĂ lĘ GČ rCnŔ =yDĂ 10

bŇ t¡ĂŇ yĘ ’n¿Ď yDĂ NCmĳ CqyĘ yhĂ omă dĎŇ qĎ Nw¡bř r oB¿ rĂwĘ HeĄŔ CSUĘ SČ yĘ MyĂpČŇ lĘ ’Č PŇ lĆ ’ąĆ
yD¿Ă ’tĎŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČ ’IăĎQČ mĂ É lqĎ =NmĂ NyĂdČę ’Ň BĄ tŇ ywĄŔhĞ hŇ zăĄxĎ : CxytĲĂŇ jĘ Nyr¿ĂpĘŇ sĂ wĘ 11

HmČŔ SĘ GĂ dŇ băČŇ ChwĘ É’tĎŇ wĘyxĲĄ tŇ ląČ yTĂ qĘ yDĂÄ žd‘Č tŇ ywĄÃhĞ hŇ zăĄxĎ hŇ lĳĎ QĹ mČ mĘ ’n¡ĎrĘqČ
hŇ kÌĎŇ rĘ’Č wĘ Nohĳ nĘ TĎ lĘ SĎ wyD¡Ă‘Ę hĆ ’tĎŔ wĎyxĲĄ Ér’Ď SĘ C : ’èĲĎ ’Ć tŇ d¿ČŇ qĄ ylĂ tŇ b¡ČŇ yhĂ ywĂ 12

’yĎŔlĘ ylĲĄ ywăĄzĘxĆ BĘ ÉtywĄhĞ hŇ ząĄxĎ : NDĲĎ‘Ă wĘ Nm¿Č zĘ=dŇ ‘Č Noh¡ lĘ tŇ bČŇ yh¿Ă yĘ NyIËĂxČ bĘŇ 13

É’IĎmČ oyĲ qyêąĂ ‘Č=dŇ ‘Č wĘ hŇ wĳĎhĞ hŇ tăĄŇ ’Ď Sn¡Ď’Ĺ rb¿ČŇ JĘ ’IĎŔmČ SĘ ynăĄnĎ‘Ğ=M‘Ă ÉCr’Ğ wĲČ
lkăŇŁ wĘ CkŔ lĘ mČ C rqăĎywĂ ÉNTĎ lĘ SĎ bŇ yhąĂ yĘ HlĄÄ wĘ : yhĂ CbĲŇ rĘqĘ hČ yhĂ om¡ dĎŇ qĘ C hŇ TĎŔ mĘ 14

’lăĎ =yDĲĂ ÉMlČ ‘Ď NTąĎ lĘ SĎ HnĄÂTĎ lĘ SĎ NCxĳ lĘ pĘŇ yĂ HlăĄ ’I¡ĎnČèĎ lĂ wĘ ’IËĎmČ ’Ě ’IĎęmČ mĘ ‘ĲČ
yxËĂ Cr tŇ I¿ČrĂJĘ tĘŇ ’Ć : lBĲČ xČ tĘŇ tĂŇ ’l¿Ď =yDĂ Ht¡ĄŇ CkŇ lĘ mČ C hŇ DĄŔ ‘Ę yĆ 15

ÉdxČ =l‘Č tŇ bĄę rĘqĂ : ynĂ eĲČlĚ hĞbĲČŇ yĘ yS¡Ă ’Ň rĄ yw¿ĄzĘxĆ wĘ hŇ nĳĆdĘŇ nĂ ’ogăŇBĘ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ hŇ n¿Ď’Ğ 16

rS¿Č pĘŇ C ylĂě=rmČ ’Ğ wĲČ hŇ nĳĎDĘ=lJĎ =l‘ĲČ He¡ĄmĂ =’‘ĲĄbĘŇ ’Ć ’b¿ĎŇ y~Ă yČwĘ ’IĎŔmČ ’ĞqăĎ=NmĂ
hŇ ‘¿ĎBĘ rĘ’Č ‘BĳČ rĘ’Č Nye¡Ă’Ă yD¿Ă ’tĎŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČ ’tăĎŇ wĎyxĄ ÉNyQĄ ’Ă : ynĂ eĲČ‘Ă dĘŇ ohĲ yĘ ’I¡ĎQČ mĂ 17

NynĳĂoylĘ ‘Ć yS¡Ą yDĂqČ ’tĎŔ CkŇ lĘ mČ ÉNClBĘ qČ ywĲĂ : ’‘ĲĎrĘ’Č =NmĂ NCm¿ CqyĘ Nyk¡ĂŇ lĘ mČ 18

ÉtybĂŇ YĘ NyĂdČę ’Ĺ : ’IĲĎmČ lĘ ‘Ď Ml¿Č ‘Ď dŇ ‘¡ČwĘ ’mĎŔ lĘ ‘ăĎ=dŇ ‘Č É’tĎŇ CkŇ lĘ mČ NCnąsĘ xĘ yČwĘ 19

hŇ lăĎ yxĂ DĘ Nwhĳř lk=NmĂ hŇ y¡ĎnĘ SĲĎ tŇ w¿ĎhĞ =yDĲĂ ’tĎŔ yĘ‘ăĎybĂŇ rĘ É’tĎŇ wĘyxĲĄ =l‘Č ’bĎŔ ~Ď yČlĘ
’r¡Ď’Ď SĘ C hŇ qĎŔ DĞmČ hŇ lăĎ kĘŇ ’ĲĎ SxĎŔ nĘ =yDĲĂ HyrăČpĘŇ TĂ wĘ É lzĆrĘpČŇ =yDĲĂ hynąřV hŇ rĎyêĂę yČ
yDăĂ ÉyrĂxĽ’Ď wĘ HSČŔ ’Ň rĄbĘŇ yDăĂ ÉrWČ ‘Ğ ’IąĎnČrĘqČ =l‘Č wĘ : hŇ sĲĎ pĘŇ rĲĎ Hyl¿Č gĘŇrČBĘ 20

lQăĂ mČ mĘ ÉMpĚŇ wĘ HlČę NynăĂyĘ‘Č wĘ NJĄÁ dĂŇ ’nĎÄrĘqČ wĘ tŇ lĳĎ êĘ HIČmČ dĎŇ qĽ=NmĂ ClpČŇ nĘ C tŇ qČŔ lĘ sĂ
hŇ d¿ĎŇ bĘŇ ‘ĲĎ NJĄŔ dĂŇ ’năĎrĘqČ wĘ tŇ ywĄŔhĞ hŇ zăĄxĎ : HtĲČŇ rĎbĘŇ xČ =NmĂ bŇ r¿Č Hw¡ČzĘxĆ wĘ NbĎŔ rĘbĘŇ rČ 21

’năĎ ydĂŇ wĘ ’IĎŔmČ oyĲ ÉqyêĂ ‘Č hŇ tĎę ’Ğ=yDĲĂ dŇ ‘ăČ : NohĲ lĘ hŇ l¡Ď kĘŇ yĲĎwĘ NySĳĂ yDĂqČ =M‘Ă bŇ r¡ĎqĘ 22

: NySĲĂ yDĂqČ Cns¿Ă xĹhĲĆ ’t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ C hŇ TĎŔ mĘ ’năĎmĘ zĂwĘ NynĳĂoylĘ ‘Ć yS¡Ą yDĂqČ lĘ bŇ hĂŔ yĘ
yD¿Ă ’‘ĎŔ rĘ’Č bĘŇ ’wăĄhĹêĲĆ ’yĎ‘Ď ybĂŇ rĘ CkąŇ lĘ mČ ’tĎŔ yĘ‘ăĎybĂŇ rĘ É’tĎŇ wĘyxĲĄ ůrmČ ’Ğ ÈNJĄ 23

: HeĲČqĂ DĘtČŇ wĘ He¡ČSĂ CdŇ tĘŇ C ’‘ĎŔ rĘ’Č =lJĎ É lkĚŇ ’Ň tĄŇ wĘ ’tĳĎŇ wĎkĘŇ lĘ mČ =lJĎ =NmĂ ’n¡ĄSĘ tĂŇ
MCqă yĘ NrĎÂxĽ’Ď wĘ NCmĳ qĚyĘ Nyk¡ĂŇ lĘ mČ hŇ r¿ĎWĘ ‘Č hŇ tĎŔ CkŇ lĘ mČ ÉHeČmĂ rWČŔ ‘Ğ ’IăĎnČrĘqČ wĘ 24

NyQĂę mĂ C : ljĲĂ SĘ hČ yĘ Nyk¡ĂŇ lĘ mČ hŇ t¿ĎŇ lĎ tĘŇ C ’yĄŔmĎ dĘŇ qČ =NmĂ É’nĄSĘ yĂ ’Chą wĘ Nohę yrĄxĞ’ĲČ 25

NynăĂmĘ zĂ ÉhyĎnĎSĘ hČ lĘ rBČę sĘ yĂwĘ ’QĳĄ bČŇ yĘ Nyn¡ĂoylĘ ‘Ć yS¿Ą yDĂqČ lĘ C lQĂŔ mČ yĘ É’ylř‘ dŇ YąČ lĘ
tdw
.yrq HeČSĂ ,bytk HyeĄSĂ w’ HyČeČSĂ v.19 .yrq NyhĄQĘ JĎ ,bytk NohQĘ JĎ v.19 .yrq NbĎ bĘ rĂ ,bytk NwĎBĘ rĂ v.10

.yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.25
www.bibleist.ru
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26 bŇ êĳĂ yĂ ’n¡Ď ydĂŇ wĘ : NDĲĎ‘Ă gŇl¿Č pĘŇ C Nyn¡ĂDĎ‘Ă wĘ ND¿Ď‘Ă =dŇ ‘Č HdĄŔ yBĂ NCbăŇ hĞ yĲČtĘŇ yĂwĘ tŇ dĎŔ wĘ
27 hŇ tĎÄ CkŇ lĘ mČ C : ’pĲĎŇ os=dŇ ‘Č hŇ d¡ĎŇ bĎŇ ohlĘ C hŇ d¿ĎŇ mĎ SĘ hČ lĘ NoDŔ ‘Ę hČ yĘ HnăĄTĎ lĘ SĎ wĘ

M‘¡ČlĘ tŇ bČě yhĂ yĘ ’IĎŔmČ SĘ =lJĎ tŇ oxă êĘ ÉtwĎkĘŇ lĘ mČ yDĂť ’tĎę CbŇ rĘC ’nĎÁTĎ lĘ SĎ wĘ
NCx¡ lĘ pĘŇ yĂ Hl¿Ą ’IĎŔnČTăĎ lĘ SĎ É lkŇŁ wĘ MlČŔ ‘Ď tŇ CkăŇ lĘ mČ ÉHtĄŇ CkŇ lĘ mČ NynĳĂoylĘ ‘Ć ySăĄ yDĂqČ

28 ynăČoy‘Ę rČ ű ’yGăĂWČ l’Ň IĄÁnĂ dĲĎŇ hŇ nĎÄ’Ğ ’tĳĎŇ QĘ mĂ =ydĲĂŇ ’păĎŇ os hŇ J¡Ď =dŇ ‘Č : NC‘Ĳ UĘ êČSĘ yĲĂwĘ
: tŇ rĲĄTĘ nĂ yB¿Ă lĂ BĘ ’t¡ĎŇ QĘ mĂ C ylČŔ ‘Ğ NoeăêČSĘ yĂ ÉywČyzĂwĘ ynĂ eČę lĚ hĞbĲČŇ yĘ

x ynăĂ’Ğ ÉylČ ’Ą hŇ ’ąĎ rĘnĂ NozÂxĎ ëŇ lĆ UĳĆ hČ r~ăČ SČ ’Ň lĘ BĲĄ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ lĘ SolŔ SĎ tŇ năČSĘ BĂ
2 ytĂŔ ’Ł rĘBĂ ÉyhĂ yĘwĲČ ůNozxĎ BĲĆ Èh’Ć rĘ’Ć wĲĎ : hŇ QĲĎ xĂ êĘ BČ yl¡Č ’Ą hŇ ’¿Ď rĘeĂ hČ yrËĄxĞ’ĲČ l’Ň IĄŔnĂ dĎŇ

yn¿Ă’Ğ wĲČ NozŔxĎ BĲĆ Éh’Ć rĘ’Ć wĲĎ hŇ nĳĎ ydĂŇ UĘ hČ MlăĎ y‘ĄBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ rĎŔ yBĂ hČ NSăČ CSBĘ ÉynĂ ’Ğ wĲČ
3 dŇ xĎę ’Ć lyĂ’ăČ ű hŇ eăĄhĂ wĘ hŇ ’ĆŔ rĘ’Ć wĲĎ ÉynČ y‘Ą ’vąĎ ’Ć wĲĎ : ylĲĎ C’ lb¿ČŇ C’=l‘Č ytĂŇ yy¡ĂhĎ

hŇ hăĎ bŇŁ GĘ ÉtxČ ’Č hĲĎ wĘ tŇ ohę bŇŁ GĘ MyĂnăČrĎuĘ hČ wĘ MyĂnĳĎrĎqĘ olă wĘ lb¡ĎŇ ’ĚhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ mËĄ ‘Ł
4 žxČ GĄnČmĘ lyĂ’ČÃ hĎ =tŇ ’Ć ytĂŇ y’ăĂ rĎ : hŇ nĲĎrŁ xĞ’ĲČ BĎ hŇ l¡Ď ‘Ł hŇ hĎŔ bŇŁ GĘ hČÄ wĘ tŇ ynĂŔ èĄ hČ =NmĂ

odĳŇ IĎmĂ ly~¡Ă mČ Ny’¿ĄwĘ wynĎŔ pĎŇ lĘ CdăŇ mĘ ‘Č yĲČ=âl ÉtoIxČ =lkĎŇ wĘ hŇ BĎ gĘŇ nĆę wĎ hŇ nĎ opÁ YĎ wĘ hŇ UĎ yĎÄ
5 ’BąĎ ÉMyEĂ‘Ă hĲĎ =rypĂŇ YĘ hŇ eąĄhĂ wĘ NybĂę mĄ ytĂŇ yyăĂhĎ ű ynăĂ’Ğ wĲČ : lyDĲĂgĘŇhĂ wĘ on¡YŁ rĘkĂŇ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ

NrĆq¿Ć rypĂŔ ~Ď hČÄ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ ‘Čg¡ĄŇ on Ny’¿ĄwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č ÉbrĎ‘ĞUĲČ hĲČ =NmĂ
6 ytĂŇ y’ĂŔ rĎ rSăĆ ’Ğ MyĂnČŔ rĎuĘ hČ l‘ČBăČ É lyĂ’ČÄ hĎ =dŇ ‘Č ’bęŁ IĎwČ : wynĲĎ y‘Ą NyB¿Ą tŇ Cz¡xĎ
7 ű ‘Č yGăĂmČ wytĂÂ y’Ă rĘC : oxĲ JŁ tŇ m¿Č xĞBĲČ wyl¡Ď ’Ą ZrĎI¿ĎwČ lbĳĎŇ ’ĚhĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ dŇ m¡Ą ‘Ł

yêăĄSĘ =tŇ ’Ć ÉrBĄ SČ yĘwČ lyĂ’ČŔ hĎ =tŇ ’Ć ëŇ IăČwČ ÉwylĎ ’Ą rmąČ rĘmČ tĘŇ IĂwČ lyĂ’Čę hĎ lYĆ’ăĄ
ÉhYĎ rĘ’ČÄ ChkąĄŇ ylĂ SĘ IČwČ wynĳĎpĎŇ lĘ dŇ măŁ ‘ĞlĲČ lyĂ’¡ČBĎ xČ kËŇŁ hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ wynĎŔ rĎqĘ

8 lyDăĂgĘŇhĂ MyE¡Ă‘Ă hĲĎ ryp¿ĂŇ YĘ C : odĲŇ IĎmĂ lyĂ’¡ČlĎ ly~ËĂ mČ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ wĘ ChsĄŔ mĘ rĘIĂwĲČ
É‘BČ rĘ’Č tŇ CząxĎ hŇ nĎlĆÁ‘ĞêĲČ wĲČ hŇ lĎŔ odŇ GĘ hČ NrĆuăĆhČ ÉhrĎBĘ SĘ nĂ omę YĘ ‘ĎkĘŇ C dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č

9 =NrĆqĲĆ ’Y¿Ď yĎ MhĆŔ mĄ tŇ xăČ ’Č hĲĎ =NmĂ C : MyĂmĲĎ èĎ hČ tŇ ox¿ Cr ‘B¡Č rĘ’Č lĘ hĎ yêĆŔ xĘ êČ
: ybĂŇ ~ĲĆhČ =l’Ć wĘ xr¡ĎzĘUĂ hČ =l’Ć wĘ bŇ gĆŇ e¿ĆhČ =l’Ć rtĆŇ yËĆ=lDČgĘŇêĂ wČ hŇ rĳĎy‘Ă ~Ę mĂ tŇ x¡Č ’Č

10 Myb¡ĂŇ kĎŇ oJhČ =NmĂ C ’b¿ĎŇ ~Ď hČ =NmĂ hŇ YĎ rĘ’ËČ lj¿Ą êČ wČ MyĂmĳĎèĎ hČ ’băĎŇ YĘ =dŇ ‘Č lD¡ČgĘŇêĂ wČ
11 ëŇ ¡ČlSĘ hĚ wĘ dŇ ymĂŔ êĎhČ Myrăř h ÉCeUĆÄ mĂ C lyDĳĂgĘŇhĂ ’b¡ĎŇ ~Ď hČ =rWĲČ dŇ ‘¿ČwĘ : MsĲĄ mĘ rĘêĂ wĲČ
12 ÉtmĆ ’Ĺ ëŇ ląĄ SĘ tČŇ wĘ ‘SČ pĳĎŇ BĘ dŇ ym¡Ă êĎhČ =l‘Č Nt¿ĄŇ eĎêĂ ’bËĎŇ YĎ wĘ : oSĲ DĎqĘ mĂ Nok¿Ň mĘ
13 žrmĆ ’Ň IŁ wČ rBĳĄdČŇ mĘ Sod¡Ň qĎ =dŇ xĎ ’ĲĆ hŇ ‘¿ĎmĘ SĘ ’Ć wĲĎ : hŇ xĎ ylĲĂ YĘ hĂ wĘ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎwĘ hŇ YĎ rĘ’ČŔ

dx’
.yrq MrČhĚ ,bytk MyrĂhĄ v.11 .xwww.bibleist.ru
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‘SČ jăĆ hČ wĘ ÉdymĂ êĎhČ NoząxĎ hĲĆ ytČÂmĎ =dŇ ‘Č rBĄę dČŇ mĘ hĲČ ynăĂomlĘ jĲČ lČ SodÁ qĎ dŇ xĎÄ ’Ć
rqĆBŔŁ bŇ rĆ‘ăĆ dŇ ‘Č ť ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : smĲĎ rĘmĂ ’b¡ĎŇ YĎ wĘ SdĆŇ q¿Ł wĘ tŇ êËĄ MmĄŔ SŁ 14

l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ yn¿Ă’Ğ ytËĂŇ ’Ł rĘBĂ yhĂę yĘwČ : SdĆŇ qĲŁ qD¡ČYĘ nĂ wĘ tŇ o’ĳ mĄ SŁlă SĘ C MyĂj¡ČlĘ ’Č 15

: rbĆŇ gĲĎŇ=hŇ ’Ą rĘmČ JĘ yD¡ĂgĘŇ nĆlĘ dŇ m¿Ą ‘Ł hŇ eËĄhĂ wĘ hŇ nĎŔ ybĂŇ hŇ SăĎ qĘ bČŇ ’Ğ wĲĎ NozĳxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć
zQ¡Ď hČ lĘ Nb¿ĄŇ hĎ l’Ąě yrĂbĘŇ GČ rmČŔ ’Ň IŁ wČ É’rĎqĘ IĂwČ ylĳĎ C’ NyBăĄ Md¡ĎŇ ’Ď =loqĲ ‘m¿Č SĘ ’Ć wĲĎ 16

ynĳĎjĎ =l‘Č hŇ l¡Ď jĘ ’Ć wĲĎ yêĂ ‘ČŔ bĘŇ nĂ o’ă bŇŁ bĘŇ C ydĂŔ mĘ ‘Ď lYĆ’ăĄ É’bŇŁ IĎwČ : hŇ ’ĲĆ rĘUČ hČ =tŇ ’Ć 17

yUĂŔ ‘Ă orăBĘ dČŇ bĘŇ C : NozĲxĎ hĲĆ Zq¿Ą=tŇ ‘ĆlĘ yJ¡Ă MdĎŔ ’Ď =NBĆ NbăĄŇ hĎ ÉylČ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ 18

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ydĲĂŇ mĘ ‘Ď=l‘Č ynĂ d¡ĄŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ yBĂŔ =‘GČ IĂÄwČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ yn¡ČjĎ =l‘Č yêĂ mĘ D¿ČrĘnĂ 19

: ZqĲĄ dŇ ‘¿ĄomlĘ yJ¡Ă M‘ČEĳĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ìŔ ‘ĞydĲĂŇ om ynăĂnĘ hĂ
ryp¿ĂŇ ~Ď hČ wĘ : srĲĎpĎŇ C yd¿ČŇ mĎ yk¡ĄŇ lĘ mČ MyĂnĳĎrĎuĘ hČ l‘ČBăČ tĎŇ y’¡Ă rĎ=rSĆ ’Ğ lyĂ’¿ČhĎ 20, 21

ëŇ lĆ U¿Ć hČ ’Ch¡ wynĎŔ y‘Ą=NyBĲĄ rSăĆ ’Ğ ÉhlĎ odŇ GĘ hČ NrĆuąĆhČ wĘ NwĳĎyĎ ëŇ lĆ măĆ ry‘¡ĂvĎ hČ
tŇ oyËkĚŇ lĘ mČ ‘BÌČ rĘ’Č hĎ yêĳĆxĘ êČ ‘B¡Č rĘ’Č hŇ nĎdĘŇ m¿Ł ‘ĞêĲČ wČ tŇ rĆBĆŔ SĘ eĂ hČÄ wĘ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ 22

My‘ĳĂSĘ jĲŁ hČ Mt¡ĄŇ hĎ JĘ MtĎŔ CkŇ lĘ mČ ÉtyrĂxĞ’ĲČ bĘŇ CĲ : oxĲ kŇŁ bĘŇ âl¿ wĘ hŇ nĎdĘŇ m¡Ł ‘ĞyĲČ yoG¿mĂ 23

oxŔ kŇŁ bĘŇ âlă wĘ ÉoxJŁ MYąČ ‘Ď wĘ : tŇ odĲŇ yxĂ Nyb¿ĂŇ mĄ C Myn¡ĂjĎ =z‘Č ëŇ lĆ m¿Ć dŇ mËŁ ‘ĞyĲČ 24

: MySĲĂ dŇŁ qĘ =M‘Č wĘ Mym¡Ă CY‘Ğ tŇ yx¿Ă SĘ hĂ wĘ hŇ WĳĎ ‘Ď wĘ xČ ylăĂ YĘ hĂ wĘ tŇ yx¡Ă SĘ yČ tŇ o’¿ lĎ pĘŇ nĂ wĘ
hŇ w¡ĎlĘ SČ bĘŇ C lyDĂŔ gĘŇ yČ obăŇ bĎŇ lĘ bĂŇ C odŔ yĎBĘ ÉhmĎ rĘmĂ xČ yląĂ YĘ hĂ wĘ olękĘŇ WĂ =l‘Č wĘ 25

hŇ ’ĄÄ rĘmČ C : rbĲĄŇ èĎ yĂ dŇ y¡Ď spĆŇ ’¿Ć bĘŇ C dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ ÉMyrĂWĎ =rWČ =l‘ąČwĘ MyBĳĂ rČ tŇ yxăĂ SĘ yČ 26

yJ¡Ă NozŔxĎ hĲĆ MtăŇŁ sĘ ÉhêĎ’Č wĘ ’Chĳ tŇ măĆ ’Ĺ rm¡Č ’ĹnĲĆ rS¿Ć ’Ğ rqĆBËŁ hČ wĘ bŇ rĆ‘ÌĆhĎ
hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ wĎ MCqě ’Ď wĲĎ MymĂŔ yĎ ÉytĂŇ ylĄÄxĹnĲĆ wĘ ytĂŇ yyąĄhĘ nĲĂ l’Ň IĄęnĂ dĎŇ ynăĂ’Ğ wĲČ : MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎlĘ 27

: NybĲĂŇ mĄ Ny’¿ĄwĘ hŇ ’¡Ć rĘUČ hČ =l‘Č Mm¿Ą oêSĘ ’Ć wĲĎ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ =tŇ ’Ć
rSăĆ ’Ğ ydĳĎŇ mĎ ‘rČEăĆmĂ Sor¡wĄSĘ xČ ’Ğ=NBĆ SwĆyËĎrĘdĎŇ lĘ tŇ xČę ’Č tŇ năČSĘ BĂ T
l’Ň IĄŔnĂ DĲĎ ÉynĂ ’Ğ okŔ lĘ mĎ lĘ ÉtxČ ’Č tŇ nąČSĘ BĂ : MyDĲĂWĘ JČ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ l‘¡Č ëŇ lČŔ mĘ hĎ 2

hŇ yăĎmĂ rĘyĂ=l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ MynĂęèĎ hČ rjăČ sĘ mĂ MyrĳĂpĎŇ iĘ BČ ytĂŇ n¡Ł yBĂ
hŇ năĎêĘ ’Ć wĲĎ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ ob¿Ň rĘxĎ lĘ tŇ wâQË mČ lĘ ’ybĂŔ eĎhČ 3

qW¿Č wĘ MoY¡ BĘ MynĳĂCnxĞtĲČŇ wĘ hŇ Q¡Ď pĂŇ êĘ Su¿ĄbČŇ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ÉynĎdŇŁ ’Ğ=l’Ć ynČę jĎ =tŇ ’Ć
sŘ6 l’ąĄ hĎ ÉynĎdŇŁ ’Ğ ’eąĎ’ĲĎ hŇ rĎę mĘ ’ĲŁ wĎ hŇ DĳĆwČtĘŇ ’Ć wĲĎ yh¡Č Łl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ hŇ lËĎ lĘ jĲČ tĘŇ ’Ć wĲĎ : rpĆŇ ’ĲĄ wĎ 4

: wytĲĎŇ wŁ YĘ mĂ yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ C wyb¡ĎŇ hĞ’ĲŁ lĘ dŇ sĆ xĆŔ hČ wĲĘ ÉtyrĂBĘ hČ rmąĄ SŁ ’rĎŔ oehČ wĘ É lodŇ GĎhČ
wn’Tx

.d"k +T Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nk My‘ĂSĎ jĘ hČ l"Y v.23
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5, 6 âlą wĘ : ìŇ yTĲĆ jĎ SĘ UĂ mĂ C ìŇ t¡ĆŇ wŁ YĘ UĂ mĂ ros¿ wĘ CndĘŇ rĳĎmĎ C wn‘Vă rhř w Cnyw¡Ă‘Ď wĘ Cn’Ň T¿Ď xĎ
Cnyk¿ĄŇ lĎ mĘ =l’Ć ìŔ mĘ SĂ BĘ ÉCrBĘ DĂ rSąĆ ’Ğ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ÉCn‘Ę mČÄ SĎ

7 CnlËĎ wĘ hŇ qĎŔ dĎŇ ~Ę hČ ÉynĎdŇŁ ’Ğ ìąŇ lĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ M‘¿Č=lJĎ l’¡Ć wĘ CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ wĲČ Cnyr¡ĄWĎ
=lkĎŇ lĘ C MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ oyĲlĘ C ÉhdĎŇ ChyĘ Sy’ąĂ lĘ hŇ EĳĆhČ MoIăJČ Myn¡ĂjĎ hČ tŇ SĆ B¿Ł
MSĎŔ MêăĎxĘ DČhĂ rSăĆ ’Ğ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ BĘ MyqĂę xŁ rĘhĲĎ wĘ MybăĂŇ rŁ uĘ hČ l’ĄÂrĎWĘ yĂ

8 Cnyk¿ĄŇ lĎ mĘ lĂ MynĂŔ jĎ hČ tŇ SĆ BăŁ CnlĎ ť hoĎęhyĘ : ëŇ bĲĎŇ =Cl‘ĞmĲĎ rS¿Ć ’Ğ Ml¡Ď ‘ĞmĲČ BĘ
9 Mym¡Ă xĞrĲČhĎ CnyhĄŔ Łl’Ĺ ynăĎdŇŁ ’Ň lĲČ : ëŇ lĲĎ Cn’Ň T¡Ď xĎ rS¿Ć ’Ğ CnytĳĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ wĘ Cnyr¡ĄWĎ lĘ

10 tŇ kĆŇ ląĆ lĎ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡ BĘ Cn‘Ę mČŔ SĎ âlă wĘ : oBĲ CndĘŇ r¡ČmĎ yJ¿Ă tŇ oxĳ lĂ iĘ hČ wĘ
11 l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ hČ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ y¡ČBĘ CnynĄŔ pĎŇ lĘ NtăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉwytĎŇ rŁ otĲŇ BĘ

CnylĄÁ‘Ď ëŇ êČÄ êĂ wČ ìŇ ĳĆlqŁ BĘ ‘Č omă SĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ rosě wĘ ìŇ tĆŔ rĎoêă =tŇ ’Ć ÉCrbĘŇ ‘ĲĎ
MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SăĆ mŁ ÉtrČotŇ BĘ ÉhbĎŇ CtŇ JĘ rSąĆ ’Ğ hŇ ‘Ďę bĚŇ èĘ hČ wĘ hŇ lăĎ ’Ď hĲĎ

12 ÉCnyTĄÄ pĘŇ SĲŁ l‘ąČwĘ CnylĄę ‘Ď rBăĆ DĂ=rSĆ ’Ğ wyrĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć MqĆ IĎÁwČ : olĲ Cn’Ň T¡Ď xĎ yJ¿Ă
hŇ tĎę WĘ ‘ĆnĲĆ=âl rSăĆ ’Ğ hŇ lĳĎ dŇŁ gĘŇ hŇ ‘ăĎrĎ Cnyl¡Ą ‘Ď ’yb¿ĂŇ hĎ lĘ CnCTŔ pĎŇ SĘ rSăĆ ’Ğ

13 ÉbCtŇ JĎ rSąĆ ’ĞJĲČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ rS¿Ć ’ĞJĲČ MyĂmČŔ èĎ hČ =lJĎ tŇ xČ êČ ť
=tŇ ’Ć CnyQĂÁxĂ =âlĲ wĘ CnylĳĄ‘Ď hŇ ’Ď BăĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ËĄ hŇ SĆŔ mŁ tŇ răČotŇ BĘ

14 dŇ qąŁ SĘ IĂwČ : ìŇ êĲĆmĂ ’ĞBĲČ lyJ¡Ă WĘ hČ lĘ C CnnĄŔ wŁ ‘ĞmĲĄ ÉbCSlĎ CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄjĘ
=lJĎ =l‘Č CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ qyDĂÂYČ =yJĲĂ CnylĳĄ‘Ď hĎ ’¡Ć ybĂŇ yĘwČ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l‘Č ÉhoĎhyĘ

15 CnyhĄę Łl’Ĺ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : olĲ qŁ BĘ Cn‘Ę m¡Č SĎ âl¿ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉwyWĎ ‘ĞmĲČ
ì¿Ň lĘ =W‘ČêĲČ wČ hŇ qĎŔ zĎxĞ dŇ yăĎBĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆmĄ ìÁ UĘ ‘Č=tŇ ’ĲĆ tĎŇ ’Ň YĄÄ oh žrSĆ ’Ğ

16 ’nąĎ=bŇ SĎ yĲĎ ÉìtĆÄ qŁ dĘŇ YĂ =lkĎŇ JĘ ynĎę dŇŁ ’Ğ : Cn‘Ę SĲĎ rĎ Cn’Ň T¡Ď xĎ hŇ EĳĆhČ MoIăJČ MS¡Ą
tŇ onă wŁ ‘ĞbĲČŇ C ÉCny’ĄÄ TĎ xĞbĲČŇ yJąĂ ìŇ SĳĆ dĘŇ qĎ =rhČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ ì¿Ň rĘy‘ĲĂmĄ ìŔ tĘŇ măĎ xĞ wĲČ ÉìjĘ ’Č

17 ‘măČ SĘ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : CnytĲĄŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ =lkĎŇ lĘ hŇ j¡Ď rĘxĆ lĘ ìËŇ UĘ ‘Č wĘ MĂlÌČSĎ CrĲyĘ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ
ì¡Ň SĘ DĎqĘ mĂ =l‘Č ìŇ ynĆŔ jĎ r’ăĄ hĎ wĘ wynĎŔ CnxĞêăČ =l’Ć wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č tŇ QąČ pĂŇ êĘ =l’Ć CnyhĄę Łl’Ĺ

18 ìŇ ynĆę y‘Ą hŇ xĎ qĘ jĂ ů‘mĎ SĞ C ÈìnĘ zĘ’Ď ű yh¿Č Łl’Ĺ hŇ FĄÄ hČ : ynĲĎdŇŁ ’Ğ N‘Čm¡Č lĘ MmĳĄ èĎ hČ
âlă ű yJăĂ hĎ ylĳĆ‘Ď ì¡Ň mĘ SĂ ’r¿ĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ ry‘Ăě hĎ wĘ CnytĄŔ mŁ mĘ SĲŁ Éh’Ą rĘC
ìŇ ym¿Ć xĞrĲČ=l‘Č yJ¡Ă ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉCnynĄÄ CnxĞêĲČ MyląĂ yjĂ mČ CnxĘ nČÄ’Ğ CnytĄę qŁ dĘŇ YĂ =l‘Č

19 hŇ W¡Ą ‘ĞwĲČ hŇ bĎŇ yS¿Ă qĞhĲČ ynËĎdŇŁ ’Ğ hŇ xĎ lĎŔ sĘ ű ynăĎdŇŁ ’Ğ Éh‘ĎmĎ SĘ ű ynąĎdŇŁ ’Ğ : MyBĲĂ rČhĲĎ
rx’t=l’
’"sbw ,s"tw d"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk Cn‘ĘSČ rĘhĂ wĘ ’"sb ,yrq Cn‘ĘSČ rĘhĂ ,bytk Cn‘ĘSČ rĘhĂ wĘ v.5 .T

.r"tw ‘"t ,’"d Nkw yrqw bytk Cn‘ĘSČ rĘhĂ
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: ìŇ UĲĆ ‘Č=l‘Č wĘ ì¡Ň rĘy‘Ă =l‘Č ’rĎŔ qĘ nĂ ìăŇ mĘ SĂ =yJĲĂ yhČŔ Łl’Ĺ ìăŇ nĘ ‘ĞmĲČ lĘ rxĳČ’Č êĘ =l’Č
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č tŇ ’Ň F¡Č xČ wĘ ytĂŔ ’Ň FĎ xČ ÉhDĆwČtĘŇ mĂ C lQĄŔ jČ tĘŇ mĂ C ÉrBĄ dČŇ mĘ ynąĂ’Ğ dŇ o‘Ä wĘ 20

yn¿Ă’Ğ dŇ o‘ËwĘ : yhĲĎ Łl’Ĺ SdĆŇ q¿Ł =rhČ l‘¡Č yhČŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ ytĂę eĎxĂ êĘ lyjăĂ mČ C 21

ÉhQĎ xĂ êĘ BČ NoząxĎ bĆŇ ytĂŇ y’ĂÄ rĎ žrSĆ ’Ğ l’ĄÃ yrĂbĘŇ GČ Sy’ăĂ hĎ wĘ hŇ QĳĎ pĂŇ êĘ BČ rB¡Ą dČŇ mĘ
yUĳĂ ‘Ă rBăĄ dČŇ yĘwČ NbĆŇ I¡ĎwČ : bŇ rĆ‘ĲĎ=tŇ xČ nĘ mĲĂ tŇ ‘¡ĄJĘ ylČŔ ’Ą ‘ČgăĄŇ nŁ PŇ ‘ĎŔ yBĂ PŇ ‘ăĎmĚ 22

ìŇ ynĆÁ CnxĞêĲČ tŇ QČÄxĂ tĘŇ BĂ : hŇ nĲĎ ybĂŇ ì¿Ň lĘ yJĂ WĘ hČ lĘ ytĂŇ ’Ň Y¡Ď yĎ hŇ ê¿Ď ‘Č l’Ň IĄěnĂ DĲĎ rmČě ’Ň IŁ wČ 23

rbĎŔ DĎBČ ÉNybĂŇ C hŇ êĎ’ĳĎ tŇ od¡Ň CmxĞ yJ¿Ă dŇ yGĂŔ hČ lĘ ytĂŇ ’Ň BăĎ ÉynĂ ’Ğ wĲČ rbĎę dĎŇ ’YăĎ yĎ
ry‘ăĂ=l‘Č wĘ ű ìăŇ UĘ ‘Č=l‘ĲČ ëŇ ê¿ČxĘ nĆ My‘ĂÁ bĘŇ SĂ My‘ĂÄ bĚŇ SĲĎ : hŇ ’ĲĆ rĘUČ BČ Nb¡ĄŇ hĎ wĘ 24

qdĆŇ YăĆ ’yb¡ĂŇ hĎ lĘ C NwŔŁ ‘Ď rjăĄkČŇ lĘ C tŇ o’FĎ xČ Mtąxř lw ‘SČ jĆÁ hČ ’QĄÄkČŇ lĘ ìŇ SĆę dĘŇ qĎ
‘dČÄ tĄŇ wĘ : MySĲĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł xČ S¡Ł mĘ lĂ wĘ ’ybĂŔ nĎ wĘ NozăxĎ ÉMêŁ xĘ lČ wĘ MymĳĂ lĎ ‘ĲŁ 25

xČ ySăĂ mĎ =dŇ ‘Č ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ onąbĘŇ lĂ wĘ ÉbySĂ hĎ lĘ rbĎę dĎŇ ’YăĎ mŁ =NmĂ lJĄÁ WĘ tČŇ wĘ
ÉhtĎŇ nĘ bĘŇ nĂ wĘ ÉbCSêĎ MyĂnČęSĘ C MyèăĂ SĂ My‘ĂÂbĚŇ SĲĎ wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ My‘¡ĂbĚŇ SĲĎ dŇ ygĂŔ nĎ
MyĂnČŔ SĘ C MyèăĂ SĂ ÉMy‘Ă bĚŇ èĲĎ hČ yrąĄxĞ’ĲČ wĘ : MyêĲĂ ‘Ă hĎ qoY¡ bĘŇ C ZCrŔ xĎ wĘ bŇ oxă rĘ 26

É’BĎ hČ dŇ ygąĂŇ nĎ M‘ăČ tŇ yxĂ SĘ yČţ SdĆŇ uÁŁ hČ wĘ ry‘ĂÄ hĎ wĘ olĳ Ny’ăĄwĘ xČ yS¡Ă mĎ tŇ r¿ĄJĎ yĂ
ryB¿Ă gĘŇhĂ wĘ : tŇ omĲ mĄ SŁ tŇ YĆr¡ĆxĹnĲĆ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ZqăĄ Éd‘Č wĘ PŇ TĆ èĆŔ bČŇ o~ă qĂ wĘ 27

hŇ xĎę nĘ mĂ C xbČŇ zăĆ ű tŇ yBăĂ SĘ yČ ‘Č CbÁ èĎ hČ yYĂÄ xĞ wĲČ dŇ xĳĎ ’Ć ‘Č CbăŇ SĎ MyB¡Ă rČlĎ tŇ yrËĂBĘ
: MmĲĄ SŁ =l‘Č ëŇ ê¡ČêĂ hŇ YĎŔ rĎxĹnăĆwĘ ÉhlĎ JĎ =dŇ ‘Č wĘ MmĄŔ SŁ mĘ ÉMyYĂ CuSĂ PŇ nąČJĘ l‘ČÄ wĘ
hŇ lăĎ gĘŇ nĂ ÉrbĎŇ DĎ srČŔ jĎ ëŇ lĆ măĆ ÉSrĆokÄ lĘ SolęSĎ tŇ năČSĘ BĂ y
’băĎŇ YĎ wĘ ÉrbĎŇ DĎhČ tŇ mąĆ ’ĹwĲĆ r~ĳČ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ l’Ň IĄŔnĂ dĲĎŇ lĘ
ynąĂ’Ğ MhĳĄ hĎ Mym¡Ă IĎBČ : hŇ ’ĲĆ rĘUČ BČ ol¡ hŇ nĎ yb¿ĂŇ C rbĎŔ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉNybĂŇ C lodŔ gĎŇ 2

âlă tŇ odÂmĚ xĞ MxĆ lăĆ : MymĲĂ yĎ My‘¡ĂbĚŇ SĲĎ hŇ S¿Ď ŁlSĘ lBĄŔ ’Č tĘŇ mĂ ytĂŇ yyăĂhĎ É l’Ň IĄnĂ dĲĎŇ 3

tŇ âŇ lěmĘ =dŇ ‘Č yêĂ kĘŇ sĳĎ =âl ëŇ osă wĘ yj¡Ă =l’Ć ’b¿ĎŇ =âl NyĂyËČwĎ rW¿Ď bĎŇ C yêĂ lĘ kČę ’Ď
hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć MoyËbĘŇ C : MymĲĂ yĎ My‘¡ĂbĚŇ SĲĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ 4

: lqĆDĲĎxĂ ’Ch¿ lod¡Ň GĎhČ rhËĎ eĎhČ dŇ yÌČ l‘ăČ ytĂŇ yyËĂhĎ ynĂę ’Ğ wĲČ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ
wyn¿ĎtĘŇ mĎ C MyDĳĂBČ SCbăŇ lĎ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ’rĆ’ĄŔ wĎ ÉynČ y‘Ą=tŇ ’Ć ’vąĎ ’Ć wĲĎ 5

ÉqrĎbĎŇ hŇ ’ąĄ rĘmČ JĘ wynĎÂpĎŇ C SySĂę rĘtČŇ kĘŇ otăŇ IĎwĂgĘŇ C : zpĲĎŇ C’ MtĆŇ k¿ĆŇ BĘ Myr¡ĂgĚŇxĞ 6

loq¿ wĘ llĳĎ qĎ tŇ SĆ xăŁ nĘ Ny‘¡ĄJĘ wytĎŔ ŁlGĘ rĘmČ C ÉwytĎŇ ‘Ł rĲŁ zĘC S’ĄŔ ydĄŇ yjăĂ lČ JĘ ÉwynĎ y‘ĄwĘ
hŇ ’ĎŔ rĘUČ hČ =tŇ ’Ć ÉyDĂbČŇ lĘ l’Ň IąĄnĂ dĎŇ ynĂÄ’Ğ žytĂŇ y’Ă rĎwĘ : NomĲ hĎ loq¿ JĘ wyr¡ĎbĎŇ DĘ 7

MyVn’hw
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hŇ dąĎŇ rĎxĞ lbĎę ’Ğ hŇ ’ĳĎ rĘUČ hČ =tŇ ’Ć C’¡ rĎ âl¿ yUĂŔ ‘Ă CyăhĎ rSăĆ ’Ğ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ
8 yDĂŔ bČŇ lĘ yêĂ rĘ’ăČSĘ nĂ ÉynĂ ’Ğ wĲČ : ’bĲĄŇ xĎ hĄ BĘ Cx¡ rĘbĘŇ IĂwĲČ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ hŇ lăĎ pĘŇ nĲĎ ÉhlĎ dŇŁ gĘŇ

ydĂę ohwĘ xJĳŁ yB¡Ă =r’Č SĘ nĂ âl¿ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhlĎ dŇŁ GĘ hČ hŇ ’ąĎ rĘUČ hČ =tŇ ’Ć hŇ ’Ćę rĘ’Ć wĲĎ
9 wyrĳĎbĎŇ DĘ loqă =tŇ ’Ć ‘m¡Č SĘ ’Ć wĲĎ : xČ JĲŁ yêĂ rĘY¡Č‘Ď âl¿ wĘ tŇ yxĂŔ SĘ mČ lĘ ÉylČ ‘Ď ëŇ jąČ hĘ nĆ

: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ yn¿ČpĎŇ C yn¡ČjĎ =l‘Č MD¿ĎrĘnĂ ytĂŇ yyËĂhĎ ynĂę ’Ğ wĲČ wyrĎŔ bĎŇ DĘ loqă =tŇ ’Ć Éy‘Ă mĘ SĎ kĘŇ CĲ
10, 11 ylČÃ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ydĲĎŇ yĎ tŇ oj¿ kČŇ wĘ yJ¡ČrĘBĂ =l‘Č ynĂ ‘¿ĄynĂ êĘ wČ yBĳĂ hŇ ‘ĎgĘŇ năĎ dŇ y¡Ď=hŇ eĄhĂ wĘ

dŇ măŁ ‘ĞwĲČ ÉìylĆÄ’Ą rbąĄŇ dŇŁ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ žrSĆ ’Ğ MyrĂÁ bĎŇ DĘBČ NbĄÄ hĎ tŇ odŇ mĚ xĞ ţ=Sy’Ă l’Ň IăĄnĂ DĲĎ
hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć yUËĂ ‘Ă or¿BĘ dČŇ bĘŇ C ìŇ ylĳĆ’Ą yêĂ xĘ QăČ SĚ hŇ ê¡Ď ‘Č yJ¿Ă ìŇ dĆŔ mĘ ‘Ď=l‘Č

12 MoIăhČ =NmĂ ű yJăĂ ů l’Ň IĄnĂ dĎŇ ’răĎyêĂ =l’Č ÈylČ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ y‘ĲĂrĘmČ yêĂ dĘŇ m¿Č ‘Ď
ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ yn¿ĄpĘŇ lĂ tŇ oeË‘ČtĘŇ hĂ lĘ C NybÌĂŇ hĎ lĘ ìËŇ BĘ lĂ =tŇ ’ĲĆ êĎtÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ NoSę ’Ň rĂhĲĎ

13 dŇ mąĄ ‘Ł srČę jĎ tŇ CkăŇ lĘ mČ ű rWăČ wĘ : ìŇ yrĲĆbĎŇ dĘŇ BĂ ytĂŇ ’Ň b¡ĎŇ =ynĂ ’Ğ wĲČ ìŇ yrĳĆbĎŇ dĘŇ C‘ămĘ SĘ nĂ
Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ Myr¿ĂvĎ hČ dŇ xËČ ’Č l’Ąę kĎŇ ymĲĂ hŇ eăĄhĂ wĘ MoyŔ dŇ xăĎ ’Ć wĘ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉyDĂgĘŇ nĆlĘ

14 ìŔ nĘ ybăĂŇ hĞlĲČ ÉytĂŇ ’Ň bĎÄ C : srĲĎpĎŇ yk¿ĄŇ lĘ mČ lYĆ’¡Ą MSĎŔ yêĂ rĘtăČŇ on ÉynĂ ’Ğ wĲČ ynĂ rĳĄzĘ‘ĎlĘ ’BăĎ
: MymĲĂ IĎlČ Noz¡xĎ dŇ o‘¿=yJĂ MymĳĂ IĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ ì¡Ň UĘ ‘ČlĘ hŇ r¿ĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ

15, 16 hŇ eĄęhĂ wĘ : yêĂ mĘ lĲĎ ’ĹnĲĆ wĘ hŇ YĎ rĘ’¡Č ynËČpĎŇ yêĂ tÌČŇ nĎ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘJČ yUĂŔ ‘Ă orăBĘ dČŇ bĘŇ C
ÉhrĎmĘ ’ĲŁ wĎ ÉhrĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲĎ yjĂę =xêČpĘŇ ’Ć wĲĎ ytĳĎŇ pĎŇ WĘ =l‘Č ‘Čg¡ĄŇ nŁ MdĎŔ ’Ď ynăĄBĘ ÉtCmdĘŇ JĂ
yêĂ rĘY¡Č‘Ď âl¿ wĘ ylČŔ ‘Ď ÉyrČyYĂ CkąŇ pĘŇ hĆ nĲĆ Éh’Ď rĘUČ BČ ynĂę dŇŁ ’Ğ yDĂŔ gĘŇ nĆlĘ dŇ măĄ ‘Ł hĲĎ =l’Ć

17 ynąĂ’Ğ wĲČ hŇ zĳĆ ynĂ dăŇŁ ’Ğ=M‘Ă rB¡Ą dČŇ lĘ hŇ zĆŔ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ dŇ bĆŇ ‘ąĆ lkČę Cy ëŇ yhăĄ wĘ : xČ JĲŁ
18 yBËĂ =‘GČ IĂwČ PŇ sĆ IÌŁ wČ : ybĲĂŇ =hŇ rĎ’ĞSĘ nĂ âl¿ hŇ m¡Ď SĎ nĘ C xČ kŔŁ yBăĂ =dŇ mĎ ‘ĞyĲČ=âl ÉhêĎ‘ČmĲĄ
19 Mol¿ SĎ tŇ odËŇ mĚ xĞ=Sy’ĲĂ ’rÌĎyêĂ =l’Č rmĆ ’Ň ŁIÁwČ : ynĂ qĲĄEĘxČ yĘwĲČ Md¡ĎŇ ’Ď hŇ ’¿Ą rĘmČ JĘ

yJ¿Ă yn¡ĂdŇŁ ’Ğ rB¿Ą dČŇ yĘ hŇ rËĎmĘ ’Ł wĲĎ yêĂ qĘ EČŔxČ tĘŇ hĲĂ ÉyUĂ ‘Ă orąBĘ dČŇ kĘŇ C qzĳĎxĞ wĲČ qzăČxĞ ëŇ ¡Ďl
20 Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ bŇ CSŔ ’Ď hŇ êăĎ ‘Č wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą ytĂŇ ’Ň BăĎ =hŇ UĎ lĲĎ ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎhĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ynĂ êĲĎ qĘ EČxĂ
21 ìŔ lĘ dŇ yGăĂ’Č É lbĎŇ ’Ğ : ’BĲĎ Nw¡ĎyĎ=rWČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ’YĄŔ oy ynăĂ’Ğ wĲČ srĳĎjĎ rWăČ =M‘Ă sŘ7

yJ¿Ă hŇ QĆ ’ĄŔ =l‘Č ÉyUĂ ‘Ă qEąĄxČ tĘŇ mĂ dŇ xĎÁ ’Ć Ny’ĄÄ wĘ tŇ mĳĆ ’Ĺ bŇ t¡ĎŇ kĘŇ BĂ MCS¿ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć
’y SwĆy¡ĎrĘdĎŇ lĘ tŇ xČŔ ’Č tŇ năČSĘ BĂ ÉynĂ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ rĘWČ l’¡Ą kĎŇ ymĲĂ =M’Ă

2 ždo‘=hŇ eĄhĂ ëŇ ĳĎl dŇ yGăĂ’Č tŇ m¡Ć ’Ĺ hŇ êĎě ‘Č wĘ : olĲ zo‘¡mĎ lĘ C qyz¿ĂxĞmĲČ lĘ ydËĂŇ mĘ ‘Ď ydĳĂŇ UĎ hČ
lJŔŁ mĂ É lodŇ GĎ=rSĆ ‘ĲŁ rySąĂ ‘ĞyĲČ Éy‘Ă ybĂŇ rĘhĲĎ wĘ srČę pĎŇ lĘ MydăĂŇ mĘ ‘ĲŁ MykĂÁ lĎ mĘ hŇ SĎÄ ŁlSĘ

3 roBĳ GĂ ëŇ lĆ măĆ dŇ m¡Č ‘Ď wĘ : NwĲĎyĎ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ tŇ ’¡Ą lJŔŁ hČ ry‘ăĂyĎ orŔ SĘ ‘ĎbĘŇ otăŇ qĎ zĘxĆ kĘŇ C
lVmw
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otŔ CkŇ lĘ mČ rbăĄŇ èĎ êĂ ÉodŇ mĘ ‘ĎkĘŇ C : onĲ oYrĘJĂ hŇ W¡Ď ‘Ď wĘ bŇ rČŔ lSăĎ mĘ mĂ É lSČ mĎ C 4

ÉolSĘ mĎ kĘŇ âlą wĘ otę yrĂxĞ’ĲČ lĘ âlă wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ oxă Cr ‘B¡Č rĘ’Č lĘ ZxĎě tĄŇ wĘ
qz¿ČxĹyĲĆwĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ =dŇ bČŇ QĘ mĂ Myr¡ĂxĄ ’ĞlĲČ wĘ otŔ CkŇ lĘ mČ ÉStĄŇ eĎtĂŇ yJąĂ lSĎŔ mĎ rSăĆ ’Ğ 5

: oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ bŇ r¡Č lS¿Ď mĘ mĂ lSĎŔ mĎ C ÉwylĎ ‘Ď qząČxĹyĲĆwĘ wyrĳĎWĎ =NmĂ C bŇ gĆŇ e¡ĆhČ =ëŇ lĆ mĲĆ
NopŔ ~Ď hČ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć É’obŇ êĎ bŇ gĆŇ eĆę hČ =ëŇ lĆ mĲĆ tŇ băČŇ C CrBĎŔ xČ tĘŇ yĂ ÉMynĂ SĎ ZqąĄlĘ C 6

NtĄÄ eĎtĂŇ wĘ o‘Ŕ rŁ zĘC ÉdmŁ ‘ĞyĲČ âlą wĘ ‘Č orę EĘhČ xČ oJă rYÂŁ ‘Ę tČŇ =âlĲ wĘ MyrĳĂSĎ ymĲĄ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ
hĎ yS¡Ć rĎSĎ rYĆ e¿ĄmĂ dŇ mËČ ‘Ď wĘ : MyêĲĂ ‘Ă BĎ Hq¡ĎzĂxĞmĲČ C HdĎŔ lĘ IăŁ hČ wĘ ÉhĎ y’ĆÄ ybĂŇ mĘ C ’yhąĂ 7

Mh¡Ć bĎŇ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ NopŔ ~Ď hČ ëŇ lĆ măĆ Ézo‘mĎ BĘ É’bŇŁ yĎwĘ lyĂxČę hČ =l’Ć ’băŇŁ yĎwĘ oeĳJČ
PŇ sĆ JÌĆ MtĎÁ DĎmĘ xĆ ylĄÄJĘ =M‘Ă žMhĆ ykĄŇ sĲĂ nĘ =M‘Ă MhĆÃ yhĄŁl’Ĺ MgăČŇ wĘ : qyzĲĂxĹhĲĆ wĘ 8

: NopĲŇ ~Ď hČ ëŇ lĆ U¡Ć mĂ dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ MynăĂSĎ É’ChwĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ’băĂŇ yĎ yb¡ĂŇ èĘ BČ bŇ hËĎ zĎwĘ
Crę GĎtĘŇ yĂ onbĘŇ C : otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č =l’Ć bŇ S¡Ď wĘ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ ëŇ lĆ măĆ ÉtCkŇ lĘ mČ BĘ ’bĎę C 9, 10

wr¡ř gtyw bŇ S¿Ł yĎwĘ rbĳĎŇ ‘Ď wĘ PŇ TăČ SĎ wĘ ’ob¡Ň ’b¿ĎŇ C MyBĂŔ rČ MylăĂ yĎxĞ ÉNomhĞ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ wĘ
ëŇ lĆ măĆ =M‘Ă oU¡ ‘Ă Mx¿Č lĘ nĂ wĘ ’YĎě yĎwĘ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ ëŇ lĆ măĆ ÉrmČ rĘmČ tĘŇ yĲĂwĘ : hŇ EĲŁ ‘Ěř mĲĎ =dŇ ‘Č 11

Mwrăř y Nom¡ hĎ hĲĆ ’v¿Ď nĂ wĘ : odĲŇ yĎBĘ Nom¡ hĎ hĲĆ Nê¿Č nĂ wĘ bŇ rĎŔ Nomă hĎ ÉdymĂ ‘ĹhĲĆ wĘ NopĳŇ ~Ď hČ 12

dŇ ymăĂ ‘ĹhĲĆ wĘ NopŔ ~Ď hČ ëŇ lĆ măĆ ÉbSĎ wĘ : zo‘Ĳ yĎ âl¿ wĘ tŇ o’¡ BŁ rĂ lyjËĂ hĂ wĘ obĳŇ bĎŇ lĘ 13

lyĂx¿ČBĘ ’obŔ ’obŇ yăĎ ÉMynĂ SĎ MyêąĂ ‘Ă hĲĎ ZqĄÄ lĘ C NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ =NmĂ bŇ r¡Č NomŔ hĎ
bŇ gĆŇ eĳĆhČ ëŇ lĆ măĆ =l‘Č Cd¡Ň mĘ ‘Č yĲČ MyB¿Ă rČ MhĄŔ hĎ MyêăĂ ‘Ă bĎŇ C : bŇ rĲĎ SCk¿Ň rĘbĂŇ C lod¡Ň GĎ 14

ëŇ lĆ măĆ É’bŇŁ yĎwĘ : ClSĲĎ kĘŇ nĂ wĘ Noz¡xĎ dŇ ym¿Ă ‘ĞhĲČ lĘ C’Ë vĘ eČ yĲĂ ìę UĘ ‘Č yYăĄyrĂjĎ ű ynăĄbĘŇ C 15

âlă ÉbgĆŇ eĆÄhČ tŇ o‘ąrŁ zĘC tŇ orĳYĎ bĘŇ mĂ ry‘ăĂ dŇ k¡ČŇ lĎ wĘ hŇ lĎŔ lĞ osĲ ÉëjŁ SĘ yĂwĘ NopŔ ~Ď hČ
onŔ oYrĘJĂ ÉwylĎ ’Ą ’BąĎ hČ W‘Č yČÄwĘ : dŇ mĲŁ ‘ĞlĲČ xČ J¡Ł Ny’¿ĄwĘ wyrĎŔ xĎ bĘŇ mĂ ÉM‘Č wĘ CdŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ 16

wynĎjĎ ţ ű MWăĄ yĎwĘ : odĲŇ yĎbĘŇ hŇ l¿Ď kĎŇ wĘ yb¡ĂŇ ~Ę hČ =ZrĆ’ĲĆ BĘ dŇ m¿Ł ‘ĞyĲČwĘ wynĳĎpĎŇ lĘ dŇ m¡Ą o‘ Ny’¿ĄwĘ 17

ÉMySĂ eĎhČ tŇ bąČŇ C hŇ WĳĎ ‘Ď wĘ oU¡ ‘Ă Myr¿ĂSĎ ywĲĂ otËŇ CkŇ lĘ mČ =lJĎ PŇ qĆtÌŇŁ BĘ ’obÂ lĎ
MyI¡Ă’Ă lĘ wynËĎjĎ bŇ SĄ yĎwĘ : hŇ yĲĆhĘ tĲĂŇ ol¿ =âlwĘ dŇ m¡Ł ‘ĞtĲČŇ âl¿ wĘ HtĎŔ yxĂ SĘ hČ lĘ olă =NêĆ yĲĂ 18

bŇ yS¿Ă yĎ ot¡Ň jĎ rĘxĆ yê¿Ă lĘ BĂ olŔ ÉotŇ jĎ rĘxĆ NyYąĂ qĎ tŇ yBĂÄ SĘ hĂ wĘ MyBĳĂ rČ dŇ kăČŇ lĎ wĘ
dŇ mÌČ ‘Ď wĘ : ’YĲĄUĎ yĂ âl¿ wĘ lp¡ČŇ nĎ wĘ lS¿Č kĘŇ nĂ wĘ oYĳrĘ’Č yE¡ĄC‘mĎ lĘ wynĎŔ jĎ bŇ SăĄ yĎwĘ : olĲ 19, 20

âl¿ wĘ rbĄŔ èĎ yĂ ÉMydĂŇ xĎ ’Ğ MymąĂ yĎbĘŇ C tŇ CkĳŇ lĘ mČ rdĆŇ hăĆ Wg¡ĄŇ on ryb¿ĂŇ ‘ĞmĲČ oeËJČ =l‘Č
wyl¡Ď ‘Ď Cn¿tĘŇ nĲĎ =âlwĘ hŇ zĆŔbĘŇ nĂ ÉoeJČ =l‘Č dŇ mąČ ‘Ď wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ bĘŇ âl¿ wĘ MyĂj¡Č’Č bĘŇ 21

dwh
.yrq oE‘ĚmĎ v.10 .’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk hrĆGĎtĘ yĂwĘ ’"sb ,yrq hrĆGĎtĘ yĂwĘ ,bytk CrGĎtĘ yĂwĘ v.10 .’y

.yrq MrĎwĘ ,bytk MCryĎ v.12
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22 tŇ o‘¿rŁ zĘC : tŇ ouĲ lČ qĘ lČ xĞBĲČ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ qyz¿ĂxĹhĲĆ wĘ hŇ wĎŔlĘ SČ bĘŇ ’băĎŇ C tŇ CkĳŇ lĘ mČ dŇ ohă
23 tŇ Cr¿BĘ xČ tĘŇ hĲĂ =NmĂ C : tŇ yrĲĂBĘ dŇ yg¿ĂŇ nĘ Mg¡ČŇ wĘ CrbĳĄŇ èĎ yĂwĘ wyn¡ĎpĎŇ QĘ mĂ Cp¿Ň TĘ èĎ yĂ PŇ TĆ èËĆ hČ
24 yeăĄmČ SĘ mĂ bĘŇ C hŇ wĎÂlĘ SČ BĘ : yoGĲ =T‘ČmĘ BĂ MY¡Č ‘Ď wĘ hŇ l¿Ď ‘Ď wĘ hŇ mĳĎ rĘmĂ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ wyl¡Ď ’Ą

hŇ EÌĎBĂ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ tŇ obăŇ ’Ğ wĲČ ÉwytĎŇ bŇŁ ’Ğ CWą ‘Ď=âlĲ rSĆÄ ’Ğ hŇ WĎę ‘Ď wĘ ů’obŇ yĎ ÈhnĎ ydĂŇ mĘ
=dŇ ‘Č wĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ bŇ è¿Ą xČ yĘ MyrËĂYĎ bĘŇ mĂ l‘ÌČwĘ rozĳbĘŇ yĂ MhăĆ lĎ SCk¡Ň rĘC llËĎ SĎ wĘ

25 bŇ gĆŇeĆę hČ ëŇ lĆ măĆ C ů lodŇ GĎ lyĂxăČBĘ ÈbgĆŇeĆhČ ëŇ lĆ măĆ =l‘Č obÁ bĎŇ lĘ C oxÄ JŁ žr‘ĄyĎwĘ : tŇ ‘ĲĄ
=yJĲĂ dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ âlă wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č MCY¡ ‘Ď wĘ lod¿Ň GĎ=lyĂxĲČ BĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉhrĆGĎtĘŇ yĂ

26 PŇ oTĳ SĘ yĂ olă yxĄ wĘ ChCr¡BĘ SĘ yĂ ogËŇBĎ =tŇ pČŇ ylÌĄkĘŇ ’ĲŁ wĘ : tŇ obĲŇ SĎ xĞmĲČ wyl¡Ď ‘Ď Cb¿Ň SĘ xĘ yČ
27 =l‘Č wĘ ‘rĎŔ mĄ lĘ MbăĎŇ bĎŇ lĘ ÉMykĂŇ lĎ UĘ hČ MhąĆ ynĄSĘ C : MyBĲĂ rČ Myl¿Ă lĎ xĞ Cl¡ pĘŇ nĲĎ wĘ
28 bŇ SąŁ yĎwĘ : dŇ ‘ĲĄoUlČ Zq¡Ą dŇ o‘¿=yJĂ xlĎŔ YĘ tĂŇ âlă wĘ CrBĳĄdČŇ yĘ bŇ zăĎJĎ dŇ x¡Ď ’Ć Nx¿Ď lĘ SĚ

: oYĲ rĘ’Č lĘ bŇ S¿Ď wĘ hŇ W¡Ď ‘Ď wĘ SdĆŇ qĳŁ tŇ yrăĂBĘ =l‘Č ob¡Ň bĎŇ lĘ C lodŔ GĎ SCkăŇ rĘBĂ ÉoYrĘ’Č
29, 30 C’bĎÄ C : hŇ nĲĎrŁ xĞ’ĲČ kĎŇ wĘ hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂkĎŇ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ bŇ gĆŇ eĳĆbČŇ ’băĎŇ C bŇ CS¡ yĎ dŇ ‘¿ĄoUlČ

bŇ SăĎ wĘ hŇ WĳĎ ‘Ď wĘ SdĆŇ oq¡ =tŇ yrĲĂBĘ =l‘Č M‘¿ČzĎwĘ bŇ SËĎ wĘ hŇ ’ĎŔ kĘŇ nĂ wĘ ÉMyêĂ JĂ MyIąĂYĂ obÁ
31 SDąĎqĘ UĂ hČ ClÂQĘ xĂ wĘ CdŇ mĳŁ ‘ĞyĲČ CeUăĆ mĂ My‘¡ĂrŁ zĘC : SdĆŇ qĲŁ tŇ yr¿ĂBĘ yb¡ĄŇ zĘ‘ĲŁ =l‘Č NbĄŔ yĎwĘ
32 tŇ yrĂŔ bĘŇ y‘ăĄySĂ rĘmČ C : MmĲĄ oSmĘ ZCu¿ èĂ hČ Cn¡tĘŇ nĲĎ wĘ dŇ ymĂŔ êĎhČ CrysăĂ hĄ wĘ Ézo‘UĎ hČ
33 M‘ĎŔ ylĄ yJăĂ WĘ mČ C : CWĲ ‘Ď wĘ Cqz¿ĂxĞ yĲČ wyh¡Ď Łl’Ĺ y‘¿ĄdĘŇ yĲŁ M‘ËČwĘ tŇ ouĳlČ xĞBĲČ PŇ yn¡ĂxĞ yĲČ

: MymĲĂ yĎ hŇ E¡ĎbĂŇ bĘŇ C yb¿ĂŇ SĘ BĂ hŇ bËĎŇ hĎ lĲĆ bĘŇ C bŇ rĆxÌĆBĘ ClÂSĘ kĘŇ nĂ wĘ MyBĳĂ rČlĲĎ Cnyb¡ĂŇ yĎ
34 : tŇ ouĲ lČ qĘ lČ xĞBĲČ MyB¡Ă rČ MhËĆ ylĄ ‘Ğ CwÌlĘ nĂ wĘ T‘ĳĎmĘ rzĆ‘ăĄ Cr¡zĘ‘ĲĎyĄ MlĎŔ SĘ JăĎ hĂ bĘŇ C
35 tŇ ‘ăĄ=dŇ ‘Č NB¡Ą lĘ lČ wĘ rr¿ĄbĎŇ lĘ C MhËĆ BĎ PŇ or¿YĘ lĂ ClęSĘ JĲĎ yĂ MylăĂ yJĂ WĘ UČ hČ =NmĂ C
36 É lDĄGČtĘŇ yĂwĘ MmąĄ ortĘŇ yĂwĘ ëŇ lĆ UĆę hČ onÁ oYrĘkĂŇ hŇ WĎÄ ‘Ď wĘ : dŇ ‘ĲĄoUlČ dŇ o‘¡=yJĂ ZqĳĄ

M‘Č zČŔ hŇ lĎ JăĎ =dŇ ‘Č ÉxČ ylĂÄYĘ hĂ wĘ tŇ o’ĳ lĎ pĘŇ nĂ rB¡Ą dČŇ yĘ MylĂŔ ’Ą l’ăĄ É l‘Č wĘ l’ĄŔ =lJĎ =l‘Č
37 tŇ D¿ČmĘ xĆ =l‘Č wĘ NybĂŔ yĎ âlă ÉwytĎŇ bŇŁ ’Ğ yhąĄŁl’Ĺ=l‘Č wĘ : hŇ tĎŇ WĲĎ ‘ĹnĲĆ hŇ Y¡Ď rĎxĹnĲĆ yJ¿Ă
38 ÉHČ ŁlÄ’ĹlĲĆ wĘ : lDĲĎGČtĘŇ yĂ lJ¡Ł =l‘Č yJ¿Ă NybĳĂŇ yĎ âlă HČ ol¡ ’Ĺ=lJĎ =l‘ĲČwĘ MySËĂ nĎ

dŇ BËĄ kČŇ yĘ wytĎę bŇŁ ’Ğ Ch‘ăĚdĎŇ yĘ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ HČ olÁ’ĹlĲĆ wĘ dŇ BĳĄkČŇ yĘ oe¡JČ =l‘Č MyEĂŔ‘ĚmĲĎ
39 ÉMyEĂ‘ĚmĲĎ yrąĄYĘ bĘŇ mĂ lĘ hŇ WĎÂ ‘Ď wĘ : tŇ odĲŇ mĚ xĞbĲČŇ C hŇ r¡ĎqĎ yĘ NbĆŇ ’¿Ć bĘŇ C PŇ sĆ kËĆŇ bĘŇ C bŇ h¿Ď zĎBĘ

MyBĂŔ rČBĲĎ ÉMlĎ ySĂ mĘ hĂ wĘ dŇ obĳŇ kĎŇ hŇ BăĆ rĘyČ ryk¡ hř rS¿Ć ’Ğ rkĎŔ nĄ HČ olă ’Ĺ=M‘Ă
40 bŇ gĆŇeĆŔ hČ ëŇ lĆ măĆ ÉoU‘Ă xGąČ nČtĘŇ yĂ ZqĄę tŇ ‘ăĄbĘŇ C : ryxĲĂ mĘ BĂ qQ¿Ą xČ yĘ hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ

tŇ oBĳ rČ tŇ oI¡nĂ ’ĽbĲĎŇ C MySĂŔ rĎpăĎŇ bĘŇ C ÉbkĆŇ rĆÄ BĘ Nopę ~Ď hČ ëŇ lĆ măĆ wylĎÁ‘Ď r‘ĄÄ êĎWĘ yĂwĘ
’bw

.’"ydw ’"d Nkw yrkw bytk ryJĂ yČ ’"sb ,yrq ryJĂ yČ ,bytk ryJĂ hĂ v.39
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ClSĳĄ JĎ yĂ tŇ oB¡ rČwĘ ybĂŔ ~Ę hČ ZrĆ’ăĆBĘ É’bĎŇ C : rbĲĎŇ ‘Ď wĘ PŇ T¿Č SĎ wĘ tŇ oY¡ rĎ’ĞbĲČŇ ’b¿ĎŇ C 41

od¡Ň yĎ xl¿Č SĘ yĂwĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ tŇ yS¡Ă ’Ň rĄwĘ bŇ ’ĎŔ omC ModăŇ ’Ĺ odŔ IĎmĂ CTă lĘ UĲĎ yĂ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ 42

ÉyeĄmČ kĘŇ mĂ BĘ lSČę mĎ C : hŇ TĲĎ ylĄ pĘŇ lĂ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ âl¿ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆwĘ tŇ oYĳrĎ’ĞBĲČ 43

: wydĲĎŇ ‘ĎYĘ mĂ BĘ MyS¡Ă kĚŇ wĘ Myb¿ĂŇ lĚ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ tŇ odăŇ mĚ xĞ lk¡ŇŁ bĘŇ C PŇ sĆ JĆŔ hČ wĘ bŇ hăĎ EĎhČ
dŇ ym¿Ă SĘ hČ lĘ hŇ lĎŔ dŇŁ gĘŇ ’măĎ xĄ BĘ É’YĎ yĎwĘ NopĳŇ ~Ď mĂ C xr¡ĎzĘUĂ mĂ ChlĚŔ hĞbĲČŇ yĘ tŇ o‘ămĚ SĘ C 44

SdĆŇ qĳŁ =ybĂŇ YĘ =rhČ lĘ MyU¡Ă yČ NyB¿Ą onŔ dĘŇ jČ ’Č ylăĆ hĽ’ĲĎ É‘FČ yĂwĘ : MyBĲĂ rČ Myr¡ĂxĞhĲČ lĘ C 45

rvăČ hČ l’ĄÁ kĎŇ ymĲĂ dŇ mÄŁ ‘ĞyĲČ ž’yhĂ hČ tŇ ‘ăĄbĎŇ C : olĲ rz¡Ąo‘ Ny’¿ĄwĘ o~Ŕ qĂ =dŇ ‘Č É’bĎŇ C by

ÉhtĎŇ yĘhĘ nĲĂ =âl rSąĆ ’Ğ hŇ rĎŔ YĎ tŇ ‘ăĄ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ ůìUĆ ‘Č ynăĄBĘ =l‘Č ÈdmĄ ‘Ł hĲĎ lodę GĎhČ
’Y¡Ď mĘ eĂ hČ =lJĎ ìŔ UĘ ‘Č TlăĄ UĎ yĂ É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄbĎŇ C ’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄhĎ dŇ ‘¡Č yoGŔ tŇ oyăhĘ mĲĂ
yIăĄxČ lĘ hŇ QĆ ’Ą ť CYyqĳĂyĎ rp¡ĎŇ ‘Ď=tŇ mČ dĘŇ ’Č yn¿ĄSĄ IĘmĂ MyBĂě rČwĘ : rpĆŇ iĲĄ BČ bŇ Ct¿Ň JĎ 2

rhČ zăŁ JĘ Crh¡Ă zĘyČ MylĂŔ JĂ WĘ UČ hČÄ wĘ : MlĲĎ o‘ No’¿ rĘdĂŇ lĘ tŇ op¡Ň rĎxĞlĲČ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ MlĎŔ o‘ 3

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ Myb¡ĂŇ kĎŇ oJJČ MyBĂŔ rČhĲĎ ÉyqĄ yDĂYĘ mČ C ‘Č yqĳĂrĎhĲĎ
ZqĳĄ tŇ ‘ăĄ=dŇ ‘Č rpĆŇ i¡Ą hČ Mt¿ŇŁ xĞ wĲČ MyrËĂbĎŇ DĘhČ MtÌŇŁ sĘ l’Ň IĄęnĂ dĲĎŇ hŇ êăĎ’Č wĘ 4

MyĂn¿ČSĘ hŇ eËĄhĂ wĘ l’Ň IĄŔnĂ dĎŇ ynăĂ’Ğ ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎwĘ : tŇ ‘ČDĲĎhČ hŇ B¿Ć rĘtĂŇ wĘ MyB¡Ă rČ CT¿ TĘ SŁ yĘ 5

tŇ p¿ČŇ WĘ lĂ hŇ eĎh¡Ą dŇ x¿Ď ’Ć wĘ r’ŔŁ yĘhČ tŇ păČŇ WĘ lĂ ÉheĎhĄ dŇ x¿Ď ’Ć MydĳĂŇ mĘ ‘ĲŁ Myr¡ĂxĄ ’Ğ
r’ĳŁ yĘhČ ymăĄ ymĄ lĘ l‘ČU¡Č mĂ rS¿Ć ’Ğ MyDĂŔ BČ hČ SCbăŇ lĘ ÉSy’Ă lĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : r’ĲŁ yĘhČ 6

rSăĆ ’Ğ MyDĂę BČ hČ SCbăŇ lĘ ű Sy’ăĂ hĎ =tŇ ’Ć ‘mČÂSĘ ’Ć wĲĎ : tŇ o’Ĳ lĎ jĘ hČ Zq¿Ą yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č 7

‘b¡ČŇ èĎ IĂwČ MyĂmČŔ èĎ hČ =l’Ć Éol’Ň mŁ WĘ C oną ymĂ yĘ MrĆIĎÄwČ ůr’Ł yĘhČ ymăĄ ymĄ lĘ È l‘ČUČ mĂ
SdĆŇ q¡Ł =M‘Č=dŇ yČ Zj¿Ą nČ tŇ oQË kČŇ kĘŇ C yYĂ xĄę wĎ MydĂÁ ‘ĞomĲ dŇ ‘ĄÄ omlĘ žyJĂ MlĳĎ o‘hĲĎ yxăĄ BĘ
hŇ m¿Ď ynĂědŇŁ ’Ğ hŇ rĎŔ mĘ ’ăŁ wĎ NybĳĂŇ ’Ď âlă wĘ yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ yn¿Ă’Ğ wĲČ : hŇ QĆ ’ĲĄ =lkĎŇ hŇ nĎ yl¿Ć kĘŇ êĂ 8

Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ MymËĂ tĚŇ xĞ wĲČ MymÌĂ tĚŇ sĘ =yJĲĂ l’Ň IĳĄnĂ DĲĎ ëŇ ăĄl rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ tŇ yr¡ĂxĞ’ĲČ 9

My‘ĂŔ SĎ rĘ C‘ySăĂ rĘhĂ wĘ MyBĂŔ rČ ÉCpŇ rĘ~ĲĎ yĂwĘ CnąBĘ lČ tĘŇ yĲĂwĘ CrrĞBĲĎ tĘŇ yĂţ : ZqĲĄ tŇ ‘¿Ą=dŇ ‘Č 10

dŇ ymĂŔ êĎhČ rsăČ Ch Ét‘ĄmĄ C : CnybĲĂŇ yĎ Myl¡Ă JĂ WĘ UČ hČ wĘ My‘ĳĂSĎ rĘ=lJĎ Cnyb¡ĂŇ yĎ âl¿ wĘ 11

hŇ J¡Ć xČ mĘ hĲČ yr¿ĄSĘ ’Č : My‘ĲĂSĘ tĂŇ wĘ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’¡Ć MymĂě yĎ MmĳĄ SŁ ZCuă SĂ tŇ t¡ĄŇ lĎ wĘ 12

ZuĳĄlČ ëŇ ăĄl hŇ ê¡Ď’Č wĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ MyS¿Ă ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ PŇ lĆ ’Ćě MymĂě yĎlĘ ‘Č yGĳĂyČwĘ 13

: NymĲĂ IĎhČ Zq¿ĄlĘ ì¡Ň lĘ rĲĎgŇŁ lĘ dŇ m¿Ł ‘ĞtĲČŇ wĘ xČ CnËtĎŇ wĘ

G
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wVgrh Kl’ ’yrbg Nyd’ wyYxw .znV Nmysw ,h‘bVw MyVmxw tw’m VlV l’ynd rpsd yqwsp Mwks
.rV‘ wytwqspw .h‘bV wyrdsw .]b"y +w l’ynd[ wxkVhw

The number of the verses of the book of Daniel is 357; and the sign is, znV. And
its middle point is, Then they came near, and spake before the king [Dan 6:12].
And its sedarim are 7.
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sŘ1 yjăĂ mĂ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ tŇ ol¿ kĘŇ lĂ srČŔ jĎ ëŇ lĆ măĆ ÉSrĆokÄ lĘ tŇ xČę ’Č tŇ năČSĘ bĂŇ C ’

=lkĎŇ BĘ É loq=rbĆŇ ‘ĞIĲČwČ srČŔ jĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SrĆJăŁ ÉxČ CrÄ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ ry‘ăĂhĄ hŇ yĳĎmĘ rĘyĂ
lJŁ ť srČŔ jĎ ëŇ lĆ măĆ SrĆJŁ ť rmČę ’Ď hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ bŇ ê¡ĎkĘŇ mĂ BĘ =MgČŇ wĘ otŔ CkŇ lĘ mČ 2

ÉylČ ‘Ď dŇ qąČpĎŇ =’ChĲ wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ylĂŔ NtČŇ năĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ
oUę ‘Č=lJĎ mĂ MkăĆŇ bĎŇ =ymĲĂ : hŇ dĲĎŇ ChyBĲĂ rS¿Ć ’Ğ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ tŇ yĂbČŔ olă =tŇ onĲ bĘŇ lĂ 3

tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć NbĆŇ yĂęwĘ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ rSăĆ ’Ğ MĂl¡Č SĎ CrĲylĂ l‘Č yČěwĘ oUŔ ‘Ă ÉwyhĎŁl’Ĺ yhąĂ yĘ
=lkĎŇ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ rS¿Ć ’Ğ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ’Ch¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ 4

ySăĄ nĘ ’Č ÉChC’vĘ nČ yĘ ůMSĎ =rgĲĎŇ ’Chă rSăĆ ’Ğ ÈtomqŁ UĘ hČ =lJĎ mĲĂ r’Ďę SĘ eĂ hČ
tŇ yb¿ĄŇ lĘ hŇ bĎŔ dĎŇ eĘ hČÄ =M‘Ă hŇ mĳĎ hĄ bĘŇ bĂŇ C SCkăŇ rĘbĂŇ C bŇ h¡Ď zĎbĘŇ C PŇ sĆ k¿ĆŇ BĘ omŔ qŁ mĘ
ÉhdĎŇ ChylĲĂ tŇ obę ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ CmCqÁ IĎwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ rS¿Ć ’Ğ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ 5

tŇ olă ‘ĞlĲČ oxŔ Cr=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ry‘ąĂhĄ lkÄŁ lĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ wĘ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C
Cqă EĘxĂ ÉMhĆ ytĄŇ bĲŇŁ ybĂŇ sĘ =lkĎŇ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ rS¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć tŇ onŔ bĘŇ lĂ 6

dŇ b¡ČŇ lĘ tŇ onĳDĎgĘŇUĂ bČŇ C hŇ m¡Ď hĄ BĘ bČŇ C SCk¿Ň rĘBĲĎ bŇ hËĎ EĎBČ PŇ sĆ kÌĆŇ =ylĄ kĘŇ BĂ MhĆŔ ydĄŇ ybĲĂŇ
ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć ’yY¡Ă oh SrĆoJŔ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ : bŇ DĲĄnČtĘŇ hĲĂ =lJĎ =l‘Č 7

tŇ yb¿ĄŇ BĘ Mn¡ĄêĘ IĂwĲČ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ Ér~Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’yYąĂ oh rSĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ
rBĳĎ zĘGĂ hČ tŇ dăĎŇ rĘtĘŇ mĂ dŇ y¡Č=l‘Č srČŔ jĎ ëŇ lĆ măĆ SrĆoJť M’Ąę yYĂ oIĲwČ : wyhĲĎ Łl’Ĺ 8

ylĄÄTĘ rĘgČŇ’Ğ MrĳĎjĎ sĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : hŇ dĲĎŇ ChylĲĂ ’yW¡Ă eĎhČ r~ČŔ BČ SĘ SĄ lĘ ÉMrĄjĘ sĘ IĂwĲČ 9

: MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ‘¿ĎSĘ êĂ Myp¡ĂŇ lĎ xĞmĲČ PŇ lĆ ’ĎŔ ÉPsĆ kĆÄ =ylĄ TĘ rĘgČŇ’Ğ MySĂę ŁlSĘ bŇ hĎÁ zĎ
hŇ rĳĎWĎ ‘ĞwĲČ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č MynĂŔ SĘ mĂ ÉPsĆ kĆÄ yrĄopąŇ JĘ MySĂŔ ŁlSĘ ÉbhĎ zĎ yrąĄopŇ JĘ 10

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ m¿Ą xĞ PŇ sĆ JĆŔ lČ wĘ bŇ hăĎ EĎlČ ÉMylĂ JĄ =lJĎ : PŇ lĆ ’ĲĎ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myl¿Ă JĄ 11

lb¡ĆŇ BĎ mĂ hŇ lĎŔ oGhČ tŇ olă ‘ĎhĲĄ M‘Ă ť r~Čę BČ SĘ SĄ hŇ lăĎ ‘ĹhĲĆ lJÂŁ hČ tŇ o’ĳ mĄ ‘BăČ rĘ’Č wĘ
ybăĂŇ èĘ mĂ ÉMylĂ ‘Ł hĲĎ hŇ nĎę ydĂŇ UĘ hČ ynăĄBĘ ű hŇ QĆ ’ăĄ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲylĂ b
CbŇ CSË IĎwČ lbĳĆŇ bĎŇ lĘ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ro~nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ lËĎ gĘŇhĆ rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎŔ oGhČ
‘Č CSÃ yĄ lbĆę BĎ rĚzĘ=M‘Ă C’BăĎ =rSĆ ’Ğ : orĲy‘Ă lĘ Sy’¿Ă hŇ d¡ĎŇ ChywĲĂ MĂl¿Č SĎ CrĲylĂ 2

hŇ nĳĎ‘ĞBĲČ MCxă rĘ yw¡ČgĘŇBĂ rj¿Ď sĘ mĂ NSËĎ lĘ BĂ yk¿ČŇ DĽrĘmĎ hŇ yĎÁlĎ ‘ĄrĲĘ hŇ yĎÄrĎWĘ hŇ yĎmĘ xĆ nĘ ţ
rpsmwww.bibleist.ru



2:3—39 ’rz‘ 1327

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ M‘¿Č yS¡Ą nĘ ’Č rjČě sĘ mĂ
3, 4 hŇ yĎŔTĘ pČŇ SĘ ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ ’¡Ď mĄ MyĂjČě lĘ ’Č S‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄBĘ

5 hŇ è¿Ď mĂ xĞ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ xrČŔ ’Ď ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ
6 hŇ n¿ĆmŁ SĘ MyĂjČě lĘ ’Č bŇ ’ĳĎ oy ‘Č CS¡ yĄ yn¿ĄbĘŇ lĂ bŇ ’ËĎ om tŇ x¿Č pČŇ =ynĲĄBĘ : My‘ĲĂbĘŇ SĂ wĘ
7 Myè¿Ă mĂ xĞ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’Ćě MlĎŔ y‘Ą ynăĄBĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ C tŇ o’¡ mĄ
8 : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ ’CêŔ zČ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ

9, 10 My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą ynĂŔ bĎŇ ynăĄBĘ : MyèĲĂ SĂ wĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ yJĎŔ zČ ynăĄBĘ
11, 12 ynăĄBĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą ybĎŔ bĄŇ ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C

13 tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą MqĎŔ ynĂ dăŇŁ ’Ğ ÉynĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’Ćě dŇ GĎŔ zĘ‘Č
14, 15 ynăĄBĘ : hŇ èĲĎ SĂ wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ MyĂj¡ČlĘ ’Č ywĎŔgĘŇbĂŇ ynăĄBĘ : hŇ èĲĎ SĂ wĘ Myè¿Ă SĂ

16 hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ ylĲĂ rT¿Ą ’Ď =ynĲĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č NydĂŔ ‘Ď
17 : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ yYĎŔ bĄŇ ynăĄBĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C My‘¿ĂSĘ êĂ

18, 19 MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ MSĚŔ xĎ ynăĄBĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ C hŇ ’¡Ď mĄ hŇ rĎŔ oy ynăĄBĘ
20, 21 ynăĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¿ĂSĘ êĂ rB¡Ď gĂŇ yn¿ĄBĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć

22 Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ p¡ĎŇ TŁ nĘ yS¿Ą nĘ ’Č : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ MxĆ lĎŔ =tŇ ybĲĄŇ
23, 24 tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č yn¿ĄBĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ tŇ otŔ nĎ‘Ğ ySăĄ nĘ ’Č : hŇ èĲĎ SĂ wĘ

25 ‘b¿ČŇ SĘ tŇ orŔ ’Ą bĘŇ C hŇ răĎypĂŇ JĘ ÉMyrĂ‘Ď tŇ yąČrĘqĂ ynĄÄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č
26 tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą ‘bČŇ gĎŔ wĎ ÉhmĎ rĎhĲĎ ynąĄBĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ tŇ o’¡ mĄ
27 : MyĂnĲĎSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ smĎŔ kĘŇ mĂ ySăĄ nĘ ’Č : dŇ xĲĎ ’Ć wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć

28, 29 ob¡Ň nĘ yn¿ĄBĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ y‘ĎŔ hĎ wĘ É l’Ą =tŇ ybĲĄŇ ySąĄ nĘ ’Č
30 : hŇ èĲĎ SĂ wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ ’¡Ď mĄ SyBĂŔ gĘŇmČ ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ

31, 32 MrĂŔ xĎ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’Ćě rxĄŔ ’Č MlăĎ y‘Ą ÉynĄBĘ
33 tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ onŔ o’wĘ dŇ ydăĂŇ xĎ ÉdŁl=ynĄBĘ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ
34 : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ oxŔ rĄyĘ ynăĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ Myr¿ĂWĘ ‘Ć
35 : MySĲĂ ŁlSĘ C tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą wĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ hŇ ’ĎŔ nĎsĘ ynăĄBĘ
36 : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ ‘Č CSŔ yĄ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉhyĎ‘Ę dĲČŇ yĘ ynąĄBĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ

37, 38 PŇ lĆ ’Ćě rCxŔ SĘ pČŇ ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ PŇ lĆ ’¡Ć rUĄŔ ’Ă ynăĄBĘ
39 : rWĲĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MrĂŔ xĎ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ
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: hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ y¡ĎwĘdČŇ oh yn¿ĄbĘŇ lĂ l’ËĄ ymĂ dĘŇ qČ wĘ ‘Č CSÌ yĄ=ynĲĄBĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ 40

: hŇ nĲĎmŁ SĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ PŇ sĎŔ ’Ď ynăĄBĘ MyrĳĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ 41

yn¿ĄBĘ bŇ CuŔ ‘Č=ynĲĄBĘ Nomă lĘ TČ =ynĲĄBĘ ÉrTĄ ’Ď =ynĲĄBĘ MCQą SČ =ynĲĄBĘ MyrĂę ‘ĞèĲŁ hČ ynăĄBĘ 42

: hŇ ‘ĲĎSĘ tĂŇ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ hŇ ’¡Ď mĄ lJěŁ hČ ybĳĎŇ SŁ ynăĄBĘ ’T¡Ď yTĂ xĞ
sr¿Ł qĄ=ynĲĄBĘ : tŇ o‘Ĳ BĎ TČ yn¿ĄBĘ ’p¡ĎŇ CWxĞ=ynĲĄbĘŇ ’x¿Ď yYĂ =ynĲĄBĘ MynĳĂytĂŇ eĘ hČ 43, 44

: bŇ CuĲ ‘Č yn¿ĄBĘ hŇ b¡ĎŇ gĎŇxĞ=ynĲĄbĘŇ hŇ n¿ĎbĎŇ lĘ =ynĲĄBĘ : NodĲŇ pĎŇ yn¿ĄBĘ ’h¡Ď ‘ĞysĂ =ynĲĄBĘ 45

rxČ g¡ČŇ=ynĲĄBĘ lD¿ĄgĂŇ=ynĲĄBĘ : NnĲĎxĎ yn¿ĄBĘ yl¡Č mĘř SČ =ynĲĄBĘ bŇ g¿ĎŇxĎ =ynĲĄBĘ 46, 47

’E¿Ď‘Ě=ynĲĄBĘ : MEĲĎgČŇ yn¿ĄBĘ ’d¡ĎŇ oqnĘ =ynĲĄBĘ NyY¿Ă rĘ=ynĲĄBĘ : hŇ yĲĎ’Ď rĘ yn¿ĄBĘ 48, 49

: MysĂ ypĂŇ nĘ yn¿ĄBĘ MynĂ y‘Ă mĘ =ynĲĄbĘŇ hŇ n¿ĎsĘ ’Č =ynĲĄBĘ : ysĲĎ bĄŇ yn¿ĄBĘ xČ s¡Ą pĎŇ =ynĲĄbĘŇ 50

tŇ Cl¿ YĘ bČŇ =ynĲĄBĘ : rCxĲ rĘxČ yn¿ĄBĘ ’p¡ĎŇ CqxĞ=ynĲĄBĘ qCB¿ qĘ bČŇ =ynĲĄBĘ 51, 52

’r¡ĎsĘ ysĲĂ =ynĲĄBĘ soq¿ rĘbČŇ =ynĲĄBĘ : ’SĲĎ rĘxČ yn¿ĄBĘ ’d¡ĎŇ yxĲĂ mĘ =ynĲĄBĘ 53

hŇ mĳŁ ŁlSĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄBĘ : ’pĲĎŇ yTĂ xĞ yn¿ĄBĘ xČ yY¡Ă nĘ yn¿ĄBĘ : xmČ tĲĎŇ =ynĲĄBĘ 54, 55

Noq¡ rĘdČŇ =ynĲĄbĘŇ hŇ l¿Ď ‘Ę yĲČ=ynĲĄBĘ : ’dĲĎŇ CrpĘŇ yn¿ĄBĘ tŇ rĆp¡ĆŇ iŁ hČ =ynĲĄBĘ yT¿Č sŁ =ynĲĄBĘ 56

yn¿ĄBĘ Myy¡ĂbĎŇ ~Ę hČ tŇ rĆk¿ĆŇ jŁ ynËĄBĘ lyFĂę xČ =ynĲĄbĘŇ hŇ yăĎTĘ pČŇ SĘ ynÌĄBĘ : lDĲĄgĂŇ yn¿ĄBĘ 57

My‘¿ĂSĘ êĂ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄbĘŇ C MynĂŔ ytĂŇ eĘ hČ =lJĎÄ : ymĲĂ ’Ď 58

’SĎŔ rĘxČ lêăĄ ÉxlČ mĆÄ lê¿ĄmĂ ÉMylĂ ‘Ł hĲĎ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : MyĂnĲĎSĘ C 59

M’¿Ă M‘ĎŔ rĘzČwĘ ÉMtĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ yBĲĄ dŇ yGąĂhČ lĘ ClękĘŇ yĲĎ âlă wĘ rUĳĄ’Ă ND¡Ď’Č bŇ Cr¿JĘ
’dĳĎŇ oqnĘ ynăĄBĘ hŇ I¡ĎbĂŇ oTĲ =ynĄbĘŇ hŇ y¿ĎlĎ dĘŇ =ynĲĄBĘ : MhĲĄ l’¡Ą rĎWĘ IĂmĂ 60

yn¿ĄBĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉynĄBĘ mĂ C : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą 61

ÉydĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ yQąČ zĂrĘBČ tŇ onÂBĘ mĂ xqČ lĎ ţ rSăĆ ’Ğ yQČę zĂrĘbČŇ ynăĄBĘ ZouĳhČ ynăĄBĘ hŇ I¡ĎbČŇ xĽ
MbËĎŇ tĎŇ kĘŇ CSÌ qĘ BĂ hŇ QĆ ’Ąę : MmĲĎ SĘ =l‘Č ’r¡ĄuĎ IĂwČ hŇ èĎŔ ’Ă 62

É’tĎŇ SĎÄ rĘêĂ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ eĲĎhĚ JĘ hČ =NmĂ Cl¡ ’ĞgŇŁ yĘwĲČ C’YĳĎ mĘ nĂ âlă wĘ MyW¡Ă xĘ yČtĘŇ UĂ hČ 63

Myr¿ĂC’lĘ Nh¡Ą JŁ dŇ m¿Ł ‘Ğ dŇ ‘ËČ MySĳĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ uăŁ mĂ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ =âl rS¿Ć ’Ğ MhĆŔ lĎ
tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ MyĂj¡ČlĘ ’Č ’oBŔ rĂ ‘BăČ rĘ’Č dŇ xĳĎ ’Ć JĘ lh¡Ď uĎ hČ =lJĎ : MyUĲĂ tĚŇ lĘ C 64

SŁl¿ SĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ QĆ ’ĄŔ ÉMhĆ ytĄŇ hĲŁ mĘ ’Č wĘ MhąĆ ydĄŇ bĘŇ ‘Č dŇ bČŇ QĘ mĂ ţ : MyèĲĂ SĂ 65

: MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ tŇ or¡rĘSĲŁ mĘ CĲ Myr¿ĂrĘSĲŁ mĘ MhËĆ lĎ wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ wĘ MySăĂ ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ
My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ MhĆě ydĄŇ rĘjĂ hŇ èĳĎ SĂ wĘ MySăĂ ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ MhĆě ysĄ CsĲ 66

hVmxw
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67 MyrĂě mŁ xĞ hŇ èĳĎ mĂ xĞ wĲČ MySăĂ ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č MhĆŔ yQĄ mČÄ GĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ
68 ÉySĄ ’Ň rĎmĲĄ C : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SăĄ

tŇ ybăĄŇ lĘ ÉCbŇ DĘnČtĘŇ hĲĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ M’Ďě obŇ BĘ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ
69 ůhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ rYăČ o’lĘ ÈCntĘŇ nĲĎ MxĎę kŇŁ JĘ : onĲ okŇ mĘ =l‘Č od¡Ň ymĂ ‘ĞhĲČ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ

MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ măĄ xĞ Myn¡ĂmĎ PŇ sĆ kĆě wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ wĎ tŇ o’BăŁ rĂ=SSĲĄ ÉMynĂ omJĘ rĘDČ bŇ hĎę zĎ
70 MIĂwĂlĘ hĲČ wĘţ MynăĂhĞJĲŁ hČ CbăŇ SĘ IĲĄwČ : hŇ ’ĲĎ mĄ Myn¡ĂhĞJĲŁ tŇ n¿Ł tĘŇ kĎŇ wĘ

=lkĎŇ wĘ MhĳĆ yrĄ‘ĲĎBĘ Myn¡ĂytĂŇ eĘ hČ wĘ MyrËĂ‘ĞoèĲ hČ wĘ MyrÌĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ M‘ĎÂhĎ =NmĂ C
g yn¿ĄbĘŇ C y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ hČ É‘GČ IĂwČ : MhĲĆ yrĄ‘ĲĎBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
2 žMqĎ IĎwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l’Ć dŇ x¡Ď ’Ć Sy’¿Ă JĘ M‘ËĎhĎ Cp¿Ň sĘ ’ĲĎ IĄwČ MyrĳĂ‘ĎBĲĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

wyxĎŔ ’Ć wĘ É l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ =NBĆ lbąĆŇ BĎ rĚzĘC MynĂę hĞJĲŁ hČ wyxăĎ ’Ć wĘ qdĎÁ YĎ oyĲ=NBĆ ‘Č CSÄ yĄ
bŇ Ctě JĎ JČ tŇ olŔ ‘Ł ÉwylĎ ‘Ď tŇ olą ‘ĞhĲČ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ xB¡Č zĘmĂ =tŇ ’Ć CněbĘŇ IĂwČ

3 yJĂ ť wytĎŔ nŁ okăŇ mĘ =l‘Č ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ CnykąĂŇ IĎwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă hŇ S¿Ć mŁ tŇ r¡ČotŇ BĘ
tŇ ol¡ ‘Ł hoĎŔhylĲČ Étol‘Ł wyląĎ ‘Ď É l‘ř yw tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ yU¡Ą ‘ČmĲĄ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ hŇ măĎ y’Ą BĘ

4 Moyą tŇ lČÄ‘Ł wĘ bŇ CtĳŇ JĎ JČ tŇ oJ¡ iĚhČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć CWË ‘ĞIĲČwČ : bŇ rĆ‘ĲĎlĎ wĘ rqĆB¿Ł lČ
5 ÉdymĂ êĎ tŇ ląČ ‘Ł NkĄÂ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ Tj¡Č SĘ mĂ JĘ rjĎŔ sĘ mĂ BĘ ÉMoyBĘ

hŇ b¡ĎŇ dĎŇ nĘ bŇ D¿ĄnČtĘŇ mĂ lkËŇŁ lĘ C MySĳĂ DĎqĚmĘ hĲČ ho¡ĎhyĘ yd¿ĄŇ ‘ĞomĲ =lkĎŇ lĘ C MySĂŔ dĎŇ xĽlăĆ wĘ
6 hoĳĎhylĲČ tŇ ol¡ ‘Ł tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ lĘ CQxĄě hĄ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉdxĎ ’Ć MoIąmĂ : hoĲĎhylĲČ
7 lkĎÄ ’ĞmĲČ C MySĳĂ rĎxĲĎ lĆ wĘ Myb¡ĂŇ YĘ xĲŁ lČ PŇ sĆ kĆŔ =CnêĘ IĂÄwČ : dŇ iĲĎ yĚ âl¿ ho¡ĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ wĘ

ÉNonbĎŇ QĘ hČ =NmĂ MyząĂrĎ’Ğ yYĄÄ ‘Ğ ž’ybĂŇ hĎ lĘ MyrĂŔ ~Ł lČ wĘ ÉMynĂ dŇŁ ~ĲĂ lČ NmĆ SĆę wĎ hŇ êĆÁ SĘ mĂ C
: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ sr¡ČjĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SrĆoJ¿ NoyËSĘ rĂJĘ ’opŔ yĎ MyăĎ=l’Ć

8 SdĆŇ x¡Ł BČ MĂlČŔ SĎ CrăylĂ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBąĄ=l’Ć M’ĎÂ obŇ lĘ tŇ ynĂęèĄ hČ hŇ năĎèĎ bČŇ C
r’¿Ď SĘ C qdĎÁ YĎ oyĲ=NBĆ ‘Č CSÄ yĄwĘ l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ ţ=NBĆ lbăĆŇ BĎ rĚzĘ CQxĄÃ hĄ ynĳĂèĄ hČ
CdŇ ymăĂ ‘ĞIĲČwČ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĂŇ èĘ hČ mĲĄ ÉMy’Ă BĎ hČ =lkĎŇ wĘ MIĂęwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ ű MhăĆ yxĄ ’Ğ
=tŇ yBĲĄ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =l‘Č xČ ~¡Ą nČlĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ MIĂęwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć

9 ÉhdĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ wynąĎbĎŇ C l’ĄÄ ymĂ dĘŇ qČ wyxĎ ’Ć wĘţ wynăĎBĎ ‘Č CSÃ yĄ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ
dŇ dĎŔ nĎxĲĄ ÉynĄBĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ ybăĄŇ BĘ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ hŇ W¿Ą ‘Ł =l‘Č xČ ~ËĄ nČlĘ dŇ xĎŔ ’Ć JĘ

10 žCdŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ lkăČŇ yhĄ =tŇ ’Ć Myn¡ĂBŁ hČ Cd¿Ň iĘ yĂwĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ Mh¿Ć ynĄBĘ
MyĂêČŔ lĘ YĂ mĘ BĲČ ÉPsĎ ’Ď =ynĲĄBĘ MIąĂwĂlĘ hĲČ wĘ tŇ orę YĘ YĲŁ xĞBĲČ MySĂÁ BĎ lĚ mĘ MynĂÄhĞJĲŁ hČ
llhl

.yrq Cl‘ĞIČwČ ,bytk l‘ČIČwČ v.3 .gwww.bibleist.ru
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lQĄÄhČ BĘ Cn‘ĞIĲČwČţ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yw¿ĂDĎ yd¡ĄŇ yĘ=l‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć É lQĄ hČ lĘ 11

M‘ĎÃ hĎ =lkĎŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č oD¡sĘ xČ Ml¿Ď o‘lĘ =yJĲĂ bŇ oTŔ yJăĂ ÉhoĎhylĲČ tŇ dąŇŁ ohbĘŇ C
: hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ dŇ s¿Č Ch l‘¡Č hoĎŔhylĲČ É lQĄ hČ bĘŇ hŇ ląĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘ĎÄ CrtĘŇ žC‘yrĂhĄ
C’Á rĎ rSĆÄ ’Ğ MynĂę qĄ EĘhČ tŇ obÁ ’Ď hĲĎ ySĄÄ ’Ň rĎwĘ žMIĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ mĲĄ MyBĂÃ rČwĘ 12

loqă BĘ Myk¡ĂŇ BŁ MhĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ ÉtyĂBČÄ hČ hŇ ząĆ odŔ sĘ yĎBĘ ÉNoS’Ň rĂhĲĎ tŇ yĂBąČhČ =tŇ ’Ć
sŘ2 ÉMyrĂyJĂ mČ M‘Ďę hĎ Ny’ăĄwĘ : loqĲ Myr¿ĂhĎ lĘ hŇ x¡Ď mĘ WĂ bĘŇ hŇ ‘¿ĎCrtĘŇ BĂ MyBËĂ rČwĘ lodĳŇ GĎ 13

hŇ ‘ăĎCrêĘ ÉMy‘Ă yrĂmĘ M‘Ďę hĎ yJăĂ M‘ĳĎhĎ ykăĂŇ BĘ loq¡ lĘ hŇ xĎŔ mĘ vĂ hČ tŇ ‘ăČCrêĘ loqť
: qoxĲ rĎmĲĄ lĘ =dŇ ‘Č ‘m¡Č SĘ nĂ lou¿ hČ wĘ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ

ho¡ĎhylĲČ lkĎŔ yhĄ MynăĂoB ÉhlĎ oGhČ ynąĄbĘŇ =yJĲĂ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿ĄYĎ C‘Ŕ mĘ SĘ IĂwĲČ d

CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ tŇ obę ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ=l’Ć wĘ lbĆÁ BĎ rĚzĘ=l’Ć CSÄ GĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ 2

CnxĘ năČ’Ğ ű âlăř wĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ň lĲĄ Sor¡dĘŇ nĂ MkĆŔ kĎŇ yJăĂ MkĆŔ UĎ ‘Ă hŇ năĆbĘŇ nĂ ÉMhĆ lĎ
žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ jĲŁ Cnt¡ĎŇ ’Ł hŇ l¿Ć ‘ĞUĲČ hČ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉNDŁ xČ rsąČ’Ą ÉymĄ ymĂ MyxĂę bĘŇ zĲŁ 3

MkĆŇ lăĎ =âlĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉtobŇ ’Ď hĲĎ ySąĄ ’Ň rĎ r’ĎÄ SĘ C ‘Č CSę yĄwĘ lbĆÁ BĎ rĚzĘ MhĆÄ lĎ
ÉhoĎhylĲČ hŇ nĆębĘŇ nĂ dŇ xČ yČÁ CnxĘ nČÄ’Ğ žyJĂ CnyhĳĄŁl’Ň lĲĄ tŇ yĂB¡Č tŇ on¿bĘŇ lĂ CnlĎŔ wĎ
ÉyhĂ yĘwĲČ : srĲĎjĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SrĆoJ¿ ëŇ lĆ U¡Ć hČ CnCĎŔYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ 4

: tŇ onĲ bĘŇ lĂ Mt¡ĎŇ o’ MyhĂ lČ bČŇ mĘ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ=M‘Č ydăĄŇ yĘ Myj¡Ă rČmĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =M‘Č
ëŇ lĆ măĆ SrĆoJť ymĄę yĘ=lJĎ MtĳĎŇ YĎ ‘Ğ rpăĄŇ hĎ lĘ MyY¡Ă ‘ĞoyĲ MhËĆ ylĄ ‘Ğ MyrÌĂkĘŇ sŁ wĘ 5

SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ ÉtCkŇ lĘ mČ bĘŇ C : srĲĎjĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SwĆy¿ĎrĘDĎ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ =dŇ ‘Č wĘ srČŔ jĎ 6

: MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č hŇ nĎŔ TĘ WĂ CbăŇ tĘŇ JĲĎ otĳŇ CkŇ lĘ mČ tŇ Q¡Č xĂ tĘŇ BĂ
tŇ dąĎŇ rĘtĘŇ mĂ MlĎÁSĘ BĂ bŇ tČÄ JĎ ’êĎWĘ SČę xĘ êČrĘ’Č ymăĄ ybĂŇ C 7

ÉbtĎŇ kĘŇ C srĳĎjĎ ëŇ lĆ măĆ ’êĘ WĘ S¡Č xĘ êČrĘ’Č =l‘Č otŇ wŁ nĎJĘ r’ăĎ SĘ C É l’Ą bĘŇ TĲĎ
MCxă rĘ : tŇ ymĲĂ rĎ’Ğ MG¿ĎrĘtĚŇ mĘ C tŇ ym¡Ă rĎ’Ğ bŇ Ct¿Ň JĎ NwĎŔêĘ SĘ eĂ hĲČ 8

MlĳĆ SĘ CryĘ=l‘Č hŇ d¡ĎŇ xĞ hŇ r¿ĎGĘ ’Ă CbŇ tËČŇ JĘ ’rĎŔ pĘŇ sĲĎ ÉySČ mĘ SĂ wĘ M‘Ąę TĘ =l‘ĄBĘ
ÉySČ mĘ SĂ wĘ M‘Ąę TĘ =l‘ĲĄBĘ MCxă rĘ NyĂdČÁ ’Ĺ : ’mĎ nĲĄJĘ ’J¡Ď lĘ mČ ’êĘ WĘ S¿Č xĘ êČrĘ’Č lĘ 9

’yĄęsĎ rĘpĲĎŇ ’Ğ ’yăĄlĎ jĘ rĘTČ ’yĄÂkĎŇ tĘŇ sČ rĘpČŇ ’Ğ wĲČ ’yĄnĎ yDĲĂţ Nohĳ tĘŇ wĲĎnĎJĘ r’¡Ď SĘ C ’rĎŔ pĘŇ sĲĎ
ÉylĂ gĘŇhČ yDąĂ ’IĎęUČ ’Ě r’ăĎ SĘ C : ’yĲĄmĎ lĘ ‘Ą ’w¡ĄhĎř DĲĄ ’yĄŔkĎŇ nĘ SČ CSĲ É’yĄlĎ bĘŇ bĎŇ yąwkř r’ 10

r’¿Ď SĘ C NyĂrĳĎmĘ SĲĎ yDăĂ hŇ y¡ĎrĘqĂ BĘ oUŔ hĂ bŇ tăĄŇ ohwĘ ’rĎŔ yuĂ yČwĘ ’BăĎ rČ ÉrjČ nČsĘ ’ĲĎ
hrhn=rb‘
.yrq ’yĄwĎJĘ rĘ’Č ,bytk ywČJĘ rĘ’Č v.9 .s"tw ‘"t ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk olwĘ ’"sb ,yrq olwĘ v.2 .d

.yrq ’yĄhĎDĄ v.9
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11 yDĂť ’êĎŔ rĘGČ’Ă NgĆŇSăĆ rĘjČ ÉhnĎDĘ : tŇ nĆ‘ĲĆkĘŇ C hŇ r¡ĎhĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ
hŇ r¡ĎhĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ Sn¿Ď’Ĺ ëŇ yĂdËĎŇ bĘŇ ‘Č ’JĳĎ lĘ mČ ’êĘ WĘ S¡Č xĘ êČrĘ’Č =l‘Č yhĂ olŔ ‘Ğ CxlăČ SĘ

12 ÉCqlĂ sĘ yDąĂ ’yĄędĎŇ ChyĘ yDăĂ ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ’wăĄhĹlĲĆ É‘Č ydĂÄ yĘ : tŇ nĆ‘ĲĆkĘŇ C
É’tVy’ř bĲ w ’êąĎdĘŇ rĎmĲĎ ’tĎÄ yĘrĘqĂ MlĳĆ SĘ CrylĂ ot¡Ň ’Ğ ’nĎ yl¿Ć ‘Ğ ëŇ tĎŔ wĎlĘ =NmĂ

13 ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ’wăĄhĹlĆ É‘Č ydĂÄ yĘ N‘Čę JĘ : CTyxĲĂ yČ ’I¡ĎèČ ’Ě wĘ wllŔ kV’ śyărwVĲ w NyĂnČŔ BĎ
olą bĘŇ =hŇ DĲĎnĘ mĂ NClĳ lĘ kĘŇ êČSĘ yĲĂ hŇ I¡ĎrČCSwĘ ’nĄŔ BĘ tĘŇ êĂ ÉëdĎŇ ’t¿ĎŇ yĘrĘqĂ NhăĄ yDĂţ

14 É lbĄŇ qĽ=lJĎ N‘Čę JĘ : qzĲĂnĘ hČ êĘ Myk¡ĂŇ lĘ mČ Mt¿ŇŁ jĘ ’Č wĘ NCnŔ êĘ nĘ yĂ ’lăĎ ÉëlĎ hĞ wĲČ
’zĳĄxĹmĲĆ lĘ ’nĎl¡Č =ëŇ yrĲĂĲ’Ğ ’l¿Ď ’JĎŔ lĘ mČ tŇ wăČrĘ‘Č wĘ ’nĎxĘ lČŔ mĘ É’lĎ kĘŇ yhĲĄ xląČ mĘ =yDĲĂ

15 ’IĎÁnČrĎÄ kĘŇ DĎ=rpČŇ sĘ BĲĂ žruČ bČŇ yĘ yDĂÃ : ’JĲĎ lĘ mČ lĘ ’nĎ‘Ę d¿ČŇ ohĲ wĘ ’nĎxĘ l¡Č SĘ hŇ nĎŔ DĘ=l‘ČÄ
’tĎÄ yĘrĘqĂ žyDĂ ů‘DČnĘ tĂŇ wĘ È’IĎnČrĎkĘŇ DĎ rpăČŇ sĘ BĂ xJČ SĘ hČ tĘŇ Cţ ëŇ tĎę hĎ bĎŇ ’Ğ yDăĂ
NydăĂŇ bĘŇ ‘Ď ÉrCDêČSĘ ’Ć wĘ NnĎŔ dĂŇ mĘ C ÉNykĂŇ lĘ mČ tŇ qąČzĘnĘ hČ mĘ C ’dĎę rĎmĲĎ ’yăĎrĘqĂ ëŇ dĎÁ

16 Ny‘ąĂdĘŇ ohĲ mĘ : tŇ bĲČŇ rĘxĎ hĲĎ ëŇ d¡ĎŇ ’t¿ĎŇ yĘrĘqĂ hŇ nĎŔ DĘ=l‘ČÄ ’mĳĎ lĘ ‘Ď tŇ m¡Ď oy=NmĂ HCČŔgČŇBĘ
NClĳ lĘ kĘŇ êČSĘ yĲĂ hŇ I¡ĎrČCSwĘ ’nĄŔ BĘ tĘŇ êĂ ÉëdĎŇ ’t¿ĎŇ yĘrĘqĂ NhăĄ yDĂţ ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ÉhnĎxĘ nČÄ’Ğ

: ëŇ lĲĎ yt¡ČŇ y’Ă ’l¿Ď ’rĎŔ hĞ nĲČ rbăČŇ ‘ĞBĲČ ÉqlĎ xĞ hŇ nĎŔ DĘ lbăĄŇ qĽlĲĎ
17 ’rĎŔ pĘŇ sĲĎ ySăČ mĘ SĂ wĘ ÉM‘ĄTĘ =l‘ĄBĘ MCxą rĘ=l‘Č ’JĎę lĘ mČ xlăČ SĘ ’mĎÂgĎŇtĘŇ jĂ

Ml¡Ď SĘ hŇ rËĎhĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ r’ÌĎSĘ C NyĂrĳĎmĘ SĲĎ BĘ Nyb¡ĂŇ tĘŇ yĎ yD¿Ă NohŔ tĘŇ wăĎnĎJĘ Ér’Ď SĘ C
18, 19 ÈyeĂ mĂ C : ymĲĎ dĎŇ qĎ yr¡ĂqĹ Sr¿ČpĎŇ mĘ ’nĎ ylĳĆ‘Ğ NCê¡xĘ lČ SĘ yD¿Ă ’nĎě wĎêĘ SĘ nĂ : tŇ ‘ĲĆkĘŇ C

’mĎŔ lĘ ‘Ď ÉtmĎ oy=NmĂ ëŇ dĎŔ ’tăĎŇ yĘrĘqĂ yDĂť CxJČŔ SĘ hČ wĘ CruăČbČŇ C ůM‘ĄTĘ MyWăĂ
20 NykăĂŇ lĘ mČ C : HBĲČ =dŇ bĆŇ ‘ĞtĘŇ mĂ rCD¡êČSĘ ’Ć wĘ dŇ r¿ČmĘ C hŇ ’ĳĎ vĘ nČtĘŇ mĲĂ Nyk¡ĂŇ lĘ mČ =l‘Č

olË bĘŇ hŇ D¿ĎmĂ C hŇ rĳĎhĞ nĲČ rbăČŇ ‘Ğ lk¡ŇŁ BĘ NyTĂŔ yQĂ SČÄ wĘ MlĆŔ SĘ CrăyĘ=l‘Č ÉowhĞ NypĂę yuĂ êČ
21 ëŇ QĳĄ ’Ă ’IăĎrČbĘŇ GĚ ’l¡Ď FĎ bČŇ lĘ M‘ĄŔ FĘ CmyWăĂ ÉN‘ČJĘ : NohĲ lĘ bŇ h¿Ą yĘtĘŇ mĂ ëŇ ¡ĎlhĞ wĲČ
22 owËhĹ Nyr¿ĂyhĂ zĘC : MWĲĎ êĘ yĂ ’m¿Ď ‘Ę TČ ye¡ĂmĂ =dŇ ‘Č ’nĄŔ BĘ tĘŇ tĂŇ ’lăĎ ÉëdĎŇ ’t¿ĎŇ yĘrĘqĂ wĘ

: NykĲĂŇ lĘ mČ tŇ q¡ČzĎnĘ hČ lĘ ’lĎŔ bĎŇ xĞ ’GăĄWĘ yĂ ÉhmĎ lĘ hŇ nĳĎDĘ=l‘Č dŇ BăČ ‘Ę mĆ lĘ Cl¡ SĎ
23 ’êĘ WĘ SăČ xĘ êČrĘ’Č yDĂť É’nĎ wĎêĘ SĘ nĂ NgĆŇSąĆ rĘjČ yDĂÂ=NmĂ NyĂdČę ’Ĺ

Clą yhĂ bĘŇ bĂŇ ClzČÄ’Ğ Nohĳ tĘŇ wĎnĎkĘŇ C ’r¡ĎpĘŇ sĎ yS¿Č mĘ SĂ wĘ MCxË rĘ=MdĎŇ qĽ yrÌĂqĹ ’JĎŔ lĘ mČ
: lyĂxĲĎ wĘ ‘r¿ĎdĘŇ ’Ć BĘ oU¡ hĂ ClF¿Ă bČŇ C ’yĄŔdĎŇ Chă yĘ=l‘Č ÉMlĆ SĘ CrĲylĂ

24 ’lĎŔ TĘ BĲĎ ÉtwĎhĞ wĲČ MlĳĆ SĘ CryBĂ yD¡Ă ’hĎŔ lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ dăČŇ ybĂŇ ‘Ğ ÉtlČ TĄ BĘ NyĂdČę ’Ň BĄ
d‘

.yrq CllĂ kĘ SČ ’IĎrČCSwĘ ,bytk CllĂ JĘ SĘ ’Č yrĄCSwĘ v.12 .yrq ’êĎSĘ bĂ C ,bytk ’êĎSĘ y’Ă bĘ C v.12
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: srĲĎjĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SwĆy¿ĎrĘDĎ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ lĘ NyêĄŔ rĘêČ tŇ năČSĘ dŇ ‘Č ť

yD¿Ă ’yĄŔdĎŇ Chă yĘ=l‘Č ’IĎ’Č ybĂŇ nĘ É’oD‘Ă =rbČŇ hŇ yąĎrĘkČŇ zĘC hŇ ’Ď ybĂŇ nĘ yGăČxČ yBĂÂ nČtĘŇ hĂ wĘ h
CmqĎ ţ NyĂdČÃ ’Ň BĄ : NohĲ ylĄ ‘Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Hl¿Ď ’Ĺ MSËĚ BĘ MlĳĆ SĘ CrybĂŇ C dŇ Ch¡ ybĂŇ 2

tŇ yB¿Ą ’nĄŔ bĘŇ mĂ lĘ wyrăĂSĎ wĘ qdĎŔ YĎ oyĲ=rBČ ‘Č CSă yĄwĘ É l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ =rBČ lbąĆŇ BĎ rĚzĘ
: NohĲ lĘ Nyd¿ĂŇ ‘ĞsĲĎ mĘ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ=ydĲĂŇ ’IĎ’Č ybĂŇ nĘ NohË UĘ ‘Ă wĘ MlĳĆ SĘ CrĲybĂŇ yDăĂ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ
hŇ rËĎhĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ tŇ xÌČ jČ ynČêĘ êČ ţ NohÁ ylĄ ‘Ğ ’tĎÄ ’Ğ ž’nĎmĘ zĂ=HBĄ 3

’tąĎŇ yĘBČ M‘Ąę TĘ MkÁŁ lĘ MWĎÄ =NmČ MhŔŁ lĘ NyrăĂmĘ ’Ď ÉNkĄŇ wĘ Nohĳ tĘŇ wĎnĎkĘŇ C yn¡ČzĘoBĲ rt¿ČŇ SĘ C
MhĳŁ QĘ ’nĎrĘmăČ’Ğ ’mĎ n¡ĄJĘ NyĂd¿ČŇ ’Ĺ : hŇ lĲĎ lĎ kĘŇ SČ lĘ hŇ n¡ĎdĘŇ ’n¿ĎrĘèČ ’Ě wĘ ’nĄŔ BĘ lĂ ÉhnĎdĘŇ 4

ÉtwĎhĞ MhęŁ hĞlĎ ’Ĺ Ny‘ăĄwĘ : NyĂnĲČBĎ ’n¡Ď yĎnĘ bĂŇ hŇ n¿ĎdĘŇ =yDĲĂ ’IĎŔrČbĘŇ GĚ tŇ hăĎ mĎ SĘ ÉNCe’Ă =NmČ 5

NyĂdËČŇ ’ĹwĲĆ ëŇ hĳĎ yĘ SwĆyăĎrĘdĎŇ lĘ ’m¡Ď ‘Ę TČ =dŇ ‘Č oUŔ hĂ ClFăĂ bČŇ =’lĎ wĘ ’yĄŔdĎŇ ChyĘ ybăĄŇ WĎ =l‘Č
=yDĲĂ ’êĎrĘGČ’Ă ţ NgĆŇSăĆ rĘjČ : hŇ nĲĎDĘ=l‘Č ’n¡Ď wĎêĘ SĘ nĂ NCb¿Ň ytĂŇ yĘ 6

’yĄŔkĎŇ sĘ rĘpČÄ ’Ğ HtĄŔ wĎnăĎkĘŇ C ÉynČ zĘoBĲ rtąČŇ SĘ C hŇ rĎę hĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ tŇ xăČ jČ ű ynăČêĘ êČ xlČÂSĘ
yhĂ olĳ ‘Ğ CxlăČ SĘ ’m¡Ď gĎŇtĘŇ jĂ : ’JĲĎ lĘ mČ SwĆy¡ĎrĘDĎ=l‘Č hŇ rĳĎhĞ nĲČ rbăČŇ ‘ĞBĲČ yD¡Ă 7

’wăĄhĹlĆ ű ‘Č ydăĂŇ yĘ : ’QĎ kĲŇŁ ’m¿Ď lĎ SĘ ’J¡Ď lĘ mČ SwĆy¿ĎrĘdĎŇ lĘ HCĄŔgČŇBĘ bŇ ytăĂŇ JĘ ÉhnĎdĘŇ kĂŇ wĘ 8

’Chą wĘ ’BĎŔ rČ ’hăĎ lĎ ’Ĺ ÉtybĄŇ lĘ É’êĎ nĘ ydĲĂŇ mĘ dŇ Chą ylĂ ’nĎlĘ zČÁ’Ğ=yDĲĂ ’JĎę lĘ mČ lĘ
’nĎrĘj¿ČsĘ ’Ď ëŇ dËĎŇ ’êĎdĘŇ yb¿ĂŇ ‘ĞwĲČ ’IĳĎlČ tĘŇ kĚŇ BĘ MWăĎ êĘ mĂ ‘’¡Ď wĘ llĎŔ GĘ NbĆŇ ’ăĆ É’nĄBĘ tĘŇ mĂ
’mĎ n¡ĄJĘ ëŇ QĄŔ ’Ă ’IăĎbČŇ WĲĎ lĘ É’nĎlĘ ’ĄÄ SĘ NyĂdČę ’Ĺ : MhĲŁ dĘŇ yĆBĘ xl¿Č YĘ mČ C ’d¡ĎŇ bĘŇ ‘ČtĘŇ mĂ 9

’n¿ĎrĘèČ ’Ě wĘ hŇ yĎŔnĘ bĘŇ mĂ lĘ ÉhnĎdĘŇ ’tąĎŇ yĘBČ M‘Ąę TĘ MkÁŁ lĘ MWĎÄ =NmČ MhĳŁ lĘ ’nĎrĘmăČ’Ğ
yDËĂ ëŇ tĳĎŇ C‘dĎŇ ohlĘ Mh¡Ł lĘ ’nĎlĘ ’¿Ą SĘ MhËŁ tĘŇ hĲĎ mĎ SĘ PŇ ’ÌČ wĘ : hŇ lĲĎ lĎ kĘŇ SČ lĘ hŇ n¡ĎdĘŇ 10

’nĎ CbăŇ ytĂŇ hĞ ’m¡Ď gĎŇtĘŇ pĂŇ ’mĎ n¿ĄkĘŇ C : MhĲŁ ySĄ ’Ň rĲĎbĘŇ yD¿Ă ’I¡ĎrČbĘŇ GĚ=MSĚ bŇ ê¿ĚkĘŇ nĂ 11

É’tĎŇ yĘBČ NyĂnąČbĎŇ C ’‘Ďę rĘ’Č wĘ ’IĎÁmČ SĘ HlĎÄ’Ĺ=ydĲĂŇ žyhĂ odŇ bĘŇ ‘Č oUÃ hĂ ’nĎxĘ năČ’Ğ rmĳČ mĄ lĘ
bŇ rČŔ É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ ëŇ lĆ mąĆ C N’ĎŔ yGĂ WČ NynăĂSĘ ÉhnĎDĘ tŇ mąČ dĘŇ uČ mĂ hŇ nĄÁbĘŇ ’wĎÄhĞ =yDĲĂ
bŇ hăČ yĘ ’IĎŔmČ SĘ HlăĎ ’ĹlĲĆ É’nĎtČÄ hĽbĲĎŇ ’Ğ CzGąĂ rĘhČ yDĂÄ =NmĂ NhĄę lĎ : HlĲĄ lĘ kĘŇ SČ wĘ yhĂ n¡ĎBĘ 12

HrĄŔ tĘŇ sČ ÉhnĎdĘŇ hŇ tąĎŇ yĘbČŇ C ’ř yĳdsk lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yËČBĘ oUŔ hĂ
SrĆok¿Ň lĘ hŇ dĎŔ xĞ tŇ năČSĘ BĂ ÉMrČBĘ : lbĲĆŇ bĎŇ lĘ yl¿Ă gĘŇhČ hŇ U¡Ď ‘Č wĘ 13

: ’nĲĄBĘ lĂ hŇ n¡ĎdĘŇ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ M‘ĄŔ TĘ MWăĎ É’JĎ lĘ mČ SrĆoJą lbĳĆŇ bĎŇ yDăĂ ’J¡Ď lĘ mČ
r~Čę nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ yDăĂ ů’jĎ sĘ kČŇ wĘ hŇ băĎŇ hĞdĲČŇ yDăĂ È’hĎ lĎ ’Ĺ=tŇ ybĲĄŇ =ydĂŇ ’IăĎnČ’Ň mĲĎ PŇ ’Č wĘţ 14

qpnh
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lbĳĆŇ bĎŇ yDăĂ ’l¡Ď kĘŇ yhĲĄ lĘ oUŔ hĂ lbăĄŇ yhĄ wĘ MlĆŔ SĘ CrĲybĂŇ yDăĂ É’lĎ kĘŇ yhĲĄ =NmĂ ÉqjĄ nĘ hČ
r~ăČ BČ SĘ SĄ lĘ ÉCbŇ yhĂÄ ywĂ lbĆŔ bĎŇ yDăĂ É’lĎ kĘŇ yhĲĄ =NmĂ ’JĎę lĘ mČ SrĆoJă oUÁ hĂ qjĄÄ nĘ hČ

15 tŇ xăĄ ’Ğ=lzĆ’ĲĄ ’WĄ ť ’IĎŔnČ’Ň mĲĎ hŇ QĆ ’Ą ť ű HlĄő=rmČ ’Ğ wĲČ : HmĲĄ WĎ hŇ x¡Ď pĆŇ yD¿Ă HmĄŔ SĘ
: HrĲĄtĘŇ ’Č =l‘Č ’n¿ĄBĘ tĘŇ yĂ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ C MlĳĆ SĘ CrĲybĂŇ yDăĂ ’l¡Ď kĘŇ yhĄ BĘ oUŔ hĂ

16 ’h¡Ď lĎ ’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ =yDĂ ’IËĎèČ ’Ě bŇ hÌČ yĘ ’tĎę ’Ğ ëŇ DĄŔ r~ăČ BČ SĘ SĄ ÉNyĂdČÄ ’Ĺ
17 NhÌĄ N‘ČÂkĘŇ C : MlĲĂ SĘ ’l¿Ď wĘ ’n¡ĄBĘ tĘŇ mĂ N‘ËČJĘ =dŇ ‘Č wĘ NyĂdÌČŇ ’Ĺ=NmĂ C MlĳĆ SĘ CrybĂŇ yDăĂ

ů lbĆŇ bĎŇ BĘ yDăĂ ÈhUĎ tČŇ ’JăĎ lĘ mČ =yDĂ ’IĎÁzČnĘ GĂ tŇ ybĄÄ BĘ ruČ BČ tĘŇ yĂţ bŇ TĎę ’JăĎ lĘ mČ =l‘Č
ëŇ d¡ĄŇ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ ’nËĄbĘŇ mĂ lĘ M‘ĄŔ TĘ MyWăĂ É’JĎ lĘ mČ SrĆoJą =NmĂ =yDĲĂ ytČę y’Ă NhăĄ

: ’nĎ ylĲĆ ‘Ğ xl¿Č SĘ yĂ hŇ n¡ĎDĘ=l‘Č ’JËĎ lĘ mČ tŇ C‘¿rĘC MlĳĆ SĘ CryBĂ
w yDÌĂ ’IĎęrČpĘŇ sĂ tŇ ybăĄŇ BĘ ű CruăČbČŇ C M‘ĳĄTĘ MWăĎ ’J¡Ď lĘ mČ SwĆy¿ĎrĘDĎ NyĂdËČŇ ’Ň BĄ
2 ’tËĎŇ rĘybĲĂŇ BĘ ’tĎę mĘ xĘ ’Č BĘ xkăČŇ êĘ SĘ hĂ wĘ : lbĲĆŇ bĎŇ BĘ hŇ U¡Ď êČ Nyt¿ĂŇ xĞhĲČ mĘ ’IËĎzČnĘ gĂŇ

: hŇ nĲĎ orkĘŇ DĂ HC¡ČgČŇBĘ bŇ yt¿ĂŇ JĘ =NkĄŇ wĘ hŇ dĳĎŇ xĞ hŇ QăĎ gĂŇmĘ hŇ ê¡Ď nĘ ydĂŇ mĘ yd¿ČŇ mĎ BĘ yDËĂ
3 MWăĎ È’JĎ lĘ mČ SrĆoJă ’JĎę lĘ mČ SrĆokăŇ lĘ hŇ dĎÁ xĞ tŇ nČÄSĘ BĂ

NyxăĂ bĘŇ dĎŇ =yDĲĂ ÉrtČŇ ’Ğ ’nĄŔ BĘ tĘŇ yĂ ’tăĎŇ yĘBČ ÉMlĆ SĘ CrybĲĂŇ ’hąĎ lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ ůM‘ĄTĘ
: NyêĲĂ SĂ NyU¿Ă ’Č Hy¡ĄtĎŇ jĘ NyêĂŔ SĂ NyUăĂ ’Č ÉHmĄ Cr NylĳĂ bĘŇ osĲ mĘ yhĂ oè¡ ’Ě wĘ NyxĂŔ bĘŇ DĂ

4 =NmĂ ’tĎŔ qĘ pĘŇ nĂÄ wĘ tŇ dĳČŇ xĞ ‘’ăĎ =yDĂ ëŇ B¡Ď dĘŇ nĂ wĘ ’tĎŔ lĎ êĘ É llĎ GĘ NbĆŇ ’ąĆ =yDĂ NykĂÂ BĎ dĘŇ nĂ
5 ů’jĎ sĘ kČŇ wĘ hŇ băĎŇ hĞdČŇ yDăĂ È’hĎ lĎ ’Ĺ=tŇ ybĲĄŇ ynăĄ’Ň mĎ PŇ ’Č wĘţ : bŇ hĲĂ yĘtĘŇ êĂ ’J¡Ď lĘ mČ tŇ yB¿Ą

lbĳĆŇ bĎŇ lĘ lbăĄŇ yhĄ wĘ Ml¡Ć SĘ CrybĂŇ =ydĂŇ ’l¿Ď kĘŇ yhĄ =NmĂ qjËĄ nĘ hČ r~Čę nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ yDăĂ
tŇ yb¿ĄŇ BĘ tŇ x¡Ą tČŇ wĘ HrĄŔ tĘŇ ’Č lĘ ÉMlĆ SĘ CrĲybĂŇ =ydĂŇ ’ląĎ kĘŇ yhĄ lĘ ëŇ hĎ ywĂţ NCbę ytĂŇ hĞ yĲČ

6 ÉynČ zĘoBĲ rtąČŇ SĘ hŇ rĎÁ hĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ tŇ xČÄ jČ ynČêĘ êČ ţ N‘ČÃ JĘ : ’hĲĎ lĎ ’Ĺ
: hŇ UĲĎ êČ =NmĂ ow¡hĞ Nyq¿Ă yxĂ rČ hŇ rĳĎhĞ nĲČ rbăČŇ ‘ĞBĲČ yD¡Ă ’yĄŔkĎŇ sĘ rĘpČŇ ’Ğ NohŔ tĘŇ wăĎnĎkĘŇ C

7 ’yĄŔdĎŇ ChyĘ ybăĄŇ WĎ lĘ C É’yĄdĎŇ ChyĘ tŇ xąČ jČ ëŇ dĳĄŇ ’hăĎ lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ d¡ČŇ ybĂŇ ‘ĞlĲČ CqbĚě SĘ
8 ’măĎ lĘ ůM‘ĄTĘ MyWăĂ ÈyeĂ mĂ C : HrĲĄtĘŇ ’Č =l‘Č Non¿bĘŇ yĂ ëŇ d¡ĄŇ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ

ëŇ dĳĄŇ ’hăĎ lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ ’n¡ĄbĘŇ mĂ lĘ ëŇ QĄŔ ’Ă É’yĄdĎŇ ChyĘ ybąĄŇ WĎ =M‘Ă NCdę bĘŇ ‘ČtĲČŇ =ydĂŇ
’wÌĄhĹêĲĆ ’tËĎŇ qĘ pĘŇ nĂ ’nĎrĘjČę sĘ ’Ď hŇ rĎŔ hĞ nĲČ rbăČŇ ‘Ğ ÉtDČmĂ yDĂť ’JĎę lĘ mČ ysăĄkĘŇ eĂ mĂ C

9 ynăĄbĘŇ C NxĎÃ SĘ xČ hŇ măĎ C : ’lĲĎ FĎ bČŇ lĘ ’l¿Ď =yDĂ ëŇ Q¡Ą ’Ă ’I¿ĎrČbĘŇ gĚŇlĘ ’bËĎŇ hĞ yĲČtĘŇ mĲĂ
rmăČ xĞ ű xlăČ mĘ NyTĂÂ nĘ xĂ ’IĎłmČ SĘ HlÀĎ ’ĹlĲĆ ű NwăĎlĎ ‘ĞlĲČ ű NyrăĂUĘ ’Ă wĘ NyrăĂkĘŇ dĂŇ wĘ NyrăĂotŇ
ű Moy¿ MhËŁ lĘ bŇ h¿Ą yĘtĘŇ mĂ ’wĄÄhĹlĆ ÉMlĆ SĘ CrĲybĂŇ =ydĂŇ ’IąĎnČhĞJĎ rmČÄ ’Ň mĄ JĘ xSČę mĘ C

10 ’IĳĎmČ SĘ HlăĎ ’ĹlĲĆ Nyx¡Ă oxynĂ NybËĂŇ rĘqĘ hČ mĘ NwÌŁ hĹlĆ =yDĲĂ : ClĲ SĎ ’l¿Ď =yDĂ Moy¡BĘ
NylYmwwww.bibleist.ru
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SnĎę ’Ĺ=lkĎŇ yDăĂ ůM‘ĄTĘ MyWăĂ ÈyeĂ mĂ C : yhĂ onĲ bĘŇ C ’J¡Ď lĘ mČ yI¿ĄxČ lĘ NyĂQČěYČ mĘ C 11

’xăĄ mĘ tĘŇ yĂ PŇ yq¡Ă zĘC HtĄŔ yĘBČ =NmĂ É‘’Ď xs¿Č nĘ tĘŇ yĂ hŇ nĎŔ dĘŇ ’măĎ gĎŇtĘŇ jĂ É’nĄSĘ hČ yĘ yDąĂ
HmăĄ SĘ NJÌĂ SČ yDăĂ ’hĎÂlĎ ’Ň wĲĄ : hŇ nĲĎDĘ=l‘Č dŇ b¡ĄŇ ‘ĞtĘŇ yĂ Cl¿ wĎnĘ HtËĄŇ yĘbČŇ C yhĂ Łlĳ ‘Ğ 12

hŇ lËĎ BĎ xČ lĘ hŇ yËĎnĎSĘ hČ lĘ HdĄę yĘ xlăČ SĘ yĂ ű yDăĂ ÉM‘Č wĘ ëŇ lĆ mąĆ =lJĎ rGČÂmČ yĘ hŇ UĎę êČ
’nĎrĘj¡ČsĘ ’Ď M‘ĄŔ TĘ tŇ mĆ WăĎ ÉSwĆyĎrĘdĎŇ hŇ nąĎ’Ğ MlĳĆ SĘ CrybĂŇ yDăĂ ëŇ d¡ĄŇ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ
rt¿ČŇ SĘ hŇ rËĎhĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ tŇ xÌČ jČ ynČÂêĘ êČ NyĂdČŇ ’Ĺţ : dŇ bĲĂŇ ‘ĞtĘŇ yĂ 13

’nĎrĘj¿ČsĘ ’Ď ’mĎ n¡ĄJĘ ’JËĎ lĘ mČ SwĆyÌĎrĘDĎ xlČÂSĘ =yDĲĂ lbĄę qĽlĲĎ Nohĳ tĘŇ wĲĎnĎkĘŇ C yn¡ČzĘoBĲ
hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘC hŇ ’Ď ybĂŇ nĘ yGăČxČ Ét’Č CbŇ nĘ BĂ NyxĂŔ lĘ YĘ mČ C NyĂnăČBĎ É’yĄdĎŇ ChyĘ ybąĄŇ WĎ wĘ : CdŇ bĲČŇ ‘Ğ 14

SrĆoJă ÉM‘ĄFĘ mĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ HlăĎ ’Ĺ ÉM‘ČTČÄ =NmĂ CllĂę kĘŇ SČ wĘ onăbĘŇ C ’oDĳ‘Ă =rBČ
Moy¿ dŇ ‘ËČ hŇ nĎŔ dĘŇ hŇ tăĎŇ yĘBČ É’yYĂ ySĄ wĘ : srĲĎjĎ ëŇ lĆ m¿Ć ’êĘ WĘ S¡Č xĘ êČrĘ’Č wĘ SwĆyĎŔrĘdĎŇ wĘ 15

: ’JĲĎ lĘ mČ SwĆy¿ĎrĘDĎ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ lĘ tŇ SĄŔ =tŇ nČSĘ ’yhăĂ =yDĂ rdĳĎŇ ’Ğ xrăČylĂ hŇ t¡ĎŇ lĎ êĘ
=ynĄBĘ r’ăĎ SĘ C ’yĄÁwĎlĲĄ wĘ ’IĎÄnČhĞJĲĎ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ynĲĄbĘŇ CdŇ băČŇ ‘ĞwĲČ 16

ÈtJČ nĚxĞlĲČ CbŇ rĂę qĘ hČ wĘ : hŇ wĲĎdĘŇ xĆ BĘ hŇ n¡ĎdĘŇ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ JËČ nĚxĞ ’tĎę ClgĲĎŇ 17

‘BăČ rĘ’Č Nyr¡ĂUĘ ’Ă NyĂtČŔ ’Ň mĎ NyrăĂkĘŇ DĂ hŇ ’ĎŔ mĘ NyrăĂoê ůhnĎdĘŇ ’hăĎ lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ
Ny¡ĎnĘ mĂ lĘ rWČŔ ‘Ğ=yrĲĄêĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ’yąĎFĎř xČ lĘ NyEĂÁ‘Ă yrĄÄ ypĂŇ YĘ C hŇ ’ĳĎ mĘ

sŘ3 NohŔ tĘŇ qăĎlĘ xĘ mČ BĘ É’yĄwĎlĲĄ wĘ Nohę tĘŇ GĲĎlĚ pĘŇ BĂ ’IĎÁnČhĞkĲĎŇ CmyqĂÄ hĞ wĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ 18

: hŇ SĲĆ mŁ rp¿ČŇ sĘ bŇ t¡ĎŇ kĘŇ JĂ MlĳĆ SĘ CrĲybĂŇ yDăĂ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ tŇ d¿ČŇ ybĂŇ ‘Ğ=l‘Č
SdĆŇ x¿Ł lČ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č BĘ xsČ jĳĎ hČ =tŇ ’Ć hŇ l¡Ď oGhČ =ynĲĄbĘŇ CW¿ ‘ĞIĲČwČ 19

MyrĳĂohTĘ MQăĎ JĚ dŇ x¡Ď ’Ć JĘ MIËĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynÌĂhĞJĲŁ hČ CrÂhĞFĲČ hĲĂ yJăĂ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ 20

: MhĲĆ lĎ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ Mh¿Ć yxĄ ’ĞlĲČ wĘ hŇ lĎŔ oGhČ ynăĄBĘ =lkĎŇ lĘ ÉxsČ jĆÄ hČ CTą xĞSĘ IĂwČ
tŇ ’¿Č mĘ FĚ mĂ lDËĎbĘŇ eĂ hČ lkęŁ wĘ hŇ lĎŔ oGhČ mĲĄ ÉMybĂŇ èĎ hČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Clă kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ 21

tŇ o~Ë mČ =gŇxČ CWÌ ‘ĞIĲČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ SrěŁ dĘŇ lĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =yĲĄoG 22

ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ląĄ bŇ sĄÂhĄ wĲĘ hoĎęhyĘ MxăĎ UĘ WĂ ű yJăĂ hŇ xĳĎ mĘ WĂ BĘ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ BĂ MhĆŔ ydĄŇ yĘ qEăĄxČ lĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ

É’rĎzĘ‘Ć srĳĎjĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ’êĘ sĘ SăČ xĘ êČrĘ’Č tŇ Ck¡Ň lĘ mČ BĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č wĘ z
=NBĆ qod¡Ň YĎ =NBĆ MCQ¿ SČ =NBĆ : hŇ IĲĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘Ğ=NBĆ hŇ yĎŔrĎWĘ =NBĆ 2

yE¡Ă‘Ě=NbĆŇ hŇ y¿ĎxĘ rĲČzĘ=NBĆ : tŇ oyĲrĎmĘ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘Ğ=NbĆŇ hŇ y¿ĎrĘmČ ’Ğ=NBĆ : bŇ CTĲ yxĂ ’Ğ 3, 4

yqb=Nb
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5 Nh¡Ą JŁ hČ Nr¿Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ ÉsxĎ nĘ yjĲĂ =NBĆ ‘Č CSę ybĂŇ ’Ğ=NBĆ : yuĲĂ BĚ =NBĆ
6 hŇ SĆŔ mŁ tŇ răČotŇ BĘ ÉryhĂ mĎ rpąĄŇ sŁ =’ChĲ wĘ lbĆŔ BĎ mĂ hŇ lăĎ ‘Ď É’rĎzĘ‘Ć ’Chą : S’Ň rĲŁ hĎ

ÉwyhĎŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=dŇ yČJĘ ëŇ lĆ UĆę hČ olă =NêĆ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ
7 =NmĂ C l’Ą rĎWĘ yĂţ=ynĲĄBĘ mĂ Clă ‘ĞIĲČwČ : otĲŇ SĎ uĎ BČ lJ¡Ł wylĎŔ ‘Ď

MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l’Ć Myn¡ĂytĂŇ eĘ hČ wĘ MyrËĂ‘ĞèĲŁ hČ wĘ MyrÌĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ MIĂÁwĂlĘ hĲČ wĘ MynĂÄhĞJĲŁ hČ
8 SdĆŇ xăŁ BČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ ’b¿ŇŁ IĎwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ ’êĘ sĘ S¿Č xĘ êČrĘ’Č lĘ ‘bČŇ S¡Ć =tŇ nČSĘ BĂ
9 NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ ÉdxĎ ’Ć BĘ yJĂę : ëŇ lĆ UĲĆ lČ tŇ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ tŇ n¿ČSĘ ’yhËĂ ySĳĂ ymĂ xĞhĲČ

=l’Ć ’BĎ ť ySĂę ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ xăŁ lČ dŇ xĎÂ’Ć bĘŇ C lbĳĆŇ BĎ mĂ hŇ l¡Ď ‘ĞUĲČ hĲČ dŇ sĚŔ yĘ ’Chă
10 SorËdĘŇ lĂ obŔ bĎŇ lĘ NykăĂŇ hĄ É’rĎzĘ‘Ć yJąĂ : wylĲĎ ‘Ď hŇ b¿ĎŇ oFhČ wyh¡Ď Łl’Ĺ=dŇ yČJĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ

: TjĲĎ SĘ mĂ C qx¿Ł l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ dŇ U¿Ą lČ lĘ C tŇ ŁWĳ ‘ĞlĲČ wĘ ho¡ĎhyĘ tŇ r¿Čoê=tŇ ’Ć
11 ’êĘ sĘ SČŔ xĘ êČrĘ’Č ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉNtČŇ nĎ rSąĆ ’Ğ NwĎęêĘ SĘ eĂ hĲČ NgĆŇSăĆ rĘjČ ű hŇ zăĆwĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č wyu¡ĎxĚ wĘ hoËĎhyĘ=tŇ wĲŁ YĘ mĂ yrÌĄbĘŇ DĂ rpĄÂsŁ rpĳĄŇ iŁ hČ Nh¡Ą JŁ hČ ’r¿ĎzĘ‘ĆlĘ
12 rpČÄ sĎ ’nĎhĞkĲĎ ţ ’răĎzĘ‘ĆlĘ ’IĳĎkČŇ lĘ mČ ëŇ lĆ m¡Ć ’êĘ sĘ SČŔ xĘ êČrĘ’ČÄ
13 yDăĂ ůM‘ĄTĘ MyWăĂ ÈyeĂ mĂ : tŇ nĆ‘ĲĆkĘŇ C rym¡Ă GĘ ’IËĎmČ SĘ HlÌĎ ’Ĺ=yDĲĂ ’tĎÁ DĎ

ëŇ hÌĎ mĘ lĂ ’yĄęwĎlĲĄ wĘ yhĂ onăhĞkĲĎŇ wĘ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ hŇ UĎÄ ‘Č=NmĂ žytĂŇ CkŇ lĘ mČ BĘ bŇ DăČnČtĘŇ mĂ =lkĎŇ
14 tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ wĘ ’JĎÁ lĘ mČ MdĎÄ qĽ=NmĂ žyDĂ lbĄę qĽ=lJĎ : ëŇ hĲĎ yĘ ëŇ U¡Ď ‘Ă MlËĆ SĘ CrylĲĂ

yD¿Ă ëŇ h¡Ď lĎ ’Ĺ tŇ d¿ĎŇ BĘ MlĳĆ SĘ CrylĲĂ wĘ dŇ Ch¡ yĘ=l‘Č ’r¿ĎuĎ bČŇ lĘ xČ ylĂŔ SĘ ÉyhĂ TŁ ‘ĞyĲĎ
15 HlăĎ ’ĹlĲĆ ÉCbŇ DČÄ nČtĘŇ hĲĂ yhĂ oTę ‘ĞyĲĎwĘ ’JăĎ lĘ mČ =yDĲĂ bŇ hĳČ dĘŇ C PŇ ăČsJĘ hŇ l¡Ď bĎŇ yhĄ lĘ C : ëŇ dĲĎŇ ybĂŇ
16 xJČŔ SĘ hČ tĘŇ yDăĂ bŇ hČŔ dĘŇ C PŇ ăČsJĘ É lkŇŁ wĘ : HnĲĄJĘ SĘ mĂ Ml¡Ć SĘ CrybĲĂŇ yD¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

tŇ yb¿ĄŇ lĘ NybĂŔ DĘnČtĘŇ mĲĂ É’IĎnČhĞkĲĎŇ wĘ ’UąĎ ‘Č tŇ CbÄ DĎnČtĘŇ hĂ žM‘Ă lbĳĆŇ BĎ tŇ năČ ydĂŇ mĘ lk¡ŇŁ BĘ
17 ’jăĎ sĘ kČŇ BĘ ’nĄÁqĘ tĂŇ ’nĎrĘjČÄ sĘ ’Ď žhnĎDĘ lbăĄŇ qĽ=lJĎ : MlĲĆ SĘ CrybĂŇ yD¿Ă Mh¡Ł hĞlĎ ’Ĺ

=l‘ĲČ oUŔ hĂ bŇ răĄqĎ tĘŇ C Nohĳ yJĄ sĘ nĂ wĘ Noh¡ tĘŇ xĎ nĘ mĂ C NyrĂŔ UĘ ’Ă ÉNyrĂkĘŇ DĂ ű NyrąĂoê hŇ nĎę dĘŇ
18 ëŇ yĂxČ ’Ć =l‘Č wĘ ëŇ yĂlČ ‘Ğ žydĂŇ hŇ măĎ C : MlĲĆ SĘ CrybĂŇ yD¿Ă Mk¡ŇŁ hĞlĎ ’Ĺ tŇ yB¿Ą yDËĂ hŇ xĎŔ BĘ dĘŇ mČ

: NCdĲŇ bĘŇ ‘ČêĲČ Mk¡ŇŁ hĞlĎ ’Ĺ tŇ C‘¿rĘJĂ dŇ BĳČ ‘Ę mĆ lĘ hŇ b¡ĎŇ hĞdČŇ wĘ ’j¿Ď sĘ JČ r’ËĎ SĘ BĂ bŇ TČę yyĂ
19 Hl¿Ď ’Ĺ Md¡ĎŇ qĽ MlĄěSĘ hČ ëŇ hĳĎ lĎ ’Ĺ tŇ yBăĄ Nx¡Ď lĘ pĎŇ lĘ ëŇ lĎŔ NybăĂŇ hĞ yĲČtĘŇ mĂ =yDĲĂ É’IĎnČ’Ň mĲĎ C
20 NêĄě nĘ êĂ NêĳČ nĘ mĂ lĘ ëŇ ¡Ďl=ljĆ yĂ yD¿Ă ëŇ hĎŔ lĎ ’Ĺ tŇ yBăĄ ÉtCxSĘ xČ r’Ďę SĘ C : MlĲĆ SĘ CryĘ
21 MyWăĂ É’JĎ lĘ mČ ’êĘ sĘ SąČ xĘ êČrĘ’Č hŇ nĎÂ’Ğ yeĂ mĂ Cţ : ’JĲĎ lĘ mČ yz¿ĄnĘ GĂ tŇ yB¡Ą =NmĂ

’rĎÄ zĘ‘Ć NokŇ nĘ lĆ ’ĞSĘ yĂţ yDăĂ=lkĎŇ yDăĂ hŇ rĳĎhĞ nĲČ rbăČŇ ‘ĞBĲČ yD¡Ă ’IĎŔrČbĘŇ EĲČGĂ É lkŇŁ lĘ M‘ĄŔ TĘ
hnhk
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ÈPsČ JĘ =dŇ ‘Č : dŇ bĲĂŇ ‘ĞtĘŇ yĂ ’nĎrĘj¡ČsĘ ’Ď ’IĎŔmČ SĘ HlăĎ ’Ĺ=yDĲĂ É’tĎŇ DĎ rpąČŇ sĎ hŇ nĎÁhĞkĲĎŇ 22

hŇ ’ĎŔ mĘ NyêăĂ BČ ÉrmČ xĞ=dŇ ‘Č wĘ hŇ ’ĎŔ mĘ NyrăĂJŁ ÉNyTĂ nĘ xĂ =dŇ ‘Č wĘ ůh’Ď mĘ NyrăĂJĘ JČ
ÉM‘ČTČÄ =NmĂ yDĂę =lJĎ : bŇ tĲĎŇ kĘŇ ’l¿Ď =yDĂ xl¡Č mĘ C hŇ ’ĳĎ mĘ xS¡Č mĘ Nyê¿Ă BČ =dŇ ‘Č wĘ 23

hŇ mąĎ lĘ =yDĲĂ ’IĳĎmČ SĘ HlăĎ ’Ĺ tŇ yb¡ĄŇ lĘ ’DĎŔ zĘrČdĘŇ ’Č ÉdbĄŇ ‘ĞtĘŇ yĂ ’IĎŔmČ SĘ HlăĎ ’Ĺ
yDăĂ Ny‘Ăę dĘŇ ohĲ mĘ MkăŇŁ lĘ C : yhĂ onĲ bĘŇ C ’J¡Ď lĘ mČ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ =l‘Č PŇ YČŔ qĘ É’wĄhĹlĲĆ 24

hŇ nĳĎdĘŇ ’hăĎ lĎ ’Ĺ tŇ yB¡Ą yxĄŔ lĘ păĎŇ C ’IĎŔnČ ytăĂŇ nĘ É’IĎ‘ČrĲĎtĎŇ ’IąĎrČUĎÄ zČ ’yĄwĎlĄ wĘţ ’IăĎnČhĞJĎ =lkĎŇ
: MhĲŁ ylĄ ‘Ğ ’m¿Ą rĘmĂ lĘ TyQ¡Ă SČ ’l¿Ď ëŇ lĎŔ hĞ wĲČ ÉolbĘŇ hŇ DąĎnĘ mĂ

NynĂę IĎdČŇ wĘ NyTĂÂpĘŇ SĎ yeĂ măĆ ÉëdĎŇ ybĂŇ =yDĲĂ ëŇ hąĎ lĎ ’Ĺ tŇ mČÄ kĘŇ xĎ JĘ ’rĎę zĘ‘Ć hř tn’ă w 25

ytăĄŇ DĎ y‘¡ĄdĘŇ yĲĎ=lkĎŇ lĘ hŇ rĎŔ hĞ nĲČ rbăČŇ ‘ĞBĲČ yDĂť ÉhUĎ ‘Č=lkĎŇ lĘ ÉNyn’ř dĲ NwąŁ hĹlĆ =yDĂ
’tăĎŇ DĎ dŇ bĄÁ ‘Ď ’wĄÄhĹlĆ ž’lĎ =yDĂ=lkĎŇ wĘ : NC‘Ĳ dĘŇ ohĲ êĘ ‘d¡ČŇ yĎ ’l£Ď ydÌĂŇ wĘ ëŇ hĳĎ lĎ ’Ĺ 26

NhąĄ HeĳĄmĂ dŇ b¡ĄŇ ‘ĞtĘŇ mĂ ’w¿ĄhĹlĆ hŇ nĎě yDĂ ’nĎrĘjČě sĘ ’Ď ’JĎŔ lĘ mČ yDăĂ É’tĎŇ dĎŇ wĘ ëŇ hĎę lĎ ’Ĺ=ydĲĂŇ
: NyrĲĂCs’ĹlĲĆ wĘ Nys¡Ă kĘŇ nĂ Sn¿Ď‘ĞlĲČ =NhĄ wVŔ rř Vl NhăĄ ÉtomlĘ

ëŇ lĆ UĆŔ hČ bŇ lăĄ BĘ Ét’Ň zŁ JĎ NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ CnytĳĄŇ obŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ 27

ynąĄpĘŇ lĂ dŇ sĆ xĆę =hŇ FĎ hĂ ylăČ ‘Ď wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ rS¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć r’Ąě pĎŇ lĘ 28

yêĂ qĘ EČęxČ tĘŇ hĂ ynăĂ’Ğ wĲČ MyrĳĂBŁ GĂ hČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yr¿ĄWĎ =lkĎŇ lĘ C wyYĎŔ ‘ĞoyĲwĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ
: yUĲĂ ‘Ă tŇ ol¿ ‘ĞlĲČ MyS¡Ă ’Ň rĎ l’ËĄ rĎWĘ IĂmĂ hŇ YÌĎ BĘ qĘ ’Ć wĲĎ ylČŔ ‘Ď ÉyhČŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=dŇ yČJĘ
yUĂę ‘Ă MylăĂ ‘Ł hĲĎ MWĳĎ xĘ yČtĘŇ hĂ wĘ Mh¡Ć ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yS¿Ą ’Ň rĎ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ x
MSŔŁ rĘGĲĄ ÉsxĎ nĘ ypĲĂŇ ynąĄBĘ mĂ : lbĲĆŇ BĎ mĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ’êĘ sĘ S¿Č xĘ êČrĘ’Č tŇ CkËŇ lĘ mČ BĘ 2

hŇ yĎŔnĘ kČŇ SĘ ynăĄBĘ mĂ : SCFĲ xČ dŇ yw¡ĂdĎŇ yn¿ĄBĘ mĂ l’Ň IĳĄnĂ DĲĎ rm¡Ď tĎŇ y’ĲĂ yn¿ĄBĘ mĂ 3

: MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ’¿Ď mĄ Myr¡ĂkĎŇ zĘlĂ Wx¿Ą yČtĘŇ hĂ oUË ‘Ă wĘ hŇ yĳĎrĘkČŇ zĘ S‘¡Ł rĘpČŇ yn¿ĄBĘ mĂ
: MyrĲĂkĎŇ EĘhČ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ oU¡ ‘Ă wĘ hŇ yĳĎxĘ rĲČzĘ=NBĆ yn¡Čy‘ĄohĲ yĘlĘ ’Ć bŇ ’ĎŔ om tŇ xăČ jČ ÉynĄBĘ mĂ 4

: MyrĲĂkĎŇ EĘhČ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ oUě ‘Ă wĘ l’ĳĄ yzĂxĞ yĲČ=NBĆ hŇ y¡ĎnĘ kČŇ SĘ yn¿ĄBĘ mĂ 5

ynăĄBĘ mĂ C : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ Myè¿Ă mĂ xĞ oU¡ ‘Ă wĘ NtĳĎŇ nĎ oyĲ=NBĆ dŇ bĆŇ ‘¡Ć NydĂŔ ‘Ď ynăĄBĘ mĂ C 6, 7

ynăĄBĘ mĂ C : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ My‘¿ĂbĘŇ SĂ oU¡ ‘Ă wĘ hŇ yĳĎlĘ tČŇ ‘Ğ=NBĆ hŇ y¡Ď‘Ę SČ yĘ MlĎŔ y‘Ą 8

ynăĄBĘ mĂ : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ Myn¿ĂmŁ SĘ oU¡ ‘Ă wĘ l’ĳĄ kĎŇ ymĲĂ =NBĆ hŇ y¡ĎdĘŇ bČŇ zĘ hŇ yĎŔTĘ pČŇ SĘ 9

: MyrĲĂkĎŇ EĘhČ rW¡Ď ‘Ď hŇ n¿ĎmŁ SĘ C MyĂtËČŇ ’Ň mĎ oUě ‘Ă wĘ l’ĳĄ yxĂ yĘ=NBĆ hŇ y¡ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł bŇ ’ĎŔ oy

ynbmw
bytk êĘ nĘ’Č wĘ ’"sb ,d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw yrq êĘ nĘ’Č wĘ ,bytk hêĎnĘ’Č wĘ v.25 .z

.yrq ySĂ rŁ SĘ lĂ ,bytk CSrŁ SĘ lĂ v.26 .yrq NynĂ yĘdĎ ,bytk NynĂ’ĞdĎ v.25 .w"Tdw ’"yd ,’"d Nkw yrqw
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10 : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ Myè¡Ă SĂ wĘ hŇ ’¿Ď mĄ oUě ‘Ă wĘ hŇ yĳĎpĘŇ sĂ oy=NBĆ tŇ ym¡Ă olSĘ yn¿ĄBĘ mĂ C
11 : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ hŇ n¡ĎmŁ SĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć oUě ‘Ă wĘ ybĳĎŇ BĄ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘ ybČŔ bĄŇ ynăĄBĘ mĂ C
12 hŇ r¡ĎWĎ ‘ĞwĲČ hŇ ’¿Ď mĄ oUě ‘Ă wĘ NTĳĎ uĎ hČ =NBĆ N¡ĎnxĎ oyĲ dŇ GĎŔ zĘ‘Č ynăĄBĘ mĂ C
13 MtĎŔ omSĘ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ ůMynĂ rŁ xĞ’ĲČ ÈMqĎ ynĂ dĲŇŁ ’Ğ ynăĄBĘ mĂ C : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ

: MyrĲĂkĎŇ EĘhČ Myè¿Ă SĂ Mh¡Ć UĎ ‘Ă wĘ hŇ yĳĎ‘Ę mČ SĘ C l’ăĄ y‘Ă yĘ TlĆ p¡ĆŇ ylĂ ’Ĺ
14 : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ My‘¿ĂbĘŇ SĂ oU¡ ‘Ă wĘ dŇ CbŇ zĎwĘ ytăČŇ C‘ yw¡ČgĘŇbĂŇ yn¿ĄBĘ mĂ C

15 hŇ SĳĎ ŁlSĘ MymăĂ yĎ MS¡Ď hŇ n¿ĆxĞ eĲČ wČ ’wĎŔhĞ’ĲČ =l’Ć ’BăĎ hČ ÉrhĎ eĎhČ =l’Ć MYĄę BĘ qĘ ’Ć wĲĎ
16 hŇ xĎÃ lĘ SĘ ’Ć wĲĎ : MSĲĎ ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ =âlĲ yw¡ĂlĄ yn¿ĄBĘ mĂ C MynĂŔ hĞJăŁ bČŇ C ÉM‘ĎbĎŇ hŇ nĎ ybąĂŇ ’Ď wĲĎ

NtËĎŇ nĎlĘ C NtÌĎŇ nĎlĘ ’Ć lĘ C bŇ yrĂÁ yĎlĘ C NtĎÄ nĎlĘ ’Ć lĘ C hŇ yĎ‘Ę mČ SĘ lĲĂ ţ l’ĄÃ yrĂ’ĞlĲČ rzĆ‘ĆÃ ylĂ ’ĹlĲĆ
17 hŇ ’Ď YĂ o’wĲĎ : MynĲĂ ybĂŇ mĘ Nt¡ĎŇ nĎlĘ ’Ć lĘ C bŇ yr¿ĂyĎoylĘ C MySĳĂ ’Ň rĎ MQ¡Ď SĚ mĘ lĂ wĘ hŇ y¿ĎrĘkČŇ zĘlĂ wĘ

MhĆÄ ypĂŇ BĘ žhmĎ yWĂ ’Ď wĲĎ MoqĳUĎ hČ ’y¡ĎpĘŇ sĂ kĎŇ BĘ S’Ň rŔŁ hĎ oDă’Ă =l‘Č ÉMtĎŇ o’
=’ybĂŇ hĲĎ lĘ MoqŔ UĎ hČ ’yăĎpĘŇ sĂ kĎŇ BĘ MynĂ CtŇ eĘ hČ wyxąĂ ’Ď oDÄ ’Ă =l’Ć rBĄ dČŇ lĘ ţ MyrĂÁ bĎŇ DĘ

18 hŇ bąĎŇ oFhČ CnyhĄÄ Łl’Ĺ=dŇ yČJĘ CnlĎÁ Cîř ybĂÄ IĎwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ lĘ Myt¡ĂŇ rĘSĲĎ mĘ Cnl¿Ď
hŇ yËĎbĘŇ rĲĄSĄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=NBĆ yw¡ĂlĄ =NBĆ ylĂŔ xĘ mČ ynăĄBĘ mĂ lkĆŇ WĆŔ Sy’ăĂ ÉCnylĄÄ‘Ď

19 ynăĄBĘ mĂ hŇ y¡Ď‘Ę SČ yĘ oê¿’Ă wĘ hŇ yĎŔbĘŇ SČ xĞ=tŇ ’Ć wĘ : rWĲĎ ‘Ď hŇ n¿ĎmŁ SĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎbĎŇ C
20 NtČÄ eĎSĆ MynĂę ytĂŇ eĘ hČ =NmĂ C : MyrĲĂWĘ ‘Ć Mh¡Ć ynĄbĘŇ C wyx¿Ď ’Ć yrĳĂrĎmĘ

MQ¡Ď JĚ MyrĳĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ Myn¡ĂytĂŇ nĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ tŇ dăČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ ÉMyrĂvĎ hČ wĘ dŇ ywąĂDĎ
21 tŇ oe¡‘ČtĘŇ hĂ lĘ ’wĎŔhĞ’ĲČ rhăĎ eĎhČ =l‘Č ÉMoY MS¿Ď ’rĎÄ qĘ ’Ć wĲĎ : tŇ omĲ SĄ bĘŇ Cb¿Ň uĘ nĂ

=lkĎŇ lĘ C Cnj¡Ą TČ lĘ C Cnl¿Ď hŇ rĎŔ SĎ yĘ ëŇ rĆDăĆ ÉCeUĆÄ mĂ SuąĄbČŇ lĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ ynăĄpĘŇ lĂ
22 Cnr¿ĄzĘ‘ĎlĘ MySĂŔ rĎpĲĎŇ C lyĂxăČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =NmĂ lo’ą SĘ lĂ yêĂ SĘ bęŁ yJăĂ : CnSĲĄ CkŇ rĘ

=lJĎ =l‘Č CnyhąĄŁl’Ĺ=dŇ yČ rmęŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ UĆÁ lČ CnrĘmČÄ ’Ď =yJĲĂ ëŇ rĆDĳĎBČ bŇ y¡Ąo’mĲĄ
23 hŇ S¿Ď qĘ bČŇ eĘ wČ hŇ mĎ CYË eĎ wČ : wybĲĎŇ zĘ‘Ł =lJĎ l‘¡Č ojŔ ’Č wĘ oEă‘ĚwĘ hŇ bĎŔ oTlĘ ÉwySĎ qĘ bČŇ mĘ
24 MynăĄSĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ yr¿ĄvĎ mĂ hŇ lĎ yDËĂbĘŇ ’Č wĲĎ : CnlĲĎ rt¡ĄŇ ‘Ď IĲĄwČ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č Cnyh¡ĄŁl’ĹmĲĄ
25 hŇ lĎ oqSĘ ’Ć wĲĎ : hŇ rĲĎWĎ ‘Ğ Mh¡Ć yxĄ ’ĞmĲĄ Mh¿Ć UĎ ‘Ă wĘ hŇ yĎŔbĘŇ SČ xĞ hŇ yăĎbĘŇ rĲĄSĄ lĘ rWĳĎ ‘Ď

CnyhĄę Łl’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ măČ CrêĘ MylĳĂ JĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ h¡Ď EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ J¿Ć hČ =tŇ ’Ć MhĆŔ lĎ
26 hŇ lĎÄqĞSĘ ’Ć wĲĎ : My’ĲĂ YĎ mĘ eĂ hČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ wyrĎŔ WĎ wĘ wyYăĎ ‘ĞyĲŁ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ ÉCmyrĂÄ hĄ hĲČ

hŇ ’¡Ď mĄ PŇ sĆ k¿ĆŇ =ylĄ kĘŇ C MyèĂŔ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ ÉMyrĂJĎ JĂ PŇ sĆ JĆę MdĎÁ yĎ=l‘Č
Myrkkl
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Myn¡ĂkŇŁ rĘdČŇ ’ĞlĲČ MyrĂŔ WĘ ‘Ć ÉbhĎ zĎ yrąĄpŇŁ kĘŇ C : rJĲĎ kĂŇ hŇ ’¿Ď mĄ bŇ h¡Ď zĎ MyrĳĂJĎ kĂŇ lĘ 27

hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĎ : bŇ hĲĎ EĎJČ tŇ d¡ŇŁ CmxĞ MyĂnČŔ SĘ ÉhbĎŇ oT bŇ hąĎ YĘ mĚ tŇ SĆ xÁŁ nĘ ylĄÄkĘŇ C PŇ lĆ ’ĳĎ 28

hŇ bĎŔ dĎŇ nĘ ÉbhĎ EĎhČ wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ wĘ SdĆŇ qĳŁ Myl¡Ă JĄ hČ wĘ hoĎŔhylĲČ ÉSdĆŇ qÄŁ Mê¿Ć’Č MhĆę lĄ ’Ğ
yrĄÄ WĎ žynĄpĘŇ lĂ ClÃqĘ SĘ êĂ =dŇ ‘ĲČ Crę mĘ SĂ wĘ CdăŇ qĘ SĂ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ 29

tŇ ok¡Ň SĘ QĂ hČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ tŇ ob¿Ň ’Ď hĲĎ =yrĄWĲĎ wĘ MIËĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynÌĂhĞJĲŁ hČ
bŇ h¡Ď EĎhČ wĘ PŇ sĆ J¿Ć hČ lqËČSĘ mĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ ÉClBĘ qĂ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą 30

: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ lĘ MĂl¡Č SĎ CrĲylĂ ’yb¿ĂŇ hĎ lĘ MylĳĂ JĄ hČ wĘ
tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ ÉrWĎ ‘Ď MynąĄSĘ BĂ ’wĎęhĞ’ĲČ rhăČ eĘ mĂ hŇ ‘ĎÂsĘ eĂ wĲČ 31

bŇ r¡Ąo’wĘ bŇ yËĄo’ PŇ J¿Č mĂ CnlĄŔ y~Ă IČÄwČ CnylĄŔ ‘Ď hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ=dŇ yČwĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ
MoIăbČŇ C : hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mym¿Ă yĎ MS¡Ď bŇ SĆ e¿ĄwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ’ob¡Ň eĎ wČ : ëŇ rĆDĲĎhČ =l‘Č 32, 33

l‘Č ţ CnyhĄę Łl’Ĺ tŇ ybăĄŇ BĘ MylĂÁJĄ hČ wĘ bŇ hĎÄ EĎhČ wĘ žPsĆ JĆ hČ lqăČSĘ nĂ y‘ĂÃ ybĂŇ rĘhĲĎ
MhĆÂUĎ ‘Ă wĘ sxĳĎ nĘ yjĲĂ =NBĆ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć oU¡ ‘Ă wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉhIĎrĂC’Ĳ =NBĆ tŇ omą rĄmĘ =dŇ yČ
lq¡ĎSĘ mĂ BĘ rj¿Ď sĘ mĂ BĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ yCe¡BĂ =NbĆŇ hŇ y¿ĎdĘŇ ‘Č onĲ wĘ ‘Č CSË yĄ=NBĆ dŇ bÌĎŇ zĎoy 34

sŘ4 My’Ă BĎ hČ ţ : ’yhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ lq¡ĎSĘ UĂ hČ =lJĲĎ bŇ t¿ĄŇ JĎ IĂwČ lJĳŁ lČ 35

MyrĂÄ jĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ň lĲĄ ű tŇ olă ‘Ł CbŇ yr¿ĂqĘ hĂ hŇ lĎÁ oGhČ =ynĲĄbĘŇ ybĂÄ èĘ hČ mĲĄ
ÉMyWĂ bĎŇ JĘ hŇ èĎę SĂ wĘ My‘ăĂSĘ êĂ ű MylăĂ y’Ą É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č rWąĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ
: hoĲĎhylĲČ hŇ l¿Ď o‘ lJ¡Ł hČ rWĳĎ ‘Ď MynăĄSĘ tŇ ’Ň F¡Ď xČ yr¿ĄypĂŇ YĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ SĂ wĘ My‘ăĂbĘŇ SĂ
rbĆŇ ‘ăĄ tŇ ow¡xĞpĲČŇ C ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉynĄjĘ rĘDČSĘ xČ ’ĞlĲČ ëŇ lĆ UĆę hČ ytăĄŇ DĎ=tŇ ’Ć ű CnăêĘ IĂwĲČ 36

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć wĘ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć C’¿ vĘ nĂ wĘ rhĳĎeĎhČ
M‘ąĎhĎ ClÂDĘbĘŇ nĂ =âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyrĂvĎ hČ yląČ ’Ą CSÄ GĘ nĂ hŇ QĆ ’Ąę tŇ oQă kČŇ kĘŇ C T
ynĂÄ‘ĞnĲČJĘ lČ MhĆ ytĄŇ bĲŇŁ ‘ĞotĲŇ JĘ ţ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ yU¡Ą ‘ČmĲĄ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ
=yJĂ : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yr¡ĂYĘ UĂ hČ ybĂŔ ’Ď UăŁ hČ ÉynĂ UŁ ‘ČhĲĎ ysĂę CbŇ yĘhČ yEăĂrĂjĘ hČ yêĂÁ xĂ hĲČ 2

yU¡Ą ‘ČBĘ SdĆŇ uŔŁ hČ ‘rČzăĆ ÉCbŇ rĘ‘ĲĎtĘŇ hĲĂ wĘ MhĆŔ ynĄbĘŇ lĂ wĘ ÉMhĆ lĎ MhĆę ytĄŇ nĲŁ BĘ mĂ C’ă WĘ nĲĎ
: hŇ nĲĎ oS’Ň rĲĂ hŇ E¡ĆhČ l‘ČU¿Č BČ hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ MynĂę gĎŇiĘ hČ wĘ MyrăĂvĎ hČ dŇ yÌČwĘ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ
yd¡ĂŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę r¿ČqĎ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć Éy‘Ă mĘ SĎ kĘŇ CĲ 3

ylăČ ’Ą wĘ : MmĲĄ oSmĘ hŇ b¡ĎŇ SĘ ’Ą wĲĎ ynĂŔ qĎ zĘC ÉySĂ ’Ň rŁ r‘ąČvĘ mĂ hŇ TĎÂrĘmĘ ’Ć wĲĎ ylĳĂ y‘Ă mĘ C 4

ÉynĂ ’Ğ wĲČ hŇ lĳĎ oGhČ l‘ČmăČ l‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ yrăĄbĘŇ dĂŇ BĘ ÉdrĄxĎ lJąŁ Cpę sĘ ’ĲĎ yĄ
yêĂ mĘ qČ ť bŇ rĆ‘Ćę hĎ tŇ xăČ nĘ mĂ bĘŇ C : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ tŇ x¿Č nĘ mĂ lĘ dŇ ‘¡Č MmĄŔ oSmĘ bŇ SăĄ yŁ 5

hŇ W¿Ď rĘpĘŇ ’Ć wĲĎ yJČŔ rĘBĂ =l‘Č Éh‘ĎrĘkĘŇ ’Ć wĲĎ ylĳĂ y‘Ă mĘ C yd¡ĂŇ gĘŇbĂŇ y‘¿ĂrĘqĎ bĘŇ C ytĂŔ ynĂ ‘ĞêĲČmĂ
ypkwww.bibleist.ru
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6 MyrÌĂhĎ lĘ yêĂ mĘ lČŔ kĘŇ nĂ wĘ yêĂ SĘ BăŁ ÉyhČ Łl’Ĺ hŇ rĎę mĘ ’ĲŁ wĎ : yhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć yj¡ČkČŇ
Cnt¿ĄŇ mĎ SĘ ’Č wĘ S’Ň ïŔŁ hŇ lĎ ‘Ę măČ lĘ ÉCbŇ rĎ CnytąĄŇ nŁ wŁ ‘Ğ yJăĂ ìŇ ylĳĆ’Ą yn¡ČjĎ yhËČ Łl’Ĺ

7 dŇ ‘¡Č hŇ lĎŔ dŇŁ gĘŇ hŇ măĎ SĘ ’Č BĘ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ CnytĄę bŇŁ ’Ğ ymăĄ ymĂ : MyĂmĲĎ èĎ lČ dŇ ‘¿Č hŇ l¡Ď dĘŇ gĎŇ
ykăĄŇ lĘ mČ ű dŇ yăČBĘ CnynĄÁhĞkĲŇŁ CnykĄÄ lĎ mĘ žCnxĘ nČ’Ğ CeêČÃ nĂ CnytĄÃ nŁ wŁ ‘ĞbĲČŇ C hŇ EĳĆhČ MoIăhČ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ JĘ Myn¡ĂjĎ tŇ SĆ b¿ŇŁ bĘŇ C hŇ EËĎBĂ bČŇ C ybÌĂŇ èĘ BČ bŇ rĆxĆÁ BČ tŇ oYę rĎ’ĞhĲĎ

8 ry’¿Ă SĘ hČ lĘ CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű tŇ ’ăĄ mĄ hŇ eĎÁxĂ tĘŇ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ ž‘gČŇrĆ=T‘ČmĘ JĂ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ
CnyhĄŔ Łl’Ĺ ÉCnynĄÄ y‘Ą ry’ąĂ hĎ lĘ oSĳ dĘŇ qĎ Moqă mĘ BĂ dŇ t¡ĄŇ yĎ Cnl¿Ď =tŇ tĆŇ lĎ wĘ hŇ TĎŔ ylĄ jĘ ÉCnlĎÄ

9 âl¿ CntĄŔ dĚŇ bĘŇ ‘ČbĘŇ C CnxĘ nČŔ ’Ğ MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ=yJĲĂ : CntĲĄŇ dĚŇ bĘŇ ‘ČBĘ T‘¡ČmĘ hŇ y¿ĎxĘ mĲĂ CnêËĄtĂŇ lĘ C
hŇ yĎęxĘ mĲĂ CnlăĎ =tŇ tĆŇ lĲĎ srČÁ pĎŇ ykĄÄ lĘ mČ žynĄpĘŇ lĂ dŇ sĆ xĆÃ CnylăĄ ‘Ď=TIČwČ CnyhĳĄŁl’Ĺ Cnb¡ĎŇ zĎ‘Ğ
rdĄŔ gĎŇ CnlăĎ =tŇ tĆŇ lĲĎ wĘ wytĎŔ bŇŁ rĘxĎ =tŇ ’Ć dŇ ymăĂ ‘ĞhĲČ lĘ C ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć MmĄÂ orlĘ

10 yJ¿Ă tŇ ’Ň zĳŁ =yrĄxĞ’ĲČ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ rm¿Č ’Ň eŁ =hŇ mČ hŇ êËĎ ‘Č wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲybĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyBĲĂ
11 ZrĆ’Ďę hĎ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ yČÄBĘ tĎŇ yCĂęYĂ rSăĆ ’Ğ : ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ CnbĘŇ z¡Č‘Ď

tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ yUăĄ ‘Č tŇ D¡ČnĂ BĘ ’yhĂŔ ÉhDĎnĂ ZrĆ’ąĆ HêĎŔ SĘ rĂlĘ ÉMy’Ă BĎ MêąĆ’Č rSĆÄ ’Ğ
12 hŇ êĎ‘Č wĘţ : MtĲĎŇ ’Ď mĘ TĚ BĘ hŇ j¡Ć =l’Ć hŇ j¿Ć mĂ hĎ C’Ë lĘ mĂ rS¿Ć ’Ğ MhĆę ytĄŇ bĲŇŁ ‘ĞotĲŇ BĘ

MkĆŔ ynĄbĘŇ lĂ C’ă WĘ êĂ =l’Č ÉMhĆ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C MhĆę ynĄbĘŇ lĂ CnăêĘ êĂ =l’Č MkĆÂ ytĄŇ onBĲĘ
ÉMêĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ Cqę zĘxĆ êĲĆ N‘ČmăČ lĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č Mt¡ĎŇ bĎŇ oTwĘ MmËĎ ŁlSĘ CSÌ rĘdĘŇ tĂŇ =âlĲ wĘ

13 =lJĎ ÉyrĄxĞ’ĲČ wĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ lĂ Mê¿ĆSĘ rČohĲ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ CTă =tŇ ’Ć
hŇ êăĎ’Č ű yJăĂ hŇ lĳĎ dŇŁ GĘ hČ Cnt¡ĄŇ mĎ SĘ ’Č bĘŇ C My‘ĂŔ rĎhĲĎ ÉCnyWĄÄ ‘ĞmĲČ BĘ CnylĄŔ ‘Ď ’BăĎ hČ
: tŇ ’Ň zĲŁ JĎ hŇ T¡Ď ylĄ jĘ CnQËĎ hŇ êĎt¿ČŇ nĲĎ wĘ CnnĄŔ wŁ ‘ĞmĲĄ ÉhFĎ mČ lĘ êĎkĘŇ WąČ xĎ CnyhĄę Łl’Ĺ

14 ’olą hĞ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ ob¡Ň ‘ĄêŁ hČ yU¿Ą ‘ČBĘ NêĄŔ xČ tĘŇ hĂ lĘ CÄ ìŇ ytĆŔ wŁ YĘ mĂ rpăĄŇ hĎ lĘ ÉbCSnĎhĞ
: hŇ TĲĎ ylĄ pĘŇ C tŇ yr¡Ă’Ą SĘ Ny’¿ĄlĘ hŇ QĄŔ JČ =dŇ ‘Č ÉCnBĎÄ =PŇ nČ’ĹtĲĆŇ

15 MoIăhČ JĘ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ CnrĘ’¿ČSĘ nĂ =yJĲĂ hŇ êĎ’ČŔ qyDăĂYČ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ
: tŇ ’Ň zĲŁ =l‘Č ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ dŇ omË ‘ĞlĲČ Ny’¿Ą yJăĂ CnytĄŔ mĎ SĘ ’Č BĘ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ CnąnĘ hĂ hŇ EĳĆhČ

y MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ yn¡ĄpĘŇ lĂ ljĄŔ nČtĘŇ mĂ C ÉhkĆŇ BŁ otŔ DŁ wČtĘŇ hĂ kĘŇ C É’rĎzĘ‘Ć lQąĄ jČ tĘŇ hĂ kĘÄ C
=yJĲĂ MydĂŔ lĎ ywĲĂ ÉMySĂ nĎ wĘ MySąĂ nĎ’Ğ dŇ ’ęŁ mĘ =bŇ rČ lhăĎ qĎ l’ĄÁ rĎWĘ IĂmĂ wylĎÄ’Ą žCYBĘ qĘ nĂ

2 l’ĄÁ yxĂ yĘ=NbĆŇ hŇ yĎÄnĘ kČŇ SĘ žN‘Č IČwČ : hŇ kĆŇ bĲĆŇ =hŇ BĄ rĘhČ M‘¡ĎhĎ Ck¿Ň bĎŇ
MyS¿Ă nĎ bŇ SĆ eËŁ wČ CnyhĄŔ Łl’Ň bĲĄŇ CnlĘ ‘ăČmĎ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ ’rĎŔ zĘ‘ĆlĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉMlw‘ř ynąĄBĘ mĂ
twyrkn
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hŇ êăĎ ‘Č wĘ : tŇ ’Ň zĲŁ =l‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ hŇ w¿ĆqĘ mĂ =SyĄ hŇ êËĎ ‘Č wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yUăĄ ‘ČmĲĄ tŇ oI¡rĂkĘŇ nĎ 3

tŇ YăČ ‘ĞBĲČ ÉMhĆ mĄ dŇ ląĎ oehČ wĘ MySĂÁ nĎ=lkĎŇ ’yYĂÄ ohlĘ CnyhĄŁl’Ň lĲĄ ţ tŇ yrăĂBĘ =tŇ rĎkĘŇ nĲĂ
ìŇ yl¿Ć ‘Ď=yJĲĂ MCqË : hŇ WĲĆ ‘Ď yĲĄ hŇ r¡ĎoêkČŇ wĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ tŇ wăČYĘ mĂ BĘ Myd¡ĂŇ rĄxĞhĲČ wĘ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ 4

’rĎÃ zĘ‘Ć MqĎ IăĎwČ : hŇ WĲĄ ‘ĞwĲČ qz¡ČxĞ ëŇ UĳĎ ‘Ă CnxĘ năČ’Ğ wĲČ rb¡ĎŇ DĎhČ 5

rb¿ĎŇ DĎJČ tŇ oWË ‘ĞlĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ MIĂÁwĂlĘ hĲČ MynĂÄhĞJĲŁ hČ žyrĄWĎ =tŇ ’Ć ‘BăČ SĘ IČwČ
tŇ J¡Č SĘ lĂ =l’Ć ëŇ lĆ IĄěwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉynĄpĘŇ QĂ mĂ ’rĎę zĘ‘Ć MqĎ IăĎwČ : C‘bĲĄŇ èĎ IĂwČ hŇ E¡ĆhČ 6

yJ¿Ă hŇ tĎŔ SĎ =âlĲ MyĂmăČC É lkČŇ ’Ď =âlĲ MxĆ ląĆ MSĎę ëŇ lĆ IăĄwČ bŇ ySĳĂ yĎlĘ ’Ć =NBĆ NăĎnxĎ ohĲ yĘ
É lkŇŁ lĘ MĂlČęSĎ CrĲywĂ hŇ dăĎŇ ChyBĲĂ loqÁ CrybĂÄ ‘ĞIĲČwČ : hŇ lĲĎ oGhČ l‘Čm¿Č =l‘Č lB¡Ą ’Č tĘŇ mĂ 7

tŇ SĆ Łlă SĘ lĂ ’obÁ yĎ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ Zb¡ĄŇ uĎ hĂ lĘ hŇ lĎŔ oGhČ ynăĄBĘ 8

ld¡ĄŇ BĎ yĂ ’Ch¿ wĘ oSĳ CkŇ rĘ=lJĎ Mr¡ČxĽ yĲĎ MynĂŔ qĄ EĘhČ wĘ ÉMyrĂvĎ hČ tŇ YąČ ‘ĞJĲČ MymĂę IĎhČ
: hŇ lĲĎ oGhČ lh¿Č uĘ mĂ

MymĂę IĎhČ tŇ SĆ Łlă SĘ lĂ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ű NmĂÄ yĎnĘ bĂŇ C žhdĎŇ ChyĘ=ySĲĄ nĘ ’Č =lkĎŇ CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ 9

ÉboxrĘBĂ M‘Ďę hĎ =lkĎŇ CbăŇ SĘ IĲĄwČ SdĆŇ xĳŁ BČ MyrăĂWĘ ‘ĆBĘ y‘¡ĂySĂ êĘ hČ SdĆŇ x¿Ł ’ChË
: MymĲĂ SĎ GĘ hČ mĲĄ C rb¡ĎŇ DĎhČ =l‘Č Myd¿ĂŇ y‘Ă rĘmČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ

MySăĂ nĎ CbŇ yS¡Ă êŁ wČ MêĆŔ lĘ ‘ČmĘ MêăĆ’Č MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉNhĄ JŁ hČ ’rąĎzĘ‘Ć MqĎ IĎÄwČ 10

ho¿ĎhylĲČ hŇ dËĎŇ otŇ Cn¿êĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č SĘ ’Č =l‘Č PŇ ys¡Ă ohlĘ tŇ oIĳrĂkĘŇ nĎ 11

MyS¡Ă eĎhČ =NmĂ C ZrĆ’ĎŔ hĎ yUăĄ ‘ČmĲĄ ÉCldĘŇ BĲĎ hĂ wĘ onĳoYrĘ CWă ‘ĞwĲČ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ
ì¿ yrř bdk NJËĄ lodĳŇ GĎ loqă Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ lhËĎ uĎ hČ =lkĲĎŇ CnÌ‘Ę IĲČwČ : tŇ oIĲrĂkĘŇ eĎhČ 12

dŇ omă ‘ĞlĲČ xČ J¡Ł Ny’¿ĄwĘ MymĂŔ SĎ GĘ tŇ ‘ăĄhĎ wĘ ÉbrĎ M‘¿ĎhĎ lbĎÂ ’Ğ : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ Cnyl¡Ą ‘Ď 13

‘ČS¡Ł pĘŇ lĂ CnyB¿Ă rĘhĂ =yJĲĂ MyĂnČŔ SĘ lĂ âlă wĘ ÉdxĎ ’Ć MoyąlĘ =âlĲ hŇ kĎę ’Ň lĎ UĘ hČ wĘ ZCxĳ BČ
CnyrĄę ‘ĎBĲĆ rSăĆ ’Ğ ű lkăŇŁ wĘ lhĎÂuĎ hČ =lkĎŇ lĲĘ CnyrĄWĎ ţ ’năĎ=CdŇ mĘ ‘ĞyĲČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎBČ 14

ry‘¿Ă=ynĄqĘ zĂ MhËĆ UĎ ‘Ă wĘ MynĂŔ UĎ zĚmĘ MyêăĂ ‘Ă lĘ É’bŇŁ yĎ ÉtoIrĂkĘŇ nĎ MySąĂ nĎ bŇ ySĂÂ hŁ hĲČ
rb¿ĎŇ DĎlČ dŇ ‘¡Č CeUĆŔ mĂ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ=PŇ ’Č NorąxĞ bŇ ySĂÂ hĎ lĘ dŇ ‘Č ţ hĎ yTĳĆpĘŇ SĲŁ wĘ ry‘¡ĂwĎ
tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č CdăŇ mĘ ‘ĲĎ hŇ w¡ĎqĘ êĂ =NbĆŇ hŇ y¿ĎzĘxĘ yČwĘ l’ËĄ hWĎ ‘Ğ=NBĆ NtÌĎŇ nĎ oyĲ ëŇ ’ăČ : hŇ EĲĆhČ 15

žCldĘŇ BĲĎ IĂwČ ůhlĎ oGhČ ynăĄBĘ ÈNkĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MrĲĚzĎ‘Ğ yw¡ĂQĄ hČ yt¿ČŇ BĘ SČ wĘ MQËĎ SĚ mĘ C 16

tŇ omĳ SĄ BĘ MQăĎ kĚŇ wĘ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ tŇ obËŇ ’Ď hĲĎ ySÌĄ ’Ň rĎ MySĂÄ nĎ’Ğ NhĄÁ JŁ hČ ’rĎÄ zĘ‘Ć
lJŔŁ bČŇ CQă kČŇ yĘwČ : rbĲĎŇ DĎhČ Soy¡rĘdČŇ lĘ yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ ÉdxĎ ’Ć MoyąBĘ Cbę SĘ IĲĄwČ 17

MyVn’
.yrq ìrĘbĎ dĘJĂ ,bytk ìyrĆbĎ dĘJĂ v.12 .’qsp N’k Vy ’"sb v.12
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10:18—1:2 hymxn 1341

: NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł lČ dŇ x¡Ď ’Ć Moy¿ dŇ ‘ËČ tŇ oIĳrĂkĘŇ nĎ MySăĂ nĎ CbŇ yS¡Ă hŁ hČ MySĂě nĎ’Ğ
18 tŇ oIĳrĂkĘŇ nĎ MySăĂ nĎ CbŇ yS¡Ă hŁ rS¿Ć ’Ğ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ ynăĄBĘ mĂ É’YĄUĎ IĂwČ

: hŇ yĲĎlĘ dČŇ gĘŇ C bŇ yr¡ĂyĎwĘ rzĆ‘ĆŔ ylĂ ’ĹwĲĆ ÉhyĎWĄ ‘ĞmĲČ wyxĎŔ ’Ć wĘ ÉqdĎŇ YĎ oyĲ=NBĆ ‘Č CSą yĄ ÉynĄBĘ mĂ
19 : MtĲĎŇ mĎ SĘ ’Č =l‘Č N’Ň Y¡Ł =ly’ĲĄ Mym¿Ă SĄ ’Ğ wĲČ MhĳĆ ySĄ nĘ ’yYăĂ ohlĘ Md¡ĎŇ yĎ Cn¿êĘ IĂwČ

20, 21 hŇ yąĎWĄ ‘ĞmĲČ MrĳĂxĎ yn¡ĄBĘ mĂ C : hŇ yĲĎdĘŇ bČŇ zĘC ynĂ n¡ĎxĞ rUĄŔ ’Ă ynăĄBĘ mĂ C
22 ynąČy‘ĄoylĘ ’Ć rCxĳ SĘ jČ yn¡ĄBĘ mĂ C : hŇ IĲĎzĂ‘ĚwĘ l’¡Ą yxĂ ywĂ hŇ yĎŔ ‘Ę mĲČ SĘ C ÉhIĎlĂ ’ĲĄ wĘ
23 MIĳĂwĂlĘ hĲČ =NmĂ C : hŇ WĲĎ ‘ĎlĘ ’Ć wĘ dŇ b¡ĎŇ zĎoy l’ĄŔ nĘ tČŇ nĘ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ ÉhyĎWĄ ‘ĞmĲČ

: rzĆ‘ĲĆylĂ ’ĹwĲĆ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ hŇ y¿ĎxĘ tĲČŇ jĘ ’TĎŔ ylĂ qĘ ’Chă ÉhyĎlĎ qĲĄ wĘ y‘Ăę mĘ SĂ wĘ dŇ băĎŇ zĎoy
24 : yrĲĂC’wĘ MlĆ T¡Ć wĎ MQ¿Ě SČ MyrĂŔ ‘ĞèăŁ hČ =NmĂ C bŇ ySĳĂ yĎlĘ ’Ć Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ =NmĂ C
25 rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć wĘ NmăĂ IĎmĂ C ÉhIĎJĂ lĘ mČ C hŇ IąĎEĂyĂwĘ hŇ yĎmĘ rČţ S‘ÃŁ rĘpČŇ ynăĄBĘ mĂ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĲĂ C
26 yDĂŔ bĘŇ ‘Č wĘ l’ăĄ yxĂ ywĂ ÉhyĎrĘkČŇ zĘ hŇ yąĎnĘ êČmČ MlĳĎ y‘Ą yn¡ĄBĘ mĂ C : hŇ yĲĎnĎbĘŇ C hŇ I¡ĎJĂ lĘ mČ C
27 hŇ yăĎnĘ êČmČ ÉbySĂ yĎlĘ ’Ć ynąČ‘ĄoylĘ ’Ć ’Cêĳ zČ yn¡ĄBĘ mĂ C : hŇ IĲĎlĂ ’ĲĄ wĘ tŇ om¡ rĄywĂ
28 : ylĲĎ tĘŇ ‘Č yB¿Č zČ hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ N¿ĎnxĎ ohĲ yĘ ybĳĎŇ BĄ yn¡ĄBĘ mĂ C : ’zĲĎyzĂ‘ĞwĲČ dŇ b¡ĎŇ zĎwĘ tŇ omŔ rĄywĲĂ
29 : tŇ omĲ rĎyĘř l’¿Ď SĘ C bŇ CS¡ yĎ hŇ yĎŔdĎŇ ‘ĞwĲČ ÉëCQmČ MQąĎ SĚ mĘ ynĳĂBĎ yn¡ĄBĘ mĂ C
30 l’ĄŔ lĘ YČ bĘŇ hŇ yăĎnĘ êČmČ ÉhyĎWĄ ‘ĞmĲČ hŇ yąĎnĎBĘ llĳĎ kĘŇ C ’năĎdĘŇ ‘Č bŇ ’¡Ď om tŇ x¿Č jČ ynËĄBĘ mĂ C
31 hŇ y¿Ď‘Ę mĲČ SĘ hŇ I¡ĎJĂ lĘ mČ hŇ IËĎèĂ yĂ rzĆ‘ÌĆylĂ ’Ĺ MrĳĂxĎ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ èĲĆ nČmĘ C yCe¡bĂŇ C

32, 33 ynąČêĘ mČ MSĳĚ xĎ yn¡ĄBĘ mĂ : hŇ yĲĎrĘmČ SĘ ëŇ CQ¡ mČ Nm¿Ă yĎnĘ BĂ : No‘Ĳ mĘ SĂ
34 yd¿ČŇ ‘ĞmĲČ ynĂŔ bĎŇ ynăĄBĘ mĂ : y‘ĲĂmĘ SĂ hŇ è¡Ć nČmĘ ym¿Č rĄyĘ TlĆ pĆŔ ylĂ ’Ĺ dŇ băĎŇ zĎ ÉhêĎêČmČ

35, 36 tŇ om¡ rĄmĘ hŇ y¿ĎnĘ wČ : yhř wlĲ k hŇ y¡ĎdĘŇ bĲĄŇ hŇ y¿ĎnĎBĘ : l’ĲĄ C’wĘ Mr¡ĎmĘ ‘Č
37, 38 : y‘ĲĂmĘ SĂ yCe¡bĂŇ C yn¿ĂbĎŇ C : oW‘ĞyĲČwĘ yn¡ČêĘ mČ hŇ y¿ĎnĘ êČmČ : bŇ ySĲĂ yĎlĘ ’Ć

39, 40, 41 l’¿Ą rĘzČ‘Ğ : yrĲĎSĎ yS¡Č SĎ yb¿ČŇ dĘŇ nČkĘŇ mČ : hŇ yĲĎdĎŇ ‘ĞwĲČ Nt¡ĎŇ nĎ wĘ hŇ y¿ĎmĘ lĆ SĲĆ wĘ
42 : PŇ sĲĄ oy hŇ y¡ĎrĘmČ ’Ğ MCQ¿ SČ : hŇ yĲĎrĘmČ SĘ Chy¡ĎmĘ lĆ SĲĆ wĘ

43 : hŇ yĲĎnĎBĘ l’¡Ą oywĘ wd¿ř y ’nĎŔ ybĂŇ zĘ dŇ băĎŇ zĎ ÉhyĎtĘŇ êĂ mČ l’ąĄ y‘Ă yĘ obĳŇ nĘ yn¡ĄBĘ mĂ
44 : MynĲĂ BĎ CmyW¡Ă IĎwČ MySĂŔ nĎ MhăĆ mĄ SyăĄwĘ tŇ oIĳrĂkĘŇ nĎ MySăĂ nĎ yř’¡ Vn hŇ QĆ ’Ąě =lJĎ

tŇ năČSĘ wlĄ sĘ JĂ =SdĆŇ xĲŁ bĘŇ yhąĂ yĘwČ hŇ yĳĎlĘ kČŇ xĞ=NBĆ hŇ y¡ĎmĘ xĆ nĘ yr¿ĄbĘŇ DĂhymxn, ’
2 ’Ch¿ yxËČ ’Č mĲĄ dŇ xÌĎ ’Ć ynĂ nĎÁxĞ ’bÄŁ IĎwČ : hŇ rĲĎyBĂ hČ NS¿Č CSBĘ ytĂŇ yy¡ĂhĎ yn¿Ă’Ğ wĲČ MyrĂŔ WĘ ‘Ć

MyVn’w
C’WĘ nĎ ,bytk y’ĄWĘ nŁ v.44 .yrq yDČyČ ,bytk oDyČ v.43 .yrq ChClJĘ ,bytk yhĎ ClJĘ v.35 .yrq tomrĎwĘ v.29

.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk C’WĘ nĎ ’"sb ,yrq
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1342 hymxn 1:3—2:5

Cr¿’ĞSĘ nĂ =rSĲĆ ’Ğ hŇ TËĎ ylĄ jĘ hČ MydÌĂŇ ChIĘhČ =l‘Č MlĄÂ’Ď SĘ ’Ć wĲĎ hŇ dĳĎŇ ChymĲĂ MyS¡Ă nĎ’Ğ wĲČ
Crą’ĞSĘ nĂ =rSĲĆ ’Ğ MyrĂÂ’Ď SĘ eĂ hĲČ ůylĂ ÈCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č wĘ ybĂŇ è¡Ć hČ =NmĂ 3

ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ mąČ oxwĘ hŇ jĳĎ rĘxĆ bĘŇ C hŇ l¡Ď dŇŁ gĘŇ hŇ ‘¿ĎrĎBĘ hŇ nĎŔ ydĂŇ UĘ BČ MSăĎ ÉybĂŇ èĘ hČ =NmĂ
MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ű y‘ăĂmĘ SĎ JĘ yhĂÂ yĘwČ : S’ĲĄ bĎŇ Ct¿Ň ~Ę nĂ hĎ yr¡Ć‘ĎSĘ C tŇ YĆrĎŔ pŇŁ mĘ 4

lQĄŔ jČ tĘŇ mĂ C ÉMYĎ yh¿Ă ’ĹwĲĎ MymĳĂ yĎ hŇ l¡Ď BĘ ’Č tĘŇ ’Ć wĲĎ hŇ JĆŔ bĘŇ ’Ć wĲĎ ÉyêĂ bĘŇ SČÄ yĎ hŇ QĆ ’Ąę hĎ
l’¿Ą hĎ MyĂmČŔ èĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ’eąĎ’ĲĎ rmČę ’Ł wĲĎ : MyĂmĲĎ èĎ hČ yh¿ĄŁl’Ĺ yn¡ĄpĘŇ lĂ 5

: wytĲĎŇ wŁ YĘ mĂ yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ C wyb¡ĎŇ hĞ’ĲŁ lĘ dŇ sĆ xĆŔ wĎ ÉtyrĂBĘ hČ rmąĄ SŁ ’rĳĎoehČ wĘ lod¡Ň GĎhČ
ìÃ DĘbĘŇ ‘Č tŇ QăČ pĂŇ êĘ =l’Ć ‘ČmăŁ SĘ lĂ tŇ oxłCtĚŇ pĘŇ ìŇ ynÀĆy‘ĄwĘ tŇ bĆŇ èăĆ qČ =ìŇ nĘ zĘ’Ď ’năĎ yhăĂ êĘ 6

l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l‘Č hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy ÉMoIhČ ìŇ ynąĆpĎŇ lĘ lQĄÄjČ tĘŇ mĂ žykĂŇ nŁ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ
yn¿Ă’Ğ wĲČ ëŇ lĎŔ Cn’Ň TăĎ xĎ rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ w’Ň FąŁ xČ =l‘Č hŇ DĆę wČtĘŇ mĂ C ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ
tŇ węŁ YĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć CnrĘmăČSĎ =âlĲ wĘ ëŇ ĳĎl CnlĘ băČŇ xĎ lb¡ŇŁ xĞ : Cn’Ň TĲĎ xĎ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C 7

: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č hŇ S¿Ć mŁ =tŇ ’Ć tĎŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyuĂ xĚhĲČ =tŇ ’Ć wĘ
MêăĆ’Č rmĳŁ ’Ň lĄ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č hŇ S¿Ć mŁ =tŇ ’Ć tĎŇ yCËĂYĂ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ =tŇ ’Ć É’nĎ=rkĎŇ zĘ 8

ytČŔ wŁ YĘ mĂ ÉMêĆrĘmČ SĘ C ylČŔ ’Ą MêăĆbĘŇ SČ wĘ : MyUĲĂ ‘ČBĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Zyp¿ĂŇ ’Ď ynĂě’Ğ Cl‘ĎŔ mĘ êĂ 9

MYĄŔ BĘ qČ ’Ğ MèăĎ mĂ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ hŇ YąĄqĘ BĂ MkĆÁ xĞDĲČnĲĂ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=M’Ă MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ
: MSĲĎ ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć NJ¿Ą SČ lĘ yêĂ rĘxČŔ BĎ rSăĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČ =l’Ć MytĂŇ ’Ł obŇ hĞ wĲČ
: hŇ qĲĎ zĎxĞhĲČ ì¡Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ C lodŔ GĎhČ ìăŇ xĞkĲŇŁ BĘ ÉtĎ ydĂÄ jĎ rSąĆ ’Ğ ìŇ UĳĆ ‘Č wĘ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ Mh¿Ą wĘ 10

sŘ5 tŇ QăČ pĂŇ êĘ =l’Ć wĘ ìÁ DĘbĘŇ ‘Č tŇ QČÄpĂŇ êĘ =l’Ć tŇ bĆŇ èĆ qČ ţ=ìĲŇ nĘ zĘ’Ď ’năĎ yhăĂ êĘ ynĎę dŇŁ ’Ğ ’eăĎ’ĲĎ 11

MoIŔhČ ÉìDĘbĘŇ ‘ČlĘ ’eąĎ=hŇ xĎ ylĲĂ YĘ hČ wĘ ìŇ mĆŔ SĘ =tŇ ’Ć hŇ ’ăĎ rĘyĂlĘ ÉMyYĂ pĄŇ xĞhĲČ ìŇ ydĆę bĎŇ ‘Ğ
: ëŇ lĆ UĲĆ lČ hŇ q¡ĆSĘ mČ ytĂŇ yy¿ĂhĎ ynËĂ’Ğ wĲČ hŇ EĳĆhČ Sy’ăĂ hĎ yn¡ĄpĘŇ lĂ MymĂŔ xĞrĲČlĘ ChnăĄtĘŇ C
’êĘ sĘ S¿Č xĘ êČrĘ’Č lĘ MyrËĂWĘ ‘Ć tŇ n¿ČSĘ NsĎę ynĂ SdĆŇ xăŁ BĘ ű yhăĂ yĘwČ b
‘r¡Č ytĂŇ yy¿ĂhĎ =âlĲ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ lČ hŇ năĎêĘ ’Ć wĲĎ ÉNyĂIČÄhČ =tŇ ’Ć ’vąĎ ’Ć wĲĎ wynĳĎpĎŇ lĘ NyĂyăČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ
hŇ lĆŔ ox ìăŇ nĘ y’ĲĄ ÉhêĎ’Č wĘ My‘Ăę rĎ ìŇ ynăĆjĎ ű ‘Č CDămČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ylĂÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : wynĲĎpĎŇ lĘ 2

ëŇ lĆ U¡Ć hČ ëŇ lĆ UĆŔ lČ rmăČ ’Ł wĲĎ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ ’r¡Ďy’Ă wĲĎ bŇ lĳĄ ‘ČrăŁ M’¡Ă =yJĂ hŇ zĆŔ Ny’ăĄ 3

tŇ orąbĘŇ qĂ =tŇ yBĲĄ ry‘ĂÁ hĎ rSĆÄ ’Ğ ynČę pĎŇ C‘ărĘyĲĄ=âlĲ ‘Č CDÁ mČ hŇ yĳĆxĘ yĲĂ MlăĎ o‘lĘ
ÉylĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : S’ĲĄ bĎŇ Cl¿ JĘ ’Ě hĎ yr¡Ć‘ĎSĘ C hŇ bĎŔ rĄxĞ ÉytČŇ bŇŁ ’Ğ 4

: MyĂmĲĎ èĎ hČ yh¡ĄŁl’Ĺ=l’Ć lQĄŔ jČ tĘŇ ’Ć wĲĎ SuĳĄbČŇ mĘ hŇ êăĎ’Č hŇ E¡Ć=hŇ mČ =l‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ
rSÌĆ ’Ğ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č bŇ T¿Č yyĂ=M’Ă wĘ bŇ oTŔ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č=M’Ă ëŇ lĆ UĆŔ lČ rmăČ ’Ł wĲĎ 5

ynxlVt
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2:6—19 hymxn 1343

6 žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ eĎ nĲĆbĘŇ ’Ć wĘ yt¡ČŇ bŇŁ ’Ğ tŇ or¿bĘŇ qĂ ry‘ËĂ=l’Ć hŇ dĎę ChyĘ=l’Ć ynĂ xăĄ lĎ SĘ êĂ
ytăČŇ mĎ C ì¡Ň kĞŇ lĎ hĞmĲČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ytËČŇ mĎ =dŇ ‘Č olęYĘ ’Ć tŇ bĆŇ SăĆ oy ű lgăČŇèĄ hČ wĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ylĂÄ

7 ÈrmČ o’wĲĎ : NmĲĎ zĘ ol¡ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĲĎ ynĂ xĄŔ lĎ SĘ IĂwČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĲĄpĘŇ lĂ bŇ TąČ yIĂwČ bŇ CSĳ êĎ
rbĆŇ ‘ăĄ tŇ ow¡xĞjĲČ =l‘ĲČ ylĂŔ =CnêĘ yĂ ÉtorGĘ ’Ă bŇ oTŔ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č=M’Ă ůëlĆ UĆ lČ

8 tŇ rĆGĆÃ’Ă wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l’Ć ’ob¡Ň ’Ď =rSĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č ynĂ CrŔ ybĂŇ ‘ĞyĲČ ÉrSĆ ’Ğ rhĳĎeĎhČ
tŇ orqĎ lĘ ţ MyYĂÃ ‘Ą ylăĂ =NêĆ yĂ rSăĆ ’Ğ ëŇ lĆ UĆę lČ rSăĆ ’Ğ sDĄÁ rĘjČ hČ rmĄÄ SŁ žPsĎ ’Ď =l’Ć
=rSĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č lČ wĘ ry‘ĂŔ hĎ tŇ măČ oxlĘ C ÉtyĂBČÄ lČ =rSĆ ’Ğ hŇ rąĎyBĂ hČ yrĄÄ ‘ĞSĲČ =tŇ ’Ć

9 ’obę ’Ď wĲĎ : ylĲĎ ‘Ď hŇ b¿ĎŇ oFhČ yh¡Č Łl’Ĺ=dŇ yČJĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ylăĂ =NêĆ IĲĂwČ wylĳĎ’Ą ’obăŇ ’Ď
xląČ SĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ orăGĘ ’Ă tŇ ’¡Ą MhĆŔ lĎ hŇ năĎêĘ ’Ć wĲĎ rhĎŔ eĎhČ rbĆŇ ‘ăĄ ÉtowxĞjĲČ =l’ĲĆ

10 TQăČ bČŇ nĘ sČ ‘mČÂSĘ IĂwČ : MySĲĂ rĎpĲĎŇ C lyĂx¡Č yrĄW¿Ď ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉyUĂ ‘Ă
=rSĆ ’Ğ hŇ lĳĎ dŇŁ gĘŇ hŇ ‘ăĎrĎ Mh¡Ć lĎ ‘rČI¿ĄwČ ynĂŔ UŁ ‘ČhĲĎ dŇ bĆŇ ‘ăĆhĎ ÉhIĎbĂŇ oTĲ wĘ ynĂę rŁ xĲŁ hČ

11 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l’Ć ’ob¡Ň ’Ď wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ hŇ b¡ĎŇ oT Su¿ĄbČŇ lĘ MdĎŔ ’Ď ’B¿Ď
12 ůyUĂ ‘Ă ÈT‘ČmĘ ű MySăĂ nĎ’Ğ wĲČ ÈynĂ ’Ğ hŇ lĎ yĘlČę ű MCqă ’Ď wĲĎ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mym¿Ă yĎ MS¡Ď =yhĂ ’ĹwĲĎ

MĂlĳĎSĎ CrĲylĂ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ yBĂŔ lĂ =l’Ć NtăĄŇ nŁ ÉyhČ Łl’Ĺ hŇ mĎę MdĎŔ ’Ď lĘ yêĂ dĘŇ GăČhĂ =âlĲ wĘ
13 hŇ ’ĎÄ YĘ ’Ą wĲĎ : HBĲĎ bŇ k¿ĄŇ rŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =M’Ă yJĂ ť yUĂŔ ‘Ă Ny’ăĄ ÉhmĎ hĄ bĘŇ C

tŇ jĳŁ SĘ ’Č hĲĎ r‘ČS¡Č =l’Ć wĘ NyeĂŔ êČhČ Ny‘ăĄ ÉynĄjĘ =l’Ć wĘ hŇ lĎ yĘlČę ’yGČÁhČ =r‘ČSĲČ bĘŇ
Cl¿ JĘ ’Ě hĎ yr¡Ć‘ĎSĘ C MyYĂ wĎrpŇŁ mĘ hČ =rSĆ ’Ğ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ mąŁ oxBĘ rbĄÁ ŁW yhĂÄ ’ĹwĲĎ

14 Moq¿ mĎ =Ny’ĲĄ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ k¡ČŇ rĄBĘ =l’Ć wĘ NyĂ‘ČŔ hĎ r‘ČSăČ =l’Ć ÉrbŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ wĎ : S’ĲĄ bĎŇ
15 rb¡ĄŇ ŁW yh¿Ă ’ĹwĲĎ hŇ lĎ yĘlČŔ É lxČ eČÄbČŇ hŇ ląĆ ‘Ł yhĂÄ ’ĹwĲĎ : yêĲĎxĘ êČ rb¿ŇŁ ‘ĞlĲČ hŇ m¡Ď hĄ BĘ lČ
16 âlą MynĂę gĎŇiĘ hČ wĘ : bŇ CSĲ ’Ď wĲĎ ’yĘG¡ČhČ r‘ČS¿Č BĘ ’obËŇ ’Ď wĲĎ bŇ CSę ’Ď wĲĎ hŇ mĳĎ oxBČ

MyrăĂxŁ lĲČ wĘ MynĂÁhĞJĲŁ lČ wĘ MydĂÄ ChIĘlČ wĘ hŇ WĳĆ ‘Ł ynăĂ’Ğ hŇ m¡Ď C yêĂ kĘŇ lČŔ hĎ hŇ nĎ’ăĎ ÉC‘dĘŇ yĲĎ
17 rmăČ o’wĲĎ : yêĂ dĘŇ GĲČhĂ âl¿ NJ¡Ą =dŇ ‘Č hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ hŇ WăĄ ‘Ł ÉrtĆŇ yĆÄlĘ C MynĂę gĎŇiĘ lČ wĘ

ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ rSąĆ ’Ğ HbĎŔ CnxĘ năČ’Ğ rSăĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ ÉMy’Ă rŁ MêąĆ’Č MhĆę lĄ ’Ğ
MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ măČ ox=tŇ ’Ć ÉhnĆbĘŇ nĂ wĘ Ckę lĘ S’ĳĄ bĎŇ CtăŇ ~Ę nĂ hĎ yr¡Ć‘ĎSĘ C hŇ bĎŔ rĄxĞ

18 É’yhĂ =rSĆ ’Ğ yhČę Łl’Ĺ dŇ yăČ=tŇ ’Ć MhĆÁ lĎ dŇ yGĂÄ’Č wĲĎ : hŇ jĲĎ rĘxĆ dŇ o‘¡ hŇ y¿ĆhĘ nĲĂ =âlĲ wĘ
MCqă nĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ ylĳĂ =rmČ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=PŇ ’Č wĘ ylČŔ ‘Ď hŇ băĎŇ oT

19 TQČÄbČŇ nĘ sČ ž‘mČ SĘ IĂwČ : hŇ bĲĎŇ oFlČ Mh¡Ć ydĄŇ yĘ Cq¿ EĘxČ yĘwČ CnynĂŔ bĎŇ C
Cz¡bĘŇ IĂwČ CnlĎŔ CgŇ‘ăĂlĘ IČwČ ybĂŔ rĘ‘ČhĲĎ ÉMSĆ gĆÄ wĘ ynĂę oU‘ČhĲĎ dŇ bĆŇ ‘ăĆhĎ ű hŇ IăĎbĂŇ TĲŁ wĘ ynĂÁrŁ xĲŁ hČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ l‘¿ČhČ MyWĂŔ ‘Ł MêăĆ’Č rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =hŇ mĲĎ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ CnylĳĄ‘Ď
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MyĂmČŔ èĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ÉMhĆ lĎ rmąČ o’wĲĎ rbĎę DĎ MtĎÁ o’ bŇ ySĂÄ ’Ď wĲĎ : MydĲĂŇ rĘmĲŁ Mê¿Ć’Č 20

qlĆ xÌĄ =Ny’ĲĄ MkĆę lĎ wĘ CnynĳĂbĎŇ C MCqă nĎ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ CnxĘ n¿Č’Ğ wĲČ CnlĎŔ xČ ylăĂ YĘ yČ ’Chť
NhĄÄ JŁ hČ žbySĂ yĎlĘ ’Ć MqĎ IĎÃwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ Nor¡JĎ zĂwĘ hŇ qËĎdĎŇ YĘ C g

ChCSŔ DĘqĂ hŇ UĎ hăĄ N’Ň ~ŔŁ hČ r‘ČSăČ =tŇ ’Ć ÉCnbĘŇ IĂwČ MynĂę hĞJĲŁ hČ wyxăĎ ’Ć wĘ lodÁ GĎhČ
: l’ĲĄ nĘ nČxĞ lD¿ČgĘŇmĂ dŇ ‘¡Č ChCSŔ DĘqĂ Éh’Ď UĄ hČ lDąČgĘŇmĂ =dŇ ‘Č wĘ wytĳĎŇ tŇŁ lĘ DČ CdŇ ym¡Ă ‘ĞIĲČwČ
=NBĆ rCJ¡ zČ hŇ nĎŔ bĎŇ odăŇ yĎ=l‘Č wĘ oxĳ rĄyĘ ySăĄ nĘ ’Č Cn¡bĎŇ od¿Ň yĎ=l‘Č wĘ 2

hŇ UĎ hăĄ hŇ ’ĳĎ nĎiĘ hČ ynăĄBĘ Cn¡BĎ MygĂŔ DĎhČ r‘ČSăČ Ét’Ą wĘ : yrĲĂmĘ ’Ă 3

=l‘Č wĘ : wyxĲĎ yrĂbĘŇ C wyl¡Ď C‘nĘ mČ wytĎŔ tŇŁ lĘ DČ ÉCdŇ ymĂÄ ‘ĞIĲČwČ ChCrŔ qĄ 4

MQ¿Ď SĚ mĘ qyzĂŔxĹhĲĆ MdăĎŇ yĎ=l‘Č wĘ ZouŔ hČ =NBĆ ÉhIĎrĂC’Ĳ =NBĆ tŇ omą rĄmĘ qyzĂęxĹhĲĆ MdăĎŇ yĎ
: ’nĲĎ‘ĞBĲČ =NBĲĆ qod¡Ň YĎ qyzĂŔxĹhĲĆ MdăĎŇ yĎ=l‘Č wĘ l’ĳĄ bĘŇ zČySĄ mĘ =NBĆ hŇ y¡ĎkĘŇ rĆBĆ =NBĆ

C’ybăĂŇ hĄ =âlĲ ÉMhĆ yrĄyDĲĂ’Č wĘ My‘ĳĂoqêĘ hČ CqyzăĂxĹhĲĆ Md¡ĎŇ yĎ=l‘Č wĘ 5

: MhĲĆ ynĄdĲŇŁ ’Ğ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ MrĎŔ CĎYČ
hŇ yĳĎdĘŇ osĲ BĘ =NBĆ MQ¡Ď SĚ mĘ C xČ sĄŔ jĎ =NBĆ É‘dĎŇ yĎoyĲ CqyzĂęxĹhĲĆ hŇ nĎÁSĎ yĘhČ r‘ČSČÄ žt’Ą wĘ 6

: wyxĲĎ yrĂbĘŇ C wyl¡Ď ‘ĚnĘ mČ C wytĎŔ tŇŁ lĘ DČ ÉCdŇ ymĂÄ ‘ĞIĲČwČ ChCrŔ qĄ hŇ UĎ hăĄ
No‘¡bĘŇ gĂŇ yS¿Ą nĘ ’Č ytĂŔ nŁ răŁ UĄ hČ ÉNodŇ yĎwĘ ynĂę ‘Ł bĘŇ GĂ hČ hŇ yăĎTĘ lČ mĘ qyzĂÁxĹhĲĆ MdĎÄ yĎ=l‘Č wĘ 7

: rhĲĎ eĎhČ rbĆŇ ‘¿Ą tŇ x¡Č jČ ’iĄě kĂŇ lĘ hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ wĘ
hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ qyzĂŔxĹhĲĆ odăŇ yĎ=l‘Č wĘ MypĂŔ rĘoYĲ ÉhyĎhĞrĘxČ =NBĲĆ l’ąĄ yEĂ‘Ě qyzĂęxĹhĲĆ odăŇ yĎ=l‘Č 8

: hŇ bĲĎŇ xĎ rĘhĲĎ hŇ m¿Ď oxhČ dŇ ‘¡Č MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉCbŇ zĘ‘Č IĲČwČ MyxĳĂ uĎ rČhĲĎ =NBĆ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ j¿Ć yY¡Ă xĞ rWČě rCxŔ =NbĆŇ hŇ yăĎpĎŇ rĘ ÉqyzĂxĹhĲĆ MdąĎŇ yĎ=l‘Č wĘ 9

odăŇ yĎ=l‘Č wĘ otĳŇ yBĄ dŇ gĆŇ năĆwĘ PŇ m¡Č CrxĞ=NbĆŇ hŇ y¿ĎdĎŇ yĘ qyzËĂxĹhĲĆ MdÌĎŇ yĎ=l‘Č wĘ 10

ÉqyzĂxĹhĲĆ tŇ ynĂęSĄ hŇ DăĎmĂ : hŇ yĲĎnĘ bĘŇ SČ xĞ=NBĆ SCF¡ xČ qyzĂŔxĹhĲĆ 11

: MyrĲĂCeêČhČ lD¿ČgĘŇmĂ tŇ ’¡Ą wĘ bŇ ’ĳĎ om tŇ xăČ jČ =NBĆ bŇ Cè¡ xČ wĘ MrĂŔ xĎ =NbĆŇ hŇ IăĎJĂ lĘ mČ
ëŇ lĆ jăĆ yY¡Ă xĞ rWČě SxĄŔ oQhČ =NBĆ ÉMCQSČ qyzĂęxĹhĲĆ odăŇ yĎ=l‘Č wĘ 12

qyzăĂxĹhĲĆ ’yĘGČÁhČ r‘ČSČÄ žt’Ą : wytĲĎŇ onbĘŇ C ’Ch¡ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ 13

wyxĳĎyrĂbĘŇ C wyl¡Ď ‘ĚnĘ mČ wytĎŔ tŇŁ lĘ DČ ÉCdŇ ymĂÄ ‘ĞIĲČwČ ChCnŔ bĎŇ hŇ UĎ hăĄ ůxČ onzĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ ÈNCnxĎ
ű tŇ ’ăĄ wĘ : tŇ opĲŇ SĘ hĲĎ r‘ČS¿Č dŇ ‘¡Č hŇ mĎŔ oxBČ ÉhUĎ ’Č PŇ lĆ ’ąĆ wĘ 14

MrĆJĳĎhČ =tŇ yBĲĄ ëŇ lĆ jăĆ rW¡Č bŇ kĎŔ rĄ=NbĆŇ hŇ IăĎJĂ lĘ mČ ÉqyzĂxĹhĲĆ tŇ oję SĘ ’Č hĲĎ r‘ČSăČ
: wyxĲĎ yrĂbĘŇ C wyl¡Ď ‘ĚnĘ mČ wytĎŔ tŇŁ lĘ DČ ÉdymĂ ‘ĞyĲČwĘ CenĆŔ bĘŇ yĂ ’Chă

ëŇ lĆ jăĆ rWăČ ÈhzĆxŁ =lJĎ =NBĆ NCQă SČ qyzĂxĹhĲĆ ţ NyĂ‘ČÁ hĎ r‘ČSČÄ žt’Ą wĘ 15
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wyxĳĎyrĂbĘŇ C wyl¡Ď ‘ĚnĘ mČ wytĎŔ tŇŁ lĘ DČ CdŇ ymĂ ‘ĞyĲČwĘ CelĆŔ lĘ TĲČ ywĂ ÉCenĆÄbĘŇ yĂ ’Chą ůhjĎ YĘ UĂ hČ
tŇ od¡Ň rĘoIĲhČ tŇ olŔ ‘ĞUĲČ hĲČ =dŇ ‘Č wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =NgČŇlĘ ÉxlČ èĆÄ hČ tŇ kąČŇ rĄBĘ tŇ mČÂ ox tŇ ’Ą wĘţ

16 rWČě qCBŔ zĘ‘Č=NbĆŇ hŇ yăĎmĘ xĆ nĘ ÉqyzĂxĹhĲĆ wyrąĎxĞ’ĲČ : dŇ ywĲĂDĎ ry‘¿ĂmĄ
hŇ yĎŔCW‘ĞhĲĎ ÉhkĎŇ rĄBĘ hČ =dŇ ‘Č wĘ dŇ ywĂŔdĎŇ yrăĄbĘŇ qĂ ÉdgĆŇ nĆÄ=dŇ ‘Č rCYĳ =tŇ yBĲĄ ëŇ lĆ jăĆ yY¡Ă xĞ

17 MCxă rĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ wyrËĎxĞ’ĲČ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ tŇ yB¿Ą dŇ ‘¡ČwĘ
: oJĲ lĘ pĂŇ lĘ hŇ l¡Ď y‘Ă qĘ ëŇ lĆ p¿ĆŇ =yYĂ xĞ=rWČ hŇ yËĎbĘŇ SČ xĞ qyzĂęxĹhĲĆ odăŇ yĎ=l‘Č ynĳĂBĎ =NBĆ

18 yY¡Ă xĞ rWČě dŇ dĳĎŇ nĎxĄ =NBĆ yC¡ČBČ MhĆŔ yxĄ ’Ğ CqyzăĂxĹhĲĆ ÉwyrĎxĞ’ĲČ
19 rW¿Č ‘Č CSË yĄ=NBĆ rzĆ‘ÌĄ odÁ yĎ=l‘Č qEĄÄxČ yĘwČ : hŇ lĲĎ y‘Ă qĘ ëŇ lĆ j¿Ć
20 hŇ rÌĎxĹhĲĆ wyrĎÄ xĞ’ĲČ : ‘ČYĲŁ qĘ UĂ hČ qSĆ e¡ĆhČ tŇ Łl¿ ‘Ğ dŇ gĆŇ eĆěmĂ tŇ ynĳĂSĄ hŇ DăĎmĂ hŇ j¡Ď YĘ UĂ hČ

tŇ yBăĄ ÉxtČŇ jĆÄ =dŇ ‘Č ‘Č oYŔ qĘ UĂ hČÄ =NmĂ tŇ ynĳĂSĄ hŇ DăĎmĂ yB¡Čř zČ=NBĆ ëŇ Cr¿BĎ qyzËĂxĹhĲĆ
: lodĲŇ GĎhČ Nh¡Ą JŁ hČ bŇ ySĂŔ yĎlĘ ’Ć

21 ÉxtČŇ jĆÄ mĂ tŇ ynĳĂSĄ hŇ DăĎmĂ Zou¡ hČ =NBĆ hŇ IËĎrĂC’Ĳ =NBĆ tŇ omÌ rĄmĘ qyzĂęxĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ
: bŇ ySĲĂ yĎlĘ ’Ć tŇ yB¿Ą tŇ yl¡Ă kĘŇ êČ =dŇ ‘Č wĘ bŇ ySĂŔ yĎlĘ ’Ć tŇ yBăĄ

22, 23 NmËĂ yĎnĘ BĂ qyzÌĂxĹhĲĆ wyrĎÄ xĞ’ĲČ : rJĲĎ JĂ hČ yS¿Ą nĘ ’Č Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ wyrËĎxĞ’ĲČ wĘ
hŇ y¡ĎnĘ nĲĎ‘Ğ=NBĆ hŇ yËĎWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ hŇ yÌĎrĘzČ‘Ğ qyzĂęxĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ MtĳĎŇ yBĄ dŇ gĆŇ năĆ bŇ Cè¡ xČ wĘ

24 hŇ DăĎmĂ dŇ d¡ĎŇ nĎxĄ =NBĆ yCeËBĂ qyzĂęxĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ : otĲŇ yBĄ lYĆ’¿Ą
: hŇ eĲĎjĂ hČ =dŇ ‘Č wĘ ‘Č oY¡ qĘ UĂ hČ =dŇ ‘Č hŇ yĎŔrĘzČ‘Ğ tŇ yBăĄmĂ tŇ ynĳĂSĄ

25 ÉëlĆ UĆÄ hČ tŇ yBąĄmĂ É’YĄ oIhČ lDĎę gĘŇUĂ hČ wĘ ů‘Č oYqĘ UĂ hČ dŇ gĆŇ eăĆmĂ ÈyzČC’=NBĆ llăĎ jĎ
: S‘ĲŁ rĘjČ =NbĆŇ hŇ y¿ĎdĎŇ jĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ hŇ rĳĎFĎ UČ hČ rYăČ xĞlĲČ rS¡Ć ’Ğ NoyŔlĘ ‘ĆhĲĎ

26 ÉMyĂUČÄ hČ r‘ČSąČ dŇ gĆŇ nĆÁ dŇ ‘Č ţ lpĆŇ ‘ĳŁ BĎ Myb¡ĂŇ SĘ yĲŁ Cy¿hĎ MynĂŔ ytĂŇ eĘ hČÄ wĘ
27 My‘¡ĂqŁ êĘ hČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ wyrËĎxĞ’ĲČ : ’YĲĄ oIhČ lD¡ĎgĘŇUĂ hČ wĘ xrĎŔ zĘUĂ lČ

: lpĆŇ ‘ĲŁ hĎ tŇ m¿Č ox dŇ ‘¡ČwĘ ’YĄŔ oIhČ É lodŇ GĎhČ lDąĎgĘŇUĂ hČ dŇ gĆŇ eĆÁmĂ tŇ ynĳĂSĄ hŇ DăĎmĂ

28 : otĲŇ yBĄ dŇ gĆŇ n¿ĆlĘ Sy’¡Ă MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉCqyzĂÄxĹhĲĆ MysĂę CihČ r‘ČSăČ ű l‘ăČmĄ
29 wyrąĎxĞ’ĲČ wĘ otĳŇ yBĄ dŇ gĆŇ năĆ rU¡Ą ’Ă =NBĆ qod¿Ň YĎ qyzËĂxĹhĲĆ wyrÌĎxĞ’ĲČ

: xrĲĎzĘUĂ hČ r‘ČS¿Č rm¡Ą SŁ hŇ yĎŔnĘ kČŇ SĘ =NbĆŇ hŇ yăĎ‘Ę mĲČ SĘ ÉqyzĂxĹhĲĆ

30 ynĳĂSĄ hŇ DăĎmĂ yè¡Ă èĂ hČ PŇ ËĎlYĎ =NBĆ NCnÌxĎ wĘ hŇ yĎęmĘ lĆ SĲĆ =NbĆŇ hŇ yăĎnĘ nČxĞ qyzĂÁxĹhĲĆ yrÄ xř ’
wyrx’

.yrq wyrĎxĞ’Č ,bytk yrČxĞ’Č v.30 .r"tw s"t ,’"yd Nkw yrqw bytk yJČ zČ ’"sb ,yrq yJČ zČ v.20 .g
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1346 hymxn 3:31—4:8

: otĲŇ JĎ SĘ nĂ dŇ gĆŇ n¡Ć hŇ yĎŔkĘŇ rĆBăĆ =NBĆ ÉMQĎ SĚ mĘ qyzĂęxĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ
MylĳĂ kĘŇ rŁ hĎ wĘ Myn¡ĂytĂŇ eĘ hČ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č ypĂŔ rĘ~ăŁ hČ =NBĆ ÉhIĎJĂ lĘ mČ qyzĂęxĹhĲĆ yrăxř ’ 31

ÉheĎjĂ hČ tŇ IąČlĂ ‘Ğ NybĄÄ C : hŇ eĲĎjĂ hČ tŇ I¿ČlĂ ‘Ğ dŇ ‘¡ČwĘ dŇ qĎŔ pĘŇ UĂ hČ r‘ČSăČ dŇ gĆŇ nĆ ť 32

yhĂÂ yĘwČ : MylĲĂ kĘŇ rŁ hĎ wĘ Myp¡ĂŇ rĘ~ĲŁ hČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ N’Ň ~ŔŁ hČ r‘ČSăČ lĘ 33

olŔ rxČ IăĂwČ hŇ mĎŔ oxhăČ =tŇ ’Ć ÉMynĂ obŇ CnxĘ nąČ’Ğ=yJĲĂ TQČębČŇ nĘ sČ ‘măČ SĎ rSÌĆ ’ĞJĲČ
É lyxĄ wĘ wyxĎę ’Ć ynăĄpĘŇ lĂ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MydĲĂŇ ChIĘhČ =l‘Č gŇ‘¡ĄlĘ IČwČ hŇ BĳĄ rĘhČ s‘¡ČkĘŇ IĂwČ 34

MhąĆ lĎ CbÄ zĘ‘Č yĲČhĞ MyWĳĂ ‘Ł Myl¡Ă lĎ mĄ ’ĞhĲĎ Myd¿ĂŇ ChIĘhČ hŇ mËĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ NorŔ mĘ SĲŁ
hŇ UĎ h¿Ą wĘ rp¡ĎŇ ‘ĎhĲĆ tŇ om¿ rĄ‘ĞmĲĄ MynËĂbĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć CIÌxČ yĘhČ MoIŔbČŇ CQă kČŇ yĘhČ ÉCxBĎÄ zĘyĂhĞ
MynĂŔ oB MhăĄ =rSĆ ’Ğ MGČ ť rmĆ ’Ň ŁIęwČ olĳ YĘ ’Ć yn¡ĂUŁ ‘ČhĲĎ hŇ I¿ĎbĂŇ oTĲ wĘ : tŇ opĲŇ CrWĘ 35

‘mąČ SĘ : MhĲĆ ynĄbĘŇ ’Č tŇ m¿Č ox Zr¡ČpĎŇ C l‘ĎŔ CS hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=M’Ă 36

hŇ E¡ĎbĂŇ lĘ Mn¿ĄtĘŇ C MSĳĎ ’Ň rŁ =l’Ć Mt¡ĎŇ jĎ rĘxĆ bŇ S¿Ą hĎ wĘ hŇ zĎŔCbŇ CnyyăĂhĎ =yJĲĂ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ
=l’Č ìŇ ynăĆpĎŇ QĘ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ň FĎ xČ wĘ MnĎŔ wŁ ‘Ğ=l‘Č ÉskČŇ êĘ =l’Č wĘ : hŇ yĲĎbĘŇ SĂ ZrĆ’¿ĆBĘ 37

sŘ6 rS¿Ą uĎ êĂ wČ hŇ mĎŔ oxhăČ =tŇ ’Ć ÉhnĆbĘŇ eĂ wČ : MynĲĂ oBhČ dŇ gĆŇ n¿ĆlĘ Csy‘¡ĂkĘŇ hĂ yJ¿Ă hŇ xĳĆ UĎ êĂ 38

: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ M‘¡ĎlĎ bŇ l£Ą yhÌĂ yĘwČ HyĳĎYĘ xĆ =dŇ ‘Č hŇ m¡Ď oxhČ =lJĎ

MynĂÁUŁ ‘ČhĲĎ wĘ MybĂÄ rĘ‘ČhĲĎ wĘ hŇ IĎbĂŇ oTĲ wĘţ TQČÃbČŇ nĘ sČ ‘măČ SĎ rSăĆ ’ĞkĲČŇ yhăĂ yĘwČ d

CQx¿Ą hĄ =yJĲĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ omă xŁ lĘ ÉhkĎŇ Cr’Ğ hŇ tąĎŇ lĘ ‘ĲĎ=yJĂ MydĂę oDSĘ ’Č hĲĎ wĘ
wDĎŔ xĘ yČ ÉMQĎ kĚŇ CrąSĘ qĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ Mh¡Ć lĎ rxČ I¿ĂwČ MtĳĄŇ iĎ hĂ lĘ MyY¡Ă rĚjĘ hČ 2

lQ¡Ą jČ tĘŇ eĲĂ wČ : hŇ ‘ĲĎoê ol¡ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ MxăĄ QĎ hĂ lĘ ’ob¡Ň lĎ 3

: MhĲĆ ynĄjĘ mĂ hŇ lĎ yĘl¡Č wĎ Mm¿Ď oy MhËĆ ylĄ ‘Ğ rmÌĎ SĘ mĂ dŇ ymĂÄ ‘ĞeĲČwČ CnyhĳĄŁl’Ĺ=l’Ć
âlă ÉCnxĘ nČÄ’Ğ wĲČ hŇ BĳĄ rĘhČ rp¡ĎŇ ‘ĎhĲĆ wĘ lBĎŔ iČ hČ xČ JăŁ É lSČ JĎ hŇ dĎę ChyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 4

C’Ŕ rĘyĂ âlă wĘ ÉC‘dĘŇ yĄ âlą CnyrĄę YĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ mĲĎ oxBČ tŇ on¡bĘŇ lĂ lkČŔ Cn 5

: hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =tŇ ’Ć CntĘŇ B¡Č SĘ hĂ wĘ MCnĳgĘŇrČhĞ wĲČ Mk¡ĎŇ oê=l’Ć ’ob¿Ň nĎ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘ËČ
rWĆ ‘ăĆ ÉCnlĎÄ CrmĘ ’Ň IąŁ wČ MlĳĎ YĘ ’Ć Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ MydĂŔ ChIĘhČ C’BăĎ =rSĆ ’ĞJĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ 6

tŇ oIÌêĂ xĘ êČmĂ dŇ ymĂÂ‘Ğ’ĲČ wĎ : CnylĲĄ ‘Ď CbŇ CS¿ êĎ =rSĆ ’Ğ tŇ om¡ qŁ UĘ hČ =lJĎ mĂ MymĂŔ ‘ĎjĘ 7

tŇ oxŔ jĎ SĘ mĂ lĘ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ ymąĂ ‘Ğ’ĲČ wĎ Myyxĳř xYb hŇ m¡Ď oxlČ yr¿ĄxĞ’ĲČ mĄ MoqËUĎ lČ
rmČÂ’Ł wĲĎ MCqę ’Ď wĲĎ ’rĆ’ăĄwĎ : MhĲĆ ytĄŇ tĲŇŁ èĘ qČ wĘ Mh¡Ć yxĄ mĘ rĎ MhËĆ ytĄŇ bĲŇŁ rĘxČ =M‘Ă 8

Myrxh=l’
Nkw yrqw bytk MyxĂ yxĂ ~Ę BČ ’"sb ,yrq MyxĂ yxĂ ~Ę BČ ,bytk MyIĂxĂ xĂ ~Ę BČ v.7 .d .yrq wyrĎxĞ’Č ,bytk yrČxĞ’Č v.31

.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d
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4:9—5:8 hymxn 1347

MhĳĆ ynĄjĘ mĂ C’¡ rĘyêĲĂ =l’Č M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆ=l’Ć wĘ ÉMynĂ gĎŇiĘ hČ =l’Ć wĘ MyrąĂxŁ hĲČ =l’Ć
MkăĆŇ ynĄBĘ ÉMkĆŇ yxĄ ’Ğ=l‘Č Cmę xĞQĲĎ hĲĂ wĘ CrkŔŁ zĘ É’rĎoehČ wĘ lodąŇ GĎhČ ynĎÂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć

9 C‘ąmĘ SĲĎ =rSĆ ’ĞJĲČ yhĂÂ yĘwČ : MkĲĆŇ yêĄbĲĎŇ C Mk¡ĆŇ ySĄ nĘ MkĆŔ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C
ÉCnQĎÄJĚ bŇ CSeĎ wČ MtĳĎŇ YĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rpĆŇ I¿ĎwČ CnlĎŔ ‘dĲČŇ onă =yJĂ ÉCnybĄÄ yĘo’Ĳ

10 yYăĂ xĞ ’Chę hČ MoIăhČ =NmĂ ű yhăĂ yĘwČ : oêĲ kĘŇ ’Ň lČ mĘ =l’Ć Sy’¡Ă hŇ mĎŔ oxhăČ =l’Ć
MyeĂŔ gĂŇUĎ hČ MyxăĂ mĎ rĘhĎ wĘ ÉMyqĂ yzĂxĞmĲČ MyĎęYĘ xĆ wĘ ůhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ BČ MyWăĂ ‘Ł ÈyrČ‘ĎnĘ

11 MynÌĂoBhČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą =lJĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ MyrĂŔ vĎ hČÄ wĘ MynĳĂyŁ rĘèĂ hČ wĘ tŇ ot¡Ň SĎ uĘ hČ wĘ
hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ bČŇ hŇ WăĆ ‘Ł ÉodŇ yĎ tŇ xąČ ’Č BĘ MyWĳĂ mĘ ‘ĲŁ lbĆŇ i¡Ć BČ My’¿Ă WĘ eĲŁ hČ wĘ hŇ mËĎ oxBČ

12 wyn¡ĎtĘŇ mĎ =l‘Č Myr¿ĂCs’Ğ oBË rĘxČ Sy’¿Ă MynĂŔ oBhČÄ wĘ : xlČ èĲĎ hČ tŇ qĆ z¿ĆxĞmĲČ tŇ x¡Č ’Č wĘ
13 ÉMynĂ gĎŇiĘ hČ =l’Ć wĘ MyrąĂxŁ hĲČ =l’Ć rmČÂ’Ł wĲĎ : ylĲĂ YĘ ’Ć rp¡ĎŇ oèBČ ‘Čq¿ĄoêhČ wĘ MynĳĂobŇ C

=l‘Č ÉMydĂŇ rĎpĘŇ nĂ CnxĘ nČę ’Ğ wĲČ hŇ bĳĎŇ xĎ rĘC hŇ B¡Ą rĘhČ hŇ k¿ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆ=l’Ć wĘ
14 loqă =tŇ ’Ć ÉC‘mĘ SĘ êĂ rSąĆ ’Ğ Moqę mĘ BĂ : wyxĲĂ ’Ď mĲĄ Sy’¿Ă Myq¡Ă oxrĘ hŇ mĎŔ oxhăČ
15 MyWăĂ ‘Ł CnxĘ n¡Č’Ğ wĲČ : CnlĲĎ MxĆ Q¿Ď yĂ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ CnylĳĄ’Ą CYă bĘŇ uĲĎêĂ hŇ UĎ S¡Ď rpĎŔ oèhČ

tŇ ’Ň Y¿Ą dŇ ‘¡Č rxČ èČŔ hČ tŇ olă ‘ĞmĲĄ MyxĂŔ mĎ rĘBĲĎ ÉMyqĂ yzĂxĞmĲČ MyĎęYĘ xĆ wĘ hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ UĘ BČ
16 ëŇ otăŇ BĘ Cnyl¡Ă yĎ orŔ ‘ĞnĲČwĘ Sy’ăĂ M‘ĎŔ lĎ yêĂ rĘmăČ’Ď É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ MGăČ : MybĲĂŇ kĎŇ oJhČ
17 yxăČ ’Č wĘ ynĂÁ’Ğ Ny’ĄÄ wĘ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ MoI¿hČ wĘ rm¡Ď SĘ mĂ hŇ lĎ yĘQËČ hČ CnlÌĎ =CyhĲĎ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ

CnydĳĄŇ gĎŇBĘ MyT¡Ă SĘ pŇŁ CnxĘ n¿Č’Ğ=Ny’ĲĄ yrČŔ xĞ’ĲČ rSăĆ ’Ğ ÉrmĎ SĘ UĂ hČ ySąĄ nĘ ’Č wĘ yrČę ‘ĎnĘ C
h Mh¡Ć ySĄ nĘ C M‘ËĎhĎ tŇ q¿Č‘ĞYĲČ yhĂÄ êĘ wČ : MyĂUĲĎ hČ ox¿ lĘ SĂ Sy’¡Ă
2 Cnyt¡ĄŇ nŁ bĘŇ C Cnyn¿ĄBĎ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ rSăĆ ’Ğ ÉSyĄwĘ : MydĲĂŇ ChIĘhČ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ=l’Ć hŇ lĳĎ odŇ GĘ
3 MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ rSăĆ ’Ğ ÉSyĄwĘ : hŇ yĲĆxĘ nĲĂ wĘ hŇ l¿Ď kĘŇ ’Ň nŁ wĘ Ng¡ĎŇdĎŇ hŇ x¿Ď qĘ nĂ wĘ MyBĳĂ rČ CnxĘ năČ’Ğ
4 ÉSyĄwĘ : bŇ ‘ĲĎrĎBĲĎ Ng¡ĎŇdĎŇ hŇ x¿Ď qĘ nĂ wĘ MybĳĂŇ rĘ‘ĲŁ CnxĘ năČ’Ğ Cnyê¡ĄbĎŇ C Cnym¿Ą rĎkĘŇ C CnytËĄŇ dŇŁ WĘ
5 hŇ êĎę ‘Č wĘ : CnymĲĄ rĎkĘŇ C Cnyt¡ĄŇ dŇŁ WĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ DăČmĂ lĘ PŇ sĆ k¡ĆŇ Cnyw¿ĂlĎ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ rSăĆ ’Ğ

=tŇ ’Ć MySĂ bĘŇ kĲŁ ţ CnxĘ năČ’Ğ hŇ eăĄhĂ wĘ CnynĳĄBĎ Mh¡Ć ynĄbĘŇ JĂ CnrĄŔ WĎ BĘ ÉCnyxĄÄ ’Č rWąČ bĘŇ JĂ
l’ăĄ lĘ Ny’ăĄwĘ ÉtoSBĎ kĘŇ nĂ CnytąĄŇ nŁ BĘ mĂ SyĄÄwĘ MydĂę bĎŇ ‘ĞlĲČ CnytĄÁ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ CnynĄÄBĎ

6 ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ rSąĆ ’ĞJĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ yl¡Ă rxČ I¿ĂwČ : MyrĲĂxĄ ’ĞlĲČ Cnym¡Ą rĎkĘŇ C Cnyt¿ĄŇ dŇŁ WĘ C CndĄŔ yĎ
7 ÉhbĎŇ yrĂÄ ’Ď wĲĎ ylČę ‘Ď yBĂÁ lĂ ëŇ lĄÄUĎ IĂwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ tŇ ’¡Ą wĘ MtĎŔ qĎ ‘ĞzĲČ=tŇ ’Ć

MêăĆ’Č wyx¡Ă ’Ď BĘ =Sy’ĲĂ ’è¿Ď mČ MhĆŔ lĎ hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĎ MynĂŔ gĎŇiĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyrăĂxŁ hĲČ =tŇ ’Ć
8 CnxĘ năČ’Ğ MhĆę lĎ hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĎ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ Q¿Ď hĂ qĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ Nê¿Ą’Ć wĲĎ My’Ň SĳĂ nŁ

MêËĆ’Č =MgČŇ wĘ CnbĎŔ ydăĄŇ JĘ ÉMyĂoGlČ MyrąĂJĎ mĘ eĂ hČ MydĂÁ ChIĘhČ CnyxĄÄ ’Č =tŇ ’Ć CnynĂ qĎ ţ
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1348 hymxn 5:9—6:2

: rbĲĎŇ DĎ C’¡ YĘ mĲĎ âl¿ wĘ CSyrĂŔ xĞ IĲČwČ CnlĳĎ =CrJĘ mĘ nĂ wĘ Mk¡ĆŇ yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć Cr¿JĘ mĘ êĂ
ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ tŇ ’ąČ rĘyĂBĘ ’olÂhĞ MyWĳĂ ‘Ł MêăĆ’Č =rSĆ ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ bŇ oT¿ =âl rmĆ ’Ň IŁ wČ 9

MyS¿Ă nŁ yrČŔ ‘ĎnĘ C yxăČ ’Č ÉynĂ ’Ğ=MgČŇ wĘ : CnybĲĄŇ yĘo’Ĳ My¿ĂoGhČ tŇ j¡Č rĘxĆ mĲĄ CkŇ lĄŔ êĄ 10

MhĆÁ lĎ ’nĎÄ žCbŇ ySĂ hĎ : hŇ EĲĆhČ ’è¿Ď UČ hČ =tŇ ’Ć ’e¡Ď=hŇ bĎŇ zĘ‘ČnĲČ NgĳĎŇdĎŇ wĘ PŇ sĆ JăĆ Mh¡Ć BĎ 11

ÉNgĎŇDĎhČ wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ tŇ ’ČÄ mĘ C MhĳĆ yêĄbĲĎŇ C Mh¡Ć ytĄŇ yzĄ Mh¿Ć ymĄ rĘJČ MhËĆ ytĄŇ dŇŁ WĘ MoIęhČ JĘ
ÉMhĆ mĄ C bŇ ySĂę nĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ BĎ MyS¿Ă nŁ Mê¡Ć’Č rS¿Ć ’Ğ rhĎŔ YĘ IĂhČ wĘ SorăyêĂ hČ 12

MynĂŔ hĞJăŁ hČ =tŇ ’Ć É’rĎqĘ ’Ć wĲĎ rmĳĄo’ hŇ êăĎ’Č rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ WĆŔ ‘ĞnĲČ NJăĄ SuĄŔ bČŇ nĘ âlă
hŇ kĎŇ JăĎ hŇ rĎÃ mĘ ’Ł wĲĎ yêĂ rĘ‘Čę nĎ ynăĂYĘ xĎ =MGČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ M‘ĄŔ yBĂ SĘ ’Č wĲĎ 13

hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MyqĂÁ yĎ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ žSy’Ă hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć MyhĂłŁl’ĹhĲĎ r‘ÀĄnČ yĘ
NmĄę ’Ď lhĎÁ uĎ hČ =lkĲĎŇ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ qrĳĄwĎ rC‘¡ nĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ kĎŇ kËĎŇ wĘ o‘Ŕ ygĂŇ ymăĂ C ÉotŇ yBĄ mĂ
hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ ű MoIămĂ MGČÂ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ M‘¡ĎhĎ W‘Č I¿ČwČ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCllĘ hČ yĘwĲČ 14

tŇ nČÄSĘ dŇ ‘Č wĘţ MyrĂę WĘ ‘Ć tŇ năČèĘ mĂ ůhdĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÈMxĎ jĆ tŇ oyăhĘ lĲĂ ytĂę ’Ł
ynăĂ’Ğ hŇ rĳĄWĘ ‘Ć MyêăĄSĘ Myn¡ĂSĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ’êĘ sĘ SăČ xĘ êČrĘ’Č lĘ ÉMyĂêČÄ SĘ C MySąĂ ŁlSĘ
ynČÁpĎŇ lĘ =rSĆ ’Ğ MynĂÄSŁ ’Ň rĲĂhĎ žtoxjČ hČ wĘ : yêĂ lĘ kĲČŇ ’Ď âl¿ hŇ xĎ j¡Ć hČ MxĆ l¿Ć yxČŔ ’Č wĘ 15

MylăĂ qĎ SĘ =PŇ sĆ JĲĆ ÉrxČ ’Č ÉNyĂyČÄwĎ MxĆ ląĆBĘ MhĆÁ mĄ CxÄ qĘ IĂwČ M‘Ďę hĎ =l‘Č CdŇ yBăĂ kĘŇ hĂ
yn¡ĄjĘ mĂ NkĄŔ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=âlĲ ÉynĂ ’Ğ wĲČ M‘ĳĎhĎ =l‘Č CTă lĘ SĲĎ Mh¡Ć yrĄ‘ĞnĲČ MG¿Č My‘ĂŔ BĎ rĘ’Č
âlă hŇ d¡ĆŇ WĎ wĘ yêĂ qĘ zČŔxĹhĲĆ Ét’Ň EŁ hČ hŇ mąĎ oxhČ tŇ kĆŇ ’Ň lĆÁmĘ BĂ MgČŇ wĘţ : MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ ’¿Č rĘyĂ 16

MynĂÁgĎŇiĘ hČ wĘ MydĂÄ ChIĘhČ wĘ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =l‘Č MS¡Ď MyY¿Ă CbŇ qĘ yrČŔ ‘ĎnĘ =lkĎŇ wĘ CnynĳĂqĎ 17

Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ =rSĆ ’Ğ My¿ĂoGhČ =NmĂ CnylËĄ’Ą My’¿Ă BĎ hČ wĘ Sy’Ăę MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ’ÌĎ mĄ
=SSĲĄ N’Ň YŁ ţ dŇ xĎÂ’Ć roSă dŇ xĎę ’Ć MoyălĘ hŇ WĆÁ ‘ĞnĲČ hŇ yĎÄhĎ žrSĆ ’Ğ wĲČ : ynĲĂ xĎ lĘ SĚ =l‘Č 18

hŇ BĳĄ rĘhČ lĘ NyĂy¡Č=lkĎŇ BĘ MymËĂ yĎ tŇ rĆWÌĆ ‘Ğ NybĄÄ C ylĂŔ =CW‘ĞnĲČ ÉMyrĂjĽ YĂ wĘ tŇ orąrĚBĘ
M‘¿ĎhĎ =l‘Č hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ hŇ d¿ĎŇ bĘŇ kĲĎŇ =yJĂ yêĂ SĘ uČŔ bĂŇ âlă ÉhxĎ jĆ hČ MxĆ ląĆ hŇ zĆę=M‘Ă wĘ
: hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ =l‘Č ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ lJ¿Ł hŇ bĳĎŇ oTlĘ yh¡Č Łl’Ĺ yQ¿Ă =hŇ rĎkĘŇ zĎ : hŇ EĲĆhČ 19

rtĆŇ yăĆlĘ C ybĂÁ rĘ‘ČhĲĎ MSĆ gĆÄlĘ C hŇ IĎbĂŇ oTĲ wĘţ TQăČ bČŇ nĘ sČ lĘ ‘măČ SĘ nĂ rSăĆ ’ĞkĲČŇ yhăĂ yĘwČ w

=dŇ ‘Č MGČ ť ZrĆjĳĎ HB¡Ď rtČŇ on¿=âlwĘ hŇ mĎŔ oxhăČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ynĂÄbĎŇ yJąĂ CnybĄę yĘ’ĲŁ
TQąČ bČŇ nĘ sČ xlČÄSĘ IĂwČ : MyrĲĂ‘ĎèĘ bČŇ yêĂ dĘŇ m¿Č ‘ĹhĲĆ =âl tŇ ot¡Ň lĎ DĘ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄhĎ 2

onĳo’ tŇ ‘ăČqĘ bĂŇ BĘ Myr¡ĂypĂŇ JĘ BČ wDËĎxĘ yČ hŇ d¿ĎŇ ‘ĞCĲĎnĲĂ wĘ hŇ kĎÂ lĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ylăČ ’Ą ÉMSĆ gĆÄ wĘ
hmhw
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3 ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ MhąĆ ylĄ ‘Ğ hŇ xĎÄ lĘ SĘ ’Ć wĲĎ : hŇ ‘ĲĎrĎ yl¡Ă tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MybĂŔ SĘ xĲŁ ÉhUĎ hĄÄ wĘ
hŇ UĎ lăĎ tŇ dĆŇ rĳĆlĎ lk¡ČŇ C’ âl¿ wĘ hŇ WĆŔ ‘Ł ynăĂ’Ğ ÉhlĎ odŇ gĘŇ hŇ kąĎŇ ’Ň lĎ mĘ rmŔŁ ’Ň lĄ

4 Cx¿ lĘ SĘ IĂwČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ yê¡Ă dĘŇ rČyĲĎwĘ hĎ jĆŔ rĘ’Č rSăĆ ’ĞJĲČ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ tŇ BąČ SĘ tĂŇ
: hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ Mt¡ĎŇ o’ bŇ yS¿Ă ’Ď wĲĎ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘BăČ rĘ’Č hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ ylËČ ’Ą

5 orĳ‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ tŇ yS¡Ă ymĂ xĞ M‘Čj¿Č hŇ EËĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ TQČÁbČŇ nĘ sČ ylČÄ’Ą žxlČ SĘ IĂwČ
6 rmĄŔ ’Ł Cmă SĘ gČŇ wĘ É‘mĎ SĘ nĂ MyąĂoGBČ HBĎę bŇ CtăŇ JĎ : odĲŇ yĎBĘ hŇ x¡Ď CtŇ jĘ tŇ rĆG¿Ć’Ă wĘ

hŇ mĳĎ oxhČ hŇ n¡ĆobŇ hŇ ê¿Ď’Č NJËĄ =l‘Č dŇ orŔ mĘ lĂ MybăĂŇ SĘ xĲŁ ÉMydĂŇ ChIĘhČ wĘ hŇ êąĎ’Č
7 êĎdĘŇ măČ ‘ĹhĲĆ My’ĂÃ ybĂŇ nĘ =MgČŇ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘJČ ëŇ lĆ mĆŔ lĘ ÉMhĆ lĎ hŇ oąĆh hŇ êĎę ’Č wĘ

‘măČ èĎ yĂ ÉhêĎ‘Č wĘ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ëŇ lĆ mĆ ť rmęŁ ’Ň lĄ MĂlČÁSĎ CrĲybĂŇ ìŇ ylĆÄ‘Ď ž’rŁ qĘ lĂ
8 hŇ xąĎ lĘ SĘ ’Ć wĲĎ : wDĲĎxĘ yČ hŇ Y¡Ď ‘ĞCĲĎnĲĂ wĘ hŇ kĎŔ lĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘJČ ëŇ lĆ UĆŔ lČ

rmĳĄo’ hŇ êăĎ’Č rS¡Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘJČ ÉhyĎhĘ nĲĂ âlą rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą
9 rmŔŁ ’Ň lĄ ÉCntĎÄ o’ My’ąĂ rĘyĲĎmĘ MQĎękĚŇ yJăĂ : M’ř dĲwb hŇ ê¿Ď’Č ì¡Ň BĘ QĂ mĲĂ yJ¿Ă

: ydĲĎŇ yĎ=tŇ ’Ć qE¿ĄxČ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ hŇ WĳĆ ‘ĎtĲĄŇ âlă wĘ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =NmĂ MhËĆ ydĄŇ yĘ CjÌ rĘyĂ
10 rCYĳ‘Ď ’Chă wĘ l’¡Ą bĘŇ TČ yhĲĄ mĘ =NBĆ hŇ yËĎlĎ DĘ=NbĆŇ hŇ yÌĎ‘Ę mĲČ SĲĘ tŇ yBăĄ ytĂŇ ’Ň bĎę =ynĂ ’Ğ wĲČ

tŇ otăŇ lĘ DČ ÉhrĎGĘ sĘ nĂ wĘ lkĎę yhĄ hĲČ ëŇ oêă =l’Ć MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBĄÄ =l’Ć žd‘ĄCĎnĂ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ
11 hŇ rĎę mĘ ’ĲŁ wĎ : ìŇ gĲĆŇrĘhĎ lĘ My’¿Ă BĎ hŇ lĎ yĘl¡Č wĘ ìŇ gĆŔ rĘhĎ lĘ My’ăĂ BĎ yJĂ ť lkĎŔ yhĄ hĲČ

âl¡ yxĳĎwĎ lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ =l’Ć ’ob¿Ň yĎ=rSĆ ’Ğ ynĂ omË kĎŇ ym¿Ă C xrĎŔ bĘŇ yĂ ÉynĂ omÄ JĎ Sy’ąĂ hČ
12 rBăĆ DĂ Éh’Ď CbŇ eĘ hČ yJąĂ oxĳ lĎ SĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ=âlĲ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ rĎyJĂě ’Č wĲĎ : ’obĲŇ ’Ď
13 ’r¿Ďy’Ă =N‘ČmĲČ lĘ ’ChŔ ÉrCkŇ WĎ N‘ČmąČ lĘ : orĲkĎŇ WĘ TQ¡Č bČŇ nĘ sČ wĘ hŇ I¿ĎbĂŇ oTĲ wĘ ylČŔ ‘Ď

: ynĂ CpĲŇ rĘxĲĎ yĘ N‘Čm¡Č lĘ ‘rĎŔ MSăĄ lĘ ÉMhĆ lĎ hŇ yąĎhĎ wĘ ytĂŇ ’Ň TĳĎ xĎ wĘ NJ¡Ą =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ
14 hŇ QĆ ’ĳĄ wyWăĎ ‘ĞmĲČ JĘ TQ¡Č bČŇ nĘ sČ lĘ C hŇ I¿ĎbĂŇ oTĲ lĘ yhËČ Łl’Ĺ hŇ rÌĎkĘŇ zĎ

: ytĲĂŇ o’ My’¿Ă rĘyĲĎmĘ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ rtĆŇ yăĆlĘ C Éh’Ď ybĂŇ eĘ hČ hŇ yąĎdĘŇ ‘Č onĲ lĘ MgČÄ wĘ
15 : MoyĲ MyĂn¡ČSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞlĲČ lClĳ ’ĹlĲĆ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ Myr¿ĂWĘ ‘ĆBĘ hŇ mĎŔ oxhĲČ ÉMlČ SĘ êĂ wČ sŘ7

16 ÉMyĂoGhČ =lJĎ C’ę rĘIĲĂwČ CnybĄŔ yĘo’ă =lJĎ ÉC‘mĘ SĲĎ rSąĆ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ
CnyhĄŔ Łl’Ĺ tŇ ’ăĄ mĄ yJĂ ť C‘Ŕ dĘŇ IăĄwČ MhĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ dŇ ’¡Ł mĘ Cl¿ jĘ IĂwČ CnytĄŔ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ

17 ÉhdĎŇ ChyĘ yrąĄxŁ MyBĂÂ rĘmČ MhĄę hĎ MymăĂ IĎBČ ű MGăČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ k¿ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ
: MhĲĆ ylĄ ’Ğ tŇ o’¿ BĎ hŇ I¡ĎbĂŇ oTĲ lĘ rS¿Ć ’Ğ wĲČ hŇ IĳĎbĂŇ oTĲ =l‘Č tŇ ok¡Ň lĘ ohĲ MhĆŔ ytĄŇ răŁ GĘ ’Ă

18 hŇ yăĎnĘ kČŇ SĘ lĂ ’Ch¡ Nt¿ĎŇ xĎ =yJĲĂ olŔ Éh‘Ď CbŇ SĘ yląĄ‘ĞBĲČ hŇ dĎę ChyBĲĂ MyBăĂ rČ=yJĲĂ
xr’=Nb
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1350 hymxn 6:19—7:23

MGăČ : hŇ yĲĎkĘŇ rĆBĲĆ NB¿Ć MQ¡Ď SĚ mĘ =tŇ BČ =tŇ ’Ć xqČě lĎ onŔ BĘ NăĎnxĎ ohywĲĂ xrĳČ’Ď =NbĆŇ 19

xl¿Č SĎ tŇ orËGĘ ’Ă olĳ My’¡Ă yYĂ omĲ Cy¿hĎ yrČě bĎŇ dĘŇ C ynČŔ pĎŇ lĘ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ CyąhĎ wytĎę bŇŁ oT
: ynĂ ’ĲĄ rĘyĲĎlĘ hŇ I¡ĎbĂŇ oTĲ

Myr¿Ă‘ĞoèĲ hČ CdËŇ qĘ jĲĎ IĂwČ tŇ otĳŇ lĎ DĘhČ dŇ ym¡Ă ‘Ğ’ĲČ wĎ hŇ mĎŔ oxhĲČ ÉhtĎŇ nĘ bĘŇ nĂ rSąĆ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ z

rW¿Č hŇ yËĎnĘ nČxĞ=tŇ ’Ć wĘ yxĂę ’Ď ynĂ năĎxĞ=tŇ ’Ć hŇ CĆÂYČ ’Ğ wĲĎ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ 2

Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć ’r¿ĄyĎwĘ tŇ mĆŔ ’Ĺ Sy’ăĂ JĘ É’Ch=yJĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č hŇ r¡ĎyBĂ hČ
SmĆ èĆŔ hČ MxăŁ =dŇ ‘Č ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ yrąĄ‘ĞSĲČ CxÂtĘŇ jĲĎ yĂ âlă MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IŁ wČ : MyBĲĂ rČmĄ 3

ybăĄŇ SĘ yĲŁ ÉtormĘ SĘ mĂ dŇ ymĄę ‘ĞhĲČ wĘ CzxĳŁ ’ĹwĲĆ tŇ ot¡Ň lĎ DĘhČ CpŇ yg¿ĂŇ yĎ MydËĂŇ mĘ ‘ĲŁ Mh¿Ą dŇ ‘ČÄ wĘ
ÉMyĂdČÄ yĎ tŇ bąČŇ xĞrĲČ ry‘ĂÂhĎ wĘ : otĲŇ yBĄ dŇ gĆŇ n¿Ć Sy’¡Ă wĘ orŔ mĎ SĘ mĂ BĘ Sy’Ă ť MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ 4

=l’Ć ÉyhČŁl’Ĺ NêąĄ IĂwČ : MyĲĂCnBĘ Myê¡Ă BĎ Ny’¿ĄwĘ HkĳĎŇ otŇ BĘ T‘¡ČmĘ M‘¿ĎhĎ wĘ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ C 5

WxĳĄ yČtĘŇ hĂ lĘ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MynËĂgĎŇiĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyrÌĂxŁ hĲČ =tŇ ’Ć hŇ YĎÂBĘ qĘ ’Ć wĲĎ yBĂŔ lĂ
: oBĲ bŇ Ct¿Ň JĎ ’Y¡Ď mĘ ’Ć wĲĎ hŇ nĎŔ oS’Ň rĲĂBĎ MylăĂ o‘hĲĎ ÉWxČ IČhČ rpĆŇ sąĄ ’YĎę mĘ ’Ć wĲĎ
rSăĆ ’Ğ hŇ lĎŔ oGhČ ybăĂŇ èĘ mĂ ÉMylĂ ‘Ł hĲĎ hŇ nĎę ydĂŇ UĘ hČ ynăĄBĘ ű hŇ QĆ ’ăĄ 6

Sy’¿Ă hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ wĘ MĂlËČ SĎ CrĲylĂ CbŇ CSÌ IĎwČ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ r~¡Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ lĎŔ gĘŇhĆ
ynĂ mĎÁ xĞ nĲČ hŇ yĎÄmĘ ‘ČrĲČ hŇ yĎrĘzČ‘Ğţ hŇ yĎÃmĘ xĆ nĘ ‘Č CSÃ yĄ lbĆę BĎ rĚzĘ=M‘Ă My’ăĂ BĎ hČ : orĲy‘Ă lĘ 7

M‘¿Č yS¡Ą nĘ ’Č rjČě sĘ mĂ hŇ nĳĎ‘ĞBĲČ MCxă nĘ yw¡ČgĘŇBĂ tŇ rĆj¿ĆsĘ mĂ NSËĎ lĘ BĂ yk¿ČŇ DĽrĘmĎ
: MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ ’¡Ď mĄ MyĂjČě lĘ ’Č S‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄBĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 8

xrČŔ ’Ď ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ hŇ yĎŔTĘ pČŇ SĘ ynăĄBĘ 9, 10

‘Č CS¡ yĄ yn¿ĄbĘŇ lĂ bŇ ’ËĎ om tŇ x¿Č pČŇ =ynĲĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą 11

PŇ lĆ ’Ćě MlĎŔ y‘Ą ynăĄBĘ : rWĲĎ ‘Ď hŇ n¿ĎmŁ SĘ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C MyĂjČě lĘ ’Č bŇ ’ĳĎ oywĘ 12

My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ ’CêŔ zČ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ 13

yCeŔ bĂŇ ynăĄBĘ : MyèĲĂ SĂ wĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ yJĎŔ zČ ynăĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ 14, 15

Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą ybĎŔ bĄŇ ynăĄBĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą 16

: MyĂnĲĎSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ MyĂjČě lĘ ’Č dŇ GĎŔ zĘ‘Č ynăĄBĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C 17

ywĎŔgĘŇbĂŇ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ Myè¿Ă SĂ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą MqĎŔ ynĂ dăŇŁ ’Ğ ÉynĄBĘ 18, 19

Myè¿Ă mĂ xĞ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą NydĂŔ ‘Ď ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ Myè¿Ă SĂ MyĂj¡ČlĘ ’Č 20

: hŇ nĲĎmŁ SĘ C My‘¿ĂSĘ êĂ hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ lĘ rT¿Ą ’Ď =ynĲĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ 21

SŁl¿ SĘ yYĎŔ bĄŇ ynăĄBĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ MSĚŔ xĎ ynăĄBĘ 22, 23

tw’m
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24 : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ hŇ ’¡Ď mĄ PŇ yrĂŔ xĎ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ
25, 26 ÉMxĆ lĆÄ=tŇ ybĲĄŇ ySąĄ nĘ ’Č : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¿ĂSĘ êĂ No‘¡bĘŇ gĂŇ yn¿ĄBĘ

27 Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ tŇ otŔ nĎ‘Ğ ySăĄ nĘ ’Č : hŇ nĲĎmŁ SĘ C Myn¿ĂmŁ SĘ hŇ ’¡Ď mĄ hŇ pĎŔ TŁ nĘ C
28, 29 ySĄÄ nĘ ’Č : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č=tŇ ybĲĄŇ yS¿Ą nĘ ’Č : hŇ nĲĎmŁ SĘ C

: hŇ SĲĎ ŁlSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ tŇ orŔ ’Ą bĘŇ C hŇ răĎypĂŇ JĘ ÉMyrĂ‘Ď yĘ tŇ yąČrĘqĂ
30, 31 ySăĄ nĘ ’Č : dŇ xĲĎ ’Ć wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą ‘bČŇ gĎŔ wĎ ÉhmĎ rĎhĲĎ ySąĄ nĘ ’Č

32 hŇ ’¡Ď mĄ y‘ĎŔ hĎ wĘ É l’Ą =tŇ ybĲĄŇ ySąĄ nĘ ’Č : MyĂnĲĎSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¡Ď mĄ smĎŔ kĘŇ mĂ
33 : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ rx¡Ą ’Č obËŇ nĘ yS¿Ą nĘ ’Č : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć

34, 35 MrĂŔ xĎ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’Ćě rxĄŔ ’Č MlăĎ y‘Ą ÉynĄBĘ
36 My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ oxŔ rĄyĘ ynăĄBĘ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ
37 : dŇ xĲĎ ’Ć wĘ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ onŔ o’wĘ dŇ ydăĂŇ xĎ ÉdŁl=ynĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ
38 : MySĲĂ ŁlSĘ C tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ hŇ ’ĎŔ nĎsĘ ynăĄBĘ
39 : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ ‘Č CSŔ yĄ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉhyĎ‘Ę dĲČŇ yĘ ynąĄBĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ

40, 41 MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’Ćě rCxŔ SĘ pČŇ ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ PŇ lĆ ’¡Ć rUĄŔ ’Ă ynăĄBĘ
42 : rWĲĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ PŇ lĆ ’¡Ć MrĂŔ xĎ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č
43 : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ w¡ĎdĘŇ ohĲ lĘ yn¿ĄbĘŇ lĂ l’ËĄ ymĂ dĘŇ qČ lĘ ‘Č CSÌ yĄ=ynĲĄBĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ

44, 45 MyrĂę ‘ĞèĲŁ hČ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hŇ ’¡Ď mĄ PŇ sĎŔ ’Ď ynăĄBĘ MyrĳĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ
ynăĄBĘ ’T¡Ď yTĂ xĞ yn¿ĄBĘ bŇ CuŔ ‘Č=ynĲĄBĘ NmăŁ lĘ TČ =ynĲĄBĘ ÉrTĄ ’Ď =ynĲĄBĘ MCQą SČ =ynĲĄBĘ

46 ’x¿Ď YĂ =ynĲĄBĘ MynĳĂytĂŇ eĘ hČ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ hŇ ’¡Ď mĄ ybĳĎŇ SŁ
47 : NodĲŇ pĎŇ yn¿ĄBĘ ’‘¡ĎysĂ =ynĲĄBĘ sr¿Ł yqĄ=ynĲĄBĘ : tŇ o‘Ĳ BĎ TČ yn¿ĄBĘ ’p¡ĎŇ WĚ xĞ=ynĲĄbĘŇ

48, 49 lD¡ĄgĂŇ=ynĲĄBĘ N¿ĎnxĎ =ynĲĄBĘ : ymĲĎ lĘ SČ yn¿ĄBĘ hŇ b¡ĎŇ gĎŇxĞ=ynĲĄbĘŇ hŇ n¿ĎbĎŇ lĘ =ynĲĄBĘ
50, 51 ME¿ĎgČŇ=ynĲĄBĘ : ’dĲĎŇ oqnĘ yn¿ĄBĘ NyY¡Ă rĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ y¿Ď’Ď rĘ=ynĲĄBĘ : rxČ gĲĎŇ=ynĲĄBĘ

52 : MysĂ SĘ CpŇ nĘ yn¿ĄBĘ Myn¡ĂC‘mĘ =ynĲĄBĘ ys¿Č bĄŇ =ynĲĄBĘ : xČ sĲĄ pĎŇ yn¿ĄBĘ ’E¡Ď‘Ě=ynĲĄBĘ
53, 54 tŇ yl¿Ă YĘ bČŇ =ynĲĄBĘ : rCxĲ rĘxČ yn¿ĄBĘ ’p¡ĎŇ CqxĞ=ynĲĄBĘ qCB¿ qĘ bČŇ =ynĲĄBĘ

55 ’r¡ĎsĘ ysĲĂ =ynĲĄBĘ soq¿ rĘbČŇ =ynĲĄBĘ : ’SĲĎ rĘxČ yn¿ĄBĘ ’d¡ĎŇ yxĲĂ mĘ =ynĲĄBĘ
56, 57 ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄBĘ : ’pĲĎŇ yTĂ xĞ yn¿ĄBĘ xČ yY¡Ă nĘ yn¿ĄBĘ : xmČ tĲĎŇ =ynĲĄBĘ

58 ’l¿Ď ‘Ę yČ=ynĲĄBĘ : ’dĲĎŇ yrĂpĘŇ yn¿ĄBĘ tŇ rĆp¡ĆŇ os=ynĲĄBĘ yT¿Č os=ynĲĄBĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ
Nwqrd=ynb
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1352 hymxn 7:59—8:3

tŇ rĆk¿ĆŇ jŁ ynËĄBĘ lyFĂę xČ =ynĲĄbĘŇ hŇ yăĎTĘ pČŇ SĘ ynÌĄBĘ : lDĲĄgĂŇ yn¿ĄBĘ Noq¡ rĘdČŇ =ynĲĄbĘŇ 59

SŁl¿ SĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄbĘŇ C MynĂŔ ytĂŇ eĘ hČÄ =lJĎ : NomĲ ’Ď yn¿ĄBĘ Myy¡ĂbĎŇ ~Ę hČ 60

ÉxlČ mĆÄ lê¿ĄmĂ ÉMylĂ o‘hĲĎ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂSĘ êĂ tŇ o’¡ mĄ 61

ÉMtĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ yBĲĄ dŇ yGąĂhČ lĘ ClękĘŇ yĲĎ âlă wĘ rUĳĄ’Ă wĘ NoD¡’Č bŇ Cr¿JĘ ’SĎŔ rĘxČ lêăĄ
SS¿Ą ’dĳĎŇ oqnĘ ynăĄBĘ hŇ I¡ĎbĂŇ oTĲ =ynĄbĘŇ hŇ y¿ĎlĎ dĘŇ =ynĲĄBĘ : MhĲĄ l’¡Ą rĎWĘ IĂmĂ M’¿Ă M‘ĎŔ rĘzČwĘ 62

hŇ I¡ĎbČŇ xĽ yn¿ĄBĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ =NmĂ C : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ tŇ o’¡ mĄ 63

hŇ èĎŔ ’Ă ÉydĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ yQąČ zĂrĘBČ tŇ onÂBĘ mĂ xqČ lĎ ţ rSăĆ ’Ğ yQČę zĂrĘbČŇ ynăĄBĘ ZouĳhČ ynăĄBĘ
’YĳĎ mĘ nĂ âlă wĘ MyW¡Ă xĘ yČtĘŇ UĂ hČ MbËĎŇ tĎŇ kĘŇ CSÌ qĘ BĂ hŇ QĆ ’Ąę : MmĲĎ SĘ =l‘Č ’r¡ĄuĎ IĂwČ 64

Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ =âl rS¿Ć ’Ğ MhĆŔ lĎ É’tĎŇ SĎÄ rĘêĂ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ eĲĎhĚ JĘ hČ =NmĂ Cl¡ ’ĞgĲŇŁ yĘwČ 65

lh¡Ď uĎ hČ =lJĎ : MyUĲĂ CtŇ wĘ Myr¿ĂC’lĘ Nh¡Ą JŁ hČ dŇ m¿Ł ‘Ğ dŇ ‘ËČ MySĳĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ uăŁ mĂ 66

dŇ bČŇ QĘ mĂ ţ : MyèĲĂ SĂ wĘ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ MyĂj¡ČlĘ ’Č ’oBŔ rĂ ‘BăČ rĘ’Č dŇ xĳĎ ’Ć JĘ 67

MySăĂ ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ QĆ ’ĄŔ ÉMhĆ ytĄŇ hĲŁ mĘ ’Č wĘ MhąĆ ydĄŇ bĘŇ ‘Č
: hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ tŇ orŔ rĞSăŁ mĘ C ÉMyrĂrĞSĲŁ mĘ MhĆę lĎ wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ wĘ
MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SăĄ MyrĂě mŁ xĞ hŇ èĳĎ mĂ xĞ wĲČ MySăĂ ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č MyQĂěmČ GĘ 68

hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ UĘ lČ Cn¡tĘŇ nĲĎ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ ÉtYĎ qĘ mĂ C : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ 69

MyèĂŔ mĂ xĞ tŇ oqă rĎzĘmĂ ÉPlĆ ’ĆÄ Myn¿ĂmŁ JĘ rĘDČ bŇ hĎÂ zĎ rYĎę o’lĎ NtăČŇ nĎ ’tĎŇ SĎÁ rĘêĂ hČ
ySăĄ ’Ň rĎmĲĄ C : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ MyS¡Ă ŁlSĘ MynĂŔ hĞJĲŁ ÉtontĘŇ JĎ 70

tŇ oBĳ rĂ yêăĄSĘ Myn¡ĂomJĘ rĘDČ bŇ hĎě zĎ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ rYăČ o’lĘ ÉCntĘŇ nĲĎ tŇ obę ’Ď hĲĎ
ůM‘ĎhĎ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ÈCntĘŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ wĲČ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C MyĂj¿ČlĘ ’Č Myn¡ĂmĎ PŇ sĆ kĆě wĘ 71

Myn¡ĂhĞJĲŁ tŇ n¿Ł tĘŇ kĎŇ wĘ MyĂjĳĎlĘ ’Č MynăĂmĎ PŇ sĆ k¡ĆŇ wĘ ’oBŔ rĂ yêăĄSĘ ÉMynĂ omJĘ rĘDČ bŇ hĎę zĎ
MyrĂÄ rĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ žMyrĂ‘ĞoèĲ hČ wĘ MIĂÃwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ CbăŇ SĘ IĲĄwČ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ Myè¿Ă SĂ 72

É‘GČ IĂwČ MhĳĆ yrĄ‘ĲĎBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ MynËĂytĂŇ eĘ hČ wĘ M‘ÌĎhĎ =NmĂ C
Sy’ăĂ JĘ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ CpąŇ sĘ ’ĲĎ IĄwČ : MhĲĆ yrĄ‘ĲĎBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ C y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ hČ x
rpĄŔ iŁ hČ ’răĎzĘ‘ĆlĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ MyĂUĳĎhČ =r‘ČSĲČ ynăĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ bŇ oxŔ rĘhăĎ=l’Ć dŇ xĎŔ ’Ć
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ SĆŔ mŁ tŇ răČoê ÉrpĆŇ sĄÄ =tŇ ’Ć ’ybĂę hĎ lĘ
hŇ èĎŔ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ Sy’ăĂ mĄ É lhĎ uĎ hČ ynąĄpĘŇ lĂ hŇ rĎÂ oêhČ =tŇ ’ĲĆ NhĄ JŁ hČ ţ ’răĎzĘ‘Ć ’ybăĂŇ IĎwČ 2

žobŇ =’rĎqĘ IĂwČ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ x¿Ł lČ dŇ x¡Ď ’Ć Moy¿BĘ ‘ČmĳŁ SĘ lĂ NybăĂŇ mĄ lk¡ŇŁ wĘ 3

tŇ yYăĂ xĞmĲČ =dŇ ‘Č Éro’hĎ =NmĂ MyĂUČę hČ =r‘ČSĲČ ynăĄpĘŇ lĂ ű rSăĆ ’Ğ bŇ oxÁ rĘhĲĎ ynĄÄpĘŇ lĂ
rpĆŇ s¿Ą =l’Ć M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ yn¿ĄzĘ’Ď wĘ MynĳĂybĂŇ UĘ hČ wĘ MyS¡Ă eĎhČ wĘ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ dŇ gĆŇ nËĆ MoIŔhČ
hrwthwww.bibleist.ru



8:4—17 hymxn 1353

4 ůrbĎŇ DĎlČ CWă ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÈZ‘Ą=lDČgĘŇmĂ =l‘ĲČ rpĄę iŁ hČ ’răĎzĘ‘Ć dŇ mÂŁ ‘ĞIĲČwČ : hŇ rĲĎoêhČ
hŇ y¡ĎWĄ ‘ĞmĲČ C hŇ IËĎqĂ lĘ xĂ wĘ hŇ IÌĎrĂC’Ĳ wĘ hŇ yĎnĎ‘ĞwĲČţ ‘mČ SĆÃ wĘ hŇ yĎÃtĘŇ êĂ mČ olÃYĘ ’Ć dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ
hŇ nĎD¡ĎBČ SĘ xČ wĘ MS¿Ě xĎ wĘ hŇ IËĎJĂ lĘ mČ C l’ÌĄ SĎ ymĲĂ C hŇ yĎdĎŇ jĘ ţ olę’Ň mŁ vĘ mĂ C onĳymĂ yĘ=l‘Č

5 =lkĎŇ ynăĄy‘ĄlĘ ÉrpĆŇ iĄÄ hČ ’rąĎzĘ‘Ć xêČÄ pĘŇ IĂwČ : MQĲĎ SĚ mĘ hŇ y¿ĎrĘkČŇ zĘ
6 ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ : M‘ĲĎhĎ =lkĎŇ Cd¿Ň mĘ ‘ĲĎ ox¡ tĘŇ pĂŇ kĘŇ C hŇ yĳĎhĎ M‘¡ĎhĎ =lJĎ l‘¿ČmĄ =yJĲĂ M‘ĎŔ hĎ

ÉNmĄ ’Ď ű NmąĄ ’Ď M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CnÄ‘ĞIĲČwČ lodĳŇ GĎhČ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć ’rĎŔ zĘ‘Ć
7 ynĂÃbĎŇ C ‘Č CSÃ yĄwĘ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ MyĂj¿Č’Č ho¡ĎhylĲČ CwËxĞêĲČSĘ IĂwČ CdÌŇ uĘ IĂwČ MhĆŔ ydĄŇ yĘ l‘ČmăŁ BĘ

žhyĎrĘzČ‘Ğ ’TăĎ ylĂ qĘ hŇ yĎÃWĄ ‘ĞmĲČ hŇ IĎÃdĂŇ ohĲ ű ytăČŇ BĘ SČ bŇ CuÃ ‘Č NymĂÃ yĎ ű hŇ yăĎbĘŇ r¿ĄSĄ wĘ
M‘¡ĎhĎ wĘ hŇ rĳĎoêlČ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć Myn¿ĂybĂŇ mĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ ÉhyĎ’Ň lĎ jĘ NąĎnxĎ dŇ bĎÄ zĎoy

8 lkĆŇ WĆŔ MoWă wĘ SrĳĎpŇŁ mĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ tŇ r¿ČotŇ BĘ rpĆŇ iËĄ bČŇ C’¿ rĘqĘ IĂwĲČ : MdĲĎŇ mĘ ‘Ď=l‘Č
9 ’tĎŇ SĎÃ rĘêĂ hČ ’Chă hŇ yăĎmĘ xĆ nĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ’rĲĎqĘ UĂ BČ Cnyb¡ĂŇ IĎwČ

M‘Ďę hĎ =lkĎŇ lĘ M‘ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć MynĂÄ ybĂŇ UĘ hČ žMIĂwĂlĘ hĲČ wĘ rpĄÃ iŁ hČ ű NhăĄ JŁ hČ ’răĎzĘ‘ĆwĘ
yJąĂ CJĳ bĘŇ êĂ =l’Č wĘ Cl¡ BĘ ’Č tĘŇ êĲĂ =l’Č MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ É’Ch=SdĲŇŁ qĎ MoIąhČ

10 MhĆÃ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ rĲĎoêhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć M‘¡ĎmĘ SĎ JĘ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉMykĂŇ obŇ sŘ8

NokăŇ nĎ Ny’ăĄlĘ ÉtonmĎ Cxą lĘ SĂ wĘ MyuĂę tČŇ mĘ mĲČ CtăŇ SĘ C MyeĂÁmČ SĘ mČ ClÄkĘŇ ’Ă žCkŇ lĘ
’yh¿Ă ho¡ĎhyĘ tŇ w¿ČdĘŇ xĆ =yJĲĂ CbŇ YĄŔ ‘ĎêăĄ=l’Č wĘ CnynĳĄdŇŁ ’ĞlĲČ MoI¡hČ Sod¿Ň qĎ =yJĲĂ olŔ

11 SdĳŇŁ qĎ MoI¡hČ yJ¿Ă CihČŔ rmăŁ ’Ň lĄ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ lĘ MySąĂ xĘ mČ MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ : MkĲĆŇ EĘ‘ĚmĲĎ
12 tŇ onŔ mĎ xQăČ SČ lĘ C ÉtoêSĘ lĂ wĘ lkąŇŁ ’ĹlĲĆ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CkÄ lĘ IĲĄwČ : CbŇ YĲĄ ‘ĎêĲĄ=l’Č wĘ

: MhĲĆ lĎ C‘yd¡ĂŇ oh rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘBČ ÉCnybĂÄ hĄ yJąĂ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ wĘ
13 M‘Ďę hĎ =lkĎŇ lĘ tŇ obÁ ’Ď hĲĎ ySĄÄ ’Ň rĎ žCpŇ sĘ ’Ć nĲĆ ynĂÃèĄ hČ MoIăbČŇ C

: hŇ rĲĎoêhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=l’Ć lyJ¡Ă WĘ hČ lĘ C rpĳĄŇ iŁ hČ ’r¡ĎzĘ‘Ć=l’Ć MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ
14 CbÄ SĘ yĲĄ žrSĆ ’Ğ hŇ SĆŔ mŁ =dŇ yČBĘ ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ rĳĎoêBČ bŇ CtăŇ JĎ C’¡ YĘ mĘ IĂwĲČ
15 C‘ymĂę SĘ yČ rSăĆ ’Ğ wĲČ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ x¿Ł BČ gŇx¡Ď BĆ tŇ oJË iĚBČ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ

ÉC’ybĂÄ hĎ wĘ rhĎę hĎ C’ă YĘ ůrmŁ ’Ň lĄ MĂlăČ SĎ CrĲybĂŇ C ÈMhĆ yrĄ‘ĲĎ=lkĎŇ BĘ loq¿ CrybĂÄ ‘ĞyĲČwĘ
tŇ bĳŇŁ ‘Ď Z‘ăĄ yl¡Ą ‘ĞwĲČ MyrĂŔ mĎ tĘŇ ylăĄ ‘ĞwĲČ ÉsdČŇ hĞ yląĄ‘ĞwĲČ NmĆ SĆŔ Z‘ăĄ=ylĄ ‘ĞwĲČ ÉtyĂzČÄ=ylĄ ‘Ğ

16 tŇ oJÁ sĚ MhĆÄ lĎ žCW‘ĞIĲČwČ ůC’ybĂŇ IĎwČ ÈM‘ĎhĎ C’ă YĘ IĲĄwČ : bŇ CtĲŇ JĎ JČ tŇ J¡Ł sĚ tŇ ŁW¿ ‘ĞlĲČ
ÉboxrĘbĂŇ C MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ tŇ or¡YĘ xČ bĘŇ C MhĆŔ ytĄŇ răŁ YĘ xČ bĘŇ C ÉoGGČ=l‘Č Sy’ąĂ

17 MybĂÄ èĎ hČ lhĎ uĎ hČ ţ=lkĲĎŇ CWă ‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć r‘ČS¿Č bŇ ox¡ rĘbĂŇ C MyĂUČŔ hČ r‘ČSăČ
NCn¿=NBĂ ‘Č CSÄ yĄ žymĄ ymĂ CWÃ ‘Ď=âlĲ yJăĂ ůtoJiĚbČŇ CbăŇ SĘ IĲĄwČ ÈtoJsĚ ű yb¿ĂŇ èĘ hČ =NmĂ
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: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ l¿Ď odŇ GĘ hŇ x¡Ď mĘ WĂ yh¿Ă êĘ wČ ’Chĳ hČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉNJĄ
dŇ ‘¡Č NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ ÉMoIhČ =NmĂ MoyŔBĘ ű Moyă ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ rąČoê rpĆŇ sĄÄ BĘ ’rĎqĘ IĂwČţ 18

tŇ rĆY¡Ć‘Ğ ynËĂymĂ èĘ hČ MoIÌbČŇ C MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉgxĎ =CW‘ĞIĲČwČ NorĳxĞ’ĲČ hĎ MoIăhČ
hŇ EĆęhČ SdĆŇ xăŁ lČ hŇ ‘ĎÁ BĎ rĘ’Č wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć žMoybĘŇ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ T
ÉCldĘŇ BĲĎ IĂwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ MyuĂŔ WČ bĘŇ C MoYă BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CpąŇ sĘ ’Ć nĲĆ 2

MhĆŔ ytĄŇ ’Ň FăŁ xČ =l‘Č ÉCDwČtĘŇ IĂwČ Cdę mĘ ‘Č IĲČwČ rkĳĎŇ nĄ ynăĄBĘ lJ¡Ł mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ‘rČzăĆ
tŇ rÌČoê rpĆŇ sĄÄ BĘ C’ę rĘqĘ IĂwĲČ MdĎŔ mĘ ‘Ď=l‘Č ÉCmCqÄ IĎwČ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ tŇ on¡ wŁ ‘ĞwĲČ 3

MywĂŔxĞêĲČSĘ mĲĂ C MyDăĂwČtĘŇ mĂ Éty‘Ă bĂŇ rĘC MoIĳhČ tŇ y‘ăĂbĂŇ rĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ hoËĎhyĘ
‘Č CSÄ yĄ MIĂęwĂlĘ hĲČ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ =l‘ĲČ MqĎ IĎÁwČ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ 4

loqă BĘ ÉCq‘ĞzĘIĂwĲČ ynĂ nĳĎkĘŇ ynăĂBĎ hŇ y¡ĎbĘŇ rĄSĄ ye¿ĂBĚ hŇ yËĎnĘ bČŇ SĘ l’ÌĄ ymĂ dĘŇ qČ ynĂÁbĎŇ C
ynĂÄBĎ l’Ą ymĂ dĘŇ qČ wĘţ ‘Č CSă yĄ MIĂÃwĂlĘ hĲČ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć lodŔ GĎ 5

hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉCkŇ rĘBĲĎ CmCqę hŇ yĎŔxĘ tĲČŇ pĘŇ hŇ yăĎnĘ bČŇ SĘ ÉhIĎdĂŇ ohĲ hŇ yąĎbĘŇ rĲĄSĄ hŇ yĎÁnĘ bĘŇ SČ xĞ
Mm¿Č ormĘ C ìŇ dĆŔ obŇ JĘ MSăĄ ÉCkŇ rĘbĲĎŇ ywĲĂ MlĳĎ o‘hĲĎ =dŇ ‘Č Ml¡Ď o‘hĲĎ =NmĂ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ
tĎŇ yWĂÃ ‘Ď tăř ’ ůìDĆbČŇ lĘ ÈhoĎhyĘ ’Chă =hŇ êĎ’Č : hŇ QĲĎ hĂ tĘŇ C hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ =lJĎ =l‘Č 6

ÉhĎ ylĆÄ‘Ď rSąĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ M’Ďę bĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ MyĂmČÁ èĎ hČ ymĄÄ SĘ žMyĂmČ èĎ hČ =tŇ ’ĲĆ
MyĂm¡ČèĎ hČ ’b¿ĎŇ YĘ C MQĳĎ JĚ =tŇ ’Ć hŇ IăĆxČ mĘ hŇ ê¡Ď’Č wĘ MhĆŔ BĎ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉMyUĂ IČhČ
MrĎŔ bĘŇ ’Č BĘ ÉêĎrĘxČ BĎ rSąĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ hoăĎhyĘ É’Ch=hŇ êĎ’Č : MywĲĂxĞêĲČSĘ mĂ ì¿Ň lĘ 7

=tŇ ’Ć tĎŇ ’Ň YăĎ mĎ C : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č om¡ èĘ êĎmĘ W¿Č wĘ MyDĳĂWĘ JČ rC’ă mĄ ot¡Ň ’Ň YĄ ohĲ wĘ 8

ynĂÄ‘ĞnĲČJĘ hĲČ žZrĆ’Ć =tŇ ’Ć tŇ tĄÃ lĎ tŇ yrĂę BĘ hČ oUÁ ‘Ă tŇ orÄ kĎŇ wĘ ůìynĆpĎŇ lĘ NmăĎ ’ĹnĲĆ ÈobŇ bĎŇ lĘ
ÉMqĆêĎÄ wČ o‘ĳrĘzČlĘ tŇ tăĄŇ lĎ yS¡Ă GĎrĘGĂ hČ wĘ ys¿Ă CbŇ yĘhČ wĘ yEËĂrĂjĘ hČ wĘ yrÌĂmŁ ’ĹhĲĎ yêĂÁ xĂ hĲČ
MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ’Ğ yn¿Ă‘Ľ=tŇ ’Ć ’rĆêËĄwČ : hŇ êĎ’ĲĎ qyD¡ĂYČ yJ¿Ă ìŇ yrĆŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć 9

hŇ ‘ąŁ rĘpČŇ BĘ MytĂÁ pĘŇ mĲŁ C tŇ tÄŁ ’Ł NêĄêĂ wČţ : PŇ CsĲ =MyČ=l‘Č êĎ‘Ę m¡Č SĎ Mt¿ĎŇ qĎ ‘ĞzĲČ=tŇ ’Ć wĘ 10

MhĳĆ ylĄ ‘Ğ CdŇ yz¡ĂhĄ yJ¿Ă êĎ‘Ę dČŔ yĎ yJăĂ oYŔ rĘ’Č M‘ăČ=lkĎŇ bĘŇ C ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ bĘŇ C
Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ êĎ‘Ę qăČBĎ ÉMIĎhČ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ JĘ MS¡Ą ì¿Ň lĘ =W‘ČêĲČ wČ 11

NbĆŇ ’¡Ć =omJĘ tŇ ŁlË oYmĘ bĂŇ êĎkĘŇ lÌČ SĘ hĂ MhĆÁ ypĄŇ dĘŇ rÄŁ =tŇ ’Ć wĲĘ hŇ SĳĎ BĎ IČBČ MI¡ĎhČ =ëŇ otĲŇ bĘŇ
hŇ lĎ yĘlČŔ ÉS’Ą dŇ CU¿ ‘ČbĘŇ C MmĳĎ oy Mt¡ĎŇ yxĂ nĘ hĂ NnĎŔ ‘Ď dŇ CUă ‘ČbĘŇ C : MyEĲĂ‘Č MyĂm¿ČBĘ 12

êĎdĘŇ rČŔ yĎ ÉynČ ysĂ =rhČ l‘ąČwĘ : HbĲĎŇ =CkŇ lĘ yĲĄ rS¿Ć ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆhČ =tŇ ’Ć MhĆŔ lĎ ry’ăĂ hĎ lĘ 13

tŇ orăotŇ wĘ ÉMyrĂSĎ yĘ MyTąĂ jĎ SĘ mĂ MhĆÁ lĎ NêĄÄ êĂ wČ MyĂmĳĎèĎ mĂ Mh¡Ć UĎ ‘Ă rB¿Ą dČŇ wĘ
tm’

.T"dw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’Č ’"sb ,yrq hêĎ’Č ,bytk êĘ ’Č v.6 .T
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14 MhĳĆ lĎ tĎŇ ‘ČdăČŇ oh ì¡Ň SĘ dĘŇ qĎ tŇ B¿Č SČ =tŇ ’Ć wĘ : MybĲĂŇ oT tŇ w¡Ł YĘ mĂ C Myu¿ĂxĚ tŇ mĆŔ ’Ĺ
15 MxĆ lĆ wĘţ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č hŇ S¿Ć mŁ dŇ y¡ČBĘ MhĆŔ lĎ tĎŇ yCăĂYĂ hŇ rĎŔ otŇ wĘ ÉMyuĂ xĚ wĘ tŇ owąYĘ mĂ C

M’ĳĎ mĎ YĘ lĂ Mh¡Ć lĎ tĎŇ ’Ň Y¿Ą oh ‘lČ iËĆ mĂ MyĂmČę C MbĎŔ ‘ĎrĘlĂ ÉMhĆ lĎ hŇ êĎtąČŇ nĎ MyĂmČÁ èĎ mĂ
ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć tĎŇ ’Ň W¿Ď nĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć tŇ SĆ răĆlĎ É’obŇ lĎ MhĆę lĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ

16 C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ MjĎŔ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć ÉCSqĘ IČwČ CdŇ yzĳĂhĄ Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ’Ğ wĲČ Mh¿Ą wĘ : MhĲĆ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ
17 tĎŇ yWăĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉìytĆÄ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ CrąkĘŇ zĲĎ=âlwĘ ‘ČmęŁ SĘ lĂ Cnă’ĞmĲĎ yĘwČ : ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ =l’Ć

MyĳĎrĘmĂ BĘ Mt¡ĎŇ dĚŇ bĘŇ ‘ČlĘ bŇ CS¿ lĎ S’Ň rËŁ =CnêĘ IĂwČ MjĎŔ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć ÉCSqĘ IČwČ MhĆŔ UĎ ‘Ă
âl¿ wĘ dŇ sĆ xĆ wĘ=bŇ rČwĘ MyĂj¿Č’Č =ëŇ rĆ’ĲĆ MCxË rČwĘ NCeÌxČ tŇ oxÁ ylĂ sĘ HČ olÄ’Ĺ žhêĎ’Č wĘ

18 rS¿Ć ’Ğ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hŇ zăĆ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ hŇ kĎŔ iĄ mČ lgĆŇ‘ăĄ ÉMhĆ lĎ CWą ‘Ď=yJĲĂ PŇ ’Čę : MêĲĎbĘŇ zČ‘Ğ
19 MyBĂŔ rČhĲĎ ìŇ ymăĆ xĞrĲČBĘ ÉhêĎ’Č wĘ : tŇ olĲ dŇŁ GĘ tŇ oY¡ ’Ď nĲĆ CWŔ ‘ĞIĲČwĲČ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ ì¡Ň lĘ ‘ĆhĲĆ

ÉMmĎ oyBĘ MhąĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ rsĎÄ =âl NnĎ‘ĎhĲĆ ţ dŇ CUă ‘Č=tŇ ’Ć rBĳĎdĘŇ UĂ BČ Mê¡ĎbĘŇ zČ‘Ğ âl¿
=tŇ ’Ć wĘ MhĆŔ lĎ ry’ăĂ hĎ lĘ ÉhlĎ yĘlČÄBĘ S’ąĄ hĎ dŇ CUÄ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ëŇ rĆDĆŔ hČ BĘ MtăĎŇ xŁ nĘ hČ lĘ

20 ÉìnĘ mČ C MlĳĎ yJĂ WĘ hČ lĘ êĎt¡ČŇ nĎ hŇ bĎŔ oFhČ ÉìxĞ CrĲwĘ : HbĲĎŇ =CkŇ lĘ yĲĄ rS¿Ć ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆhČ
21 hŇ nËĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ : M’ĲĎ mĎ YĘ lĂ Mh¡Ć lĎ hŇ êĎt¿ČŇ nĎ MyĂmËČC MhĆŔ yjĂ mĂ êĎ‘Ę năČmĎ =âlĲ

âl¿ Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČwĘ ClŔ bĎŇ âlă ÉMhĆ ytĄŇ mĲŁ lĘ WČ CrsĳĄxĎ âlă rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ Mê¿ĎlĘ JČ lĘ JĂ
22 CSÂ rĘyIĲĂwČ hŇ ’ĳĎ pĄŇ lĘ Mq¡ĄlĘ xĘ êČ wĲČ MymĂŔ mĎ ‘ĞwĲČ ÉtokŇ lĎ mĘ mČ MhąĆ lĎ NêĄÄ êĂ wČ : CqYĲĄbĎŇ

=ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘¿ ZrĆ’¡Ć=tŇ ’Ć wĘ NoBŔ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ ÉZrĆ’ĆÄ =tŇ ’Ć wĘ Noxę ysĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć
23 ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉM’Ą ybĂŇ êĘ wČ MyĂmĳĎèĎ hČ yb¡ĄŇ kĘŇ kŇŁ JĘ tĎŇ yBĂŔ rĘhĂ MhăĆ ynĄbĘŇ C : NSĲĎ BĎ hČ
24 CSă rĘyIĲĂwČ ÉMynĂ BĎ hČ C’bąŇŁ IĎwČ : tŇ SĆ rĲĎlĎ ’ob¿Ň lĎ Mh¡Ć ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ êĎrĘm¿Č’Ď =rSĆ ’Ğ

Mn¡ĄêĘ êĂ wĲČ MynĂŔ ‘ĞnăČJĘ hČ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ybąĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć MhĆÁ ynĄpĘŇ lĂ ‘nČÄkĘŇ êČ wČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
: MnĲĎ oYrĘJĂ Mh¡Ć BĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ ymăĄ mĘ ‘ĲČ=tŇ ’Ć wĘ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ MdĳĎŇ yĎBĘ

25 =My’Ă lĲĄ mĘ MyêăĂ BĎ CSÃ rĘyIĲĂwČ ůhnĎmĄ SĘ hŇ măĎ dĎŇ ’Ğ wĲČ ÈtorYĚBĘ MyrăĂ‘Ď CdÂJĘ lĘ IĂwĲČ
Clą kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ bŇ rĳŁ lĎ lk¡ĎŇ ’ĞmĲČ Z‘¿ĄwĘ MytËĂŇ yzĄwĘ MymÌĂ rĎJĘ MybĂÁ CYxĞ tŇ orÄ BŁ bŇ CTţ=lJĎ

26 ëŇ BĎę CdÁ rĘmĘ IĂwĲČ CrÄ mĘ IČwČ : lodĲŇ GĎhČ ì¿Ň bĘŇ CTBĘ Cn¡DĘ‘ČtĘŇ IĲĂwČ CnymĂŔ SĘ IČwČ ÉC‘BĘ WĘ IĂwĲČ
CdŇ y‘¿ĂhĄ =rSĆ ’Ğ CgŇrĎŔ hĎ ìŇ y’ăĆybĂŇ nĘ =tŇ ’Ć wĘ MCĎŔgČŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉìtĘŇ rĲĎoê=tŇ ’Ć CkŇ ląĂ SĘ IČwČ

27 MhĆŔ yrĄYĲĎ dŇ yăČBĘ ÉMnĄêĘ êĂ wĲČ : tŇ ŁlĲ odŇ GĘ tŇ oY¡ ’Ď nĲĆ CWŔ ‘ĞIĲČwĲČ ìŇ ylĳĆ’Ą MbăĎŇ ySĂ hĞlĲČ Mb¡ĎŇ
‘mĎŔ SĘ êĂ MyĂmăČèĎ mĂ ÉhêĎ’Č wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą Cqă ‘ĞYĘ yĂ ÉMtĎŇ rĎYĲĎ tŇ ‘ąĄbĘŇ C MhĳĆ lĎ CrY¡ĄIĎwČ
: MhĲĆ yrĄYĲĎ dŇ I¿ČmĂ MC‘¡ ySĂ oyĲwĘ My‘ĂŔ ySĂ omĲ ÉMhĆ lĎ NêąĄêĂ MyBĂę rČhĲĎ ìŇ ymăĆ xĞrĲČkĘŇ C

28 ÉMhĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ yąČBĘ MbĄÂ zĘ‘ČêĲČ wČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ‘r¡Č tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ CbŇ CSě yĎ MhĆŔ lĎ xČ onăkĘŇ C
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Ml¿Ą y~Ă tČŇ wĘ ‘mËČ SĘ êĂ MyĂmÌČèĎ mĂ hŇ êĎÂ’Č wĘ ìŇ CqŔ ‘Ď zĘIĂwČ ÉCbŇ CSÄ IĎwČ MhĆŔ bĎŇ CDărĘIĂwČ
hŇ UĎ hĄÄ wĘ ìŇ tĆę rĎoê=l’Ć MbăĎŇ ySĂ hĞlĲČ MhĆÁ BĎ dŇ ‘ČêĎÄ wČ : MyêĲĂ ‘Ă tŇ oB¿ rČ ìŇ ym¡Ć xĞrĲČJĲĘ 29

hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ MbĎŔ =C’TĘ xĲĎ ìŇ yTăĆ jĎ SĘ mĂ bĘŇ C ÉìytĆÄ wŁ YĘ mĂ lĘ C‘ąmĘ SĲĎ =âlwĘ CdŇ yzĂÁhĄ
: C‘mĲĄ SĎ âl¿ wĘ CS¡ qĘ hĂ Mj¿Ď rĘ‘Ď wĘ tŇ rĆrĆŔ os ÉPtĄŇ kĎŇ CnąêĘ IĂwČ MhĳĆ bĎŇ hŇ yăĎxĎ wĘ Md¡ĎŇ ’Ď
ìŇ y’¡ĆybĂŇ nĘ =dŇ yČBĘ ìËŇ xĞ CrĲBĘ MBÌĎ dŇ ‘ČêĎÄ wČ tŇ oBŔ rČ MynăĂSĎ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ SąŁ mĘ êĂ wČ 30

MyBËĂ rČhĲĎ ìŇ ymÌĆxĞrĲČbĘŇ CĲ : tŇ YĲŁ rĎ’ĞhĲĎ yU¿Ą ‘Č dŇ y¡ČBĘ MnĄŔ êĘ êĂ wČĲ CnyzĳĂ’ĹhĲĆ âlă wĘ 31

hŇ êăĎ ‘Č wĘ : hŇ êĎ’ĲĎ MCx¡ rČwĘ NCe¿xČ =l’ĲĄ yJËĂ MêĳĎbĘŇ zČ‘Ğ âlă wĘ hŇ l¡Ď JĎ Mt¿ĎŇ yWĂ ‘Ğ=âlĲ 32

ůdsĆ xĆ hČ wĘ tŇ yrăĂBĘ hČ rmăĄ oS È’rĎoehČ wĘ roBă GĂ hČ lodÁ GĎhČ l’ĄÄ hĎ CnyhĄŁl’Ĺţ
CnykĄÄ lĎ mĘ lĂ CntĘŇ ’Č YĎ mĘ ţ=rSĆ ’Ğ hŇ ’ăĎ lĎ êĘ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ ìŇ ynĆÃpĎŇ lĘ T‘ăČmĘ yĂ=l’Č
ykăĄŇ lĘ mČ ÉymĄ ymĂ ìŇ UĳĆ ‘Č=lkĎŇ lĘ C Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ wĘ Cn’¿Ą ybĂŇ nĘ lĂ wĘ CnynËĄhĞkĲŇŁ lĘ C CnyrÌĄWĎ lĘ
CnylĳĄ‘Ď ’BăĎ hČ =lJĎ l‘¡Č qyDĂŔ YČ hŇ êăĎ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č rCèŔ ’Č 33

CnynăĄhĞJĲŁ ÉCnyrĄÄ WĎ CnykąĄŇ lĎ mĘ =tŇ ’Ć wĘ : Cn‘Ę SĲĎ rĘhĂ CnxĘ n¿Č’Ğ wĲČ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď tŇ m¿Ć ’Ĺ=yJĲĂ 34

ìŇ ytĆŔ wŁ dĘŇ ‘ăĄlĘ C ìŇ ytĆŔ wŁ YĘ mĂ =l’Ć ÉCbŇ ySĂÄ qĘ hĂ âlą wĘ ìŇ tĳĆŇ rĎoê CW¡ ‘Ď âl¿ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ wĲČ
êĎtăČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ bŇ rĎÁ hĎ ÉìbĘŇ CTĲ bĘŇ C žMtĎŇ CkŇ lĘ mČ BĘ MhăĄ wĘ : MhĲĆ BĎ tĎŇ d¡ŇŁ y‘Ă hĲČ rS¿Ć ’Ğ 35

ìŇ CdĳŇ bĎŇ ‘Ğ âlă Mh¡Ć ynĄpĘŇ lĂ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ nËĎmĄ èĘ hČ wĘ hŇ bÌĎŇ xĎ rĘhĲĎ ZrĆ’ĆÄ bĘŇ C MhĆę lĎ
ZrĆ’ĎÁ hĎ wĘ MydĳĂŇ bĎŇ ‘Ğ MoI¡hČ CnxĘ n¿Č’Ğ hŇ eËĄhĂ : My‘ĲĂrĎhĲĎ Mh¡Ć ylĄ lĘ ‘ČUĲČ mĂ CbŇ SĎŔ =âlwĲĘ 36

CnxĘ n¿Č’Ğ hŇ eËĄhĂ HbĎŔ CT=tŇ ’Ć wĘ ÉHyĎrĘjĂ =tŇ ’Ć lkąŇŁ ’ĹlĲĆ CnytĄę bŇŁ ’ĞlĲČ hŇ êĎtăČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ
Cnyl¡Ą ‘Ď hŇ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ MykËĂŇ lĎ UĘ lČ hŇ BĎę rĘmČ HtăĎŇ ’Ď CbŇ tĘŇ C : hĎ ylĲĆ ‘Ď Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ 37

hŇ r¿ĎYĎ bĘŇ C MnĎŔ oYrĘJĂ ÉCnêĄÄ mĘ hĆ bĘŇ bĂŇ C MyląĂ SĘ mŁ CnytĄŇ IŁ wĂGĘ ţ l‘ăČwĘ CnytĳĄŇ w’Ň FŁ xČ BĘ
: CnxĘ nĲĎ’Ğ hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ

sŘ9 Cnyr¿ĄWĎ MCtŔ xĎ hĲĆ É l‘Č wĘ MybĳĂŇ tĘŇ kŇŁ wĘ hŇ n¡ĎmĎ ’Ğ Myt¿ĂŇ rĘJĲŁ CnxĘ nËČ’Ğ tŇ ’Ň Łzě=lkĎŇ bĘŇ C y
hŇ y¡ĎlĘ kČŇ xĞ=NBĆ ’tĎŇ SËĎ rĘêĂ hČ hŇ yÌĎmĘ xĆ nĘ MymĳĂ CtŇ xĞhĲČ l‘¡ČwĘ : CnynĲĄhĞJĲŁ CnI¡ĄwĂlĘ 2

SCF¿ xČ : hŇ IĲĎJĂ lĘ mČ hŇ y¡ĎrĘmČ ’Ğ rCx¿ SĘ jČ : hŇ yĲĎmĘ rĘyĂ hŇ y¡ĎrĘzČ‘Ğ hŇ y¿ĎrĎWĘ : hŇ IĲĎqĂ dĘŇ YĂ wĘ 3, 4, 5

: ëŇ CrĲBĎ Not¡Ň eĘ GĂ l’Ň I¿ĄnĂ DĲĎ : hŇ yĲĎdĘŇ bČŇ ‘ĲŁ tŇ om¡ rĄmĘ Mr¿ĂxĎ : ëŇ CQĲ mČ hŇ y¡ĎnĘ bČŇ SĘ 6, 7

: MynĲĂ hĞJĲŁ hČ hŇ QĆ ’¡Ą hŇ yĳĎ‘Ę mĲČ SĘ yG¡ČlĘ bĂŇ hŇ y¿ĎzĘ‘ČmĲČ : NmĲĂ IĎmĂ hŇ I¡ĎbĂŇ ’Ğ MQ¿Ď SĚ mĘ 8, 9

MhĳĆ yxĄ ’Ğ wĲČ : l’ĲĄ ymĂ dĘŇ qČ dŇ d¡ĎŇ nĎxĄ yn¿ĄBĘ mĂ yCeěBĂ hŇ yĎŔnĘ zČ’Ğ=NBĆ É‘Č CSÄ yĄwĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ 10, 11

rCJ¿ zČ : hŇ yĲĎbĘŇ SČ xĞ bŇ ox¡ rĘ ’k¿ĎŇ ymĂ : NnĲĎxĎ hŇ y¿Ď’Ň lĎ jĘ ’T¡Ď ylĂ qĘ hŇ IËĎdĂŇ ohĲ hŇ yÌĎnĘ bČŇ SĘ 12, 13

tŇ xăČ jČ ÉS‘Ł rĘjČ M‘ĳĎhĎ yS¡Ą ’Ň rĎ : CnynĲĂ BĘ yn¡ĂbĎŇ hŇ I¿ĎdĂŇ ohĲ : hŇ yĲĎnĘ bČŇ SĘ hŇ y¡ĎbĘŇ rĲĄSĄ 14, 15

rT¿Ą ’Ď : NydĲĂŇ ‘Ď yw¡ČgĘŇbĂŇ hŇ I¿ĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ : ybĲĎŇ BĄ dŇ G¡ĎzĘ‘Č ye¿ĂBĚ : ynĲĂ BĎ ’Cê¡ zČ Ml¿Ď y‘Ą bŇ ’ĎŔ om 16, 17, 18
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10:19—40 hymxn 1357

19, 20, 21 S‘¿ĎyjĂ gĘŇmČ : ybĎŇ on tŇ ot¡Ň nĎ‘Ğ PŇ yr¿ĂxĎ : yYĲĎ BĄ MS¡Ě xĎ hŇ I¿ĎdĂŇ ohĲ : rCEĲ‘Č hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ
22, 23, 24 ‘ČS¿Ą oh : hŇ yĲĎnĎ‘Ğ N¡ĎnxĎ hŇ y¿ĎTĘ lČ jĘ : ‘Č CDĲyČ qod¡Ň YĎ l’¿Ą bĘŇ zČySĄ mĘ : ryzĲĂxĄ MQ¡Ď SĚ mĘ

25, 26 : hŇ yĲĎWĄ ‘ĞmĲČ hŇ n¡ĎbĘŇ SČ xĞ MCx¿ rĘ : qbĲĄŇ oS ’x¡Ď lĘ jĂ Sx¿Ą oQhČ : bŇ CèĲ xČ hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ
27, 28, 29 MynăĂhĞJĲŁ hČ M‘ĎÃ hĎ r’ăĎ SĘ C : hŇ nĲĎ‘ĞBĲČ Mr¡ĂxĎ ëŇ CQ¿ mČ : NnĲĎ‘Ď N¡ĎnxĎ hŇ I¿ĎxĂ ’Ğ wĲČ

yUąĄ‘ČmĲĄ lDĎÂbĘŇ eĂ hČ =lkĎŇ wĲĘ MynĂę ytĂŇ eĘ hČ MyrĂÁ rĘSĲŁ mĘ hĲČ MyrĂÄ ‘ĞoèĲ hČ MIĂwĂlĘ hĲČ ţ
‘Čd¿ĄŇ oy lJ¡Ł MhĳĆ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C MhăĆ ynĄBĘ Mh¡Ć ySĄ nĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ răČoê=l’Ć ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ

30 hŇ ‘Ďę CbŇ SĘ bĂŇ C hŇ lăĎ ’Ď BĘ My’ĂÂbĎŇ C ůMhĆ yrĄyDĲĂ’Č ÈMhĆ yxĄ ’Ğ=l‘Č MyqăĂ yzĂxĞmĲČ : NybĲĂŇ mĄ
MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SăĆ mŁ dŇ y¡ČBĘ hŇ nĎŔ êĘ nĂ rSăĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ răČotŇ BĘ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ
: wyuĲĎxĚ wĘ wyT¡Ď jĎ SĘ mĂ C CnynĄŔ dŇŁ ’Ğ hoăĎhyĘ ÉtwŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oWę ‘ĞlĲČ wĘ romă SĘ lĂ wĘ

31 xu¡ČnĂ âl¿ MhĆŔ ytĄŇ năŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yUăĄ ‘ČlĘ Cnyt¡ĄŇ nŁ BĘ Nê¿Ą nĂ =âlĲ rSËĆ ’Ğ wĲČ
32 MoyąBĘ rbĆŇ SĆÁ =lkĎŇ wĘ tŇ oxÄ uĎ UČ hČ =tŇ ’Ć žMy’Ă ybĂŇ mĘ hĲČ ZrĆ’ĎÃ hĎ yUăĄ ‘Č wĘ : CnynĲĄbĎŇ lĘ

SFËŁ nĂ wĘ SdĆŇ qĳŁ MoyăbĘŇ C tŇ B¡Ď èČ BČ MhËĆ mĄ xu¿ČnĂ =âlĲ roJŔ mĘ lĂ ÉtBĎ èČ hČ
33 tŇ wŔŁ YĘ mĂ ÉCnylĄÄ‘Ď CndĘŇ mąČ‘ĹhĲĆ wĘ : dŇ yĲĎ=lkĎŇ ’è¿Ď mČ C tŇ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ hŇ n¿ĎèĎ hČ =tŇ ’Ć

: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yB¿Ą tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ hŇ nĳĎèĎ BČ lqĆè¡Ć hČ tŇ yS¿Ă lĂ SĘ CnylËĄ‘Ď tŇ t¿ĄŇ lĎ
34 tŇ otÄ BĎ èČ hČ dŇ ymĂ êĎhČ ţ tŇ lăČ o‘lĘ C dŇ ymăĂ êĎhČ tŇ xăČ nĘ mĂ C tŇ kĆŇ rĆÃ ‘ĞUĲČ hĲČ MxĆ lăĆ lĘ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ tŇ o’Ŕ FĎ xČ lăČ wĘ ÉMySĂ dĎŇ uĽlČ wĘ MydĂę ‘ĞoUĲ lČ MySĂÁ dĎŇ xĽhĲĆ
35 CnlĘ jČÁ hĂ tŇ olÄrĎoGĲ hČ wĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ lk¡ŇŁ wĘ

CnyhÌĄŁl’Ĺ tŇ ybĄÄ lĘ ’ybĂŇ hĎ lĘ ţ ůM‘ĎhĎ wĘ ÈMIĂwĂlĘ hĲČ MynăĂhĞJĲŁ hČ MyYĂę ‘ĄhĲĎ NBăČ rĘqĚ=l‘Č
ÉxBČ zĘmĂ =l‘Č r‘Ąę bČŇ lĘ hŇ nĳĎSĎ bĘŇ hŇ năĎSĎ Myn¡ĂUĎ zĚmĘ Myê¿Ă ‘Ă lĘ CnytËĄŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ lĘ

36 CntĄę mĎ dĘŇ ’Č yrăĄCJBĂ =tŇ ’Ć ’ybĂÂ hĎ lĘ C : hŇ rĲĎoêBČ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
37 tŇ orąkŇŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¡ĄŇ lĘ hŇ nĳĎSĎ bĘŇ hŇ năĎSĎ Z‘¡Ą=lkĎŇ yr¿ĂjĘ =lJĎ yrËĄCJbĂŇ C

CnynĄę ’Ň YŁ wĘ CnyrĄÁ qĎ bĘŇ yrĄÄ okŇ BĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ rĳĎoêBČ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ CnyêĄŔ mĘ hĆ bĘŇ C ÉCnynĄÄBĎ
38 =tŇ ’Ć wĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Myt¡ĂŇ rĘSĲĎ mĘ hČ MynĂŔ hĞJăŁ lČ CnyhĄŔ Łl’Ĺ tŇ ybăĄŇ lĘ É’ybĂŇ hĎ lĘ

’ybąĂŇ nĎ rhĎę YĘ yĂwĘ SorăyêĂ Z‘ĄÁ =lkĎŇ yrĂÄ pĘŇ C CnytĄŇ mŁ CrtĘŇ Cţ CnytăĄŇ sŁ yrĂ‘Ğ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ
ÉMhĄ wĘ MIĳĂwĂlĘ lĲČ Cnt¡ĄŇ mĎ dĘŇ ’Č rW¿Č ‘Ę mČ C CnyhĄŔ Łl’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ okăŇ SĘ lĂ =l’Ć ÉMynĂ hĞJĲŁ lČ

39 NrËŁ hĞ’ĲČ =NBĲĆ NhÌĄ JŁ hČ hŇ yĎÄhĎ wĘ : CntĲĄŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ yr¿Ą‘Ď lk¡ŇŁ BĘ MyrĂŔ vĘ ‘ČmĘ hĲČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ
ÉrWĄ ‘ĞUĲČ hĲČ rWąČ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć ClÄ‘ĞyĲČ MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ rWăĄ ‘Ę BČ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ =M‘Ă

40 tŇ okŇ SĎ QĘ hČ ţ=l’Ć yJăĂ : rYĲĎ o’hĎ tŇ yb¿ĄŇ lĘ tŇ ok¡Ň SĎ QĘ hČ =l’Ć CnyhĄŔ Łl’Ĺ tŇ ybăĄŇ lĘ
SorăyêĂ hČ ÈNgĎŇDĎhČ tŇ măČ CrêĘ =tŇ ’Ć ywĂęQĄ hČ ynăĄbĘŇ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ybĂÄ yĎ
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1358 hymxn 11:1—18

Myr¡Ă‘ĞoèĲ hČ wĘ MytĂŔ rĘSăĎ mĘ hČ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ SDĎŔ qĘ UĂ hČ ylăĄ JĘ ÉMSĎ wĘ ůrhĎ YĘ IĂhČ wĘ
M‘¡ĎhĎ =yrĲĄWĎ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć bŇ z¡Ł ‘ĞnĲČ âl¿ wĘ MyrĳĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ ’y
=NmĂ dŇ xăĎ ’Ć ű ’ybăĂŇ hĎ lĘ tŇ olÁrĎogĲŇ ClyjĂÄ hĂ M‘ĎhĎ ţ r’ăĎ SĘ C MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ
: MyrĲĂ‘ĎBĲĆ tŇ od¡Ň IĎhČ ‘SČ t¿ĄŇ wĘ SdĆŇ uŔŁ hČ ry‘ăĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyBĂ ÉtbĆŇ SąĆ lĎ hŇ rĎę WĎ ‘ĞhĲĎ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ tŇ bĆŇ S¡Ć lĎ MybĂŔ DĘnČtĘŇ UĲĂ hČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ É lkŇŁ lĘ M‘ĳĎhĎ Ck¡Ň rĘbĲĎŇ yĘwĲČ 2

MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ Cb¡Ň SĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ nĎŔ ydĂŇ UĘ hČ ySăĄ ’Ň rĎ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ 3

ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ l’ąĄ rĎWĘ yĂ MhĆŔ yrĄ‘ăĎBĘ ÉotŇ EĎxĚ’ĞBĲČ Sy’ąĂ CbÂ SĘ yĲĎ hŇ dĎę ChyĘ yrăĄ‘ĎbĘŇ C
yn¿ĄBĘ mĂ CbŔ SĘ yĲĎ ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ C : hŇ mĲŁ ŁlSĘ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄbĘŇ C MynĂŔ ytĂŇ eĘ hČ wĘ MIăĂwĂlĘ hĲČ wĘ 4

hŇ IĎÁEĂ‘Ě=NbĆŇ hŇ yĎÄtĎŇ ‘Ğ hŇ dĎŇ ChyĘţ ynăĄBĘ mĂ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ mĂ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ
: ZrĆpĲĎŇ =ynĄBĘ mĂ l’¡Ą lĘ lČ hĞmĲČ =NbĆŇ hŇ y¿ĎTĘ pČŇ SĘ =NBĆ hŇ yËĎrĘmČ ’Ğ=NbĆŇ hŇ yÌĎrĘkČŇ zĘ=NBĆ
bŇ yrËĂyĎoy=NbĆŇ hŇ yÌĎdĎŇ ‘Ğ=NbĆŇ hŇ yĎÄzĎxĞ=NBĆ hŇ zĆxŁ ţ=lJĎ =NBĆ ëŇ CrăBĎ =NbĆŇ hŇ yăĎWĄ ‘ĞmĲČ C 5

‘B¿Č rĘ’Č MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ ZrĆpĆě =ynĄBĘ =lJĎ : ynĲĂŁlèĂ hČ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘ=NBĆ 6

ynăĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : lyĂxĲĎ =ySĄ nĘ ’Č hŇ n¡ĎmŁ SĘ C Myè¿Ă SĂ tŇ o’Ë mĄ 7

hŇ yËĎWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ hŇ yÌĎlĎ oqÄ =NbĆŇ žhyĎdĎŇ jĘ =NBĆ dŇ ‘ĄÃ oy=NBĆ MQĎÃSĚ mĘ =NBĆ ’QĚÃsČ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ
Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ yQĳĎsČ yBăČ GČ wyr¡ĎxĞ’ĲČ wĘ : hŇ yĲĎ‘Ę SČ yĘ=NBĆ l’¡Ą ytĂŇ y’ĲĂ =NBĆ 8

hŇ ’ËĎ CniĘ hČ =NbĆŇ hŇ dÌĎŇ ChywĲĂ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ dŇ yqăĂjĎ yr¡ĂkĘŇ zĂ=NBĆ l’¿Ą oywĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C 9

bŇ yr¡ĂyĎoyĲ=NbĆŇ hŇ y¿Ď‘Ę dČŇ yĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ =NmĂ : hŇ nĲĆSĘ mĂ ry‘¡ĂhĎ =l‘Č 10

=NBĆ ÉtoyrĎmĘ =NBĆ qodę YĎ =NBĆ MQăĎ SĚ mĘ =NBĆ hŇ IĎÁqĂ lĘ xĂ =NbĆŇ hŇ yĎÄrĎWĘ : NykĲĂŇ yĎ 11

tŇ yĂBČŔ lČ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yWąĄ ‘Ł MhĆę yxĄ ’Ğ wĲČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą dŇ g¡ĂŇ nĘ bŇ CTŔ yxĂ ’Ğ 12

=NBĆ ÉhyĎlĘ lČ jĘ =NBĆ MxąĎ rŁ yĘ=NBĆ hŇ yĎdĎŇ ‘ĞwĲČţ MyĂnĳĎSĘ C MyrăĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ
tŇ obŔ ’Ď lĘ MySăĂ ’Ň rĎ ÉwyxĎ ’Ć wĘ : hŇ IĲĎJĂ lĘ mČ =NBĆ rCx¡ SĘ jČ =NBĆ hŇ yĎŔrĘkČŇ zĘ=NbĆŇ yYăĂ mĘ ’Č 13

=NBĆ yz¿ČxĘ ’Č =NBĆ l’ËĄ rĘzČ‘Ğ=NBĆ ysÌČSĘ mČ ‘ĞwĲČ MyĂnĳĎSĘ C My‘ăĂBĎ rĘ’Č MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ
hŇ nĳĎmŁ SĘ C MyrăĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ lyĂxČŔ yrĄoBă GĂ ÉMhĆ yxĄ ’Ğ wĲČ : rUĲĄ ’Ă =NBĆ tŇ om¡ QĄ SĂ mĘ 14

MIĳĂwĂlĘ hĲČ =NmĂ C : MylĲĂ odŇ GĘ hČ =NBĆ l’¡Ą yDĂbĘŇ zČ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ dŇ yqăĂpĎŇ C 15

ytČÄ BĘ SČ wĘ : yeĲĂ CB=NBĆ hŇ y¡ĎbĘŇ SČ xĞ=NBĆ Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č=NBĆ bŇ CèË xČ =NbĆŇ hŇ yÌĎ‘Ę mČ SĘ 16

: MIĲĂwĂlĘ hĲČ yS¡Ą ’Ň rĎmĲĄ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉhnĎYŁ yxĲĂ hČ hŇ kąĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =l‘Č dŇ bĎÁ zĎoywĘ
hŇ dăĆŇ ohyĘ ÉhQĎ xĂ êĘ hČ S’Ň ręŁ PŇ sĎÁ ’Ď =NbĆŇ yDĂÄ bĘŇ zČ=NBĆ hŇ kĎŇ ymĂ ţ=NbĆŇ hŇ yăĎnĘ êČmČ C 17

ll¡Ď GĎ=NBĆ ‘Č CUŔ SČ =NBĆ É’DĎbĘŇ ‘Č wĘ wyxĳĎ’Ć mĲĄ hŇ năĆSĘ mĂ hŇ y¡ĎqĘ BĚ qĘ bČŇ C hŇ QĎŔ pĂŇ êĘ lČ
: hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myn¿ĂmŁ SĘ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ SdĆŇ uŔŁ hČ ry‘ăĂBĘ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ =lJĎ : NCtŇ ydĂŇ yĘ=NBĆ 18
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19 MyrăĂmĘ èĲŁ hČ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ NomŔ lĘ TČ bŇ Cuă ‘Č ÉMyrĂ‘ĞoèĲ hČ wĘ
20 ÉMIĂwĂlĘ hĲČ MynąĂhĞJĲŁ hČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ r’ĎÄ SĘ C : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ ’¡Ď mĄ MyrĳĂ‘ĎèĘ BČ
21 ’x¿Ď yYĂ wĘ lpĆŇ ‘ĳŁ BĎ MybăĂŇ SĘ yĲŁ Myn¡ĂytĂŇ eĘ hČ wĘ : otĲŇ lĎ xĞ nĲČBĘ Sy’¡Ă hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď=lkĎŇ BĘ
22 MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ dŇ yqąĂpĘŇ C : MynĲĂ ytĂŇ eĘ hČ =l‘Č ’j¡Ď SĘ gĂŇ wĘ

ÉPsĎ ’Ď ynąĄBĘ mĂ ’kĳĎŇ ymĂ =NBĆ hŇ y¡ĎnĘ êČmČ =NBĆ hŇ yĎŔbĘŇ SČ xĞ=NBĆ ÉynĂ BĎ =NbĆŇ yEąĂ‘Ě
23 ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ w¿ČYĘ mĂ =yJĲĂ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ dŇ gĆŇ n¡ĆlĘ MyrĂŔ rĘSăŁ mĘ hČ

: omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ =l‘Č hŇ n¿ĎmĎ ’Ğ wĲČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ
24 ëŇ lĆ UĆŔ hČ dŇ yăČlĘ ÉhdĎŇ ChyĘ=NBĆ xrČ ząĆ=ynĄBĘ mĂ l’ĄÁ bĘŇ zČySĲĄ mĘ =NBĆ hŇ yĎÄxĘ tĲČŇ pĘŇ C
25 CbÂ SĘ yĲĎ hŇ dĎę ChyĘ ynăĄBĘ mĂ MtĳĎŇ dŇŁ WĘ BĂ Myr¡ĂYĄxĞhĲČ =l’Ć wĘ : M‘ĲĎlĎ rb¡ĎŇ DĎ=lkĎŇ lĘ

: hĎ yrĲĆYĄxĞ wĲČ l’¡Ą YĘ bĘŇ uČ ybĲĂŇ C hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ÉNbŇŁ ydĂŇ bĘŇ C hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C É‘BČ rĘ’Č hĲĎ tŇ yąČrĘqĂ BĘ
26, 27 ‘bČŇ S¡Ć r’¿Ą bĘŇ bĂŇ C l‘ËĎCS rY¿Č xĞbĲČŇ C : TlĆ jĲĎ tŇ yb¿ĄŇ bĘŇ C hŇ d¡ĎŇ lĎ ombĘŇ C ‘Č CS¿ yĄbĘŇ C
28, 29 hŇ ‘¡ĎrĘYĎ bĘŇ C NoUË rĂ Ny‘¿ĄbĘŇ C : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ bĂŇ C hŇ n¡ĎkŇŁ mĘ bĂŇ C gŇl¿Č qĘ YĲĂ bĘŇ C : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ C

30 hĎ ytĳĆŇ nŁ bĘŇ C hŇ q¡ĎzĄ‘Ğ hĎ ytĆŔ dŇŁ WĘ C ÉSykĂŇ lĎ MhĆŔ yrĄYĘ xČ wĘ ÉMQĎ dĚŇ ‘Ğ xČ nąŁ zĎ : tŇ CmĲ rĘyČbĘŇ C
31 WmăĎ kĘŇ mĂ ‘bČŇ GĳĎmĂ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄbĘŇ C : MeĲŁ hĂ =’yGĲĄ=dŇ ‘Č ‘bČŇ S¡Ć =r’ĲĄ BĘ mĂ Cn¿xĞ IĲČwČ

32, 33 hŇ m¡Ď rĎ ű roY¿ xĎ : hŇ yĲĎnĘ nĲĎ‘Ğ bŇ n¡Ł tŇ ot¿Ň nĎ‘Ğ : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ C l’¡Ą =tŇ ybĲĄŇ C hŇ IĎŔ ‘Č wĘ
34, 35, 36 =NmĂ C : MySĲĂ rĎxĞhĲČ yG¿Ą on¡ o’wĘ dŇŁl¿ : TQĲĎ bČŇ nĘ My‘¡ĂbŇŁ YĘ dŇ yd¿ĂŇ xĎ : MyĂêĲĎ GĂ

by MynăĂhĞJĲŁ hČ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : NymĲĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ oq¿ lĘ xĘ mČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ
hŇ y¿ĎrĎWĘ ‘Č CSĳ yĄwĘ l’¡Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ =NBĆ lb¿ĆŇ BĎ rĚzĘ=M‘Ă ClË ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ

2, 3 : tŇ mĲŁ rĄmĘ Mx¡ĚrĘ hŇ y¿ĎnĘ kČŇ SĘ : SCFĲ xČ ëŇ CQ¡ mČ hŇ y¿ĎrĘmČ ’Ğ : ’rĲĎzĘ‘Ć hŇ y¡ĎmĘ rĘyĂ
4, 5, 6 bŇ yr¡ĂyĎoywĘ hŇ y¿Ď‘Ę mĲČ SĘ : hŇ GĲĎlĘ BĂ hŇ y¡ĎdĘŇ ‘ČmĲČ Nym¿Ă IĎmĂ : hŇ IĲĎbĂŇ ’Ğ yot¡Ň eĘ gĂŇ ’oD¿‘Ă

7 Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ MynËĂhĞJĲŁ hČ ySÌĄ ’Ň rĎ hŇ QĆ ’ăĄ hŇ yĳĎ‘Ę dĲČŇ yĘ hŇ I¡ĎqĂ lĘ xĂ qomŔ ‘Ď CQă sČ : hŇ yĲĎ‘Ę dĲČŇ yĘ
8 hŇ y¡ĎbĘŇ rĄSĄ l’¿Ą ymĂ dĘŇ qČ yCeËBĂ ‘Č CSÌ yĄ MIĂęwĂlĘ hĲČ wĘ : ‘Č CSĲ yĄ ym¿Ą yBĂ
9 MhËĆ yxĄ ’Ğ wnÌř‘w hŇ yĎÄqĘ BĲĚ qĘ bČŇ C : wyxĲĎ ’Ć wĘ ’Ch¿ tŇ od¡Ň IĘhĚ =l‘ĲČ hŇ yĳĎnĘ êČmČ hŇ dăĎŇ ChyĘ

10 dŇ ylăĂ oh ÉMyqĂ yĎoyĲwĘ MyqĳĂyĎoyĲ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ‘Č CS¡ yĄwĘ : tŇ orĲmĎ SĘ mĂ lĘ MD¡ĎgĘŇ nĆlĘ
11 Nt¡ĎŇ nĎ oyĲwĘ NtĎŔ nĎ oyĲ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh É‘dĎŇ yĎoywĘ : ‘dĲĎŇ yĎoyĲ=tŇ ’Ć bŇ yS¡Ă yĎlĘ ’Ć wĘ bŇ ySĂŔ yĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć
12 tŇ obĳŇ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ Myn¡ĂhĞkĲŇŁ Cy¿hĎ MyqĂŔ yĎoyĲ ÉymĄ ybĂŇ C : ‘Č CDĲyČ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh
13 : NnĲĎxĎ ohĲ yĘ hŇ y¡ĎrĘmČ ’ĞlĲČ MQĎŔ SĚ mĘ ’răĎzĘ‘ĆlĘ : hŇ yĲĎnĘ nČxĞ hŇ y¡ĎmĘ rĘyĂlĘ hŇ yĎŔrĎmĘ hŇ yăĎrĎWĘ lĂ

14, 15 : yqĲĎlĘ xĆ tŇ oy¡rĎmĘ lĂ ’nĎŔ dĘŇ ‘Č MrăĂxĎ lĘ : PŇ sĲĄ oy hŇ y¡ĎnĘ bČŇ SĘ lĂ NtĎŔ nĎ oyĲ Éykř wlml
’yd‘l

.yrq CkylĂ mĘ lĂ ,bytk ykĂ ClmĘ lĂ v.14 .yrq yeĂ‘ĚwĘ ,bytk oe‘ĚwĘ v.9 .by
www.bibleist.ru
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hŇ y¡ĎdĘŇ ‘Č omlĘ NymĂŔ yĎnĘ mĂÄ lĘ yrĳĂkĘŇ zĂ hŇ I¡ĎbĂŇ ’ĞlĲČ : MQĲĎ SĚ mĘ Not¿Ň eĘ gĂŇlĘ hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘ ’yĎdĎŇ ‘ĞlĲČ 16, 17

ynČŔ êĘ mČ bŇ yrăĂyĎoylĘ C : NtĲĎŇ nĎ ohĲ yĘ hŇ y¡Ď‘Ę mČ SĘ lĲĂ ‘Č CUŔ SČ hŇ GăĎlĘ bĂŇ lĘ : yTĲĎ lĘ jĂ 18, 19

hŇ yĎŔbĘŇ SČ xĞ hŇ IăĎqĂ lĘ xĂ lĘ : rbĆŇ ‘ĲĄ qom¿ ‘ĎlĘ yQ¡Ď qČ yQ¿Č sČ lĘ : yEĲĂ‘Ě hŇ y¡Ď‘Ę dĲČŇ ylĲĂ 20, 21

‘Č CDŔ yČwĘ ÉNnĎxĎ oyĲwĘ ‘dąĎŇ yĎoy bŇ ySĂÁ yĎlĘ ’Ć ymĄÄ yBĂ žMIĂwĂlĘ hĲČ : l’ĲĄ nĘ tČŇ nĘ hŇ y¡Ď‘Ę dĲČŇ ylĲĂ 22

: ysĲĂ rĘjĲĎ hČ SwĆy¿ĎrĘDĎ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ =l‘Č MynĂŔ hĞJăŁ hČ wĘ tŇ obĳŇ ’Ď ySăĄ ’Ň rĎ Myb¡ĂŇ CtŇ JĘ
yrăĄbĘŇ DĂ rpĆŇ s¡Ą =l‘Č MybĂě CtŇ JĘ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ ÉywĂlĄ ynąĄBĘ 23

hŇ yĎÄbĘŇ SČ xĞ MIĂwĂlĘ hĲČ ţ ySăĄ ’Ň rĎwĘ : bŇ ySĲĂ yĎlĘ ’Ć =NBĆ N¿ĎnxĎ oyĲ ym¡Ą yĘ=dŇ ‘Č wĘ MymĳĂ IĎhČ 24

tŇ odŔ ohlĘ lQăĄ hČ lĘ MDĎŔ gĘŇ nĆlĘ MhăĆ yxĄ ’Ğ wĲČ É l’Ą ymĂ dĘŇ qČ =NBĆ ‘Č CSą yĄwĘ hŇ yĎÁbĘŇ rĄSĲĄ
hŇ yÌĎnĘ êČmČ : rmĲĎ SĘ mĂ tŇ U¿Č ‘ĚlĘ rm¡Ď SĘ mĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă dŇ ywăĂDĎ tŇ w¡ČYĘ mĂ BĘ 25

rmĎŔ SĘ mĂ ÉMyrĂ‘ĞoSĲ MyrąĂmĘ SĲŁ bŇ Cuĳ‘Č Nomă lĘ TČ MQ¡Ď SĚ mĘ hŇ y¿ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł hŇ yËĎqĘ BĲĚ qĘ bČŇ C
sŘ10 qdĳĎŇ YĎ oy=NBĆ ‘Č CS¡ yĄ=NBĆ Myq¿Ă yĎoy ymËĄyBĂ hŇ QĆ ’Ąě : MyrĲĂ‘ĎèĘ hČ yj¡ĄsĚ’ĞBĲČ 26

: rpĲĄŇ oihČ Nh¡Ą JŁ hČ ’r¿ĎzĘ‘ĆwĘ hŇ xĎŔ jĆ hČ hŇ yăĎmĘ xĆ nĘ ÉymĄ ybĂŇ C
MtĎŔ mŁ oqă mĘ =lJĎ mĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć CSą qĘ BĂ MĂlČęSĎ CrĲyĘ tŇ măČ ox tŇ JČÂ nĚxĞbĲČŇ C 27

rySĂŔ bĘŇ C tŇ odăŇ otŇ bĘŇ C ÉhxĎ mĘ WĂ wĘ hŇ JąĎ nĚxĞ tŇ ŁWÄ ‘ĞlĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲylĂ M’¡Ď ybĂŇ hĞlĲČ
ÉrJĎ JĂ hČ =NmĂ C MyrĳĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ yn¡ĄBĘ CpŔ sĘ ’ăĎ IĄwČ : tŇ orĲeŁ kĂŇ bĘŇ C Myl¿Ă bĎŇ nĘ MyĂê¡ČlĘ YĂ mĘ 28

tŇ od¿Ň vĘ mĂ C lGĎŔ lĘ GĂ hČ ÉtyBĄ mĂ C : ytĲĂŇ pĎŇ TŁ nĘ yr¡ĄYĘ xČ =NmĂ C MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ obăŇ ybĂŇ sĘ 29

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ MyrĂŔ rĞSăŁ mĘ hČ ÉMhĆ lĎ CnąBĎ MyrĂę YĄxĞ yJăĂ tŇ wĆmĳĎzĘ‘Č wĘ ‘bČŇ G¡Ć
=tŇ ’ĲĆ wĘ Myr¡Ă‘ĎèĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCrhĞTĲČ yĘwĲČ MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ CrŔ hĞFĲČ IĲĂwČ 30

yêăĄSĘ hŇ dĎŇ ymĂÃ ‘Ğ’ĲČ wĎ hŇ mĳĎ oxlČ l‘¡ČmĄ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄWĎ =tŇ ’Ć ÉhlĆ ‘Ğ’ĲČ wĎ : hŇ mĲĎ oxhČ 31

: tŇ jĲŁ SĘ ’Č hĲĎ r‘ČS¡Č lĘ hŇ mĎŔ oxlČ l‘ăČmĄ ÉNymĂ IĎlČ tŇ kąŇŁ lĚ hĞtČŇ wĘ tŇ ŁlÄ odŇ GĘ žtdŇŁ otŇ
’r¡ĎzĘ‘Ć hŇ y¿ĎrĘzČ‘ĞwĲČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yr¿ĄWĎ yY¡Ă xĞ wĲČ hŇ yĎŔ ‘Ę SăČ oh ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ IąĄwČ 32, 33

Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ yn¿ĄBĘ mĂ C : hŇ yĲĎmĘ rĘyĂwĘ hŇ y¡Ď‘Ę mĲČ SĘ CĲ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ : MQĲĎ SĚ mĘ C 34, 35

hŇ yĎŔkĎŇ ymăĂ =NBĆ ÉhyĎnĘ êČmČ =NBĆ hŇ yĎę‘Ę mĲČ SĘ =NBĆ NtĎÁ nĎ oyĲ=NbĆŇ hŇ yĎÄrĘkČŇ zĘ tŇ orĳYĘ YĲŁ xĞBĲČ
y‘ČÂmĎ ylČÃlĞ GĲĂ ylČÃlĞ mĲĂ l’ĄÃ rĘzČ‘ĞwĲČ hŇ yĎÃ‘Ę mČ SĲĘ wyxĎÃ ’Ć wĲĘ : PŇ sĲĎ ’Ď =NBĆ rCJ¡ zČ=NBĆ 36

’r¿ĎzĘ‘ĆwĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ dŇ yw¡ĂDĎ ryS¿Ă =ylĄ kĘŇ BĂ ynĂ nĎŔ xĞ ÉhdĎŇ ChywĲĂ l’ąĄ nĘ tČŇ nĘ
ry‘ăĂ Étol‘ĞmĲČ =l‘ĲČ ÉCl‘Ď MDĎę gĘŇ nĆwĘ NyĂ‘ČÁ hĎ r‘ČSČÄ ž l‘Č wĘ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ rp¡ĄŇ oihČ 37

: xrĲĎzĘmĂ MyĂU¡ČhČ r‘ČS¿Č dŇ ‘ËČwĘ dŇ ywĂŔDĎ tŇ ybăĄŇ lĘ É l‘ČmĄ hŇ mĳĎ oxlČ hŇ l¡Ć ‘ĞUĲČ BĲČ dŇ ywĂŔDĎ
l‘ăČmĄ M‘ĎÁ hĎ yYĂÄ xĞ wĲČ hĎ yrĳĆxĞ’ĲČ ynăĂ’Ğ wĲČ l’Ň om¡ lĘ tŇ kĆŇ l¿Ć ohhČ tŇ ynËĂèĄ hČ hŇ dÌĎŇ oêhČ wĘ 38

l‘ăČmĄ C : hŇ bĲĎŇ xĎ rĘhĲĎ hŇ m¿Ď oxhČ dŇ ‘¡ČwĘ MyrĂŔ CeêČhČ lDăČgĘŇmĂ lĘ É l‘ČmĄ hŇ mĎę oxhČ lĘ 39
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lDąČgĘŇmĂ C MygĂę DĎhČ r‘ČSăČ =l‘Č wĘ hŇ nĎÁSĎ yĘhČ r‘ČSČÄ =l‘Č wĘ MyĂrČpĘŇ ’Ć ţ=r‘ČSĲČ lĘ
: hŇ rĲĎFĎ UČ hČ r‘ČS¡Č BĘ CdŔ mĘ ‘ăĎwĘ N’Ň ~ĳŁ hČ r‘ČSăČ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ ’ĎŔ UĄ hČ lDăČgĘŇmĂ C É l’Ą nĘ nČxĞ

40 : yUĲĂ ‘Ă Myn¡ĂgĎŇiĘ hČ yY¿Ă xĞ wĲČ ynĂě’Ğ wĲČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ ybăĄŇ BĘ tŇ d¡ŇŁ oêhČ yê¿ĄSĘ hŇ nĎdĘŇ mËŁ ‘ĞêĲČ wĲČ
41 hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ hŇ y¿ĎrĘkČŇ zĘ ynËČy‘ĄoylĘ ’Ć hŇ yÌĎkĎŇ ymĂ NymĂ yĎnĘ mĂ ţ hŇ yĎÃWĄ ‘ĞmĲČ MyqĂÃ yĎlĘ ’Ć MynĂÃhĞJĲŁ hČ wĘ
42 hŇ I¡ĎJĂ lĘ mČ C N¿ĎnxĎ ohywĲĂ yEËĂ‘ĚwĘ rzÌĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ yĎÁ‘Ę mĲČ SĘ CĲ hŇ yĎÄWĄ ‘ĞmĲČ C : tŇ orĲYĘ YĲŁ xĞBĲČ
43 MoIăbČŇ Cxă BĘ zĘIĂwČ : dŇ yqĲĂ jĎ hČ hŇ y¡ĎxĘ rČzĘyĲĂwĘ MyrĂŔ rĘSăŁ mĘ hČ ÉC‘ymĂÄ SĘ IČwČ rzĆ‘ĳĎwĎ MlăĎ y‘ĄwĘ

hŇ xăĎ mĘ WĂ ÉMxĎ UĘ WĂ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ yJąĂ CxmĎę WĘ IĂwČ MylĂÁ odŇ GĘ MyxĂÄ bĎŇ zĘ ’ChhČ ţ
MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ x¿Č mĘ WĂ ‘mËČ èĎ êĂ wČ CxmĳĄ WĎ Myd¡ĂŇ lĎ yĘhČ wĘ MySËĂ eĎhČ MgÌČŇ wĘ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ

44 tŇ or¿YĎ o’Ä lĎ tŇ okę SĎ eĘ hČ =l‘Č MySĂÁ nĎ’Ğ ’ChÄ hČ žMoIbČŇ CdăŇ qĘ jĲĎ IĂwČ : qoxĲ rĎmĲĄ
ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ ydąĄŇ WĘ lĂ MhĆÁ BĎ sonÄkĘŇ lĂ ůtorWĘ ‘ČUĲČ lČ wĘ tŇ ySăĂ ’Ň rĄlĲĎ ÈtomCrêĘ lČ
Myn¿ĂhĞJĲŁ hČ =l‘Č hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ xăČ mĘ WĂ yJĂ ť MIĳĂwĂlĘ lĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ hŇ rĎŔ oêhČ tŇ o’ă nĎmĘ

45 tŇ rĆmăĆSĘ mĂ C ÉMhĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ rĆmąĆSĘ mĂ CrÂmĘ SĘ IĂwĲČ : MydĲĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ =l‘Č wĘ
46 =yJĲĂ : onĲ bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ dŇ yw¡ĂDĎ tŇ w¿ČYĘ mĂ JĘ MyrĳĂ‘ĞèĲŁ hČ wĘ Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ hŇ rĎę hĽFĎ hĲČ

tŇ od¡Ň hŁ wĘ hŇ Q¿Ď hĂ êĘ =rySĲĂ wĘ MyrĂŔ rĘSĲŁ mĘ hĲČ ÉV’ř r MdĆŇ uĳĆmĂ PŇ ¡Ďs’Ď wĘ dŇ ywËĂdĎŇ ym¿Ą ybĂŇ
47 MynËĂtĘŇ nĲŁ hŇ yĎęmĘ xĆ nĘ ymăĄ ybĂŇ C lbĆÁ BĎ rĚzĘ ymĄÄ yBĂ ž l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ

MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉMySĂ DĂqĘ mČ C omĳ oyBĘ Moyă=rbČŇ DĘ Myr¡Ă‘ĞèĲŁ hČ wĘ Myr¿ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ tŇ oyËnĎmĘ
gy ’rËĎqĘ nĂ ’Chę hČ MoIăBČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ yn¿ĄbĘŇ lĂ MyS¡Ă DĂqĘ mČ MIĂŔwĂlĘ hČÄ wĘ

’obÄ yĎ=âlĲ rSĆ ’Ğ ţ oBŔ bŇ CtăŇ JĎ É’YĎ mĘ nĂ wĘ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ hŇ S¡Ć mŁ rpĆŇ s¿Ą BĘ
2 yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć CmË DĘqĂ âlÌ yJăĂ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ lh¿Č qĘ BĂ ybËĂŇ ’Ď mŁ C ynÌĂUŁ ‘Č

ëŇ pÌŇŁ hĞ IĲČwČ olŔ lĘ qĲČ lĘ ÉM‘ĎlĘ BĂ =tŇ ’Ć wyląĎ ‘Ď rJÄŁ WĘ IĂwČ MyĂUĳĎbČŇ C MxĆ QăĆ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
3 ClyD¿ĂbĘŇ IČwČ hŇ rĳĎoêhČ =tŇ ’Ć M‘ăĎmĘ SĎ JĘ yh¡Ă yĘwČ : hŇ kĲĎŇ rĎbĘŇ lĂ hŇ l¡Ď lĎ uĘ hČ CnyhËĄŁl’Ĺ
4 tŇ JăČ SĘ lĂ BĘ NCt¡Ň nĎ NhĄŔ JŁ hČ ÉbySĂ yĎlĘ ’Ć hŇ EĆŔmĂ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ bŇ rĆ‘¡Ą=lkĎŇ
5 MSăĎ wĘ hŇ lĎę odŇ gĘŇ hŇ JăĎ SĘ lĂ olÁ W‘Č IČÄwČ : hŇ IĲĎbĂŇ oTĲ lĘ bŇ or¡qĎ CnyhĳĄŁl’Ĺ=tŇ yBĲĄ

ÉNgĎŇDĎhČ rWąČ ‘Ę mČ C MylĂę JĄ hČ wĘ hŇ nĎÁ obŇ QĘ hČ hŇ xĎÄ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MynĂ tĘŇ nŁ ţ MynĂłpĎŇ lĘ CyÀhĎ
tŇ m¡Č CrtĘŇ C MyrĳĂ‘ĞèĲŁ hČ wĘ Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉtwČYĘ mĂ rhĎŔ YĘ IĂhČ wĘ SorăyêĂ hČ

6 MySĂÄ ŁlSĘ žtnČSĘ BĂ yJĂÃ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ytĂŇ yy¡ĂhĎ âl¿ hŇ zĆě=lkĎŇ bĘŇ C : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ
Zq¿ĄlĘ C ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ytĂŇ ’Ň BăĎ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ’êĘ sĘ SąČ xĘ êČrĘ’Č lĘ MyĂêČÁ SĘ C
Mymy

.r"tw d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ySĄ ’rĎ ’"sb ,yrq ySĄ ’rĎ ,bytk S’rŁ v.46
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1362 hymxn 13:7—22

hŇ ‘Ďę rĎbĎŇ hŇ nĎ ybăĂŇ ’Ď wĲĎ MĂlĳĎSĎ CrĲylĂ ’ob¡Ň ’Ď wĲĎ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =NmĂ yêĂ lĘ ’¿Č SĘ nĂ Mym¡Ă yĎ 7

tŇ yB¿Ą yr¡ĄYĘ xČ BĘ hŇ JĎŔ SĘ nĂ Éol tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hŇ IĎŔbĂŇ oTă lĘ ÉbySĂ yĎlĘ ’Ć hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ
hŇ IËĎbĂŇ oTĲ =tŇ ybĲĄŇ ylÌĄJĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ kĎŇ ylĂÁSĘ ’Č wĲĎ dŇ ’ĳŁ mĘ yl¡Ă ‘rĲČI¿ĄwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ 8

MèĎę hŇ bĎŇ ySăĂ ’Ď wĲĎ tŇ okĳŇ SĎ QĘ hČ Cr¡hĞTĲČ yĘwĲČ hŇ rĎŔ mĘ ’ăŁ wĎ : hŇ JĲĎ SĘ QĂ hČ =NmĂ ZCx¡ hČ 9

tŇ oy¿nĎmĘ =yJĲĂ hŇ ‘ĎŔ dĘŇ ’ăĄwĎ : hŇ nĲĎ obŇ QĘ hČ wĘ hŇ x¡Ď nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉylĄ JĘ 10

Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ MI¿ĂwĂlĘ hĲČ ChdËĄŇ WĎ lĘ =Sy’ĲĂ CxÌ rĘbĘŇ IĂwČ hŇ nĎêĳĎ nĂ âlă MI¡ĂwĂlĘ hĲČ
bŇ zăČ‘ĹnĲĆ ‘Č CD¡mČ hŇ rĎŔ mĘ ’ăŁ wĎ MynĂŔ gĎŇiĘ hČ =tŇ ’Ć ÉhbĎŇ yrĂ’Ď wĲĎ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yW¿Ą ‘Ł 11

C’ybĂÁ hĄ hŇ dĎę ChyĘ=lkĎŇ wĘ : MdĲĎŇ mĘ ‘Ď=l‘Č Md¡ĄŇ mĂ ‘Ğ’ĲČ wĎ MYĄŔ BĘ qĘ ’Ć wĲĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ 12

tŇ orYĎ o’Ĳ ţ=l‘Č hŇ răĎYĘ o’wĲĎ : tŇ orĲYĎ o’Ĳ lĎ rh¡Ď YĘ IĂhČ wĘ Sor¿yêĂ hČ wĘ NgËĎŇDĎhČ rWÌČ ‘Ę mČ 13

=NBĆ N¿ĎnxĎ MdĎŔ yĎ=l‘Č wĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =NmĂ ÉhyĎdĎŇ pĘŇ C rpĄę oihČ qodăŇ YĎ wĘ NhĄÁ JŁ hČ hŇ yĎÄmĘ lĆ SĲĆ
: MhĲĆ yxĄ ’ĞlĲČ qŁl¿ xĞlĲČ Mh¡Ć ylĄ ‘ĞwĲČ CbŇ SĎŔ xĘ nĆ ÉMynĂ mĎ ’ĹnĲĆ yJąĂ hŇ yĳĎnĘ êČmČ =NBĆ rCJ¡ zČ
rS¿Ć ’Ğ ydČę sĎ xĞ xmČ êăĆ=l’Č wĘ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č yh¡Č Łl’Ĺ yQ¿Ă =hŇ rĎkĘŇ zĎ 14

ű hŇ dăĎŇ ChybĲĂŇ ytĂŇ y’ăĂ rĎ hŇ UĎ hĄÃ hĎ MymăĂ IĎBČ : wyrĲĎmĎ SĘ mĂ bĘŇ C yh¡Č Łl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ BĘ ytĂŇ yWËĂ ‘Ď 15

MyrĂłmŁ xĞhĲČ =l‘Č MysÀĂ mĘ ‘Ł wĲĘ tŇ omă rĄ‘ĞhĲĎ My’ăĂ ybĂŇ mĘ C tŇ BĎÃ èČ BČ ű tŇ oêă GĂ =MykĲĂŇ rĘDĲŁ
MoyăBĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ My’¿Ă ybĂŇ mĘ C ’vĎŔ mČ =lkĎŇ wĘ ÉMynĂ ’Ą tĘŇ C MybąĂŇ nĎ‘Ğ NyĂyČÁ=PŇ ’Č wĘ
My’¿Ă ybĂŇ mĘ HbĎŔ CbŇ SĘ yăĎ ÉMyrĂ~Ł hČ wĘ : dŇ yĂYĲĎ Mr¿ĎkĘŇ mĂ Moy¡BĘ dŇ y‘Ăě ’Ď wĲĎ tŇ BĳĎ èČ hČ 16

: MĂlĲĎ SĎ CrĲybĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ BËĎ èČ BČ MyrÌĂkĘŇ mŁ C rkĆŇ mĳĆ =lkĎŇ wĘ gŇ’Ň D¡Ď
ÉhEĆhČ ‘rąĎhĎ rbĎÄ DĎhČ =hŇ mĲĎ MhĆę lĎ hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄxŁ tŇ ’¡Ą hŇ bĎŇ yrĂě ’Ď wĲĎ 17

ÉCW‘Ď hŇ kąŇŁ ’olÄhĞ : tŇ BĲĎ èČ hČ Moy¿=tŇ ’Ć Myl¡Ă QĘ xČ mĘ CĲ MyWĂŔ ‘Ł MêăĆ’Č rSăĆ ’Ğ 18

ry‘ăĂhĎ l‘¡ČwĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’Ą ť CnylĄę ‘Ď CnyhĄÁ Łl’Ĺ ’bĄÄ IĎwČ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ’Ğ
: tŇ BĲĎ èČ hČ =tŇ ’Ć lQ¡Ą xČ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉNorxĎ MypąĂŇ ysĂ omĲ MêĆÂ’Č wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ
tŇ BĎę èČ hČ ynăĄpĘŇ lĂ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ yrĄÄ ‘ĞSĲČ žCllĞ YĲĎ rSăĆ ’ĞJĲČ yhĂÃ yĘwČ 19

rxăČ ’Č dŇ ‘¡Č MCxŔ êĎpĘŇ yĂ âlă ÉrSĆ ’Ğ hŇ rĎŔ mĘ ’ăŁ wĎ tŇ otŔ lĎ DĘhČ CrăgĘŇiĲĎ IĂwČ ÉhrĎmĘ ’ĲŁ wĎ
Moy¿BĘ ’v¡Ď mČ ’ob¿Ň yĎ=âlĲ MyrĂŔ ‘ĎèĘ hČ =l‘Č ÉyêĂ dĘŇ mČÄ ‘ĹhĲĆ yrČę ‘ĎeĘ mĂ C tŇ BĳĎ èČ hČ
MĂl¡Ď SĎ CrĲylĂ ZCx¿ mĂ rJËĎmĘ mĂ =lkĎŇ yrÌĄkĘŇ mŁ C MylĂÁkĘŇ rŁ hĎ CnylĂÄ IĎwČ : tŇ BĲĎ èČ hČ 20

ÉMynĂ lĄ MêąĆ’Č ‘Č CDÁ mČ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ hŇ rąĎmĘ ’ĲŁ wĎ MhĆę bĎŇ hŇ dĎŇ y‘ăĂ’Ď wĲĎ : MyĂêĲĎSĘ C M‘Čj¿Č 21

C’b¡ĎŇ =âl ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄhĎ =NmĂ MkĳĆŇ BĎ xlăČ SĘ ’Ć dŇ y¡Ď CněSĘ êĂ =M’Ă hŇ mĎŔ oxhČ dŇ gĆŇ năĆ
MyrăĂmĘ SĲŁ ÉMy’Ă bĎŇ C ÉMyrĂhĞFĲČ mĲĂ CyąhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ MIĂęwĂlĘ lĲČ hŇ răĎmĘ ’Ł wĲĎ : tŇ BĲĎ èČ BČ 22

yhČŔ Łl’Ĺ yQăĂ =hŇ rĎkĘŇ zĎ Ét’Ň zŁ =MGČ tŇ BĳĎ èČ hČ Moyă=tŇ ’Ć SD¡ĄqČ lĘ MyrĂŔ ‘ĎèĘ hČ
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13:23—31 hymxn 1363

23 ytĂŇ y’ąĂ rĎ MhĄę hĎ MymăĂ IĎBČ ű MGăČ : ìŇ DĲĆsĘ xČ bŇ r¿Ł JĘ yl¡Č ‘Ď hŇ sĎ Cx¿ wĘ
: tŇ oIĲbĂŇ ’Ğ om tŇ oInĂ oU‘Č tŇ oIdĂŇ oDSĘ ’Č ÉMySĂ nĎ CbŇ ySĂę hŁ ÉMydĂŇ ChIĘhČ =tŇ ’Ć

24 tŇ ydĳĂŇ ChyĘ rBăĄ dČŇ lĘ Myr¡ĂyJĂ mČ Mn¿Ď y’Ą wĘ tŇ ydĂŔ oDSĘ ’Č rBăĄ dČŇ mĘ ÉyYĂ xĞ MhĆę ynĄbĘŇ C
25 MyS¡Ă nĎ’Ğ MhËĆ mĄ hŇ J¿Ć ’Č wĲĎ MlĄŔ lĘ qĲČ ’Ğ wĲĎ ÉMUĎ ‘Ă bŇ yrąĂ’Ď wĲĎ : M‘ĲĎwĎ M‘¿Č NoS¡ lĘ kĂŇ wĘ

=M’Ă wĘ MhĆŔ ynĄbĘŇ lĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ CnąêĘ êĂ =M’Ă MyhĂę Łl’Ň BĲĄ M‘ăĄyBĂ SĘ ’Č wĲĎ MTĳĄ rĘmĘ ’Ć wĲĎ
26 hŇ măŁ ŁlSĘ =’TĲĎ xĎ hŇ QĆ ’ăĄ =l‘Č ’olă hĞ : MkĲĆŇ lĎ wĘ Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ lĂ MhĆŔ ytĄŇ năŁ BĘ mĂ ÉC’WĘ êĂ

bŇ Chą ’Ď wĘ ChmęŁ JĎ ëŇ lĆ mĆÁ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ žMyBĂ rČhĲĎ MyăĂoGbČŇ C l’ĄÃ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ
otăŇ o’=MGČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ ChnăĄêĘ IĂwČ hŇ yĎŔhĎ ÉwyhĎŁl’Ň lĲĄ

27 =lJĎ tŇ ’ăĄ ÉtŁW‘ĞlĲČ ‘mČę SĘ nĂ hĞ MkăĆŇ lĎ wĘ : tŇ oIĲrĂkĘŇ eĎhČ MyS¡Ă eĎhČ C’yTĂŔ xĹhĲĆ
: tŇ oIĲrĂkĘŇ nĎ MyS¿Ă nĎ bŇ yS¡Ă hŁ lĘ CnyhĳĄŁl’Ň BĲĄ l‘¡Ł mĘ lĂ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhlĎ odŇ GĘ hČ hŇ ‘ąĎrĎhĲĎ

28 ynĳĂrŁ xĲŁ hČ TQăČ bČŇ nĘ sČ lĘ Nt¡ĎŇ xĎ lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ ÉbySĂ yĎlĘ ’Ć =NBĆ ‘dąĎŇ yĎoy ynĄÄBĘ mĂ C
29 tŇ yr¿ĂbĘŇ C hŇ eĎŔ hĚ JĘ hČ ylăĄ ’ĽGĲĎ l‘Č ť yhĳĎŁl’Ĺ Mh¡Ć lĎ hŇ r¿ĎkĘŇ zĎ : ylĲĎ ‘ĎmĲĄ Chx¡Ą yrĂbĘŇ ’Č wĲĎ
30 hŇ dĎŇ ymÌĂ ‘Ğ’ĲČ wĎ rkĳĎŇ nĄ=lJĎ mĂ Myê¡Ă rĘhČ TĲĂ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ wĘ hŇ e¡ĎhĚ JĘ hČ
31 MyYËĂ ‘ĄhĲĎ NBÌČ rĘqĚlĘ C : oêĲ kĘŇ ’Ň lČ mĘ BĂ Sy’¿Ă MI¡ĂwĂlĘ lĲČ wĘ Myn¿ĂhĞJĲŁ lČ tŇ orËmĎ SĘ mĂ

: hŇ bĲĎŇ oTlĘ yh¡Č Łl’Ĺ yQ¿Ă =hŇ rĎkĘŇ zĎ MyrĳĂCJBĂ lČ wĘ tŇ on¡UĎ zĚmĘ Myê¿Ă ‘Ă BĘ

G

tyl‘ Nybw wyYxw .hnmVw MynmVw tw’m ’"n ,hVmxw MynmVw tw’m VV ’rz‘ rpsd yqwsp Mwks
’"n ,hrV‘‘ ‘Vt wytwqspw .hrV‘ wyrdsw ’"n ,rV‘ dx’ wyrdsw .]b"l +g hymxn[ hnph
MytVw MyVlV tnV d‘ srp Klm Vrwkl tx’ tnV Nm rpsh twnV ,hrV‘ ‘bV wytwqspw

.MynV ytV Klmh Nm ytl’Vn Mymy Zqlw ,hnV tx’w MyVmx ,Klmh ’tsVxtr’l

The number of the verses of the book of Ezra is 685; other copies (say) 688.
And its middle point is, And between the ascent of the corner [Neh@3:32]. And
its sedarim are 11; other copies (say), And its sedarim are 10. And its peseqot
are 17. The years of the book are from the first year of Cyrus king of Persia unto
the thirty-second year of Artachasta the king, 51 years, and the end of the days I
asked leave of the king, 2 years.
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’ Mymyh yrbd
sŘ1 : ëŇ mĆ lĲĎ xlČ S¡Ć CtŇ mĘ ëŇ on¿xĞ : dŇ rĆyĲĎ l’¡Ą lĘ lČ hĞmĲČ N¿ĎnyqĄ : SonĲ ’Ĺ tŇ S¡Ą Md¿ĎŇ’Ďř ’, 2, 3

lbĳĎŇ tĚŇ wĘ NwăĎyĎwĘ yd¡ČŇ mĎ C gŇ ogŔ mĎ C rmĆ GăŁ tŇ pĆŇ yĆŔ ynăĄBĘ : tŇ pĆŇ yĲĎwĎ Mx¿Ď MS¡Ą xČ n¿Ł 4, 5

Nw¡ĎyĎ yn¿ĄbĘŇ C : hŇ mĲĎ rĘgČŇ otŇ wĘ tŇ p¡ČŇ ydĂŇ wĘ zn¿ČJĞ SĘ ’Č rmĆ GĳŁ yn¡ĄbĘŇ C : srĲĎytĂŇ wĘ ëŇ SĆ m¡Ć C 6, 7

TCj¿ MyĂr¡ČYĘ mĂ C SCJ¿ MxĳĎ yn¡ĄBĘ : MynĲĂ dĎŇ orwĘ Myê¡Ă JĂ hŇ SĎ ySĳĂ rĘtČŇ wĘ hŇ SăĎ ylĂ ’Ĺ 8

yn¿ĄbĘŇ C ’kĳĎŇ êĘ bĘŇ sČ wĘ ’m¡Ď ‘Ę rČwĘ ’ê¿ĎbĘŇ sČ wĘ hŇ lĎŔ ywĂxĞ wĲČ É’bĎŇ sĘ SCkŔ ynăĄbĘŇ C : N‘ČnĲĎkĘŇ C 9

’Chă dŇ orĳmĘ nĂ =tŇ ’Ć dŇ lăČ yĎ SCk¡Ň wĘ : NdĲĎŇ dĘŇ C ’b¿ĎŇ SĘ ’m¡Ď ‘Ę rČ 10

=tŇ ’Ć dŇ lČÂyĎ MyĂrČÃ YĘ mĂ C : ZrĆ’ĲĎ BĎ roB¡ GĂ tŇ oy¿hĘ lĲĂ lxĄŔ hĄ 11

MysĂÂrĚtĘŇ jČ =tŇ ’Ć wĲĘ : MyxĲĂ êĚpĘŇ nČ=tŇ ’Ć wĘ Myb¡ĂŇ hĎ lĘ =tŇ ’Ć wĘ MymËĂ nĎ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MyIĂdĂŇ Cl 12

: MyrĲĂêŁ pĘŇ JČ =tŇ ’Ć wĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ MèËĎ mĂ C’¿ YĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ MyxĂę lĚ sĘ JČ =tŇ ’Ć wĘ
ÉysĂ CbŇ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ xĲĄ =tŇ ’Ć wĘ or¡kŇŁ BĘ Nod¿Ň yYĂ =tŇ ’Ć dŇ lËČ yĎ N‘ČnČę kĘŇ C 13, 14

=tŇ ’Ć wĘ yq¡ĂrĘ‘ČhČ =tŇ ’Ć wĘ yC¿ĂxĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ : ySĲĂ GĎrĘGĂ hČ tŇ ’¡Ą wĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =tŇ ’Ć wĘ 15

: ytĲĂŇ mĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ yr¡ĂmĎ ~Ę hČ =tŇ ’Ć wĘ yd¿ĂŇ wĎrĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : ynĲĂ yiĂ hČ 16

lCx¡ wĘ ZC‘¿ wĘ MrĳĎ’Ğ wĲČ dŇ Clă wĘ dŇ S¡Č kĘŇ jČ rĘ’Č wĘ rCèŔ ’Č wĘ MlăĎ y‘Ą MSĄŔ ynăĄBĘ 17

xlČ S¡Ć wĘ xlČ SĳĎ =tŇ ’Ć dŇ lăČ yĎ dŇ S¡Č kĘŇ jČ rĘ’Č wĘ : ëŇ SĆ mĲĆ wĎ rtĆŇ g¿ĆŇ wĘ 18

yJąĂ gŇlĆ jĆę dŇ xĎÂ’Ć hĲĎ MSăĄ MynĳĂbĎŇ ynăĄSĘ dŇ Q¡Č yĚ rbĆŇ ‘¿ĄlĘ C : rbĆŇ ‘ĲĄ=tŇ ’Ć dŇ l¿Č yĎ 19

dŇ d¡ĎŇ omlĘ ’Č =tŇ ’Ć dŇ lČŔ yĎ NTăĎ qĘ yĎwĘ : NTĲĎ qĘ yĎ wyx¡Ă ’Ď MS¿Ą wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ găĎŇlĘ pĘŇ nĂ ÉwymĎ yĎbĘŇ 20

lz¡ĎC’=tŇ ’Ć wĘ Mr¿ĎodŇ hĞ =tŇ ’Ć wĘ : xrČyĲĎ=tŇ ’Ć wĘ tŇ wĆm¡ĎrĘYČ xĞ=tŇ ’Ć wĘ PŇ lĆ SĳĎ =tŇ ’Ć wĘ 21

ryp¿ĂŇ o’=tŇ ’Ć wĘ : ’bĲĎŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ l’¡Ą mĎ ybĲĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ lb¿ĎŇ y‘Ą=tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĲĎ qĘ DĂ=tŇ ’Ć wĘ 22, 23

ű MS¿Ą : NTĲĎ qĘ yĎ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ bŇ bĳĎŇ oy=tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ywĂxĞ=tŇ ’Ć wĘ 24

’Ch¿ Mr¡ĎbĘŇ ’Č : xrČêĲĎ rox¡ nĎ gŇ Cr¿WĘ : C‘Ĳ rĘ gŇlĆ j¡Ć rbĆŇ ‘¿Ą : xlČ SĲĎ dŇ S¡Č kĘŇ jČ rĘ’Č 25, 26, 27

: l’Ň ‘ĲĄmĎ SĘ yĂwĘ qx¡Ď YĘ yĂ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉynĄBĘ : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č 28

l’¡Ą BĘ dĘŇ ’Č wĘ rd¿ĎŇ qĄ wĘ tŇ oyŔbĎŇ nĘ É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂ rokąŇ BĘ MtĳĎŇ odŇ lĘ êĲŁ hŇ QĆ ’¡Ą 29

hŇ mĎ dĘŇ qĳĄwĎ Syp¡ĂŇ nĎ rCT¿ yĘ : ’mĲĎ ytĄŇ wĘ dŇ d¿ČŇ xĞ ’v¡Ď mČ hŇ mĎŔ CdŇ wĘ ‘măĎ SĘ mĂ : MWĲĎ bĘŇ mĂ C 30, 31

SgĆŇlăĆ yjĂ hŇ rĎÁ CTqĘ ynĄÄbĘŇ C : l’Ň ‘ĲĄmĎ SĘ yĂ yn¿ĄBĘ Mh¡Ą hŇ QĆ ’¿Ą 32

Mhrb’
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yn¿ĄbĘŇ C xČ CSĳ wĘ qBăĎ SĘ yĂwĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ C Nd¿ĎŇ mĘ C NSËĎ qĘ yĎwĘ NrÌĎmĘ zĂ=tŇ ’Ć hŇ dĎÂlĘ yĲĎ MhĎę rĎbĘŇ ’Č
33 ëŇ onŔ xĞ wĲČ ÉrpĆŇ ‘ĄÄ wĎ hŇ pąĎŇ y‘Ą NyĎędĘŇ mĂ ynăĄbĘŇ C : NdĲĎŇ dĘŇ C ’b¿ĎŇ SĘ NS¡Ď qĘ yĎ
34 dŇ lĆ oI¿wČ : hŇ rĲĎCTqĘ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ hŇ ‘ĳĎDĎlĘ ’Ć wĘ ‘d¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂwĘ wW¡Ď ‘Ą qxĎŔ YĘ yĂ ynăĄBĘ qxĳĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č
35 : xrČqĲŁ wĘ Ml¿Ď ‘Ę yČwĘ SC‘¡ ywĂ l’¿Ą C‘rĘ zpËČŇ ylĂ ’Ĺ wWĳĎ ‘Ą yn¡ĄBĘ
36 : qlĲĄ mĎ ‘ĞwĲČ ‘n¿ĎmĘ tĂŇ wĘ zn¡ČqĘ MêĎŔ ‘Ę gČŇ wĘ ypăĂŇ YĘ ÉrmĎ o’wĘ NmąĎ yêĄ zpĳĎŇ ylĂ ’Ĺ yn¡ĄBĘ
37 : hŇ EĲĎmĂ C hŇ U¿Ď SČ xrČz¡Ć tŇ xČ n¿Č l’ĳĄ C‘rĘ yn¡ĄBĘ
38 : NSĲĎ ydĂŇ wĘ rYĆ’¡Ą wĘ NS¿Ł ydĂŇ wĘ hŇ nĳĎ‘ĞwĲČ No‘ăbĘŇ YĂ wĘ lb¡ĎŇ oSwĘ NT¿Ď ol ry‘ĂŔ WĄ ynăĄbĘŇ C
39 : ‘nĲĎmĘ êĂ NT¡Ď ol tŇ ox¿ ’Ğ wĲČ MmĳĎ ohwĘ yrăĂxŁ NT¡Ď ol yn¿ĄbĘŇ C
40 No‘¡bĘŇ YĂ yn¿ĄbĘŇ C MnĳĎ o’wĘ ypăĂŇ SĘ lb¡ĎŇ y‘ĄwĘ tŇ xČ nËČmĎ C NyÌĎlĘ ‘Č lbĎŔ oS ynăĄBĘ
41 ynăĄbĘŇ C NoSĳ yDĂ hŇ n¡Ď‘Ğ yn¿ĄBĘ : hŇ nĲĎ‘ĞwĲČ hŇ I¿Ď’Č
42 Nh¿Ď lĘ BĂ rYĆ’ĄŔ =ynĄBĲĘ : NrĲĎkĘŇ C Nr¿ĎtĘŇ yĂwĘ NB¡Ď SĘ ’Ć wĘ Nr¿ĎmĘ xČ NoSŔ ydĂŇ

: NrĲĎ’Ğ wĲČ ZC‘¿ NoS¡ ydĂŇ yn¿ĄBĘ NqĳĎ‘ĞyĲČ Nw¡Ď‘ĞzĲČwĘ
43 ëŇ lĆ m¡Ć =ëŇ lĎ mĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ModŔ ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCkŇ lĘ mĲĎ rSąĆ ’Ğ MykĂę lĎ UĘ hČ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ
44 ‘lČ BĳĎ tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ bĎŇ hĲĎ nĘ DĂ or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ ro‘Ŕ BĘ =NBĆ ‘lČ BĆ ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ
45 wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ bŇ bĳĎŇ oy tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ rĲĎYĘ BĎ mĂ xrČz¡Ć=NBĆ bŇ b¿ĎŇ oy wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ
46 dŇ dČę BĘ =NBĆ dŇ dăČŇ hĞ wyêĎÁ xĘ êČ ëŇŁlÄmĘ IĂwČ MSĳĎ Cx tŇ mĎ I¡ĎwČ : ynĲĂ mĎ yêĲĄhČ ZrĆ’¿ĆmĄ MS¡Ď Cx
47 dŇ dĳĎŇ hĞ tŇ mĎ I¡ĎwČ : twĲy‘ř or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ bŇ ’ĎŔ om hŇ dăĄŇ WĘ BĂ ÉNyĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć hŇ JąĆ UČ hČ
48 wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ hŇ lĳĎ mĘ WČ tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ qĲĎrĄWĘ UČ mĂ hŇ l¡Ď mĘ WČ wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ
49 N¡ĎnxĎ l‘ČB¿Č wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ lC’ĳ SĎ tŇ mĎ I¡ĎwČ : rhĲĎ eĎhČ tŇ ob¿Ň xŁ rĘmĲĄ lC’¡ SĎ
50 or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ dŇ dČŔ hĞ ÉwyêĎxĘ êČ ëŇŁlą mĘ IĂwČ NnĎŔ xĎ l‘ČBăČ ÉtmĎ IĎÄwČ : roBĲ kĘŇ ‘Č=NBĆ
51 tŇ mĎ I¡ĎwČ : bŇ hĲĎ zĎ ym¿Ą tŇ B¡Č dŇ rĄŔ TĘ mČ =tŇ BČ É l’Ą bĘŇ TČ yhĄ mĘ oêąSĘ ’Ă MSĄÄ wĘ y‘Ă jĳĎ

: tŇ tĲĄŇ yĘ PŇ CQ¿ ’Č hŇ yĎlĘ ‘Č PŇ CQ¿ ’Č ‘nËĎmĘ êĂ PŇ CQ¿ ’Č ModŔ ’Ĺ ypăĄŇ CQ’Č ÉCyhĘ IĲĂwČ dŇ dĳĎŇ hĞ
52, 53 Nm¡Ď yêĄ PŇ CQ¿ ’Č znËČqĘ PŇ CQ¿ ’Č : NnĲŁ yjĂ PŇ CQ¿ ’Č hŇ l¡Ď ’Ą PŇ CQ¿ ’Č hŇ mËĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ PŇ CQÌ ’Č

54 : ModĲŇ ’Ĺ yp¿ĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’¡Ą MrĳĎy‘Ă PŇ CQă ’Č l’¡Ą yDĂgĘŇmČ PŇ CQ¿ ’Č : rYĲĎ bĘŇ mĂ PŇ CQă ’Č

b : NClĲ bĚŇ zĘC rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ hŇ dĎŔ ChywĲĂ ywăĂlĄ ÉNo‘mĘ SĂ NbąĄŇ C’rĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą
Nd
Nyy‘ v.1 .b .h"l w"l tyV’rb Nyy‘ : ’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk tywĂ‘Ğ ’"sb ,yrq tywĂ‘Ğ ,bytk tCI‘Č v.46
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hŇ dĎę ChyĘ ynăĄBĘ : rSĲĄ ’Ď wĘ dŇ G¿Ď yl¡Ă êĎpĘŇ nČ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C PŇ ăĄsoy NDĎť 2, 3

yhĂÂ yĘwČ tŇ ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ‘Č CS¡ =tŇ BČ mĂ olŔ dŇ lČ onă ÉhSĎ olSĘ hŇ lĎŔ SĄ wĘ ÉNnĎ o’wĘ r‘ąĄ
otŔ QĎ JČ ÉrmĎ tĎŇ wĘ : ChtĲĄŇ ymĂ yĘwČ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČ hŇ dĎę ChyĘ rokăŇ BĘ ű r‘ăĄ 4

=ynĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ =lJĎ xrČ zĳĎ=tŇ ’Ć wĘ ZrĆjăĆ=tŇ ’Ć oQ¡ hŇ dĎŇ lĘ y¿Ď 5

NmËĎ yhĄ wĘ NtÌĎŇ y’Ą wĘ yrĂmĘ zĂ ţ xrČzĆę ynăĄbĘŇ C : lCmĲ xĎ wĘ Nor¿YĘ xĆ ZrĆp¡ĆŇ 6

ÉrkĎŇ ‘Ď ymĳĂ rĘJČ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ èĲĎ mĂ xĞ MQ¿Ď JĚ ‘rČd¡ĎŇ wĎ lJ¿Ł lĘ kČŇ wĘ 7

Nt¡ĎŇ y’Ą yn¿ĄbĘŇ C : MrĆxĲĄ BČ l‘¡ČmĎ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ rkăĄŇ o‘ 8

l’¿Ą mĘ xĘ rČyĘ=tŇ ’Ć olĳ =dŇ lČ on rSăĆ ’Ğ Nor¡YĘ xĆ yn¿ĄbĘŇ C : hŇ yĲĎrĘzČ‘Ğ 9

dŇ ylăĂ oh ÉbdĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č wĘ bŇ dĳĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh Mr¡ĎwĘ : ybĲĎŇ ClJĘ =tŇ ’Ć wĘ Mr¡Ď=tŇ ’Ć wĘ 10

’m¡Ď lĘ WČ wĘ ’mĎŔ lĘ WČ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉNoSxĘ nČ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ ’yW¡Ă nĘ NoSŔ xĘ nČ=tŇ ’Ć 11

: ySĲĎ yĂ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh dŇ b¡ĄŇ o‘wĘ dŇ bĄŔ o‘=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh Éz‘ČbŇŁ C : z‘ČBĲŁ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh 12

’‘¡ĎmĘ SĂ wĘ ynĂŔ èĄ hČ ÉbdĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ ’ĳĎ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć or¡kŇŁ BĘ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh ySËČ y’Ă wĘ 13

dŇ yw¡ĂDĎ yèĂŔ èĂ hČ MYĆ’Ł ť : ySĲĂ ymĂ xĞhĲČ yD¡ČrČ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ É l’Ą nĘ tČŇ nĘ : ySĲĂ ylĂ èĘ hČ 14, 15

bŇ ’¿Ď oywĘ ySËČ bĘŇ ’Č hŇ yĎęCrYĘ ynăĄbĘŇ C lyĂgĳĎŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ hŇ yăĎCrYĘ MhĆ ytĄŇ yŁ xĘ ’Č wĘ : y‘ĲĂbĂŇ èĘ hČ 16

rtĆŇ y¡Ć ’WĎŔ mĎ ‘Ğ ybăĂŇ ’Ğ wĲČ ’WĳĎ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ lyĂgČě ybĂŇ ’Ğ wĲČ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ l’¡Ą hŇ WĎ ‘ĞwĲČ 17

hŇ b¿ĎŇ Cz‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ ylËĂ oh Norę YĘ xĆ =NBĆ bŇ lăĄ kĎŇ wĘ : ylĲĂ ’Ň ‘ĄmĘ SĘ IĂhČ 18

tŇ mĎ ê¡Ď wČ : NoDĲrĘ’Č wĘ bŇ b¡ĎŇ oSwĘ rSĆ y¿Ą hĎ ynĆŔ bĎŇ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ tŇ o‘ĳyrĂyĘ=tŇ ’Ć wĘ hŇ è¡Ď ’Ă 19

ÉrCxwĘ : rCxĲ =tŇ ’Ć ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ tŇ rĎŔ pĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć ÉblĄ kĎŇ olą =xuČ IĲĂwČ hŇ bĳĎŇ Cz‘Ğ 20

: l’ĲĄ lĘ YČ BĘ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh yr¡ĂC’wĘ yrĂŔ C’=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh
HxĎŔ qĎ lĘ ’Chă wĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ybăĂŇ ’Ğ ÉrykĂŇ mĎ =tŇ BČ =l’Ć ÉNorYĘ xĆ ’BąĎ rxČę ’Č wĘ 21

dŇ ylăĂ oh bŇ Cg¡ŇWĘ C : bŇ CgĲŇWĘ =tŇ ’Ć ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ SĂ =NBĆ ’Ch¡ wĘ 22

xuăČIĂwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’¡ĆBĘ MyrĂŔ ‘Ď ÉSolSĎ wĘ MyrąĂWĘ ‘Ć olę =yhĂ yĘwĲČ ry’ĳĂ yĎ=tŇ ’Ć 23

MyèăĂ SĂ hĎ yt¡ĆŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ tŇ n¿ĎqĘ =tŇ ’Ć MêËĎ’Ă mĲĄ ry’ÌĂ yĎ tŇ CÄŁ xČ =tŇ ’Ć MrĎ’Ğ wĲČţ=rCSĲ GĘ
bŇ lăĄ kĎŇ BĘ Nor¡YĘ xĆ =tŇ omĲ rx¿Č ’Č wĘ : dŇ ‘ĲĎlĘ gĂŇ=ybĂŇ ’Ğ ryk¿ĂŇ mĎ yn¡ĄBĘ hŇ QĆ ’Ąě =lJĎ ry‘ĳĂ 24

: ‘Č oqĲ tĘŇ yb¿ĂŇ ’Ğ rCx¡ SĘ ’Č =tŇ ’Ć olŔ dŇ lĆ êăĄ wČ hŇ IĎŔbĂŇ ’Ğ ÉNorYĘ xĆ tŇ SĆ ’ąĄ wĘ hŇ tĎŇ rĳĎpĘŇ ’Ć
MYĆ’¡Ł wĎ NrĆ’ËŁ wĎ hŇ n¿Ď CbŇ C MrĳĎ ű rokăŇ BĘ hČ Nor¡YĘ xĆ rok¿Ň BĘ l’ËĄ mĘ xĘ rČyĘ=ynĲĄbĘŇ CyÌhĘ IĲĂwČ 25

M’¿Ą ’yh¡Ă hŇ rĳĎTĎ ‘Ğ HmăĎ SĘ C l’¡Ą mĘ xĘ rČylĲĂ tŇ rĆxËĆ’Č hŇ è¿Ď ’Ă yhĂÄ êĘ wČ : hŇ IĲĎxĂ ’Ğ 26

Nym¡Ă yĎwĘ Z‘Čm¿Č l’ĳĄ mĘ xĘ rČyĘ rokăŇ BĘ Mr¡Ď=ynĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ : MnĲĎ o’ 27

: rCSĲ ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ d¡ĎŇ nĎ yUČŔ SČ ynăĄbĘŇ C ‘dĳĎŇ yĎwĘ yUăČ SČ Mn¡Ď o’=ynĲĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ : rqĆ‘ĲĄwĎ 28
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29 : dŇ ylĲĂ om=tŇ ’Ć wĘ NB¡Ď xĘ ’Č =tŇ ’Ć olŔ dŇ lĆ êăĄ wČ lyĂhĳĎybĂŇ ’Ğ rCS¡ ybĂŇ ’Ğ tŇ SĆ ’¿Ą MSËĄ wĘ
30 : MynĲĂ bĎŇ âl¿ dŇ lĆ s¡Ć tŇ mĎ I¿ĎwČ MyĂjĳĎ’Č wĘ dŇ lĆ săĆ bŇ d¡ĎŇ nĎ yn¿ĄbĘŇ C

31, 32 ynąĄbĘŇ C : ylĲĎ xĘ ’Č NS¡Ď SĄ yn¿ĄbĘŇ C NSĎŔ SĄ Éy‘Ă SĘ yĂ ynąĄbĘŇ C y‘ĳĂSĘ yĂ MyĂj¡Č’Č yn¿ĄbĘŇ C
33 Nt¡ĎŇ nĎ oyĲ yn¿ĄbĘŇ C : MynĲĂ bĎŇ âl¿ rtĆŇ y¡Ć tŇ mĎ I¿ĎwČ NtĳĎŇ nĎ oyĲwĘ rtĆŇ y¡Ć yUČŔ SČ yxăĂ ’Ğ É‘dĎŇ yĎ
34 Myn¡ĂBĎ NSËĎ SĄ lĘ hŇ yÌĎhĎ =âlĲ wĘ : l’ĲĄ mĘ xĘ rČyĘ yn¿ĄBĘ Cy¡hĎ hŇ QĆ ’¿Ą ’zĳĎzĎwĘ tŇ lĆ jăĆ
35 NSÌĎ SĄ NêĄÄ IĂwČ : ‘xĲĎ rĘyČ om¿ SĘ C yr¡ĂYĘ mĂ dŇ bĆŇ ‘¿Ć NSËĎ SĄ lĘ C tŇ onĳBĎ =M’Ă yJăĂ
36 ÉyêČ‘Č wĘ : yêĲĎ ‘Č=tŇ ’Ć ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ oD¡bĘŇ ‘Č ‘x¿Ď rĘyČlĘ oêËBĂ =tŇ ’Ć
37 llĎŔ pĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉdbĎŇ zĎwĘ : dŇ bĲĎŇ zĎ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh Nt¡ĎŇ nĎ wĘ NtĎŔ nĎ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ hŁ
38 dŇ yl¿Ă oh ’Ch¡ yĄwĘ ’ChŔ yĄ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉdbĄŇ o‘wĘ : dŇ bĲĄŇ o‘=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh ll¡Ď pĘŇ ’Ć wĘ
39 : hŇ WĲĎ ‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă hŁ ZlĆ x¡Ć wĘ ZlĆ xĎŔ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ hŁ ÉhyĎrĘzČ‘ĞwĲČ : hŇ yĲĎrĘzČ‘Ğ=tŇ ’Ć

40, 41 ÉMCQSČ wĘ : MCQĲ SČ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă hŁ ym¡Č sĘ sĂ wĘ ymĎŔ sĘ sĲĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ hŁ ÉhWĎ ‘ĎlĘ ’Ć wĘ
: ‘mĲĎ SĎ ylĲĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă hŁ hŇ y¡ĎmĘ qČ ywĲĂ hŇ yĎŔmĘ qČ yĘ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh

42 yn¿ĄbĘŇ C PŇ yzĳĂ=ybĂŇ ’Ğ ’Chă or¡kŇŁ BĘ ‘S¿Ď ymĄ l’ĄŔ mĘ xĘ rČyĘ yxăĂ ’Ğ ÉblĄ kĎŇ ynąĄbĘŇ C
43 : ‘mČ SĲĎ wĎ MqĆr¿ĆwĘ xČ j¡Ě tČŇ wĘ xrČq¿Ł NorĳbĘŇ xĆ yn¡ĄbĘŇ C : NorĲbĘŇ xĆ yb¿ĂŇ ’Ğ hŇ S¡Ď rĄmĎ
44 : yUĲĎ SČ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh MqĆr¡ĆwĘ M‘ĳĎqĽrĘyĎ ybăĂŇ ’Ğ MxČ r¡Č=tŇ ’Ć dŇ ylĂŔ oh ‘mČ SăĆ wĘ

45, 46 bŇ lĄŔ JĎ SgĆŇlăĆ yjĂ ÉhpĎŇ y‘ĄwĘ : rCYĲ =tŇ ybĲĄŇ yb¿ĂŇ ’Ğ No‘¡mĎ C No‘ĳmĎ yU¡Č SČ =NbĆŇ C
: zzĲĄGĎ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă hŁ Nr¡ĎxĎ wĘ zzĳĄGĎ=tŇ ’Ć wĘ ’Y¡Ď om=tŇ ’Ć wĘ Nr¿ĎxĎ =tŇ ’Ć hŇ dËĎŇ lĘ yĲĎ

47 : PŇ ‘ČSĲĎ wĎ hŇ p¿ĎŇ y‘ĄwĘ TlĆ p¡ĆŇ wĎ NS¿Ď ygĄŇ wĘ MtËĎŇ oywĘ MgĆŇrÌĆ yDĳĎhĘ yĎ yn¡ĄbĘŇ C
48, 49 PŇ ‘ČSČ ť dŇ lĆ êĄę wČ : hŇ nĲĎxĞrĘêĂ =tŇ ’ĲĆ wĘ rbĆŇ S¡Ć dŇ lČ y¿Ď hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ ÉblĄ JĎ SgĆŇląĆjĂ

bŇ l¡Ą JĎ =tŇ bČŇ C ’‘ĳĎbĘŇ gĂŇ ybăĂŇ ’Ğ wĲČ hŇ n¡ĎBĄ kĘŇ mČ yb¿ĂŇ ’Ğ ’wËĎSĘ =tŇ ’Ć hŇ eĎŔ mČ dĘŇ mČ ybăĂŇ ’Ğ
50 yb¡ĂŇ ’Ğ lbĎě oS hŇ tĎŇ rĳĎpĘŇ ’Ć rokăŇ BĘ rCx¡ =NBĆ bŇ lĄŔ kĎŇ ynăĄBĘ ÉCyhĎ hŇ QĆ ’ąĄ : hŇ sĲĎ kĘŇ ‘Č
51 : rdĲĄŇ GĎ=tŇ ybĲĄŇ yb¿ĂŇ ’Ğ PŇ r¡ĄxĎ MxĆ lĎŔ =tŇ ybĲĄŇ ybăĂŇ ’Ğ É’mĎ lĘ WČ : MyrĲĂ‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ
52 : tŇ oxĲ nĚUĘ hČ yY¿Ă xĞ hŇ ’¡Ć rŁ hĲĎ MyrĳĂ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ yb¡ĂŇ ’Ğ lbĎŔ oSlĘ ÉMynĂ bĎŇ CyąhĘ IĲĂwČ
53 y‘ĳĂrĎSĘ UĂ hČ wĘ yt¡ĂŇ mĎ èĚ hČ wĘ ytĂŔ CjhČ wĘ ÉyrĂtĘŇ IĂhČ MyrĂŔ ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ ÉtoxjĘ SĘ mĂ C
54 ’mĎę lĘ WČ ynăĄBĘ : ylĲĂ ’ĲĚê¡ĎSĘ ’Ć hĲĎ wĘ ytĂŔ ‘ĎrĘ~ăĎhČ ÉC’YĘ yĲĎ hŇ QĆ ’Ąę mĄ

: y‘ĲĂrĘ~Ď hČ yê¡Ă xĘ nČUĎ hČ yY¿Ă xĞ wĲČ bŇ ’ĳĎ oy tŇ yBăĄ tŇ or¡TĘ ‘Č ytĂŔ pĎŇ oTă nĘ C ÉMxĆ lĆÄ tŇ yB¿Ą
55 MytĳĂŇ kĎŇ CW Myt¡ĂŇ ‘ĎmĘ SĂ Myt¿ĂŇ ‘ĎrĘêĂ ZBĄŔ ‘Ę yČ wbă Vy ÉMyrĂpĘŇ sĲŁ tŇ oxą jĘ SĘ mĂ C

: bŇ kĲĎŇ rĄ=tŇ ybĲĄŇ yb¿ĂŇ ’Ğ tŇ U¡Č xČ mĲĄ My’ĂŔ BĎ hČ MynăĂyuĂ hČ hŇ UĎ hĄ ť
hl’w

.’"ydw w"d ,’"d Nkw yrqw bytk ybĄ SĘ yŁ ’"sb ,yrq ybĄ SĘ yŁ ,bytk CbSĘ yĎ v.55
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ű rokăŇ BĘ hČ NorĳbĘŇ xĆ BĘ ol¡ =dŇ lČ onĲ rS¿Ć ’Ğ dŇ yĂŔwdĎŇ ynăĄBĘ ÉCyhĎ hŇ QĆ ’ąĄ wĘ g

: tŇ ylĲĂ mĘ rĘJČ hĲČ lyĂg¡ČŇ ybĂŇ ’ĞlĲČ l’Ň IĄŔnĂ DĲĎ ÉynĂ SĄ tŇ ylĂŔ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ ÉM‘ČŁnÄ yxĂ ’ĞlĲČ NŁnęmĘ ’Č
y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ rCSĳ GĘ ëŇ lĆ măĆ ym¡Č lĘ êČ =tŇ BČ hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ =NBĲĆ Molă SĎ bĘŇ ’Č lĘ ÉySĂ lĂ èĘ hČ 2

M‘¡ĎrĘtĘŇ yĂ yè¿Ă èĂ hČ lTĳĎ ybĂŇ ’ĞlĲČ hŇ y¡ĎTĘ pČŇ SĘ yS¿Ă ymĂ xĞhĲČ : tŇ yGĲĂ xČ =NbĆŇ hŇ I¿ĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ 3

‘bČŇ S¿Ć MSĎŔ =ëŇ lĎ mĘ IĂÄwČ NorŔ bĘŇ xĆ bĘŇ olă =dŇ lČ onĲ ÉhèĎ SĂ : oêĲ SĘ ’Ă hŇ l¿Ď gĘŇ‘ĆlĘ 4

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉSolSĎ wĘ MySąĂ ŁlSĘ C MySĳĂ dĎŇ xĽ hŇ èăĎ SĂ wĘ Myn¡ĂSĎ
NtąĎŇ nĎ wĘ bŇ bĎÂ oSwĘ ’‘ĎmĘ SĂ ţ MyĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ol¡ =CdŇ QĘ Cn hŇ QĆ ’¿Ą wĘ 5

‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’ĹwĲĆ rx¿Ď bĘŇ yĂwĘ : l’ĲĄ yUĂ ‘Č=tŇ BČ ‘Č CS¡ =tŇ bČŇ lĘ hŇ ‘ĎŔ BĎ rĘ’Č ÉhmŁ ŁlSĘ C 6

TlĆ p¡ĆŇ ylĂ ’ĹwĲĆ ‘dËĎŇ yĎlĘ ’Ć wĘ ‘mÌĎ SĎ ylĲĂ ’ĹwĲĆ : ‘Č ypĲĂŇ yĎwĘ gŇpĆŇ n¡ĆwĘ HgČŇ n¿Ł wĘ : TlĆ pĲĎŇ ylĂ ’ĹwĲĆ 7, 8

: MtĲĎŇ ox’Ğ rm¿Ď tĎŇ wĘ MyS¡Ă gĘŇlČ ypĲĂŇ =ynĄBĲĘ dŇ b¿ČŇ QĘ mĂ dŇ ywĳĂdĎŇ ynăĄBĘ lJ¡Ł : hŇ ‘ĲĎSĘ êĂ 9

Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ on¡bĘŇ ’s¿Ď ’Ď onËbĘŇ hŇ I¿ĎbĂŇ ’Ğ M‘ĳĎbĘŇ xČ rĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =NbĆŇ C 10

hŇ y¿ĎrĘzČ‘Ğ onËbĘŇ ChyÌĎYĘ mČ ’Ğ : onĲ BĘ S’¿Ď oy on¡bĘŇ Chy¿ĎzĘxČ ’Ğ onËBĘ Mr¿Ďoy : onĲ BĘ 11, 12

Nom¿ ’Ď : onĲ bĘŇ hŇ è¿Ć nČmĘ on¡bĘŇ ChI¿ĎqĂ zĘxĂ onËBĘ zx¿Ď ’Ď : onĲ BĘ Mt¿ĎŇ oy on¡bĘŇ 13, 14

MyqĳĂyĎohĲ yĘ yn¡ĂèĄ hČ NnĎŔ xĎ oyĲ ÉrokŇ BĘ hČ ChIĎŔSĂ ’Ň yĲŁ ÉynĄbĘŇ C : onĲ bĘŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ on¡BĘ 15

on¡bĘŇ hŇ y¿ĎnĘ kĎŇ yĘ MyqĳĂyĎohĲ yĘ yn¡ĄbĘŇ C : MCQĲ SČ y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ ChIĎŔ qĂ dĘŇ YĂ ÉySĂ lĂ èĘ hČ 16

Mr¿ĎyJĂ lĘ mČ C : onĲ BĘ l’¡Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ riĂŔ ’Č hŇ yăĎnĘ kĎŇ yĘ ÉynĄbĘŇ C : onĲ bĘŇ hŇ I¿ĎqĂ dĘŇ YĂ 17, 18

lb¡ĆŇ BĎ rĚzĘ hŇ yĎŔdĎŇ pĘŇ ynăĄbĘŇ C : hŇ yĲĎbĘŇ dČŇ nĘ C ‘m¡Ď SĎ oh hŇ y¿ĎmĘ qČ yĘ r~ĳČ’Č nĘ SĆ wĘ hŇ y¡ĎdĎŇ pĘŇ C 19

hŇ bĎÃ SĚ xĞ wĲČ : MtĲĎŇ ox’Ğ tŇ ym¡Ă ŁlSĘ C hŇ yĎŔnĘ nČxĞ wĲČ MQăĎ SĚ mĘ É lbĆŇ BĎ rĚzĘ=NbĆŇ C y‘ĳĂmĘ SĂ wĘ 20

hŇ yăĎTĘ lČ jĘ hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ=NbĆŇ C : SmĲĄ xĎ dŇ sĆ x¡Ć bŇ SČ Cy¿ hŇ yËĎdĘŇ sČ xĞ wĲČ hŇ yÌĎkĘŇ rĆbĲĆŇ C lhĆ ’Ł wĎţ 21

yn¿ĄbĘŇ C : hŇ yĲĎnĘ kČŇ SĘ yn¿ĄBĘ hŇ y¡ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł yn¿ĄBĘ NnĎŔ rĘ’Č ynăĄBĘ ÉhyĎpĎŇ rĘ ynąĄBĘ hŇ yĳĎ‘Ę SĲČ ywĲĂ 22

hŇ yËĎrĘ‘ČnĘ C xČ yrÌĂbĎŇ C l’Ď gĘŇ yĂwĘţ SCFÃ xČ hŇ yĎę‘Ę mČ SĘ ynăĄbĘŇ C hŇ yĳĎ‘Ę mČ SĘ hŇ y¡ĎnĘ kČŇ SĘ
: hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mq¡ĎyrĂzĘ‘Č wĘ hŇ IËĎqĂ zĘxĂ wĘ ynÌČy‘ĄoylĘ ’Ć hŇ yĎęrĘ‘ČnĘ =NbĆŇ C : hŇ èĲĎ SĂ Tp¡ĎŇ SĎ wĘ 23

hŇ yËĎlĎ dĘŇ C NnÌĎxĎ oyĲwĘ bŇ Cu‘Č wĘţ hŇ yĎÃlĎ pĘŇ C bŇ ySĂÃ yĎlĘ ’Ć wĘ ChwĎyĘdČŇ hŁ ynČę y‘ĄoylĘ ’Ć ynăĄbĘŇ C 24

ym¡Ă rĘkČŇ wĘ NorËYĘ xĆ ZrĆjÌĆ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yn¡ĄBĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ ynĂ n¡Ď‘ĞwĲČ d
dŇ ylĂŔ hŁ tŇ xČ yăČwĘ tŇ xČ yČŔ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh É lbĎŇ oS=NbĆŇ hŇ yąĎ’Ď rĘC : lbĲĎŇ oSwĘ rCx¿ wĘ 2

: ytĲĂŇ ‘ĎrĘ~ĲĎ hČ tŇ ox¿ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą dŇ hČ lĳĎ =tŇ ’Ć wĘ ym¡Č Cx’Ğ=tŇ ’Ć
Mt¡ĎŇ ox’Ğ MS¿Ą wĘ SBĳĎ dĘŇ yĂwĘ ’m¡Ď SĘ yĂwĘ l’Ň ‘¿ĆrĘzĘyĂ MTĎŔ y‘Ą ybăĂŇ ’Ğ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ 3

ÉrCx=ynĄbĘŇ hŇ QĆ ’ąĄ hŇ SĳĎ Cx ybăĂŇ ’Ğ rzĆ‘¡ĄwĘ rdŔŁ gĘŇ ybăĂŇ ’Ğ É l’Ą CnpĘŇ C : ynĂ ojĲ lĘ lĆ YĘ hČ 4

yêăĄSĘ Cy¡hĎ ‘Č oqŔ tĘŇ ybăĂŇ ’Ğ ÉrCxSĘ ’Č lĘ C : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿Ą yb¡ĂŇ ’Ğ hŇ tĎŇ rĎŔ pĘŇ ’Ć rokăŇ BĘ 5

MyVnwww.bibleist.ru



4:6—27 ’ Mymyh yrbd 1369

6 rpĆŇ xĄŔ =tŇ ’Ć wĘ MEăĎxĚ’Ğ=tŇ ’Ć ÉhrĎ‘ĞnĲČ olą dŇ lĆ êĄÄ wČ : hŇ rĲĎ‘ĞnĲČwĘ hŇ ’¡Ď lĘ xĆ MySĳĂ nĎ
7 tŇ rĆY¿Ć hŇ ’ĳĎ lĘ xĆ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ rĲĎ‘ĞnĲČ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą yrĳĂêĎSĘ xČ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ yn¡ĂmĘ yêĄ=tŇ ’Ć wĘ
8 tŇ ox¿ jĘ SĘ mĂ C hŇ bĳĎŇ bĄŇ ~Ł hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ Cn¡‘Ď=tŇ ’Ć dŇ ylĂŔ oh Zoqă wĘ : NnĲĎtĘŇ ’Ć wĘ rxř Y¡ y
9 omą SĘ hŇ ’ĎÄ rĘqĲĎ oUę ’Ă wĘ wyxĳĎ’Ć mĲĄ dŇ B¡Ď kĘŇ nĂ ZBĄŔ ‘Ę yČ yhăĂ yĘwČ : MCrĲhĎ =NBĆ lx¡Ą rĘxČ ’Ğ

10 l’ĄÁ rĎWĘ yĂ yhĄÄ Łl’Ň lĲĄ ZBĄ ‘Ę yČţ ’răĎqĘ IĂwČ : bŇ YĆ‘ĲŁ BĘ yêĂ dĘŇ l¡Č yĎ yJ¿Ă rmŔŁ ’Ň lĄ ÉZBĄ ‘Ę yČ sŘ2

yUĂŔ ‘Ă ÉìdĘŇ yĲĎ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ ÉylĂ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć tĎŇ yBąĂ rĘhĂ wĘ ynĂ kĄÁ rĞbĲĎŇ êĘ ëŇ rĄÄ BĎ =M’Ă rmęŁ ’Ň lĄ
: l’ĲĎ SĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą Myh¡Ă Łl’Ĺ ’b¿ĄŇ IĎwČ yBĳĂ YĘ ‘Ď yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ hŇ ‘¡ĎrĎUĄ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ

11 yb¿ĂŇ ’Ğ ’Ch¡ ryxĳĂ mĘ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh hŇ x¡Ď CS=yxĲĂ ’Ğ bŇ Cl¿ kĘŇ C
12 hŇ e¡ĎxĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ xČ sĄŔ jĎ =tŇ ’Ć wĘ É’pĎŇ rĎ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć dŇ ylĂÂoh Noêę SĘ ’Ć wĘ : NoêĲ SĘ ’Ć
13 znČŔ qĘ ynăĄbĘŇ C : hŇ kĲĎŇ rĄ yS¿Ą nĘ ’Č hŇ QĆ ’¡Ą SxĳĎ nĎ ry‘ăĂ ybăĂŇ ’Ğ
14 hŇ rĳĎpĘŇ ‘Ď=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh yt¡ČŇ nŁ o‘mĘ C : tŇ tĲČŇ xĞ l’¡Ą ynĂ tĘŇ ‘Ď yn¿ĄbĘŇ C hŇ yĳĎrĎWĘ C l’¡Ą ynĂ tĘŇ ‘Ď

: CyĲhĎ MyS¡Ă rĎxĞ yJ¿Ă MySĂŔ rĎxĞ ’yGăĄ ÉybĂŇ ’Ğ Éb’Ď oy=tŇ ’Ć dŇ yląĂ oh hŇ yĎęrĎWĘ C
15 hŇ l¡Ď ’Ą yn¿ĄbĘŇ C M‘ČnĳĎwĎ hŇ l¡Ď ’Ą Cry‘¿Ă hŇ eĆŔ pĚŇ yĘ=NBĆ bŇ lăĄ JĎ ÉynĄbĘŇ C

16, 17 rtĆŇ y¿Ć hŇ rĎŔ zĘ‘Ć=NbĆŇ C : l’ĲĄ rĘWČ ’Ğ wĲČ ’y¡ĎrĘyêĂ hŇ pĎŔ yzĂwĘ PŇ yzăĂ l’ĳĄ lĘ QĆ hČ yĘ yn¡ĄbĘŇ C : znĲČqĘ C
yb¿ĂŇ ’Ğ xB¡Ď SĘ yĂ=tŇ ’Ć wĘ yUČŔ SČ =tŇ ’Ć wĘ MyăĎrĘmĂ =tŇ ’Ć ÉrhČ êČÄ wČ Nolĳ yĎwĘ rpĆŇ ‘ăĄwĘ dŇ rĆm¡ĆC

18 ÉrbĆŇ xĆÄ =tŇ ’Ć wĘ ÉrodŇ gĘŇ ybąĂŇ ’Ğ dŇ rĆyĆÄ=tŇ ’Ć hŇ dĎÂlĘ yĲĎ hŇ IĎędĂŇ hĚ yĘhČ oêăSĘ ’Ă wĘ : ‘ČmĲŁ êĘ SĘ ’Ć
hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =tŇ bČŇ hŇ yăĎtĘŇ BĂ ÉynĄBĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ xČ onĳzĎ ybăĂŇ ’Ğ l’¡Ą ytĂŇ CqĲ yĘ=tŇ ’Ć wĘ okŔ oW ybăĂŇ ’Ğ

19 MxČ nČŔ tŇ oxă ’Ğ hŇ IĎŔdĂŇ ohĲ tŇ SĆ ’ăĄ ÉynĄbĘŇ C : dŇ rĆmĲĎ xq¡ČlĎ rS¿Ć ’Ğ
20 hŇ eĎŔ rĂwĘ NonămĘ ’Č NomŔ ySĂ ynăĄbĘŇ C : ytĲĂŇ kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ ‘Čm¡Ł êĘ SĘ ’Ć wĘ ymĳĂ rĘGČhČ hŇ l¡Ď y‘Ă qĘ yb¿ĂŇ ’Ğ
21 hŇ dĎŔ ChyĘ=NbĆŇ hŇ lăĎ SĄ ÉynĄBĘ : tŇ xĲĄ oz=NbĆŇ C tŇ x¡Ą oz y‘ĂŔ SĘ yĂ ynăĄbĘŇ C NolotŇ wĘ N¡ĎnxĎ =NBĆ

ZB¡Ě hČ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ yBĲĄ tŇ oxË jĘ SĘ mĂ C hŇ SĳĎ rĄmĎ ybăĂŇ ’Ğ hŇ D¡Ď‘Ę lČ wĘ hŇ kĎŔ lĄ ybăĂŇ ’Ğ r‘Ąť
22 Cl¿ ‘ĞBĲĎ =rSĆ ’Ğ PŇ rËĎWĎ wĘ S’ÌĎ oywĘ ’bĎę zĄkŇŁ ySăĄ nĘ ’Č wĘ MyqĂÂ oywĘ : ‘ČBĲĄ SĘ ’Č tŇ yb¿ĄŇ lĘ
23 yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ wĘ MyrĂŔ YĘ oIăhČ hŇ UĎ hĄ ť : MyqĲĂ yêĂ ‘Č Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ wĘ MxĆ lĳĎ ybĂŇ SăĚ yĎwĘ bŇ ’¡Ď omlĘ

: MSĲĎ CbŇ SĘ y¿Ď oê¡kĘŇ ’Ň lČ mĘ BĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =M‘Ă hŇ rĳĎdĄŇ gĘŇ C My‘¡ĂTĎ nĘ
24, 25 MW¿Ď bĘŇ mĂ onËBĘ MQ¿Ě SČ : lC’Ĳ SĎ xrČz¿Ć bŇ yr¡ĂyĎ NymĂŔ yĎwĘ l’ăĄ CmnĘ No‘ĳmĘ SĂ yn¡ĄBĘ

26 : onĲ bĘŇ y‘¿ĂmĘ SĂ on¡BĘ rCJ¿ zČ onËBĘ l’¿Ą CUxČ ‘mĳĎ SĘ mĂ yn¡ĄbĘŇ C : onĲ BĘ ‘m¿Ď SĘ mĂ on¡BĘ
27 MyBĳĂ rČ MynăĂBĎ Ny’¡Ą wyxĎě ’Ć lĘ C SSĄŔ tŇ onăbĎŇ C ÉrWĎ ‘Ď hŇ èąĎ SĂ MynĂÄBĎ y‘ĂÂmĘ SĂ lĘ C

lkw
rxĎYĘ yĂ ’"sbw ,‘"tw ’"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rxČYŁ wĘ ’"sb ,yrq rxČYŁ wĘ ,bytk rxĎYĘ yĂ v.7 .d
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: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ =dŇ ‘Č CB¡ rĘhĂ âl¿ MêĎŔ xĘ jČ SĘ mĂ É lkŇŁ wĘ
MYĆ‘¡ĆbĘŇ C hŇ h¿Ď lĘ bĂŇ bĘŇ C : l‘ĲĎCS rY¿Č xĞ wĲČ hŇ d¡ĎŇ lĎ omĲ C ‘bČŇ S¿Ć =r’ĲĄ bĘŇ BĂ CbËŇ SĘ IĲĄwČ 28, 29

ÉtobŇ JĎ rĘmČ tŇ ybąĄŇ bĘŇ C : gŇlĲĎ qĘ yYĲĂ bĘŇ C hŇ m¡Ď rĘxĎ bĘŇ C l’¿Ą CtŇ bĘŇ bĂŇ C : dŇ lĲĎ otŇ bĘŇ C 30, 31

ëŇŁl¿ mĘ =dŇ ‘Č Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎ hŇ QĆ ’¿Ą MyĂrĳĎ‘ĞSĲČ bĘŇ CĲ y’¡Ă rĘBĂ tŇ yb¿ĄŇ bĘŇ C MysĂŔ Cs rYăČ xĞbĲČŇ C
=lkĎŇ wĘ : SmĲĄ xĎ Myr¡Ă‘Ď NSĳĎ ‘Ď wĘ NkĆŇ t¡ŇŁ wĘ NoU¿ rĂ NyĂ‘ČŔ wĎ MTăĎ y‘Ą ÉMhĆ yrĄYĘ xČ wĘ : dŇ ywĲĂDĎ 32, 33

MtĎŔ bŇŁ SĘ omĲ tŇ ’Ň zŁ ť l‘ČBĳĎ =dŇ ‘Č hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ tŇ obËŇ ybĂŇ sĘ rSÌĆ ’Ğ MhĆę yrĄYĘ xČ
l’ĳĄ oywĘ : hŇ yĲĎYĘ mČ ’Ğ=NBĆ hŇ S¡Ď oywĘ ëŇ lĄŔ mĘ yČwĘ bŇ băĎŇ oSmĘ C : MhĲĆ lĎ MW¡Ď xĘ yČtĘŇ hĲĂ wĘ 34, 35

hŇ bĎŇ qÃŁ ‘ĞyĲČwĲĘ ynČÃ y‘ĄoylĘ ’Ć wĘ : l’ĲĄ yWĂ ‘Ğ=NBĆ hŇ y¡ĎrĎWĘ =NBĆ hŇ yĎŔbĘŇ SĂ oyă=NBĆ É’ChyĄwĘ 36

y‘ÌĂpĘŇ SĂ =NbĆŇ ’zĎÄyzĂwĘ : hŇ yĲĎnĎbĘŇ C l’¡Ą mĂ yWĂ ywĂ l’ËĄ ydĂŇ ‘ĞwĲČ hŇ yÌĎWĎ ‘ĞwĲČ hŇ yĎxĎ oSĲ ywĂţ 37

tŇ omŔ SĄ BĘ My’ăĂ BĎ hČ hŇ QĆ ’Ą ť : hŇ yĲĎ‘Ę mĲČ SĘ =NBĆ yr¡ĂmĘ SĂ =NbĆŇ hŇ y¿ĎdĎŇ yĘ=NBĆ NoQË ’Č =NbĆŇ 38

ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : bŇ orĲlĎ CY¡ rĘjĲĎ MhĆŔ ytĄŇ obăŇ ’Ğ ÉtybĄŇ C MtĳĎŇ oxjĘ SĘ mĂ BĘ My’¡Ă yWĂ nĘ 39

C’ą YĘ mĘ IĂwĲČ : MnĲĎ’Ň YŁ lĘ hŇ ‘¡ĆrĘmĂ Su¿ĄbČŇ lĘ ’yĘGĳĎhČ xrăČzĘmĂ lĘ dŇ ‘¡Č rdŔŁ gĘŇ ’obăŇ mĘ lĂ 40

yJăĂ hŇ wĳĎlĄ SĘ C tŇ TĆ q¡ĆSŁ wĘ MyĂdČŔ yĎ tŇ băČŇ xĞrĲČ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ bŇ oTŔ wĎ NmăĄ SĎ Éh‘ĆrĘmĂ
tŇ omÁ SĄ BĘ MybĂÄ CtŇ JĘ hČ žhQĆ ’Ą C’bÃŁ IĎwČ : MynĲĂ pĎŇ lĘ MS¡Ď Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ MxĎŔ =NmĂ 41

MynĂ y‘Ă UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MhĆÁ ylĄ hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć CJÄ IČwČ hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ ű ymăĄ yBĂ
MhĳĆ yêĄxĘ êČ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉMmĚ yrĂxĞ IĲČwČ ÉhUĎ SĎÄ =C’YĘ mĘ nĂ rSąĆ ’Ğ
rhăČ lĘ ÉCkŇ lĘ hĲĎ No‘ę mĘ SĂ ynăĄBĘ =NmĂ ű MhăĆ mĄ C : MSĲĎ Mn¡Ď’Ň YŁ lĘ hŇ ‘¿ĆrĘmĂ =yJĲĂ 42

yn¿ĄBĘ l’ËĄ yEĂ‘ĚwĘ hŇ yÌĎpĎŇ rĘC hŇ yĎrĘ‘ČnĘ Cţ hŇ yĎÃTĘ lČ pĘŇ C tŇ o’ĳ mĄ SmăĄ xĞ MyS¡Ă nĎ’Ğ ry‘ĂŔ WĄ
MSĎŔ CbŇ SĘ IăĄwČ qlĳĄ mĎ ‘ĞlĲČ hŇ T¡Ď lĄ jĘ hČ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ =tŇ ’Ć CJě IČwČ : MSĲĎ ’Ň rŁ BĘ y‘¡ĂSĘ yĂ 43

yJăĂ È l’Ą rĎWĘ yĂ=rokĲŇ BĘ Nb¿ĄŇ C’rĘ ynĄÄbĘŇ C : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č h
PŇ ¡Ąsoy yn¿ĄbĘŇ lĂ otŔ rĎkăŇŁ BĘ ÉhnĎêĘ nĂ wybĂŔ ’Ď y‘ăĄCYyĘ ÉolQĘ xČ bĘŇ CĲ ůrokŇ BĘ hČ ’Chă
wyxĎŔ ’Ć BĘ rbăČŇ GĎ ÉhdĎŇ ChyĘ yJąĂ : hŇ rĲĎkŇŁ BĘ lČ Wx¡Ą yČtĘŇ hĂ lĘ âl¿ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=NBĆ 2

rokăŇ BĘ Nb¡ĄŇ C’rĘ yn¿ĄBĘ : PŇ sĲĄ oylĘ hŇ r¡ĎkŇŁ BĘ hČ wĘ CeUĳĆ mĂ dŇ yg¡ĂŇ nĎlĘ C 3

gŇ oG¿ onËbĘŇ hŇ y¿Ď‘Ę mĲČ SĘ l’ĳĄ oy yn¡ĄBĘ : ymĲĂ rĘkČŇ wĘ Nor¿YĘ xĆ ’CQ¡ pČŇ C ëŇ on¿xĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 4

onŔ bĘŇ hŇ răĎ’Ą BĘ : onĲ BĘ l‘ČB¿Č on¡bĘŇ hŇ y¿Ď’Ď rĘ onËbĘŇ hŇ k¿ĎŇ ymĂ : onĲ bĘŇ y‘¿ĂmĘ SĂ on¡BĘ 5, 6

: ynĲĂ bĄŇ C’rĲlĎ ’yW¡Ă nĎ ’Ch¿ rèĳĚ ’Č ëŇ lĆ măĆ rsĆ ’¡Ć nĘ lĘ jĂ tŇ g¿ČŇQĘ êĂ hŇ lĎŔ gĘŇhĆ rSăĆ ’Ğ
: ChyĲĎrĘkČŇ zĘC l’¡Ą y‘Ă yĘ S’Ň r¿Ł hĎ MtĳĎŇ odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ Wx¡Ą yČtĘŇ hĂ BĘ wytĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉwyxĎ ’Ć wĘ 7

ob¡Ň nĘ =dŇ ‘Č wĘ r‘ĄŔ rŁ ‘ĞBĲČ bŇ SăĄ oy ’Chť l’ĳĄ oy=NBĆ ‘mČ S¡Ć =NBĆ zzĎŔ‘Ď=NBĆ É‘lČ bĆÄ C 8

tŇ rĳĎjĘ rh¡Ď eĎhČ =NmĂ lĘ hŇ rĎBĎŔ dĘŇ mĂ ’obăŇ lĘ =dŇ ‘Č ÉbSČ yĎ xrĎę zĘUĂ lČ wĘ : No‘Ĳ mĘ l‘Čb¿ČŇ C 9
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10 ÉhmĎ xĎ lĘ mĂ CWą ‘Ď lC’ę SĎ ymăĄ ybĂŇ C : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ ZrĆ’¿ĆBĘ Cb¡Ň rĎ MhËĆ ynĄqĘ mĂ yJÌĂ
xr¿ĎzĘmĂ yn¡ĄjĘ =lJĎ =l‘ĲČ MhĆŔ ylĄ hĽ’ăĎ BĘ ÉCbŇ SĘ IĲĄwČ MdĳĎŇ yĎBĘ Cl¡ jĘ IĂwĲČ My’ĂŔ rĂgĘŇhČ hĲČ =M‘Ă

11 NS¡Ď BĎ hČ ZrĆ’¿ĆBĘ CbËŇ SĘ yĲĎ MDĎę gĘŇ nĆlĘ dŇ găĎŇ =ynĄbĘŇ C : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ lČ
12 : NSĲĎ BĎ BČ Tp¡ĎŇ SĎ wĘ yn¿Č‘Ę yČwĘ hŇ nĳĆSĘ UĂ hČ Mp¡ĎŇ SĎ wĘ S’Ň rŔŁ hĎ l’ăĄ oy : hŇ kĲĎŇ lĘ sĲČ =dŇ ‘Č
13 NJËĎ ‘Ę yČwĘ yrÌČoywĘ ‘bČŇ SĆ wĘţ MQĎÃSĚ mĘ C l’ĄÃ kĎŇ ymĲĂ MhĆę ytĄŇ obĲŇ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ MhĆÂ yxĄ ’Ğ wĲČ
14 yrĂÃ Cx=NBĆ lyĂxČę ybĂŇ ’Ğ ynăĄBĘ ű hŇ QĆ ’ăĄ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ rbĆŇ ‘¡ĄwĎ ‘Č yz¿ĂwĘ

: zCBĲ =NBĆ oD¡xĘ yČ=NBĆ yS¿Č ySĂ yĘ=NBĆ l’ËĄ kĎŇ ymĲĂ =NBĆ dŇ ‘ÌĎlĘ GĂ =NBĆ xČ oryĎţ=NBĆ
15, 16 dŇ ‘¿ĎlĘ GĂ BČ CbËŇ SĘ IĲĄwČ : MtĲĎŇ obŇ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ S’Ň r¡Ł ynĂŔ CG=NBĆ l’ăĄ yDĂbĘŇ ‘Č=NBĆ ÉyxĂ ’Ğ

17 ÉMQĎ JĚ : MtĲĎŇ o’YĘ otŇ =l‘Č Nor¡SĎ yS¿Ą rĘgĘŇmĂ =lkĲĎŇ bĘŇ C hĎ ytĳĆŇ nŁ bĘŇ bĂŇ C NS¡Ď BĎ BČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ ym¡Ą ybĂŇ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ MtăĎŇ oy ym¡Ą yBĂ CWŔ xĘ yČtĘŇ hĂ

18 ů lyĂxČ =ynĄBĘ =NmĂ ÈhèĆ nČmĘ =TbĆŇ SĲĄ yY¿Ă xĞ wĲČ ydĂÁ gĎŇ wĘ NbĄÄ C’rĘ=ynĲĄBĘ
My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ yd¡ĄŇ CmlĘ C tŇ SĆ qĆŔ ykĄŇ rĘdăŇŁ wĘ ÉbrĆxĆÄ wĘ NgąĄŇmĎ y’ĄÄ WĘ nĲŁ MySĂ nĎ’Ğ ţ

19 hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ CW¿ ‘ĞIĲČwČ : ’bĲĎŇ YĎ y’¿ĄYĘ yĲŁ Myè¡Ă SĂ wĘ tŇ o’¿ mĄ =‘bČŇ SĘ C PŇ lĆ ’ËĆ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č wĘ
20 ÉMdĎŇ yĎbĘŇ CnątĘŇ eĲĎ IĂwČ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ CrăzĘ‘ĲĎIĄwČ : bŇ dĲĎŇ onwĘ Syp¡ĂŇ nĎ wĘ rCT¿ ywĂ My’ĳĂ yrĂgĘŇhČ hĲČ =M‘Ă

roê¿‘Ę nČ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉCq‘ĞzĲĎ MyhąĂ Łl’Ň lĲĄ yJĂ ţ MhĳĆ UĎ ‘Ă SăĆ lk¡ŇŁ wĘ My’ĂŔ yrĂgĘŇhČ hĲČ
21 N’Ň YęŁ wĘ ÉPlĆ ’ĆÄ Myè¿Ă mĂ xĞ MhĆÂ yQĄ mČ GĲĘ MhĆę ynĄqĘ mĂ CBă SĘ IĂwČ : obĲŇ CxTĘ b¿ĎŇ =yJĂ Mh¡Ć lĎ

: PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ’Ď m¿Ą Md¡ĎŇ ’Ď SpĆŇ n¿ĆwĘ MyĂjĳĎlĘ ’Č Myr¡ĂomxĞ wĲČ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyèĂ mĂ xĞ wĲČ MyĂtąČŇ ’Ň mĎ
22 Mh¡Ć yêĄxĘ tČŇ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ mĄ yJ¿Ă ClpĎŔ nĎ ÉMyBĂ rČ MyląĂ lĎ xĞ=yJĲĂ
23 ZrĆ’ĳĎBĎ Cb¡Ň SĘ yĲĎ hŇ èĆŔ nČmĘ TbĆŇ SăĄ ÉyYĂ xĞ ynĄębĘŇ C : hŇ lĲĎ GŁ hČ =dŇ ‘Č
24 hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : CbĲŇ rĎ hŇ UĎ h¿Ą Nom¡ rĘxĆ =rhČ wĘ ryn¿ĂWĘ C NomË rĘxĆ l‘ČBÌČ =dŇ ‘Č NSĎÂ BĎ mĂ

hŇ yĎÄmĘ rĘyĂwĘ l’Ą yrĂzĘ‘Č wĘţ l’ĄÃ ylĂ ’ĹwĲĆ y‘ĂÃ SĘ yĂwĘ rpĆŇ ‘ĄÃ wĘ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ ySăĄ ’Ň rĎ
MyS¡Ă ’Ň rĎ tŇ omŔ SĄ ySăĄ nĘ ’Č lyĂxČŔ yrĄoBă GĂ ÉMySĂ nĎ’Ğ l’Ąę yDĂxĘ yČwĘ hŇ yĎÁwĘdČŇ ohĲ wĘ

25 Cnę zĘIĂwČ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¡ĄŁl’Ň BĲĄ ClŔ ‘ĞmĘ IĲĂwČ : MtĲĎŇ obŇ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ
26 žr‘Č IĎwČ : MhĲĆ ynĄjĘ mĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ dŇ ym¿Ă SĘ hĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =yUĄ ‘Č yhăĄŁl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ

tŇ gąČŇQĘ êĂ ÉxČ CrÄ =tŇ ’Ć wĘ rCèę ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ lCjă ű xČ Cră=tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ yhĄÄ Łl’Ĺ
TbĆŇ SăĄ yY¡Ă xĞlĲČ wĘ ydĂŔ GĎlČ wĘ ynăĂbĄŇ C’rlĎ ÉMlĄ gĘŇ IČwČ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉrsĆ nĆlĘ jĂ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č NzĎŔoG rhăČ nĘ C É’rĎhĎ wĘ robąŇ xĎ wĘ xlČÄxĘ lČ M’Ą ybĂŇ yĘwČţ hŇ èĳĆ nČmĘ

27 : yrĲĂrĎmĘ C tŇ h¡Ď qĘ NoSě rĘGĲĄ ywĳĂlĄ yn¡ĄBĘ
28 : l’ĲĄ yEĂ‘ĚwĘ Nor¡bĘŇ xĆ wĘ rhĎŔ YĘ yĂ MrăĎmĘ ‘Č tŇ hĳĎ qĘ yn¡ĄbĘŇ C
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’ChŔ ybĂŇ ’Ğ wĲČ ÉbdĎŇ nĎ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄbĘŇ C MyĳĎrĘmĂ C hŇ S¡Ć mŁ C Nr¿Ł hĞ’ĲČ MrĎŔ mĘ ‘Č ynăĄbĘŇ C 29

dŇ yl¿Ă hŁ sx¡Ď nĘ yjĲĂ sxĎŔ nĘ yjĲĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉrzĎ‘ĎlĘ ’Ć : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ wĘ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć 30

: yEĲĂ‘Ě=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh yu¡ĂbĚŇ C yuĂŔ BĚ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh É‘Č CSÄ ybĂŇ ’Ğ wĲČ : ‘Č CSĲ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć 31

ÉtoyrĎmĘ : tŇ oyĲrĎmĘ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ y¡ĎxĘ rĲČzĘCĲ hŇ yĎŔxĘ rĲČzĘ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉyEĂ‘ĚwĘ 32, 33

ÉbCTyxĂ ’Ğ wĲČ : bŇ CTĲ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ y¡ĎrĘmČ ’Ğ wĲČ hŇ yĎŔrĘmČ ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh 34

dŇ ylăĂ oh ÉZ‘ČmČÄ yxĂ ’Ğ wĲČ : Z‘ČmĲĎ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh qod¡Ň YĎ wĘ qodŔ YĎ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh 35

hŇ yĳĎrĘzČ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh N¡ĎnxĎ oyĲwĘ : NnĲĎxĎ oyĲ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ y¡ĎrĘzČ‘ĞwĲČ hŇ yĎŔrĘzČ‘Ğ=tŇ ’Ć 36

dŇ lĆ oI¿wČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ hŇ m¡Ł ŁlSĘ hŇ n¿ĎBĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂBČě BČ NhĄŔ JĂ rSăĆ ’Ğ ’Chť 37

ÉbCTyxĂ ’Ğ wĲČ : bŇ CTĲ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ y¡ĎrĘmČ ’Ğ wĲČ hŇ yĳĎrĘmČ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ y¡ĎrĘzČ‘Ğ 38

dŇ ylăĂ oh ÉMCQSČ wĘ : MCQĲ SČ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh qod¡Ň YĎ wĘ qodŔ YĎ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh 39

=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉhyĎrĘzČ‘ĞwĲČ : hŇ yĲĎrĘzČ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ I¡ĎqĂ lĘ xĂ wĘ hŇ IĎŔ qĂ lĘ xĂ =tŇ ’Ć 40

tŇ olă gĘŇhČ BĘ ëŇ lČŔ hĎ qdăĎŇ YĎ ohywĲĂ : qdĲĎŇ YĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ y¡ĎrĎWĘ C hŇ yĎŔrĎWĘ 41

: r~ĲČ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ dŇ y¡ČBĘ MĂlĳĎSĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ
yn¿ĂbĘŇ lĂ MoS¡ rĘgĲĄŇ=ynĄBĘ tŇ om¿ SĘ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : yrĲĂrĎmĘ C tŇ h¡Ď qĘ MSěŁ rĘGĲĄ ywĳĂlĄ yn¡ĄBĘ w, 2

yr¡ĂrĎmĘ yn¿ĄBĘ : l’ĲĄ yEĂ‘ĚwĘ Nor¡bĘŇ xĆ wĘ rhĎŔ YĘ yĂwĘ MrăĎmĘ ‘Č tŇ hĳĎ qĘ yn¡ĄbĘŇ C : y‘ĲĂmĘ SĂ wĘ 3, 4

yn¿ĂbĘŇ lĂ MoSĳ rĘgĲĄŇlĘ : MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ yw¡ĂQĄ hČ tŇ ox¿ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ ySĳĂ mĚ C ylăĂ xĘ mČ 5

yr¿ČtĘŇ ’Ď yĘ on¡BĘ xrČz¿Ć onŔ bĘŇ oDă‘Ă ÉonBĘ x’ąĎ oy : onĲ bĘŇ hŇ U¿Ď zĂ on¡BĘ tŇ xČ y¿Č onËbĘŇ 6

hŇ n¿ĎqĎ lĘ ’Ć : onĲ BĘ ryi¿Ă ’Č on¡BĘ xrČq¿Ł onŔ BĘ bŇ dăĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č tŇ hĳĎ qĘ yn¡ĄBĘ : onĲ BĘ 7, 8

hŇ I¿ĎEĂ‘Ě onŔ BĘ l’ăĄ yrĂC’Ĳ ÉonBĘ tŇ xČ êąČ : onĲ BĘ ryi¿Ă ’Č wĘ on¡BĘ PŇ ¿ĎsyĎbĘŇ ’Ć wĘ onËbĘŇ 9

Éwnřb hŇ nĳĎqĎ lĘ ’Ć : tŇ omĲ yxĂ ’Ğ wĲČ yW¡Č mĎ ‘Ğ hŇ nĎŔ qĎ lĘ ’Ć ÉynĄbĘŇ C : onĲ BĘ lC’¿ SĎ wĘ on¡bĘŇ 10, 11

hŇ n¿ĎqĎ lĘ ’Ć on¡BĘ Mx¿Ď rŁ yĘ onËBĘ bŇ ’¿Ď ylĂ ’Ĺ : onĲ BĘ tŇ xČ n¿Č wĘ on¡BĘ yp¿ČŇ oY hŇ nĎŔ qĎ lĘ ’Ć 12

yn¿ĂbĘŇ lĂ ylĳĂ xĘ mČ yr¡ĂrĎmĘ yn¿ĄBĘ : hŇ IĲĎbĂŇ ’Ğ wĲČ yn¡ĂSĘ wČ rk¿ŇŁ BĘ hČ l’ËĄ CmSĘ ynÌĄbĘŇ C : onĲ bĘŇ 13, 14

: onĲ bĘŇ hŇ y¿ĎWĎ ‘Ğ on¡bĘŇ hŇ I¿ĎGĂ xČ onËbĘŇ ’‘¿ĎmĘ SĂ : onĲ bĘŇ hŇ E¿Ď‘Ě on¡bĘŇ y‘¿ĂmĘ SĂ onËbĘŇ 15

tŇ yBăĄ ryS¡Ă =ydĄŇ yĘ=l‘Č dŇ ywËĂDĎ dŇ ym¿Ă ‘ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ hŇ QĆ ’Ąę wĘ 16

Éd‘Ąom=lhĆ ’ĲŁ NJąČ SĘ mĂ ynĄÄpĘŇ lĂ MytĂÁ rĘSĲĎ mĘ CyÄhĘ IĲĂwČ : NorĲ’Ď hĲĎ xČ on¡UĘ mĂ hoĳĎhyĘ 17

Cd¿Ň mĘ ‘Č IĲČwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ mËŁ ŁlSĘ tŇ onÌBĘ =dŇ ‘Č ryèĂŔ BČ
ytĂŔ hĎ uĘ hČ ÉynĄBĘ mĂ MhĳĆ ynĄbĘŇ C Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ : MtĲĎŇ dĎŇ obŇ ‘Ğ=l‘Č MT¡Ď jĎ SĘ mĂ kĘŇ 18

MxĎŔ rŁ yĘ=NBĆ ÉhnĎqĎ lĘ ’Ć =NBĆ : l’ĲĄ CmSĘ =NBĆ l’¡Ą oy=NBĆ rrĄŔ oSmĘ hČ ÉNmĎ yhĄ 19

l’yl’=Nb
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20 : yWĲĎ mĎ ‘Ğ=NBĆ tŇ xČ m¡Č =NBĆ hŇ nĎŔ qĎ lĘ ’Ć =NBĆ PŇ yYĂ =NBĆ : xČ oêĲ =NBĆ l’¡Ą ylĂ ’Ĺ=NBĆ
21, 22 ryiĂŔ ’Č =NBĆ ÉtxČ êČÄ =NBĆ : hŇ yĲĎnĘ pČŇ YĘ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘Ğ=NBĆ l’ĄŔ oy=NBĆ ÉhnĎqĎ lĘ ’Ć =NBĆ

23 : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=NBĆ yw¡ĂlĄ =NBĆ tŇ hĎŔ qĘ =NBĆ rhăĎ YĘ yĂ=NBĆ : xrČqĲŁ =NBĆ PŇ ¡ĎsyĎbĘŇ ’Ć =NBĆ
24 Chy¡ĎkĘŇ rĆBĆ =NBĆ PŇ ¿Ďs’Ď onĳymĂ yĘ=l‘Č dŇ m¡Ą ‘Ł hĲĎ PŇ sĎŔ ’Ď wyxăĂ ’Ď wĘ

25, 26 yn¿ĂtĘŇ ’Ć =NBĆ : hŇ IĲĎJĂ lĘ mČ =NBĆ hŇ y¡ĎWĄ ‘ĞBĲČ =NBĆ l’¿Ą kĎŇ ymĲĂ =NBĆ : ’‘ĲĎmĘ SĂ =NBĆ
27, 28 =NBĆ tŇ xČ y¿Č=NBĆ : y‘ĲĂmĘ SĂ =NBĆ hŇ U¡Ď zĂ=NBĆ Nt¿ĎŇ y’Ą =NBĆ : hŇ yĲĎdĎŇ ‘Ğ=NBĆ xrČz¡Ć=NbĆŇ

29 lw’Ň mĳŁ vĘ hČ =l‘ĲČ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ yrËĂrĎmĘ ynÌĄbĘŇ C : ywĲĂlĄ =NBĆ MS¡Ł rĘGĲĄ
30 hŇ y¡ĎYĘ mČ ’Ğ=NbĆŇ hŇ y¿ĎbĘŇ SČ xĞ=NBĆ : ëŇ CQĲ mČ =NBĆ yD¡ĂbĘŇ ‘Č=NBĆ ySĂŔ yqĂ =NBĆ ÉNtĎŇ y’Ą

31, 32 ySĂŔ Cm=NBĆ ÉylĂ xĘ mČ =NBĆ : rmĆ SĲĎ =NBĆ yn¡ĂBĎ =NbĆŇ yY¿Ă mĘ ’Č =NBĆ : hŇ IĲĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ
33 NJ¡Č SĘ mĂ tŇ dČŔ obŇ ‘Ğ=lkĎÄ lĘ MynĂě CtŇ nĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ : ywĲĂlĄ =NBĆ yr¡ĂrĎmĘ =NBĆ
34 ÉhlĎ o‘hĲĎ xBąČ zĘmĂ =l‘Č MyrĂÄ yTĂ qĘ mČ wynĎÁbĎŇ C NrÄŁ hĞ’ĲČ wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą sŘ3

=l‘Č ÉrjĄ kČŇ lĘ C MySĳĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qăŁ tŇ kĆŇ ’Ň l¡Ć mĘ lkěŁ lĘ tŇ rĆTŔŁ uĘ hČ xBăČ zĘmĂ =l‘Č wĘ
: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ dŇ bĆŇ ‘¿Ć hŇ S¡Ć mŁ hŇ CĎŔYĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ JĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

35, 36 yu¿ĂBĚ : onĲ BĘ ‘Č CS¿ ybĂŇ ’Ğ on¡BĘ sx¿Ď nĘ yjĲĂ onËBĘ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć NrĳŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ
37 bŇ CT¿ yxĂ ’Ğ on¡bĘŇ hŇ y¿ĎrĘmČ ’Ğ onËBĘ tŇ oy¿rĎmĘ : onĲ bĘŇ hŇ y¿ĎxĘ rĲČzĘ on¡bĘŇ yE¿Ă‘Ě onËbĘŇ

38, 39 MtĎŔ obŇ SĘ omĲ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : onĲ BĘ Z‘Čm¿Č yxĂ ’Ğ on¡BĘ qod¿Ň YĎ : onĲ BĘ
hŇ y¿ĎhĎ Mh¡Ć lĎ yJ¿Ă ytĂŔ hĎ uĘ hČ tŇ xăČ jČ SĘ mĂ lĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄbĘŇ lĂ MlĳĎ CbŇ gĘŇBĂ Mt¡ĎŇ oryTĲĂ lĘ

40 hĎ yS¡Ć rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Nor¡bĘŇ xĆ =tŇ ’Ć MhËĆ lĎ Cn¿êĘ IĂwĲČ : lrĲĎoGhČ
41 =NBĆ bŇ l¿Ą kĎŇ lĘ Cn¡tĘŇ nĲĎ hĎ yrĳĆYĄxĞ=tŇ ’Ć wĘ ry‘¡ĂhĎ hŇ d¿ĄŇ WĘ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ ytĲĆŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ
42 =tŇ ’Ć TlĎŔ qĘ UĂ hČ yrăĄ‘Ď=tŇ ’Ć ÉCntĘŇ nĲĎ NręŁ hĞ’ĲČ ynăĄbĘŇ lĂ wĘ : hŇ eĲĆpĚŇ yĘ

=tŇ ’Ć wĘ ‘Čm¡Ł êĘ SĘ ’Ć =tŇ ’ĲĆ wĘ rê¿Ă yČ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ n¡ĎbĘŇ lĂ =tŇ ’Ć wĘ Nor¿bĘŇ xĆ
43 : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ryb¡ĂŇ DĘ=tŇ ’Ć hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉzlĄ yxĂ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ
44 : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ SmĆ S¡Ć tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉNSĎ ‘Ď=tŇ ’Ć wĘ
45 =tŇ ’Ć wĘ ÉhĎ ySĆÄ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ‘bČŇ GąĆ=tŇ ’Ć NmĂę yĎnĘ bĂŇ hŇ FăĄ UČ mĂ C

MhËĆ yrĄ‘ĲĎ=lJĎ hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ot¡Ň nĎ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ mĆ lăĆ ‘Ď
46 tŇ hĎÁ qĘ ynĄÄbĘŇ lĂ wĘ : MhĲĆ ytĄŇ oxjĘ SĘ mĂ BĘ ry‘¡Ă hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=SŁlĲ SĘ

lr¡ĎoGBČ hŇ èËĆ nČmĘ yYÌĂxĞ hŇ FĄÄ mČ tŇ yYĂ xĞUĲČ mĲĂ ţ hŇ FĆÃ UČ hČ tŇ xČ jăČ SĘ UĂ mĂ MyrĂę tĎŇ oeĲ hČ
47 hŇ FăĄ UČ mĂ MtĎę oxjĘ SĘ mĂ lĘ MoSÁ rĘgĲĄŇ ynĄÄbĘŇ lĂ wĘ : rWĆ ‘ĲĎ Myr¿Ă‘Ď

rkVVy
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NSĎŔ BĎ BČ ÉhèĆ nČmĘ hŇ FąĄ UČ mĂ C ylĂęêĎpĘŇ nČ hŇ FăĄ UČ mĂ C rSĄÁ ’Ď hŇ FĄÄ UČ mĂ C rkĎŇ Vř vĎ yĂţ
MtĎę oxjĘ SĘ mĂ lĘ yrĂÁ rĎmĘ ynĄÄbĘŇ lĂ : hŇ rĲĄWĘ ‘Ć SŁl¿ SĘ Myr¡Ă‘Ď 48

Myr¡Ă‘Ď lrĎŔ oGBČ ÉNlĚ CbŇ zĘ hŇ FąĄ UČ mĂ C dŇ gĎÂ=hŇ FĄ UČ mĂ C NbĄŇ C’rĘţ hŇ FăĄ UČ mĂ
=tŇ ’Ć wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć MIĳĂwĂlĘ lĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cn¿êĘ IĂwČ : hŇ rĲĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ 49

=ynĲĄbĘŇ hŇ FăĄ UČ mĂ C ÉhdĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ FąĄ UČ mĂ lrĎę oGbČŇ CnăêĘ IĂwČ : MhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ 50

C’¿ rĘqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ tŇ ’Ą ť NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą UČ mĂ C No‘Ŕ mĘ SĂ
yrăĄ‘Ď ÉyhĂ yĘwĲČ tŇ hĳĎ qĘ ynăĄBĘ tŇ ox¡ jĘ SĘ UĂ mĲĂ C : tŇ omĲ SĄ BĘ Mh¡Ć tĘŇ ’Ć 51

Mk¿ĆŇ SĘ =tŇ ’Ć TlËĎ qĘ UĂ hČ yrÌĄ‘Ď=tŇ ’Ć MhĆÁ lĎ CnÄêĘ IĂwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć hŇ F¡Ą UČ mĂ MlĎŔ CbŇ gĘŇ 52

=tŇ ’ĲĆ wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rzĆG¡Ć=tŇ ’Ć wĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ hĎ yS¡Ć rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ 53

=tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Nor¡ox tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉM‘ĎmĘ qĘ yĎ 54

ÉtyYĂ xĞUĲČ mĲĂ C : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NoU¡ rĂ=tŇ GČ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉNolIĎ’Č 55

hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ M‘¡ĎlĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉrnĄ‘Ď=tŇ ’Ć hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ
ůMoSrĘGĲĄ ÈynĄbĘŇ lĂ : MyrĲĂtĎŇ oeĲ hČ tŇ h¡Ď qĘ =ynĄbĘŇ lĂ tŇ xČ j¿Č SĘ mĂ lĘ 56

hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NS¡Ď BĎ BČ N¿ĎloG=tŇ ’Ć hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ ÉyYĂ xĞ tŇ xČ jČę SĘ UĂ mĂ
rkĎŔ Vř vĎ yĂ hŇ FăĄ UČ mĂ C : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ or¡êĎSĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ 57

=tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ r¡ČbĘŇ DĎ=tŇ ’Ć hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ q¡Ć=tŇ ’Ć 58

: hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Mn¡Ą‘Ď=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Étom’Ň rĎ
=tŇ ’Ć wĘ NoD¡bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ lS¡Ď mĎ =tŇ ’Ć rSĄŔ ’Ď hŇ FăĄ UČ mĂ C 59

: hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ bŇ x¡Ł rĘ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉqqŁ Cx=tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ 60

hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ É lylĂ GĎBČ SdĆŇ qąĆ=tŇ ’Ć ylĂęêĎpĘŇ nČ hŇ FăĄ UČ mĂ C 61

: hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ MyĂt¡ČŇ yĎrĘqĂ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NoU¡ xČ =tŇ ’Ć wĘ
=tŇ ’Ć wĘ on¡ oUrĂ=tŇ ’Ć NlĚŔ CbŇ zĘ hŇ FăĄ UČ mĂ ůMyrĂtĎŇ oeĲ hČ ÈyrĂrĎmĘ ynăĄbĘŇ lĂ 62

ÈoxrĄyĘ NDăĄrĘyČlĘ rbĆŇ ‘ĄÁ mĄ C : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rob¡Ň êĎ =tŇ ’Ć hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ 63

hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ rYĆB¿Ć =tŇ ’Ć NbĄŔ C’rĘ hŇ FăĄ UČ mĂ ůNDĄrĘIČhČ xrăČzĘmĂ lĘ
=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉtomdĄŇ qĘ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ YĎ hĘ y¡Č=tŇ ’Ć wĘ 64

tŇ om¿ ’Ň rĎ=tŇ ’Ć dŇ gĎŔ =hŇ FĄ UČ mĂÄ C : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ‘Čp¡ČŇ ymĄ 65

ÉNoBSĘ xĆ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ MyĂn¡ČxĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ BČ 66

ynăĄbĘŇ lĂ wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ryz¡Ą‘Ę yČ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ z
rkVVy
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: hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č Nor¡mĘ SĂ wĘ bŇ ySĂ yĎ hŇ ’ËĎ CpŇ C ‘lÌĎ oê rkĎę Vř vĎ yĂ
2 l’Ąę CmSĘ C MWĎÁ bĘŇ yĂwĘ ymČÄ xĘ yČwĘ l’Ą yrĂywĲĂţ hŇ yĎÃpĎŇ rĘC yEĂÃ‘Ě ‘lĎę otŇ ynăĄbĘŇ C

ÉMrĎjĎ sĘ mĂ MtĳĎŇ odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ lyĂx¡Č yrĄoB¿ GĂ ‘lĎŔ otŇ lĘ ÉMtĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ lĘ MySąĂ ’Ň rĎ
: tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyĂn¿ČSĘ C=MyrĲĂWĘ ‘Ć dŇ ywĂŔdĎŇ ymăĄ yBĂ

3 hŇ IËĎèĂ yĂ l’ÌĄ oywĘ hŇ yĎdĘŇ bČŇ ‘Ł wĘţ l’ĄÃ kĎŇ ymĲĂ hŇ yĎęxĘ rĲČzĘyĲĂ ynăĄbĘŇ C hŇ yĳĎxĘ rĲČzĘyĲĂ yE¡Ă‘Ě yn¿ĄbĘŇ C
4 ÉydĄŇ CdŇ GĘ MtĎę obŇ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ MtĎÁ odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ MhĆÄ ylĄ ‘ĞwĲČ : MQĲĎ JĚ MyS¿Ă ’Ň rĎ hŇ è¡Ď mĂ xĞ

: MynĲĂ bĎŇ C MyS¡Ă nĎ CB¿ rĘhĂ =yJĲĂ PŇ lĆ ’ĳĎ hŇ è¡Ď SĂ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ’băĎŇ YĘ
5 Éh‘ĎbĘŇ SĂ wĘ MynąĂomSĘ MylĳĂ yĎxĞ yr¡ĄoBGĂ rkĎŔ Vř vĎ yĂ tŇ oxă jĘ SĘ mĂ É lkŇŁ lĘ MhĆę yxĄ ’Ğ wĲČ
6 l’¡Ą ‘ĞydĲĂŇ ywĂ rkĆŇ bËĆŇ wĎ ‘lČ BÌĆ NmĂę yĎnĘ BĂ : lJĲŁ lČ MW¡Ď xĘ yČtĘŇ hĂ PŇ lĆ ’ĆŔ
7 hŇ èĎę mĂ xĞ yrĂÁ y‘Ă wĘ tŇ omÄ yrĂywĲĂ l’Ą yEĂ‘ĚwĘţ yEĂÃ‘ĚwĘ NoBÃ YĘ ’Ć ‘lČ bĆę ynăĄbĘŇ C : hŇ SĲĎ ŁlSĘ

PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyĂnČÄSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć MWĎę xĘ yČtĘŇ hĲĂ wĘ MylĳĂ yĎxĞ yr¡ĄoBGĂ tŇ obŔ ’Ď tŇ yBăĄ ÉySĄ ’Ň rĎ
8 S‘ĎÃ oywĘ hŇ rĎÃ ymĂ zĘ rkĆŇ bĆę ynăĄbĘŇ C : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ MyS¡Ă ŁlSĘ C

tŇ mĆ lĳĎ ‘Ď wĘ tŇ ot¡Ň nĎ‘ĞwĲČ hŇ IĎŔbĂŇ ’Ğ wĲČ tŇ omă rĄywĂ ÉyrĂmĘ ‘Ď wĘ ynąČy‘ĄoylĘ ’Ć wĘ rzĆ‘ĆylĂ ’ĹwĲĆţ
9 MtĎŔ obŇ ’Ğ tŇ yBăĄ ÉySĄ ’Ň rĎ MtĎę odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ MWăĎ xĘ yČtĘŇ hĂ wĘ : rkĆŇ bĲĎŇ =ynĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ

10 l’¡Ą ‘ĞydĲĂŇ yĘ yn¿ĄbĘŇ C : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C PŇ lĆ ’¡Ć Myr¿ĂWĘ ‘Ć lyĂxĳĎ yr¡ĄoBGĂ
SyS¡Ă rĘtČŇ wĘ NtĎŔ yzĄwĘ ÉhnĎ‘ĞnĲČkĘŇ CĲ dŇ Chą ’Ą wĘ NmĂ yĎnĘ bĂŇ Cţ Vyř‘Ã y NhĎę lĘ bĂŇ ynăĄbĘŇ C NhĳĎ lĘ BĂ

11 yr¡ĄoBGĂ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎlĘ É l’Ą ‘ĞydĲĂŇ yĘ ynąĄBĘ hŇ QĆ ’ĄÁ =lJĎ : rxČ SĲĎ yxĂ ’Ğ wĲČ
: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ ’b¡ĎŇ YĎ y’¿ĄYĘ yĲŁ MyĂtČŔ ’Ň mĎ C ÉPlĆ ’ĆÄ rW¿Ď ‘Ď=hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ MylĳĂ yĎxĞ

12, 13 ynăĄBĘ : rxĲĄ ’Č yn¿ĄBĘ MS¡Ă xĚ ry‘ĂŔ ynăĄBĘ ÉMjĂ xĚ wĘ MjąĂ SĚ wĘ
: hŇ hĲĎ lĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ MCQ¡ SČ wĘ rYĆ y¿ĄwĘ ynËĂCgŇ wĘ l’ÌĄ yYĂ xĞ yĲČ ylĂęêĎpĘŇ nČ

14 hŇ dĎě lĘ yĲĎ hŇ IĎŔUĂ rČ’ĞhĲĎ ÉoSgĘŇlČ yjĲĂ hŇ dĎŇ lĳĎ yĎ rSăĆ ’Ğ l’¡Ą yrĂWĘ ’Č hŇ èĆŔ nČmĘ ynăĄBĘ
15 MyjĂŔ SĚ lĘ C MyjăĂ xĚlĘ ÉhèĎ ’Ă xqąČlĎ rykĂÂ mĎ C : dŇ ‘ĲĎlĘ gĂŇ yb¿ĂŇ ’Ğ ryk¡ĂŇ mĎ =tŇ ’Ć

: tŇ onĲ BĎ dŇ x¡Ď pĘŇ lĎ YĘ lĂ hŇ nĎ y¿ĆhĘ êĲĂ wČ dŇ xĳĎ pĘŇ lĎ YĘ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ ÉotŇ xŁ ’Ğ MSąĄ wĘ
16 wyx¡Ă ’Ď MS¿Ą wĘ SrĆjĆŔ ÉomSĘ ’rąĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ ÉrykĂŇ mĎ =tŇ SĆ ’ĲĄ hŇ kąĎŇ ‘ĞmĲČ dŇ lĆ êĄÄ wČ
17 dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť NdĳĎŇ BĘ Ml¡Ď C’ yn¿ĄbĘŇ C : MqĆrĲĎwĎ Ml¿Ď C’ wyn¡ĎbĎŇ C SrĆSĳĎ
18 dŇ ohŔ SĘ y’Ă =tŇ ’Ć ÉhdĎŇ lĘ yĲĎ tŇ kĆŇ lĳĆUŁ hČ ot¡Ň xŁ ’Ğ wĲČ : hŇ èĲĆ nČmĘ =NBĆ ryk¡ĂŇ mĎ =NBĆ
19 yx¡Ă qĘ lĂ wĘ MkĆŇ SĆŔ wĎ NyăĎxĘ ’Č ‘dĳĎŇ ymĂ SĘ ynăĄBĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ : hŇ lĲĎ xĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ rzĆ‘¡ĆybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ

M‘yn’w
.yrq SC‘yĘ ,bytk Sy‘ĂyĘ v.10 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.5 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.1 .z
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1376 ’ Mymyh yrbd 7:20—8:8

tŇ xČ tăČŇ wĘ ÉonBĘ dŇ rĆbąĆŇ C xlČ tĳĎŇ CS MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć yn¿ĄbĘŇ C : M‘ĲĎynĂ ’Ğ wĲČ 20

rzĆ‘ăĄwĘ on¡BĘ xlČ t¿ĆŇ CSwĘ onËBĘ dŇ b¿ĎŇ zĎwĘ : onĲ BĘ tŇ xČ t¿ČŇ wĘ on¡bĘŇ hŇ d¿ĎŇ ‘ĎlĘ ’Ć wĘ onŔ BĘ 21

tŇ xČ q¡ČlĎ CdŔ rĘyĲĎ yJăĂ ZrĆ’ĎŔ BĎ MydăĂŇ lĎ oehĲČ ÉtgČŇ=ySĄ nĘ ’Č MCgęrĎhĞ wĲČ dŇ ‘ĳĎlĘ ’Ć wĘ
wyx¡Ď ’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎ Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć lBËĄ ’Č tĘŇ IĲĂwČ : MhĲĆ ynĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć 22

ÉomSĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ rhČ ê¡Č wČ oêŔ SĘ ’Ă =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ : omĲ xĞ nĲČlĘ 23

=tŇ ’Ć NbĆŇ êÌĂ wČ hŇ rĎŔ ’ĹSĲĆ oêăbĂŇ C : otĲŇ ybĄŇ BĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ hŇ ‘¡ĎrĎbĘŇ yJ¿Ă hŇ ‘ĎŔ yrĂBĘ 24

onęBĘ xpČŇ răĆwĘ : hŇ rĲĎ’ĹSĲĆ NE¿Ą’Ě tŇ ’¡Ą wĘ NoyĳlĘ ‘ĆhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ Noê¡xĘ êČhČ NorËox=tŇ yBĲĄ 25

‘m¿Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ on¡BĘ dŇ Ch¿ yUĂ ‘Č onËBĘ ND¿Ď‘Ę lČ : onĲ BĘ NxČ t¿ČŇ wĘ on¡BĘ xlČ tËĆŇ wĘ PŇ SĆ rÌĆwĘ 26

hĎ ytĳĆŇ nŁ bĘŇ C l’¡Ą =tŇ yBĲĄ MtĎŔ obŇ SĘ măŁ C ÉMtĎŇ EĎxĚ’Ğ wĲČ : onĲ BĘ ‘ČS¿Ě ohyĘ on¡BĘ Non¿ : onĲ BĘ 27, 28

hŇ I¡Ď‘Č=dŇ ‘Č hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C MkăĆŇ SĘ C ÉhĎ ytĆÄ nŁ bĘŇ C rzĆGąĆ bŇ rĎę ‘ĞUĲČ lĲČ wĘ NrĎŔ ‘ĞnĲČ xrăĎzĘUĂ lČ wĘ
hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ëŇ ăČn‘Ę êČ ÉhĎ ytĆÄ nŁ bĘŇ C N’ąĎ SĘ =tŇ yBĲĄ hŇ èĆę nČmĘ =ynĲĄbĘŇ ydăĄŇ yĘ=l‘Č wĘ : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ C 29

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=NBĆ PŇ ¡Ąsoy yn¿ĄBĘ CbŔ SĘ yĲĎ ÉhQĆ ’ĄÄ BĘ hĎ ytĳĆŇ onbĘŇ C roDă hĎ yt¡ĆŇ onbĘŇ C oD¿gĂŇmĘ
xrČW¿Ć wĘ hŇ ‘¡ĎyrĂbĘŇ C yw¿ĂSĘ yĂwĘ hŇ wËĎSĘ yĂwĘ hŇ nÌĎmĘ yĂ rSĄę ’Ď ynăĄBĘ 30

ÉrbĆŇ xĆÄ wĘ : tŇ ozrĘbĂŇ yb¿ĂŇ ’Ğ ’Ch¡ l’ĳĄ yJĂ lĘ mČ C rbĆŇ x¡Ć hŇ ‘ĎŔ yrĂbĘŇ ynăĄbĘŇ C : MtĲĎŇ ox’Ğ 31, 32

: MtĲĎŇ ox’Ğ ’‘¿ĎCS tŇ ’¡Ą wĘ MtĳĎŇ ox=tŇ ’Ć wĘ rm¡Ą oS=tŇ ’Ć wĘ TlĄŔ pĘŇ yČ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh
rmĆ SĳĎ yn¡ĄbĘŇ C : TlĲĄ pĘŇ yČ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą tŇ wĳĎSĘ ‘Č wĘ lh¡Ď mĘ bĂŇ C ëŇ s¿Č jĎ TlĄŔ pĘŇ yČ ynăĄbĘŇ C 33, 34

SlĆ S¿Ą wĘ ‘n¡ĎmĘ yĂwĘ xp¿ČŇ oY wyxĳĂ ’Ď MlĆ h¡Ą =NbĆŇ C : MrĲĎ’Ğ wĲČ hŇ BĎ xĘ yČ hŇ gĎŇhĞ orwĘ yx¿Ă ’Ğ 35

rYĆBăĆ : hŇ rĲĎmĘ yĂwĘ yr¿ĂbĄŇ C l‘¡ĎCSwĘ rpĆŇ nËĆrĘxČ wĘ xČ CsÌ xpĳĎŇ oY yn¡ĄBĘ : lmĲĎ ‘Ď wĘ 36, 37

hŇ j¡Ď sĘ pĂŇ C hŇ e¿ĆpĚŇ yĘ rtĆŇ yĳĆ yn¡ĄbĘŇ C : ’rĲĎ’Ą bĘŇ C Nr¡ĎtĘŇ yĂwĘ hŇ SËĎ lĘ SĂ wĘ ’UÌĎ SČ wĘ dŇ ohę wĎ 38

rSĄ ’Ď ţ=ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ =lJĎ : ’yĲĎYĘ rĂwĘ l’¡Ą yeĂ xČ wĘ xr¿Č’Ď ’QĳĎ ‘Ě yn¡ĄbĘŇ C : ’rĲĎ’Ę wČ 39, 40

My’ĳĂ yWĂ eĘ hČ yS¡Ą ’Ň rĎ MylĂŔ yĎxĞ yrăĄoBGĂ ÉMyrĂCrBĘ tŇ obąŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ybĲĄŇ ySĄÄ ’Ň rĎ
hŇ è¡Ď SĂ wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć MySĂŔ nĎ’Ğ MrăĎjĎ sĘ mĂ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ É’bĎŇ ~Ď BČ MWąĎ xĘ yČtĘŇ hĂ wĘ

: PŇ lĆ ’ĲĎ
: ySĲĂ ylĂ èĘ hČ xr¡ČxĘ ’Č wĘ ynĂŔ èĄ hČ É lBĄ SĘ ’Č orĳkŇŁ BĘ ‘lČ BăĆ =tŇ ’Ć dŇ yl¡Ă oh NmĂŔ yĎnĘ bĂÄ C x
’r¡ĎgĄŇ wĘ rD¿Ď’Č ‘lČ bĳĎŇ lĘ Myn¡ĂbĎŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ : ySĲĂ ymĂ xĞhĲČ ’p¡ĎŇ rĎwĘ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉhxĎ on 2, 3

: MrĲĎCxwĘ Np¡ĎŇ CpŇ SĘ C ’r¿ĎgĄŇ wĘ : xČ oxĲ ’Ğ wĲČ Nm¡Ď ‘ĞnĲČwĘ ‘Č CS¿ ybĂŇ ’Ğ wĲČ : dŇ ChĲ ybĂŇ ’Ğ wĲČ 4, 5

MCl¡ gĘŇ IČwČ ‘bČŇ gĆŔ ybĄŇ SĘ oyălĘ ÉtobŇ ’Ď ySąĄ ’Ň rĎ MhĄÂ hŇ QĆ ’ăĄ dŇ Cxĳ ’Ą ynăĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ 6

’E¡Ď‘Ě=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă ohwĘ MlĳĎ gĘŇhĆ ’Chă ’r¡ĎgĄŇ wĘ hŇ IËĎxĂ ’Ğ wĲČ NmÌĎ ‘ĞnĲČwĘ : tŇ xČ nĲĎmĎ =l’Ć 7

MtĳĎŇ ’Ł ox¡ lĘ SĂ =NmĂ bŇ ’ĎŔ om hŇ dăĄŇ WĘ BĂ ÉdylĂ oh MyĂrČę xĞSĲČ wĘ : dŇ xĲĚ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ 8

MyVwxwww.bibleist.ru



8:9—9:1 ’ Mymyh yrbd 1377

9 ÉbbĎŇ oy=tŇ ’Ć oêĳSĘ ’Ă SdĆŇ xăŁ =NmĂ dŇ lĆ oI¡wČ : wySĲĎ nĎ ’r¡Ď‘ĞBĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ MyS¿Ă Cx
10 hŇ y¡ĎkĘŇ WĲĎ =tŇ ’Ć wĘ ZC‘¿ yĘ=tŇ ’Ć wĘ : MJĲĎ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ ’S¡Ď ymĄ =tŇ ’Ć wĘ ’yĎŔbĘŇ YĂ =tŇ ’Ć wĘ
11 =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh MySËĂ xĚmĄ C : tŇ obĲŇ ’Ď yS¿Ą ’Ň rĎ wyn¡ĎbĎŇ hŇ QĆ ’¿Ą hŇ mĳĎ rĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ
12 ’Chť dŇ mĆ SĳĎ wĎ M‘¡ĎSĘ mĂ C rbĆŇ ‘¿Ą l‘ČjČŔ lĘ ’Ć ynăĄbĘŇ C : l‘ČjĲĎ lĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ bŇ CT¡ ybĂŇ ’Ğ
13 ySăĄ ’Ň rĎ hŇ UĎ hĄ ť ‘mČ SĆŔ wĎ hŇ ‘ăĎrĂbĘŇ C : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ C dŇŁl¡ =tŇ ’Ć wĘ onŔ o’=tŇ ’Ć hŇ năĎBĎ
14 oy¿xĘ ’Č wĘ : tŇ gĲČŇ ybĄŇ SĘ oy¿=tŇ ’Ć Cxyr¡ĂbĘŇ hĂ hŇ UĎ h¿Ą Nolĳ IĎ’Č yb¡ĄŇ SĘ oyĲlĘ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ

15, 16 yn¿ĄBĘ ’x¡Ď oywĘ hŇ jËĎ SĘ yĂwĘ l’ÌĄ kĎŇ ymĲĂ C : rdĆŇ ‘ĲĎwĎ dŇ r¡Ď‘ĞwĲČ hŇ y¿ĎdĘŇ bČŇ zĘC : tŇ omĲ rĄywĂ qS¡Ď SĎ
17, 18 bŇ b¡ĎŇ oywĘ hŇ ’ËĎ ylĂ zĘyĂwĘ yrÌČmĘ SĘ yĂwĘ : rbĆŇ xĲĎ wĎ yq¿Ă zĘxĂ wĘ MQ¡Ď SĚ mĘ C hŇ y¿ĎdĘŇ bČŇ zĘC : hŇ ‘ĲĎyrĂbĘŇ
19, 20 : l’ĲĄ ylĂ ’ĹwĲĆ yt¡ČŇ QĘ YĂ wĘ yn¿Č‘ĄylĂ ’ĹwĲĆ : yDĲĂbĘŇ zČwĘ yr¡ĂkĘŇ zĂwĘ Myq¿Ă yĎwĘ : l‘ČjĲĎ lĘ ’Ć yn¿ĄBĘ
21, 22 : l’ĲĄ ylĂ ’ĹwĲĆ rbĆŇ ‘¡ĄwĎ Nj¿Ď SĘ yĂwĘ : y‘ĲĂmĘ SĂ yn¿ĄBĘ tŇ r¡ĎmĘ SĂ wĘ hŇ yËĎ’Ň rĎbĘŇ C hŇ yÌĎdĎŇ ‘ĞwĲČ

23, 24, 25 l’Ą ynĂ pĘŇ C hŇ y¿ĎdĘŇ pĘŇ yĂwĘ : hŇ IĲĎtĂŇ tŇŁ nĘ ‘Č wĘ Ml¡Ď y‘ĄwĘ hŇ y¿ĎnĘ nČxĞ wĲČ : NnĲĎxĎ wĘ yr¡ĂkĘŇ zĂwĘ NoD¿bĘŇ ‘Č wĘ
26, 27 yr¡ĂkĘŇ zĂwĘ hŇ IËĎlĂ ’ĲĄ wĘ hŇ yÌĎSĘ rĆ‘ĞyĲČwĘ : hŇ yĲĎlĘ tČŇ ‘ĞwĲČ hŇ y¡ĎrĘxČ SĘ C yr¿ČSĘ mĘ SČ wĘ : qSĲĎ SĎ yn¿ĄBĘ

28 Cb¿Ň SĘ yĲĎ hŇ QĆ ’¡Ą MySĳĂ ’Ň rĎ Mt¡ĎŇ odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ tŇ obËŇ ’Ď yS¿Ą ’Ň rĎ hŇ QĆ ’ăĄ : MxĲĎ rŁ yĘ yn¿ĄBĘ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲybĂŇ

29, 30 rok¡Ň BĘ hČ on¿bĘŇ C : hŇ kĲĎŇ ‘ĞmĲČ oê¡SĘ ’Ă MS¿Ą wĘ No‘ĳbĘŇ gĂŇ ybăĂŇ ’Ğ Cb¡Ň SĘ yĲĎ No‘¿bĘŇ gĂŇbĘŇ C
31, 32 tŇ ol¡ qĘ mĂ C : rkĆŇ zĲĎwĎ oy¡xĘ ’Č wĘ rod¿Ň gĘŇ C : bŇ dĲĎŇ nĎ wĘ l‘Čb¿ČŇ C Syq¡Ă wĘ rCY¿ wĘ NoDĳbĘŇ ‘Č

=M‘Ă MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ Cb¿Ň SĘ yĲĎ MhËĆ yxĄ ’Ğ dŇ gĆŇ nÌĆ hŇ UĎ hĄę =PŇ ’Č wĘ hŇ ’ĳĎ mĘ SĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh
33 =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh Syq¡Ă wĘ SyqĂŔ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉrnĄwĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ

bŇ d¡ĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ‘Č CSŔ =yJĂ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć dŇ yląĂ oh lC’ę SĎ wĘ lC’ĳ SĎ
34 dŇ yl¿Ă oh l‘ČB¡Č bŇ yr¿ĂmĘ C l‘ČBĳĎ bŇ yrăĂmĘ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ=NbĆŇ C : l‘ČBĲĎ SĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ

35, 36 dŇ ylăĂ oh ÉzxĎ ’Ď wĘ : zxĲĎ ’Ď wĘ ‘Čr¿Ą’Ę tČŇ wĘ ëŇ lĆ m¡Ć wĎ Not¿Ň yjĂ hŇ kĳĎŇ ymĂ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ kĲĎŇ ymĂ =tŇ ’Ć
yrĳĂmĘ zĂ=tŇ ’Ć wĘ tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č=tŇ ’Ć wĘ tŇ mĆ l¿Ć ‘Ď=tŇ ’Ć dŇ ylËĂ oh hŇ DĎę ‘Č ohĲ ywĂ hŇ DĎŔ ‘Č ohyĘ=tŇ ’Ć

37 onËbĘŇ hŇ p¿ĎŇ rĎ ’‘ĳĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ’Y¡Ď omC : ’YĲĎ om=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh yr¡ĂmĘ zĂwĘ
38 MtĎę omSĘ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ ůMynĂ bĎŇ hŇ èăĎ SĂ È lYĄ’Ď lĘ C : onĲ BĘ lY¿Ą’Ď on¡bĘŇ hŇ W¿Ď ‘ĎlĘ ’Ć

yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ NnĳĎxĎ wĘ hŇ y¡ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł wĘ hŇ yĎŔrĘ‘ČSĘ C l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ ÉCrkĘŇ BŁ ű Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č
39 TlĆ p¡ĆŇ ylĂ ’ĹwĲĆ ynĂŔ èĄ hČ ÉSC‘yĘ orŔ kŇŁ BĘ MlăĎ C’ wyxĳĂ ’Ď qSĆ ‘ăĄ yn¡ĄbĘŇ C : lYĲČ ’Ď
40 tŇ SĆ qĆę ykĄŇ rĘDăŁ lyĂxČÁ =yrĄoBĲ GĂ MySĂÄ nĎ’Ğ MlĎ C’ţ=ynĲĄbĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ : ySĲĂ lĂ èĘ hČ sŘ4

: NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ MyèĳĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ’¡Ď mĄ MynĂŔ bĎŇ ynăĄbĘŇ C ÉMynĂ BĎ MyBąĂ rĘmČ C
T rpĆŇ s¡Ą =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ wĘ CWŔ xĘ yČtĘŇ hĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ
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ÉMybĂŇ SĘ oIĲhČ wĘ : MlĲĎ ‘ĞmĲČ BĘ lb¡ĆŇ bĎŇ lĘ Cl¿ gĘŇhĲĎ hŇ dËĎŇ ChywĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ 2

MI¡ĂwĂlĘ hĲČ MynĂŔ hĞJăŁ hČ É l’Ą rĎWĘ yĂ MhĳĆ yrĄ‘ĲĎBĘ Mt¡ĎŇ EĎxĚ’ĞBĲČ rS¿Ć ’Ğ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ
NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ =NmĂ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ =NmĂ CbŔ SĘ yĲĎ ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ C : MynĲĂ ytĂŇ eĘ hČ wĘ 3

yrăĂmĘ ’Ă =NBĆ ÉyrĂmĘ ‘Ď=NBĆ dŇ Chą yUĂ ‘Č=NBĆ ytČÄ C‘ : hŇ èĲĆ nČmĘ C MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć yn¿ĄBĘ =NmĂ C 4

rok¡Ň BĘ hČ hŇ y¿ĎWĎ ‘Ğ ynĂŔ olyèăĂ hČ =NmĂ C : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=NBĆ ZrĆp¡ĆŇ yn¿ĄBĘ =Nmř ynŔ b=NbĆŇ 5

: My‘ĲĂSĘ tĂŇ wĘ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ l’ĳĄ C‘yĘ xrČz¡Ć=ynĄBĘ =NmĂ C : wynĲĎbĎŇ C 6

ÉhyĎnĘ bĘŇ yĂwĘ : hŇ ’ĲĎ nĚiĘ hČ =NBĆ hŇ y¡ĎwĘdČŇ oh=NBĆ MQĎŔ SĚ mĘ =NBĆ É’CQsČ NmĳĂ yĎnĘ BĂ yn¡ĄBĘ =NmĂ C 7, 8

=NBĆ hŇ yĎŔTĘ pČŇ SĘ =NBĆ ÉMQĎ SĚ mĘ C yrĳĂkĘŇ mĂ =NBĆ yE¡Ă‘Ě=NbĆŇ hŇ l¿Ď ’Ą wĘ MxĎŔ rŁ yĘ=NBĆ
MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ MtĎŔ odŇ lĘ tăŇŁ lĘ ÉMhĆ yxĄ ’Ğ wĲČ : hŇ IĲĎnĂ bĘŇ yĂ=NBĆ l’¡Ą C‘rĘ 9

: MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ tŇ ob¡Ň ’Ď yS¿Ą ’Ň rĎ MySĂŔ nĎ’Ğ hŇ QĆ ’ăĄ =lJĎ hŇ èĳĎ SĂ wĘ
hŇ IĎÁqĂ lĘ xĂ =NbĆŇ hŇ yĎÄrĘzČ‘ĞwĲČ : NykĲĂŇ yĎwĘ bŇ yr¡ĂyĎohĲ ywĂ hŇ y¿Ď‘Ę dČŇ yĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ =NmĂ C 10, 11

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą dŇ yg¡ĂŇ nĘ bŇ CTŔ yxĂ ’Ğ=NBĆ ÉtoyrĎmĘ =NBĆ qodę YĎ =NBĆ MQăĎ SĚ mĘ =NBĆ

=NBĆ l’ÌĄ ydĂŇ ‘Ğ=NBĆ yWČÄ ‘Ę mČ C hŇ IĳĎJĂ lĘ mČ =NBĆ rCx¡ SĘ jČ =NBĆ MxĎŔ rŁ yĘ=NBĆ ÉhyĎdĎŇ ‘ĞwĲČ 12

ÉMySĂ ’Ň rĎ MhĆę yxĄ ’Ğ wĲČ : rUĲĄ ’Ă =NBĆ tŇ ym¡Ă QĄ SĂ mĘ =NBĆ MQ¿Ď SĚ mĘ =NBĆ hŇ rĎ zËĄxĘ yČ 13

tŇ kĆŇ ’Ň l¡Ć mĘ lyxĄŔ yrĄoBă GĂ MyèĳĂ SĂ wĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C PŇ lĆ ’Ćě MtĎŔ obŇ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ
=NBĆ bŇ CèË xČ =NbĆŇ hŇ yÌĎ‘Ę mĲČ SĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ =NmĂ C : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ d¿ČŇ obŇ ‘Ğ 14

llĳĎ gĎŇ wĘ SrĆx¡Ć ru¿ČBČ qĘ bČŇ C : yrĲĂrĎmĘ yn¿ĄBĘ =NmĂ hŇ y¡ĎbĘŇ SČ xĞ=NBĆ Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č 15

hŇ yĎŔ ‘Ę mČ SĘ =NBĆ ÉhyĎdĘŇ bČŇ ‘ĲŁ wĘ : PŇ sĲĎ ’Ď =NBĆ yr¡ĂkĘŇ zĂ=NBĆ ’kĎŔ ymĂ =NBĆ ÉhyĎnĘ êČmČ C 16

yr¿ĄYĘ xČ BĘ bŇ S¡Ą oIhČ hŇ nĎŔ qĎ lĘ ’Ć =NBĆ É’sĎ ’Ď =NbĆŇ hŇ yąĎkĘŇ rĆbĲĆŇ C NCtĳŇ CdŇ yĘ=NBĆ ll¡Ď GĎ=NBĆ
Mh¿Ć yxĂ ’Ğ wĲČ NmĳĎ yxĂ ’Ğ wĲČ Nm¡Ł lĘ TČ wĘ bŇ CuŔ ‘Č wĘ MCQă SČ ÉMyrĂ‘ĞèĲŁ hČ wĘ : ytĲĂŇ pĎŇ oTĲ nĘ 17

MyrĂŔ ‘ĞèăŁ hČ hŇ UĎ hĄ ť hŇ xĎ rĳĎzĘmĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ r‘ČS¿Č BĘ hŇ eĎhĄŔ =dŇ ‘Č wĲĘ : S’Ň rĲŁ hĎ MCQ¡ SČ 18

wyxÌĎ’Ć wĲĘ xrČqÁŁ =NBĆ PŇ sĎÄ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆ ’rĄoqţ=NBĆ MCQă SČ wĘ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ tŇ on¡xĞmĲČ lĘ 19

Myj¡Ă iĂ hČ yr¿ĄmĘ SĲŁ hŇ dĎŔ obŇ ‘ĞhĲĎ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ l‘Č ť MyxĂę rĘuĎ hČ wybăĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ lĘ
sxăĎ nĘ ypĲĂŇ C : ’obĲŇ UĎ hČ yr¡ĄmĘ SĲŁ hoĎŔhyĘ hŇ năĄxĞmĲČ =l‘Č ÉMhĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ wĲČ lhĆ ’ĳŁ lĎ 20

NBăĆ ÉhyĎrĘkČŇ zĘ : oUĲ ‘Ă ű ho¿ĎhyĘ Myn¡ĂpĎŇ lĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ hŇ yÌĎhĎ dŇ ygĂÄ nĎ rzĎę‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ 21

MyrăĂ‘ĞSĲŁ lĘ ÉMyrĂCrBĘ hČ MQąĎ JĚ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł lĘ xtČŇ j¡Ć r‘¿ĄSŁ hŇ yĎŔmĘ lĆ SĲĆ mĘ 22

hŇ UĎ hăĄ MWĎŔ xĘ yČtĘŇ hĂ ÉMhĆ yrĄYĘ xČ bĘŇ hŇ UĎ hąĄ rWĳĎ ‘Ď MynăĄSĘ C MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ MyjĂŔ iĂ BČ
dsy

.yrq =NmĂ ynĂBĎ ,bytk NmĂ yĎnĘBĂ v.4 .T
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23 MyrÌĂ‘ĎèĘ hČ =l‘Č MhĆÁ ynĄbĘŇ C MhĄÄ wĘ : MtĲĎŇ nĎ CmĲ ’ĹBĲĆ hŇ ’¡Ć rŁ hĲĎ l’¿Ą CmSĘ C dŇ ywËĂDĎ dŇ i¿Č yĂ
24 Cy¡hĘ yĲĂ tŇ oxŔ Cr ‘BăČ rĘ’Č lĘ : tŇ orĲmĎ SĘ mĂ lĘ lhĆ ’¡Ł hĎ tŇ yb¿ĄŇ lĘ hoËĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ
25 MhĆÁ yrĄYĘ xČ BĘ MhĆÄ yxĄ ’Ğ wĲČ : hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ wĎ hŇ nĎ op¿Ň YĎ hŇ UĎ y¡Ď xr¿ĎzĘmĂ MyrĳĂ‘ĞèĲŁ hČ
26 hŇ nĎÂCm’ĹbĲĆŇ yJăĂ : hŇ QĆ ’ĲĄ =M‘Ă tŇ ‘¡Ą=l’Ć tŇ ‘¿ĄmĄ MymËĂ IĎhČ tŇ ‘ÌČbĘŇ SĂ lĘ ’obÄ lĎ

tŇ okŔ SĎ QĘ hČ =l‘Č ÉCyhĎ wĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ Mh¡Ą MyrĂŔ ‘ĞèĲŁ hČ yrăĄBŁ GĂ Ét‘ČBČÄ rĘ’Č hŇ UĎ hĄę
27 CnylĳĂ yĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ ob¿Ň ybĂŇ sĘ C : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ o’Ĳ hĎ l‘¿ČwĘ
28 Mh¡Ć mĄ C : rqĆBĲŁ lČ rqĆB¿Ł lČ wĘ xČ ê¡ĄpĘŇ UČ hČ =l‘Č Mh¿Ą wĘ tŇ rĆmĆŔ SĘ mĂ MhăĆ ylĄ ‘Ğ=yJĲĂ
29 MhĆę mĄ C : MC’Ĳ yYĂ oyĲ rj¡Ď sĘ mĂ bĘŇ C MC’Ŕ ybĂŇ yĘ rjăĎ sĘ mĂ bĘŇ =yJĲĂ hŇ dĳĎŇ obŇ ‘ĞhĲĎ ylăĄ JĘ =l‘Č

NyĂIăČhČ wĘ ÉtlĆ iÄŁ hČ =l‘Č wĘ SdĆŇ uĳŁ hČ ylăĄ JĘ =lJĎ l‘¡ČwĘ MylĂŔ JĄ hČ =l‘Č ÉMyeĂ mĚ mĘ
30 tŇ xČ q¡ČrĘUĂ hČ yx¿Ą qĘ rĲŁ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉynĄBĘ =NmĂ C : MymĲĂ WĎ BĘ hČ wĘ hŇ n¡Ď obŇ QĘ hČ wĘ NmĆ èĆŔ hČ wĘ
31 yxĳĂ rĘuĎ hČ MQăĚ SČ lĘ rok¡Ň BĘ hČ ’Ch¿ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =NmĂ ÉhyĎtĘŇ êĂ mČ C : MymĲĂ WĎ BĘ lČ
32 Mh¡Ć yxĄ ’Ğ=NmĂ ytËĂŇ hĎ uĘ hČ ynÌĄBĘ =NmĂ C : MyêĲĂ bĂŇ xĞhĲČ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ l‘¡Č hŇ nĎě Cm’ĹBĲĆ
33 hŇ QĆ ’ăĄ wĘ : tŇ BĲĎ SČ tŇ B¿Č SČ Nyk¡ĂŇ hĎ lĘ tŇ kĆŇ rĳĎ‘ĞUĲČ hĲČ MxĆ lăĆ =l‘Č

Mm¿Ď oy=yJĲĂ MyrĳyřTp tŇ k¡ŇŁ SĎ QĘ BČ MIËĂwĂlĘ lĲČ tŇ obÌŇ ’Ď ySĄÄ ’Ň rĎ MyrĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ ţ
34 Mt¡ĎŇ odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ MIËĂwĂlĘ lĲČ tŇ obÌŇ ’Ď hĲĎ ySĄÄ ’Ň rĎ žhQĆ ’Ą : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ BČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ lĎ yĘlËČ wĎ
35 Cb¿Ň SĘ yĲĎ No‘ËbĘŇ gĂŇbĘŇ C : MĂlĲĎ SĎ CrĲybĂŇ Cb¿Ň SĘ yĲĎ hŇ QĆ ’¡Ą MySĳĂ ’Ň rĎ
36 rCYă wĘ NoDĳbĘŇ ‘Č rok¡Ň BĘ hČ on¿bĘŇ C : hŇ kĲĎŇ ‘ĞmĲČ oê¡SĘ ’Ă MS¿Ą wĘ l’ĳ wř‘y No‘¡bĘŇ gĂŇ=ybĲĂŇ ’Ğ

37, 38 tŇ ol¡ qĘ mĂ C : tŇ olĲ qĘ mĂ C hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘC oyŔxĘ ’Č wĘ rodăŇ gĘŇ C : bŇ dĲĎŇ nĎ wĘ rn¡ĄwĘ l‘Čb¿ČŇ C SyqĂŔ wĘ
MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ Cb¿Ň SĘ yĲĎ MhËĆ yxĄ ’Ğ dŇ gĆŇ nÌĆ MhĄę =PŇ ’Č wĘ M’ĳĎ mĘ SĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh

39 dŇ ylăĂ oh Syq¡Ă wĘ SyqĂŔ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉrnĄwĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ=M‘Ă
=tŇ ’Ć wĘ ‘Č CSŔ =yJĂ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć dŇ yląĂ oh lC’ę SĎ wĘ lC’ĳ SĎ =tŇ ’Ć

40 l‘Čb¡ČŇ =yrĂmĘ C l‘ČBĳĎ bŇ yrăĂmĘ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ=NbĆŇ C : l‘ČBĲĎ SĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ bŇ d¡ĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ
41, 42 dŇ ylăĂ oh ÉzxĎ ’Ď wĘ : ‘ČrĲĄxĘ tČŇ wĘ ëŇ lĆ m¡Ć wĎ Not¿Ň yjĂ hŇ kĳĎŇ ymĂ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ kĲĎŇ ymĂ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh

yrĳĂmĘ zĂ=tŇ ’Ć wĘ tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č=tŇ ’Ć wĘ tŇ mĆ l¿Ć ‘Ď=tŇ ’Ć dŇ ylËĂ oh hŇ rĎę ‘Ę yČwĘ hŇ rĎŔ ‘Ę yČ=tŇ ’Ć
43 onËbĘŇ hŇ y¿ĎpĎŇ rĘC ’‘ĳĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ’Y¡Ď omC : ’YĲĎ om=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh yr¡ĂmĘ zĂwĘ
44 MtĎę omSĘ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ ůMynĂ bĎŇ hŇ èăĎ SĂ È lYĄ’Ď lĘ C : onĲ BĘ lY¿Ą’Ď on¡bĘŇ hŇ W¿Ď ‘ĎlĘ ’Ć

: lYĲČ ’Ď yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą NnĳĎxĎ wĘ hŇ y¡ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł wĘ hŇ yĎŔrĘ‘ČSĘ C l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ ÉCrkĘŇ BŁ ű Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č

MytVlpw
.yrq l’Ąy‘ĂyĘ ,bytk l’ĄC‘yĘ v.35 .yrq MyrĂCTjĘ ,bytk MyrĂyTĂ jĘ v.33
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MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄjĘ mĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ snĎ IĳĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂbĘŇ Cmă xĞlĘ nĂ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C y
yrăĄxĞ’ĲČ wĘ lC’¡ SĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ Cqă BĘ dĘŇ IČwČ : ‘ČBĲŁ lĘ GĂ rh¿Č BĘ Myl¡Ă lĎ xĞ Cl¿ jĘ IĂwČ 2

‘Č CS¡ =yJĂ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ dËĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ NtÌĎŇ nĎ oyĲ=tŇ ’Ć MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ CJă IČwČ wynĳĎbĎŇ
MyrăĂoUhČ Ch’¡ĚYĎ mĘ IĂwČ lC’Ŕ SĎ =l‘Č ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ dŇ BąČ kĘŇ êĂ wČ : lC’Ĳ SĎ yn¿ĄBĘ 3

PŇŁl¿ SĘ wylĎÁkĄŇ ’WĄÄ nŁ =l’Ć ž lC’SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyrĲĂoIhČ =NmĂ lxĆ I¡ĎwČ tŇ SĆ uĳĎBČ 4

âlą wĘ ybĂŔ =ClQĘ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyląĂ rĄ‘ĞhĲĎ C’bÁŁ yĎ=NjĆ HbĎę ynĂ răĄqĘ dĎŇ wĘ ű ìăŇ BĘ rĘxČ
=tŇ ’Ć É lC’SĎ xuąČIĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ ’r¡ĄyĎ yJ¿Ă wylĎŔ kĄŇ ’WăĄ nŁ ÉhbĎŇ ’Ď
’ChË =MGČ lj¿Ł IĂwČ lC’ĳ SĎ tŇ măĄ yJăĂ wyl¡Ď kĄŇ =’WĲĄ nŁ ’rĘI¿ČwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď lj¡Ł IĂwČ bŇ rĆxĆŔ hČ 5

wD¿ĎxĘ yČ ot¡Ň yBĄ =lkĎŇ wĘ wynĎŔ BĎ tŇ SĆ Łlă SĘ C É lC’SĎ tŇ mĎ IąĎwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ bŇ rĆx¡ĆhČ =l‘Č 6

CtŇ m¡Ą =ykĂŇ wĘ CsnĎŔ yJăĂ ÉqmĆ ‘ĄÄ BĎ =rSĆ ’Ğ l’ąĄ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ =lJĎ C’rĘIĂwČţ : CtŇ mĲĄ 7

: MhĲĆ BĎ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ C’băŇŁ IĎwČ CsnĚŔ IĎwČ ÉMhĆ yrĄ‘ĲĎ CbąŇ zĘ‘Č IĲČwČ wynĳĎbĎŇ C lC’ă SĎ
=tŇ ’Ć Tè¡Ą pČŇ lĘ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ C’băŇŁ IĎwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ 8

: ‘ČBĲŁ lĘ GĂ rh¿Č BĘ Myl¡Ă pĘŇ nĲŁ wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć wĘ É lC’SĎ =tŇ ’Ć C’ą YĘ mĘ IĂwĲČ MylĳĂ lĎ xĞhĲČ
MyêĂÁ SĘ lĂ pĘŇ =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ CxÄ QĘ SČ yĘwČ wylĳĎJĄ =tŇ ’Ć wĘ oS¡ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć C’¿ WĘ IĂwČ ChTĚŔ ySĂ pĘŇ IČÄwČ 9

tŇ yB¡Ą wylĎŔ JĄ =tŇ ’Ć ÉCmyWĂÄ IĎwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć yBĄ YČ ‘Ğ=tŇ ’Ć rvËĄ bČŇ lĘ bŇ ybĂę sĎ 10

C‘Ŕ mĘ SĘ IĂwĲČ : NogĲŇDĎ tŇ yB¿Ą C‘¡qĘ tĲĎŇ oê¿lĘ GĎlĘ GĚ=tŇ ’Ć wĘ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ 11

ÈCmCqIĎwČ : lC’Ĳ SĎ lĘ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ CW¿ ‘Ď=rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ SybăĄŇ yĎ lJ¡Ł 12

MC’¡ ybĂŇ yĘwČ wynĎŔ BĎ tŇ păŇŁ CG Ét’Ą wĘ lC’ę SĎ tŇ păČŇ CG=tŇ ’Ć C’ÂWĘ IĂwČ ů lyĂxČ Sy’ăĂ =lJĎ
CmCY¡ IĎwČ SbĄŔ yĎBĘ ÉhlĎ ’Ą hĲĎ tŇ xČ êąČ MhĆÁ ytĄŇ omĲ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć CrÄ BĘ qĘ IĂwČ hŇ SĎ ybĳĄŇ yĎ
rb¿ČŇ DĘ=l‘Č hoĎŔhyBĲČ l‘ăČmĎ rSăĆ ’Ğ Éol‘ĞmĲČ BĘ lC’ę SĎ tŇ mĎ IăĎwČ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ 13

Sr¿ČdĎŇ =âlĲ wĘ : SorĲdĘŇ lĂ bŇ o’¡ BĎ lo’¿ SĘ lĂ =MgČŇ wĘ rmĳĎ SĎ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ 14

: ySĲĎ yĂ=NBĆ dŇ yw¡ĂdĎŇ lĘ hŇ kĎŔ ClUĘ hČ =tŇ ’Ć ÉbiĄ IČwČ ChtĳĄŇ ymĂ yĘwČ ho¡ĎhyBĲČ

ì¿Ň mĘ YĘ ‘Č hŇ eËĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ nĎ orăbĘŇ xĆ dŇ yw¡ĂDĎ=l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=lkĲĎŇ CYÌbĘŇ uĲĎ IĂwČ ’y

ëŇ lĆ mĆŔ lC’ă SĎ tŇ oyăhĘ BĲĂ MGČ ť MoSę lĘ SĂ =MGČ lomă êĘ =MGČ : CnxĘ nĲĎ’Ğ ì¡Ň rĘWĎ bĘŇ CĲ 2

hoĎÄhyĘ žrmĆ ’Ň IŁ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yb¡ĂŇ UĄ hČ wĘ ’yY¿Ă oUhČ hŇ êËĎ’Č
dŇ ygĂŔ nĎ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉhêĎ’Č wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć hŇ ‘ąĆrĘtĂŇ hŇ êĎÄ ’Č ìę lĘ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ
hŇ nĎ orŔ bĘŇ xĆ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄqĘ zĂ=lJĎ C’bŇŁ IĎwČţ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č l‘¡Č 3

dŇ ywąĂDĎ=tŇ ’Ć CxÄ SĘ mĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Nor¡bĘŇ xĆ BĘ tŇ yrËĂBĘ dŇ yw¿ĂDĎ MhĆÄ lĎ žtrŁ kĘŇ IĂwČ
Klmlwww.bibleist.ru
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: l’ĲĄ CmSĘ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉëlĆ mĆÄ lĘ
4 ysĂŔ CbŇ yĘhČ ÉMSĎ wĘ sCbĳŇ yĘ ’yhăĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ dŇ ywÌĂDĎ ëŇ lĆ IĄÄwČ
5 dŇ JąŁ lĘ IĂwČ hŇ eĎhĳĄ ’ob¡Ň tĎŇ âl¿ dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ ÉsCbŇ yĘ ybąĄŇ SĘ yĲŁ CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ
6 hŇ JąĄ mČ =lJĎ dŇ ywĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ywĲĂDĎ ry‘¿Ă ’yh¡Ă NoIŔYĂ tŇ dăČŇ YĚmĘ =tŇ ’Ć ÉdywĂDĎ

bŇ ’¿Ď oy hŇ nËĎ oS’Ň rĲĂBĎ l‘Č IÌČwČ rWĳĎ lĘ C S’Ň r¡Ł lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ nĎŔ oS’Ň răĂBĎ ÉysĂ CbŇ yĘ
7 ry‘¿Ă ol¡ =C’rĘqĲĎ NJ¿Ą =l‘Č dŇ YĳĎmĘ BČ dŇ yw¡ĂDĎ bŇ SĆ I¿ĄwČ : S’Ň rĲŁ lĘ yh¿Ă yĘwČ hŇ y¡ĎCrYĘ =NBĆ
8 hŇ I¡ĆxČ yĘ bŇ ’Ďě oywĘ bŇ ybĳĂŇ iĎ hČ =dŇ ‘Č wĘ ’oQ¡ UĂ hČ =NmĂ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ Éry‘Ă hĎ NbĆŇ IąĂwČ : dŇ ywĲĂDĎ
9 : oUĲ ‘Ă tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhywĲČ lodĳŇ gĎŇ wĘ ëŇ olă hĎ dŇ yw¡ĂDĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : ry‘ĲĂhĎ r’¿Ď SĘ =tŇ ’Ć sŘ5

10 oUÌ ‘Ă MyqĂÄ EĘxČ tĘŇ UĂ hČ dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂoBGĂ hČ ySąĄ ’Ň rĎ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ okĳŇ ylĂ mĘ hČ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =M‘Ă otËŇ CkŇ lĘ mČ bĘŇ

11 =NBĆ M‘ăĎbĘŇ SĎ yĎ dŇ ywĳĂdĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ Myr¡ĂBŁ GĂ hČ rj¿Č sĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ
tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ =l‘Č otËŇ ynĂ xĞ=tŇ ’Ć rrÌĄo‘=’ChĲ MyVŔ wlřVă h S’Ň rŁ ť ynĂę omkĘŇ xČ

12 ’Ch¡ yxĳĂ ox’ĞhĲĎ od¡Ň oD=NBĆ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć wyrËĎxĞ’ĲČ wĘ : tŇ xĲĎ ’Ć M‘Čp¿ČŇ BĘ ll¡Ď xĎ
13 ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ wĘ MyUĂę DČ sjăČ BČ dŇ ywĂÁDĎ=M‘Ă hŇ yĎÄhĎ =’ChĲ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ hŇ S¿Ď olSĘ BĂ

M‘¿ĎhĎ wĘ MyrĳĂo‘WĘ hŇ ’ăĎ lĄ mĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ q¿ČlĘ xĆ yhËĂ êĘ wČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ MSăĎ =CpŇ sĘ ’ĹnĲĆ
14 CJ¡ IČwČ hĎ ClŔ y~Ă IČwČ ÉhqĎ lĘ xĆ hČ =ëŇ otĲŇ bĘŇ CbąŇ ~Ę yČtĘŇ IĲĂwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ yn¿ĄjĘ mĂ Csn¡Ď
15 =NmĂ žhSĎ olSĲĘ CdÃ rĘIĲĄwČ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘¿ĎCSêĘ ho¡ĎhyĘ ‘SČ oI¿wČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć

hŇ năĄxĞmĲČ C MQĳĎ dĚŇ ‘Ğ tŇ r¡Č‘ĎmĘ =l’Ć dŇ ywĂŔDĎ=l’Ć Ér~ĚhČ =l‘Č S’Ň rąŁ MySĂÄ olèĘ hČ
16 bŇ yYăĂ nĘ C hŇ dĳĎŇ CYUĘ BČ z’ăĎ dŇ yw¡ĂdĎŇ wĘ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ qmĆ ‘¿ĄBĘ hŇ n¡ĎxŁ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ
17 MyĂmČŔ ynĂ qăĄSĘ yČ ymĂ ť rmĳČ ’Ň IŁ wČ dŇ yw¡ĂDĎ w’Ď tĘŇ IĂwČ : MxĆ lĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ z’¡Ď MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ
18 hŇ năĄxĞmĲČ BĘ hŇ SĎÁ ŁlèĘ hČ C‘Ä qĘ bĘŇ IĂwČ : r‘ČèĲĎ BČ rS¿Ć ’Ğ MxĆ l¡Ć =tŇ yBĲĄ roB¿ mĂ

C’¡ WĘ IĂwČ r‘ČèČŔ BČ rSăĆ ’Ğ ÉMxĆ lĆÄ=tŇ yBĲĄ roBą mĂ ÉMyĂmČÄ =CbŇ ’ĞSĘ IĲĂwČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ
: hoĲĎhylĲČ Mt¡ĎŇ ’Ł ëŇ i¿Ą nČ yĘwČ MtĎŔ oêSĘ lĂ ÉdywĂdĎŇ hŇ bąĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ dŇ ywĳĂDĎ=l’Ć C’băĂŇ IĎwČ

19 hŇ QĆ ’ĄÄ hĎ žMySĂ nĎ’ĞhĲĎ MdăČŇ hĞ tŇ ’Ň Łzę tŇ oWă ‘ĞmĲĄ yhČÁ Łl’ĹmĲĄ yQĂÄ žhlĎ ylĂ xĎ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ
MtĳĎŇ oêSĘ lĂ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ MC’Ŕ ybĂŇ hĹ MtăĎŇ oSpĘŇ nČbĘŇ yJăĂ ÉMtĎŇ oSpĘŇ nČbĘŇ hŇ êąĆSĘ ’Ć

20 bŇ ’Ďę oy=yxĲĂ ’Ğ ySăČ bĘŇ ’Č wĘ : MyrĲĂoBGĂ hČ tŇ SĆ Łl¡ SĘ CWŔ ‘Ď hŇ QĆ ’ăĄ
SŁl¿ SĘ =l‘Č otŔ ynĂ xĞ=tŇ ’Ć rrăĄo‘ É’ChwĘ hŇ SĎŔ olèĘ hČ S’Ň răŁ ÉhyĎhĎ ’Chť
tw’m
qwsp Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk MySĂ olèĘ hČ ’"sb ,yrq MySĂ ylĂ èĎ hČ ,bytk MySĂ olèĘ hČ v.11 .’y

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.20 .+wgw w"t
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dŇ BĎŔ kĘŇ nĂ ÉMyĂnČÄèĘ bČŇ hŇ SąĎ olèĘ hČ =NmĂ : hŇ SĲĎ olèĘ BČ MS¿Ą =âlř wĘ llĳĎ xĎ tŇ o’¡ mĄ 21

hŇ yĎÄnĎBĘ : ’bĲĎŇ =âl hŇ S¡Ď olèĘ hČ =dŇ ‘Č wĘ rWĳĎ lĘ Mh¡Ć lĎ yh¿Ă yĘwČ 22

tŇ ’ăĄ hŇ JĎę hĂ ’Chă l’ĳĄ YĘ bĘŇ qČ =NmĂ Myl¡Ă ‘ĎjĘ =bŇ rČ lyĂxËČ=Sy’ĲĂ =NBĆ ‘dÌĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ
Moy¿BĘ roB¡ hČ ëŇ ot¿Ň BĘ yrËĂ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć hŇ JÌĎ hĂ wĘ dŇ rČÂ yĎ ’ChwĘţ bŇ ’ĎŔ om É l’Ą yrĂ’Ğ ynąĄSĘ
hŇ UĎę ’Č BĲĎ SmăĄ xĎ ű hŇ DăĎmĂ Sy’¿Ă yrĂÁ YĘ UĂ hČ Sy’ĂÄ hĎ =tŇ ’Ć žhJĎ hĂ =’ChĲ wĘ : gŇlĆ èĲĎ hČ 23

lząŁ gĘŇ IĂwČ TbĆŇ èĳĎ BČ wyl¡Ď ’Ą dŇ rĆI¿ĄwČ MygĂŔ rĘ’ĲŁ ronămĘ JĂ ÉtynĂ xĞ yrąĂYĘ UĂ hČ dŇ yČÄbĘŇ C
Chy¡ĎnĎBĘ hŇ WĎŔ ‘Ď hŇ QĆ ’ăĄ : otĲŇ ynĂ xĞBĲČ Chg¡ĄŇrĘhČ IĲČwČ yrĂŔ YĘ UĂ hČ dŇ IăČmĂ ÉtynĂ xĞhĲČ =tŇ ’Ć 24

oeąhĂ MySĂę olèĘ hČ =NmĂ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ hŇ S¿Ď olSĘ BĂ MS¡Ą =olwĘ ‘dĳĎŇ yĎohĲ yĘ=NBĆ 25

: oêĲ ‘Ę mČ SĘ mĂ =l‘Č dŇ yw¡ĂdĎŇ Chm¿Ą yWĂ yĘwČ ’bĳĎŇ =âl hŇ S¡Ď olèĘ hČ =l’Ć wĘ ’ChŔ ÉdBĎ kĘŇ nĂ
=NBĆ N¿ĎnxĎ lĘ ’Ć bŇ ’ĎŔ oy yxăĂ ’Ğ É l’Ą hŇ WĎ ‘Ğ MylĳĂ yĎxĞhĲČ yr¡ĄoBgĂŇ wĘ 26

: ynĲĂ oljĘ hČ ZlĆ x¡Ć yrĂŔ orhĞhĲČ ÉtoUSČ : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿ĄmĂ od¡Ň oD 27

ytĂŔ SĎ xăĚhČ ÉykČŇ BĘ sĂ : ytĲĂŇ otŇ eĘ ‘ĞhĲĎ rzĆ‘¡ĆybĂŇ ’Ğ y‘ĂŔ oqêĘ hČ ÉSuĄ‘Ă =NbĆŇ ’rąĎy‘Ă 28, 29

: ytĲĂŇ pĎŇ oTeĘ hČ hŇ n¡Ď‘ĞBĲČ =NBĲĆ dŇ lĆ x¿Ą ytĂŔ pĎŇ TăŁ eĘ hČ ÉyrČhĘ mČ : yxĲĂ ox’ĞhĲĎ yl¡Č y‘Ă 30

: ynĲĂ tŇŁ ‘ĎrĘjĂ hČ hŇ y¡ĎnĎBĘ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ Ét‘ČbĘŇ GĂ mĂ ybČę yrĂ=NBĆ ytăČŇ y’Ă 31

ymĂŔ CrxĞBăČ hČ ÉtwĆmĎÄ zĘ‘Č : ytĲĂŇ bĎŇ rĘ‘ČhĲĎ l’¡Ą ybĂŇ ’Ğ S‘ČgĎŔ ylĄ xĞ eăČmĂ ÉyrČCx 32, 33

hŇ g¡ĄŇSĎ =NBĆ Nt¿ĎŇ nĎ oyĲ ynĂŔ ozGăĂ hČ ÉMSĄ hĎ ynĄęBĘ : ynĲĂ bŇŁ lĘ ‘ČèČ hČ ’B¡Ď xĘ yČlĘ ’Ć 34

: rC’Ĳ =NBĆ lp¿ČŇ ylĂ ’Ĺ yr¡ĂrĎhĞhĲČ rkËĎŇ WĎ =NBĆ M’ÌĎ yxĂ ’Ğ : yrĲĂrĎhĞhĲČ 35

yr¡Č‘ĞnĲČ ylĂŔ mĘ rĘJČ hĲČ ÉorYĘ xĆ : ynĲĂŁljĘ hČ hŇ I¡ĎxĂ ’Ğ ytĂŔ rĎkăĄŇ UĘ hČ rpĆŇ xĄ ť 36, 37

qlĆ Y¡Ć : yrĲĂgĘŇhČ =NBĆ rx¡Ď bĘŇ mĂ NtĎŔ nĎ yxăĂ ’Ğ É l’Ą oy : yBĲĎ zĘ’Ć =NBĆ 38, 39

É’rĎy‘Ă : hŇ yĲĎCrYĘ =NBĆ bŇ ’¿Ď oy yl¡Ą JĘ ’WĄě nŁ ytĂŔ rŁ BăĄ hČ ÉyrČxĘ nČ ynĳĂoU‘ČhĲĎ 40

: ylĲĎ xĘ ’Č =NBĆ dŇ b¡ĎŇ zĎ yêĂŔ xĂ hĲČ ÉhIĎrĂC’Ĳ : yrĲĂtĘŇ IĂhČ bŇ r¡ĄGĎ yrĂŔ tĘŇ IĂhČ 41

: MySĲĂ olSĘ wyl¿Ď ‘Ď wĘ yn¡ĂbĄŇ C’rĲlĎ S’Ň rËŁ ynĂę bĄŇ C’rĲhĎ ’zĎÁySĂ =NbĆŇ ’nĎÄ ydĂŇ ‘Ğ 42

ytĳĂŇ rĎêĘ SĘ ‘ĞhĲĎ ’I¡ĎzĂ‘Ě : ynĲĂ tĘŇ UĂ hČ Tp¡ĎŇ SĎ oywĘ hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ =NBĲĆ ÉNnĎxĎ 43, 44

’x¿Ď yŁ wĘ yrĂŔ mĘ SĂ =NBĆ É l’Ą ‘ĞydĲĂŇ yĘ : yrĲĂ‘ĄrŁ ‘ĞhĲĎ Mt¿ĎŇ ox yn¡ĄBĘ l’Ŕ w‘ř ywĲ É‘mĎ SĎ 45

M‘ČnĳĎlĘ ’Ć ynăĄBĘ hŇ y¡ĎwĘSČ oyĲwĘ yb¿ČŇ yrĂywĲĂ MywĂŔxĞUĲČ hĲČ É l’Ą ylĂ ’Ĺ : yYĲĂ yêĂ hČ wyx¡Ă ’Ď 46

: hŇ yĲĎbĎŇ YŁ UĘ hČ l’¡Ą yWĂ ‘ĞyĲČwĘ dŇ bĄŔ o‘wĘ l’ăĄ ylĂ ’Ĺ : ybĲĂŇ ’Ď oUĲ hČ hŇ m¡Ď tĘŇ yĂwĘ 47

hl’w
,d"k qwsp Nmqlw ,x"y g"k +b l’wmV Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw yrqw bytk olwĘ yllhb ,yrq olwĘ v.20

.yrq l’Ąy‘ĂywĂ ,bytk l’ĄC‘ywĂ v.44 .T"dw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âlwĘ ’"sbw
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by =NBĆ lC’ă SĎ yn¡ĄjĘ mĂ rCYŔ ‘Ď dŇ o‘ă gŇlČŔ qĘ yYăĂ lĘ ÉdywĂDĎ=l’Ć My’ąĂ BĎ hČ hŇ QĆ ’Ąę wĘ
2 MynąĂymĂ yĘmČ tŇ SĆ qĆę yqĄSĘ năŁ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ yr¡ĄzĘ‘ĲŁ MyrĂŔ oBGĂ BČ ÉhUĎ hĄÄ wĘ SyqĳĂ

: NmĲĂ yĎnĘ BĂ mĂ lC’¡ SĎ yx¿Ą ’ĞmĲĄ tŇ SĆ uĳĎBČ My~¡Ă xĂ bČŇ C MynĂŔ bĎŇ ’ĞBĲĎ ÉMylĂ ’Ň mĂ WĘ mČ C
3 TlĆ p¡ĆŇ wĎ l’¿ wzřyw ytĂŔ ‘ĎbĘŇ GĂ hČ hŇ ‘ăĎmĎ èĘ hČ ÉynĄBĘ S’Ďę oywĘ rzĆ‘ĆÁ yxĂ ’Ğ S’Ň rÄŁ hĎ
4 ynËĂo‘bĘŇ GĂ hČ hŇ yÌĎ‘Ę mĲČ SĘ yĲĂwĘ : ytĲĂŇ tŇŁ eĘ ‘ĞhĲĎ ’Ch¡ yĄwĘ hŇ kĎě rĎbĘŇ C tŇ wĆmĳĎzĘ‘Č ynăĄBĘ
5 dŇ b¡ĎŇ zĎoywĘ NnĎŔ xĎ oyăwĘ É l’Ą yzĂxĞ yĲČwĘ hŇ yąĎmĘ rĘyĂwĘ : MySĲĂ ŁlèĘ hČ =l‘Č wĘ MyS¡Ă ŁlèĘ BČ roB¿ GĂ
6 : ypĂŇ yrĂxĞhĲČ Chy¡ĎTĘ pČŇ SĘ C ChyĎŔrĘmČ SĘ C hŇ yăĎlĘ ‘ČbĘŇ C ÉtomyrĂywĲĂ yząČC‘lĘ ’Ć : ytĲĂŇ rĎdĄŇ GĘ hČ

7, 8 hŇ lÌĎ ’Ň ‘ĄoywĘ : MyxĲĂ rĘuĎ hČ M‘¡ĎbĘŇ SĎ yĎwĘ rzĆ‘ËĆoywĘ l’ÌĄ rĘzČ‘ĞwĲČ ChIĎèĂ yĂwĘţ hŇ nĎÃqĎ lĘ ’Ć
9 ždywĂDĎ=l’Ć Clă DĘbĘŇ nĂ ydĂÃ GĎhČ =NmĂ C : rodĲŇ GĘ hČ =NmĂ Mx¡Ď rŁ yĘ yn¿ĄBĘ hŇ yËĎdĘŇ bČŇ zĘC

hŇ e¡ĎYĂ yk¿ĄŇ rĘ‘ĲŁ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ É’bĎŇ YĎ ySąĄ nĘ ’Č lyĂxČę hČ yrăĄBŁ GĂ hŇ rĎBĎÁ dĘŇ mĂ dŇ YČÄ mĘ lČ
10 rzĆ‘¡Ą : rhĲĄ mČ lĘ Myr¡ĂhĎ hĲĆ =l‘Č My¿Ă’Ň bĎŇ YĘ kĂŇ wĘ MhĆŔ ynĄjĘ ÉhyĄrĘ’Č ynąĄpĘŇ C xmČ rĳŁ wĎ
11 hŇ y¡ĎmĘ rĘyĂ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉheĎmČ SĘ mĂ : ySĲĂ lĂ èĘ hČ bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ ynĂŔ èĄ hČ ÉhyĎdĘŇ bČŇ ‘Ł S’Ň rĳŁ hĎ

12, 13 dŇ b¡ĎŇ zĎlĘ ’Ć ynĂŔ ymĂ èĘ hČ ÉNnĎxĎ oyĲ : y‘ĲĂbĂŇ èĘ hČ l’¡Ą ylĂ ’Ĺ yèĂŔ èĂ hČ ÉyêČ‘Č : ySĲĂ mĂ xĞhĲČ
14 : rWĲĎ ‘Ď yê¿ĄSĘ ‘Č ye¡ČBČ kĘŇ mČ yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ : y‘ĲĂ ySĂ êĘ hČ
15 lod¡Ň GĎhČ wĘ NTĎŔ uĎ hČ Éh’Ď mĄ lĘ dŇ xąĎ ’Ć ’bĳĎŇ ~Ď hČ ySăĄ ’Ň rĎ dŇ g¡ĎŇ =ynĄBĘ mĂ hŇ QĆ ’¿Ą
16 NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ ÉNDĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć CrąbĘŇ ‘ĲĎ rSĆÄ ’Ğ MhĄę hŇ QĆ ’ăĄ : PŇ lĆ ’ĲĎ lĘ

xr¡ĎzĘUĂ lČ MyqĂŔ mĎ ‘ĞhăĎ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉCxyrĂÄ bĘŇ IČwČ wytĎŇ yŁ dGĂ =lJĎ =l‘Č ’Q¡Ą mČ mĘ ’Ch¿ wĘ
17 =dŇ ‘Č hŇ dĎŔ ChywĲĂ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ ynąĄBĘ =NmĂ C’bęŁ IĎwČ : bŇ rĲĎ‘ĞUĲČ lĲČ wĘ
18 MolÂSĎ lĘ =M’Ă MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉN‘Č IČÄwČ ůMhĆ ynĄpĘŇ lĂ ÈdywĂdĎŇ ’YăĄ IĄwČ : dŇ ywĲĂdĎŇ lĘ dŇ Y¡Ď mĘ lČ

ynĂ tăČŇ oUrČlĘ =M’ĲĂ wĘ dŇ xČ yĳĎlĘ bŇ b¡ĎŇ lĄ MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ yQÌĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ynĂ rĄŔ zĘ‘ĎlĘ ÉylČ ’Ą MtąĆŇ ’Ň BĎ
: xkĲČŇ oywĘ Cnyt¡ĄŇ obŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ’rĆyËĄ yjČŔ kČŇ BĘ ÉsmĎ xĎ âlą BĘ yrČę YĎ lĘ

19 ÉdywĂdĎŇ ìąŇ lĘ ůMyVwřlVh S’Ň răŁ ÈyWČ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć hŇ SĎę bĘŇ lĲĎ xČ CrăwĘ
ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ì¡Ň rĘzĎ‘Ğ yJ¿Ă ìŇ rĆŔ zĘ‘ăŁ lĘ ÉMolSĎ wĘ ìę lĘ MolÁSĎ ű MolÄSĎ ySČŔ yĂ=NbĆŇ ìăŇ UĘ ‘Ă wĘ

20 hŇ èĆÂ nČUĘ mĲĂ C : dŇ CdĲŇ GĘ hČ yS¿Ą ’Ň rĎBĘ Mn¡ĄêĘ IĂwĲČ dŇ ywĂŔDĎ MlăĄ BĘ qČ yĘwČ
âlă wĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ lC’Ë SĎ =l‘Č MyêÌĂ SĘ lĂ jĘ =M‘Ă o’Ä bŇŁ BĘ dŇ ywĂęDĎ=l‘Č Clă pĘŇ nĲĎ
loj¡ yĂ CnySĄě ’Ň rĎBĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ ynąĄrĘsČ ChxĚÁ QĘ SĂ hŇ YĎę ‘ĄbĘŇ yJăĂ MrĳĚzĎ‘Ğ

21 hŇ èĆÃ nČUĘ mĲĂ ű wylăĎ ‘Ď Clă pĘŇ nĲĎ gŇlČę qĘ yYĲĂ =l’Ć oêăkĘŇ lĆ BĘ : lC’Ĳ SĎ wyn¿ĎdŇŁ ’Ğ=l’Ć
xnd‘
,bytk MySĂ olèĘ hČ v.19 .yrqw bytk l’ĄyzĂywĂ y’xndml ,yrq l’ĄyzĂywĂ ,bytk l’Ă CzywĂ y’br‘ml v.3 .by

.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk MySĂ olèĘ hČ ’"sb ,yrq MySĂ ylĂ èĎ hČwww.bibleist.ru
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yS¿Ą ’Ň rĎ ytĳĎŇ QĘ YĂ wĘ ’Ch¡ ylĂ ’ĹwĲĆ dŇ bĎŔ zĎoywĘ l’ăĄ kĎŇ ymĲĂ C É l’Ą ‘ĞydĲĂŇ ywĂ dŇ bąĎŇ zĎoywĘ xnČdĘŇ ‘Č ţ
dŇ CdŔ GĘ hČ =l‘ĲČ ÉdywĂDĎ=M‘Ă CrązĘ‘ĲĎ hŇ UĎ hĄę wĘ : hŇ èĲĆ nČmĘ lĂ rS¿Ć ’Ğ Myp¡ĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ 22

MoyŔBĘ Moyă=tŇ ‘ĆlĘ yJĂ ť : ’bĲĎŇ ~Ď BČ Myr¡ĂWĎ Cy¿hĘ IĲĂwČ MQĳĎ JĚ lyĂx¡Č yrĄoB¿ gĂŇ=yJĲĂ 23

: MyhĲĂ Łl’Ĺ hŇ n¿ĄxĞmĲČ JĘ lod¡Ň gĎŇ hŇ n¿ĆxĞmĲČ lĘ =dŇ ‘Č orĳzĘ‘ĎlĘ dŇ yw¡ĂDĎ=l‘Č C’b¿ŇŁ yĎ
dŇ yw¡ĂDĎ=l‘Č C’B¿Ď ’bĎŔ ~Ď lČ ÉZClxĎ hĲĆ ySąĄ ’Ň rĎ yrĄÂjĘ sĘ mĂ hŇ QĆ ’Ą wĘţ 24

: hoĲĎhyĘ yp¿ĂŇ JĘ wyl¡Ď ’Ą lC’Ë SĎ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ bŇ sĄÂhĎ lĘ hŇ nĎ orĳbĘŇ xĆ
tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿Ć omSĘ C MypËĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SÌĄ xmČ rĳŁ wĎ hŇ e¡ĎYĂ y’¿ĄWĘ nĲŁ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ 25

’bĎŔ ~Ď lČ É lyĂxČÄ yrĄoBą GĂ No‘ę mĘ SĂ ynăĄBĘ =NmĂ : ’bĲĎŇ YĎ yY¿ĄClxĞ 26

tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č ywĂŔQĄ hČ ÉynĄBĘ =NmĂ : hŇ ’ĲĎ mĄ C Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ 27

oUě ‘Ă wĘ NrĳŁ hĞ’ĲČ lĘ dŇ ygăĂŇ eĎhČ ‘d¡ĎŇ yĎohywĲĂ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ 28

roBă GĂ r‘Čn¡Č qod¿Ň YĎ wĘ : tŇ o’Ĳ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ 29

ynÌĄBĘ =NmĂ C : MyĂnĲĎSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć Myr¡ĂWĎ wyb¿ĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C lyĂxĳĎ 30

MyrĂě mĘ SĲŁ MtĎŔ yBĂ rĘmČ ÉheĎhĄ =dŇ ‘Č wĘ MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ lC’¡ SĎ yx¿Ą ’Ğ NmËĂ yĎnĘ bĂŇ
Myr¿ĂWĘ ‘Ć MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ynăĄBĘ =NmĂ C : lC’Ĳ SĎ tŇ yB¿Ą tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ 31

: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ tŇ om¡ SĄ yS¿Ą nĘ ’Č lyĂxČŔ yrĄoBă GĂ tŇ o’ĳ mĄ hŇ năĆ omSĘ C PŇ lĆ ’¡Ć
rSąĆ ’Ğ PŇ lĆ ’ĳĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ n¿Ď omSĘ hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ ÉyYĂ xĞmĲĄ C 32

ynăĄBĘ mĂ C : dŇ ywĲĂDĎ=tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă mĘ hČ lĘ ’ob¡Ň lĎ tŇ omŔ SĄ BĘ ÉCbŇ uĘ nĂ 33

MhăĆ ySĄ ’Ň rĲĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ hŇ WăĆ ‘ĞIĲČ=hŇ mČ tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ MyêĂŔ ‘Ă lĲČ ÉhnĎ ybĂŇ y‘ąĄdĘŇ oyĲ rkĎę Vř vĎ yĂ
y’ăĄYĘ oyĲ NClÂbĚŇ EĘmĂ : MhĲĆ yjĂ =l‘Č Mh¡Ć yxĄ ’Ğ=lkĎŇ wĘ MyĂtČŔ ’Ň mĎ 34

rd¡ŇŁ ‘ĞlĲČ wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ MyèăĂ mĂ xĞ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ yl¿Ą JĘ =lkĎŇ BĘ hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ ykÌĄŇ rĘ‘ĲŁ ’bĎę YĎ
ÉMhĆ UĎ ‘Ă wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ MyrăĂWĎ yl¡Ă êĎpĘŇ eČmĂ C : bŇ lĲĄ wĎ bŇ l¿Ą =âlřBĘ 35

ÉynĂ DĎhČ =NmĂ C : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ tŇ ynĂŔ xĞ wĲČ hŇ eăĎYĂ BĘ 36

: tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’¡Ć hŇ n¿Ď omSĘ C=MyrĲĂWĘ ‘Ć hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ykăĄŇ rĘ‘ĲŁ
: PŇ lĆ ’ĲĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ ëŇ r¿Ł ‘ĞlĲČ ’bËĎŇ YĎ y’¿ĄYĘ oyĲ rSĄę ’Ď mĲĄ C 37

TbĆŇ SăĄ ű yYăĂ xĞ wĲČ ydĂÁ GĎhČ wĘ ynĂÄbĄŇ C’rhĎ =NmĂ NDĄrĘIČlČ ţ rbĆŇ ‘ăĄmĄ C 38

hŇ QĆ ’ĄÁ =lJĎ : PŇ lĆ ’ĲĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ’băĎŇ YĘ ÉylĄ JĘ É lkŇŁ BĘ hŇ èĆę nČmĘ 39

hŇ nĎ orŔ bĘŇ xĆ C’BăĎ ÉMlĄ SĎ bŇ bąĎŇ lĄ BĘ ůhkĎŇ rĎ‘ĞmĲČ yrăĄdĘŇ ‘ĲŁ ÈhmĎ xĎ lĘ mĂ ySăĄ nĘ ’Č
bŇ l¿Ą l’ËĄ rĎWĘ yĂ tŇ yrÌĂSĄ =lJĎ MgČŇ wĘţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č dŇ yw¡ĂDĎ=tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă mĘ hČ lĘ
dx’

. =lkĎ BĘ ’"s v.34 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.33
www.bibleist.ru
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40 hŇ SĎŔ olSĘ MymăĂ yĎ ÉdywĂDĎ=M‘Ă MSąĎ =CyhĘ IĲĂwČ : dŇ ywĲĂDĎ=tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă mĘ hČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć
41 MhĆ ylĄ ’Ğ ţ=MybĂŇ orĲuĘ hČ MgăČŇ wĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ Mh¡Ć lĎ Cnyk¿ĂŇ hĄ =yJĲĂ MytĳĂŇ oSwĘ Myl¡Ă kĘŇ ’ĲŁ sŘ6

MyQăĂ mČ GĘ bČŇ C MyrăĂomxĞBĲČ MxĆ lĆÃ My’ăĂ ybĂŇ mĘ ylĂęêĎpĘŇ nČ wĘ NClÁbĚŇ zĘC rkĎÄ Vř vĎ yĂ=dŇ ‘Č
NmĆ SËĆ wĘ=NyĂyĲČwĘ MyqÌĂCUYĂ wĘ MylĂÄbĄŇ DĘ xmČ qĆ ţ lkĎÃ ’ĞmĲČ rqĎÃ BĎ bČŇ CĲ ű MydăĂŇ rĎjĘ bČŇ C

gy Z‘ăČCĎIĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ x¡Ď mĘ WĂ yJ¿Ă bŇ rĳŁ lĎ N’Ň Y¡Ł wĘ rq¿ĎbĎŇ C
2 dŇ ywĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : dŇ ygĲĂŇ nĎ=lkĎŇ lĘ tŇ o’¡ UĄ hČ wĘ MypËĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrÌĄWĎ =M‘Ă dŇ ywĂęDĎ

ÉhYĎ rĘpĘŇ nĂ CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=NmĂ C bŇ oTÁ MkĆÄ ylĄ ‘Ğ=M’Ă l’Ąę rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ ű lkăŇŁ lĘ
MhËĆ UĎ ‘Ă wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ oYă rĘ’Č É lkŇŁ BĘ MyrĂę ’Ď SĘ eĂ hČ CnyxăĄ ’Č =l‘Č hŇ xĎÂlĘ SĘ nĂ

3 =tŇ ’Ć hŇ BĎ sËĄ nĎ wĘ : CnylĲĄ ’Ą CY¡ bĘŇ uĲĎ yĂwĘ MhĳĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ yrăĄ‘ĎBĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¿ĂhĞJĲŁ hČ
4 =lkĲĎŇ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : lC’Ĳ SĎ ym¿Ą yBĂ Chn¡ĚSĘ rČdĘŇ âl¿ =yJĂ CnylĳĄ’Ą Cnyh¡ĄŁl’Ĺ Nor¿’Ğ
5 ÉdywĂDĎ lhąĄ qĘ IČwČ : M‘ĲĎhĎ =lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ rS¿Č yĎ=yJĲĂ NJĳĄ tŇ oWă ‘ĞlĲČ lh¡Ď uĎ hČ

É’ybĂŇ hĎ lĘ tŇ mĳĎ xĞ ’obăŇ lĘ =dŇ ‘Č wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ rox¿ ySĂ =NmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć
6 É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ dŇ ywąĂDĎ l‘Č IČÄwČ : MyrĲĂ‘Ď yĘ tŇ y¡ČrĘuĂ mĂ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć

žt’Ą MèĎę mĂ tŇ olă ‘ĞhĲČ lĘ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ rSăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ =l’Ć hŇ tĎŇ lĎŔ ‘ĞBĲČ
7 CbŇ yJĂÁ rĘIČwČ : MSĲĄ ’r¿ĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ Myb¡ĂŇ CrJĘ hČ bŇ S¿Ą oy hoËĎhyĘ ű MyhÌĂ Łl’ĹhĲĎ NorÄ ’Ğ

oyŔxĘ ’Č wĘ ’EăĎ‘ĚwĘ bŇ dĳĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ tŇ yB¡ĄmĂ hŇ SĎŔ dĎŇ xĞ hŇ lăĎ gĎŇ‘Ğ=l‘Č ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ=tŇ ’Ć
8 Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ MyqËĂxĞWĲČ mĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ dŇ ywăĂdĎŇ wĘ : hŇ lĲĎ gĎŇ‘ĞBĲĎ Myg¡ĂŇhĞ nŁ

MyĂê¡ČlĘ YĂ mĘ bĂŇ C MyjĂŔ tĚŇ bĘŇ C MylăĂ bĎŇ nĘ bĂŇ C ÉtoreŁ kĂŇ bĘŇ C MyrąĂySĂ bĘŇ C z‘ĳŁ =lkĎŇ BĘ
9 ÉzxŁ ’ĹlĲĆ odę yĎ=tŇ ’Ć ’EĎÁ‘Ě xlČÄSĘ IĂwČ NdĳŇŁ yJĂ NrĆGăŁ =dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ : tŇ orĲYĘ YĲŁ xĞbĲČŇ C

10 l‘ËČ ChJĄě IČwČ ’EĎŔ‘ĚBĘ ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : rqĲĎBĎ hČ CT¡ mĘ SĲĎ yJ¿Ă NorŔ ’Ď hăĎ =tŇ ’Ć
11 dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ rxČ IăĂwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ yn¿ĄpĘŇ lĂ MS¡Ď tŇ mĎ I¿ĎwČ Norĳ’Ď hĲĎ =l‘Č od¡Ň yĎ xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ

dŇ ‘¡Č ’EĎŔ‘Ě ZrĆjăĆ É’ChhČ MoqąUĎ lČ ’rĎÂ qĘ IĂwČ ’EĳĎ‘ĚBĘ ZrĆj¡Ć hoËĎhyĘ ZrÌČpĎŇ =yJĲĂ
12 ëŇ yhĄ ť rmĳŁ ’Ň lĄ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉdywĂdĎŇ ’rąĎyIĂwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ
13 wyl¡Ď ’Ą NorË’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć dŇ ywÌĂDĎ rysĂÄ hĄ =âlĲ wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ tŇ ’¡Ą ylČŔ ’Ą ’ybăĂŇ ’Ď
14 NorÄ ’Ğ žbSĆ IĄwČ : yêĲĂ GĂ hČ Md¡ŇŁ ’Ĺ=dŇ bĲĄŇ ‘Ł tŇ yB¿Ą =l’Ć ChFĄě IČwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂ=l’Ć

ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ MySĳĂ dĎŇ xĽ hŇ SăĎ ŁlSĘ ot¡Ň ybĄŇ BĘ MdËŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł tŇ yBĄÄ =M‘Ă MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ
: olĲ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Md¡ŇŁ ’Ĺ=dŇ bĲĄŇ ‘Ł tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ

xlVyw
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.41
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ySăĄ rĎxĎ wĘ MyzĂŔrĎ’Ğ yYăĄ‘ĞwĲČ ůdywĂDĎ=l’Ć ÈMykĂŇ ’Ď lĘ mČ rY¿Ł =ëŇ lĆ mĲĆ MrÄ yřx xlČ SĘ IĂwČţ dy
onÌykĂŇ hĹ=yJĲĂ dŇ ywĂŔDĎ ‘dČŇ IăĄwČ : tŇ yĂBĲĎ ol¡ tŇ on¿bĘŇ lĂ MyYĳĂ‘Ą yS¡Ą rĎxĎ wĘ ryqĂŔ 2

rCb¡Ň ‘ĞBĲČ otŔ CkŇ lĘ mČ ÉhlĎ ‘Ę mČÄ lĘ tŇ ’Ň vąĄ nĂ =yJĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ hoËĎhyĘ
MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ MyS¡Ă nĎ dŇ o‘Ë dŇ yw¿ĂDĎ xuČÄ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ oU¿ ‘Č 3

rS¿Ć ’Ğ MydĂŔ ClyĘhČ tŇ omă SĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¿ĂBĎ dŇ o‘¡ dŇ ywËĂDĎ dŇ lĆ oIÌwČ 4

‘Č CS¡ ylĂ ’ĹwĲĆ rx¿Ď bĘŇ yĂwĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ C Nt¡ĎŇ nĎ bŇ bĎŔ oSwĘ ‘Č CUă SČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ol¡ =CyhĎ 5

: TlĆ pĲĎŇ ylĂ ’ĹwĲĆ ‘d¡ĎŇ yĎlĘ ‘ĆbĘŇ C ‘m¿Ď SĎ ylĲĂ ’ĹwĲĆ : ‘Č ypĲĂŇ yĎwĘ gŇpĆŇ n¡ĆwĘ HgČŇ n¿Ł wĘ : TlĆ jĲĎ lĘ ’Ć wĘ 6, 7

=l‘Č ÉëlĆ mĆÄ lĘ dŇ ywąĂDĎ xSČÄ mĘ nĂ =yJĲĂ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ C‘ămĘ SĘ IĂwČ 8

dŇ ywĂŔDĎ ‘măČ SĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ=tŇ ’Ć SuăĄbČŇ lĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =lkĎŇ Cl¿ ‘ĞIĲČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ
l’ČÄ SĘ IĂwČ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ qmĆ ‘¿ĄBĘ CT¡ SĘ pĘŇ IĂwĲČ C’BĳĎ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ ’Y¡Ą IĄwČ 9, 10

ydĳĂŇ yĎBĘ Mê¡ĎtČŇ nĘ C MyřytŔ Vlp=l‘Č ÉhlĆ ‘Ĺ’ĲĆhČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyhĂ Łl’Ň BĲĄ dŇ ywąĂDĎ
MJăĄ IČwČ ÈMyYĂ rĎjĘ =l‘ČbĲČŇ BĘ Cl¿ ‘ĞIĲČwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ Myê¡Ă tČŇ nĘ C hŇ lĄŔ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ olą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 11

ZrĆpăĆŇ JĘ yd¡ĂŇ yĎBĘ ybËČŇ yĘo’Ĳ =tŇ ’Ć MyhÌĂ Łl’ĹhĲĎ ZrČÄ jĎ dŇ ywĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůdywĂDĎ MSăĎ
MS¡Ď =CbŇ zĘ‘Č IĲČwČ : MyYĲĂ rĎjĘ l‘ČB¿Č ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ C’Ë rĘqĲĎ NJĄę =l‘Č MyĂmĳĎ 12

CpŇ ysąĂ IŁ wČ : S’ĲĄ BĎ Cp¡Ň rĘvĎ IĂwČ dŇ ywĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć 13

MyhĂŔ Łl’Ň BĲĄ ÉdywĂDĎ dŇ o‘ą l’ČÄ SĘ IĂwČ : qmĆ ‘ĲĄBĎ CT¡ SĘ pĘŇ IĂwĲČ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ Édo‘ 14

tĎŇ ’Ň b¿ĎŇ C MhĆŔ ylĄ ‘ĞmĲĄ ÉbsĄ hĎ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ hŇ l¡Ć ‘ĞtĲČŇ âl¿ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ
ySăĄ ’Ň rĎBĘ ÉhdĎŇ ‘Ď~Ę hČ loqą =tŇ ’Ć ìÂ‘ĞmĘ SĎ JĲĘ yhĂ ywĂţ : My’ĲĂ kĎŇ BĘ hČ lCU¿ mĂ Mh¡Ć lĎ 15

tŇ oJ¡ hČ lĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ’YąĎ yĎ=yJĲĂ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ bČŇ ’YăĄêĄ z’¡Ď My’ĂŔ kĎŇ BĘ hČ
ÉCJIČwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ChC¡ĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ dŇ ywĂŔDĎ W‘Č IăČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ n¿ĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć 16

=lkĎŇ BĘ dŇ yw¡ĂDĎ=MSĲĄ ’Y¿Ą IĄwČ : hŇ rĎzĘGĲĎ=dŇ ‘Č wĘ No‘¡bĘŇ GĂ mĂ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ hŇ năĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć 17

Myê¡Ă bĎŇ ol¿ =W‘Č IĲČwČ : MyĲĂoGhČ =lJĎ =l‘Č oD¡xĘ jČ =tŇ ’Ć Nt¿ČŇ nĎ hoËĎhywĲČ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ wT
rmăČ ’Ď z’Ď ť : lhĆ ’ĲŁ ol¡ =TIĆwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’ĞlĲČ ÉMoqmĎ NkĆŇ IąĎwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ 2

rxăČ BĎ ű MbăĎŇ =yJĂ MIĳĂwĂlĘ hĲČ =M’Ă yJ¡Ă MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć Ét’Ň WĄ lĎ âlą dŇ ywĂŔDĎ
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ot¡Ň rĘSĎ lĘ CĲ hoËĎhyĘ NorÌ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ ’Ň WĄÂ lĎ hoĎęhyĘ

=tŇ ’Ć Étol‘ĞhĲČ lĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć dŇ ywËĂDĎ lh¿Ą qĘ IČwČ 3

yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć dŇ ywËĂDĎ PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ : olĲ Nyk¿ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ om¡ oqmĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ Noră’Ğ 4

rvĎŔ hČ l’ăĄ yrĂC’Ĳ tŇ hĳĎ qĘ yn¡ĄbĘŇ lĂ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ 5

wyx’w
.yrq MyêĂ SĘ lĂ jĘ ,bytk MyIĂêĂ SĘ lĂ jĘ v.10 .yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ v.1 .dywww.bibleist.ru
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6 rvĎŔ hČ hŇ yăĎWĎ ‘Ğ yrĳĂrĎmĘ yn¡ĄbĘŇ lĂ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ wyx¡Ď ’Ć wĘ
7 rvĎŔ hČ l’ăĄ oy MoSĳ rĘGĲĄ yn¡ĄbĘŇ lĂ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ wyx¡Ď ’Ć wĘ
8 hŇ y¿Ď‘Ę mĲČ SĘ NpĳĎŇ YĎ ylĲĂ ’Ĺ yn¡ĄbĘŇ lĂ : MySĲĂ ŁlSĘ C hŇ ’¿Ď mĄ wyx¡Ď ’Ć wĘ
9 rv¡Ď hČ l’¿Ą ylĂ ’Ĺ NorĳbĘŇ xĆ yn¡ĄbĘŇ lĂ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ wyx¿Ď ’Ć wĘ rv¡Ď hČ

10 wyxĎě ’Ć wĘ rvĎŔ hČ bŇ dăĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č l’ĳĄ yEĂ‘Ě yn¡ĄbĘŇ lĂ : MynĲĂ omSĘ wyx¿Ď ’Ć wĘ
: rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ C hŇ ’¡Ď mĄ

11 ÉhyĎWĎ ‘Ğ l’ąĄ yrĂC’Ĳ lĘ MIĂęwĂlĘ lĲČ wĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C qod¿Ň YĎ lĘ dŇ ywĂŔdĎŇ ’răĎqĘ IĂwČ
12 yS¿Ą ’Ň rĎ MêËĆ’Č MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č wĘ l’¡Ą ylĂ ’ĹwĲĆ hŇ yĎŔ ‘Ę mĲČ SĘ l’ăĄ oywĘ

Norą’Ğ tŇ ’ăĄ MtĆę ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ MkĆŔ yxĄ ’Ğ wĲČ MêăĆ’Č ÉCSDĘqČ tĘŇ hĲĂ MIĳĂwĂlĘ lĲČ tŇ ob¡Ň ’Ď hĲĎ
13 âlă hŇ n¡Ď oS’Ň r¿ĂBĎ mČ lĘ yJËĂ : olĲ ytĂŇ on¡ ykĂŇ hĞ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ

: TjĲĎ SĘ UĂ JČ Chn¡ĚSĘ rČdĘŇ âl¿ =yJĂ CnBĎŔ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ZrČÄ jĎ MêĳĆ’Č
14 yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć tŇ olě‘ĞhĲČ lĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ CSŔ DĘqČ tĘŇ IĲĂwČ
15 hŇ S¡Ć mŁ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ tŇ ’Ą ť MIĂęwĂlĘ hĲČ =ynĲĄbĘŇ C’ă WĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
16 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ tŇ oT¡ UŁ BČ Mp¿ĎŇ tĄŇ kĘŇ BĂ hoĳĎhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ

rySËĂ =ylĄ kĘŇ BĂ MyrĂŔ rĘSăŁ mĘ hČ ÉMhĆ yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ ymĂę ‘ĞhĲČ lĘ ůMIĂwĂlĘ hĲČ yrăĄWĎ lĘ ÈdywĂDĎ
: hŇ xĲĎ mĘ WĂ lĘ loq¡ BĘ =MyrĲĂhĎ lĘ My‘¿ĂymĂ SĘ mČ MyĂêĳĎlĘ YĂ mĘ C tŇ or¡eŁ kĂŇ wĘ Myl¿Ă bĎŇ nĘ

17 wyxĎŔ ’Ć =NmĂÄ C l’ĄŔ oy=NBĆ NmăĎ yhĄ tŇ ’Ą ť MIĂęwĂlĘ hĲČ CdŇ ymăĂ ‘ĞIĲČwČ
: ChyĲĎSĎ CqĲ =NBĆ Nt¡ĎŇ y’Ą MhĆŔ yxĄ ’Ğ ÉyrĂrĎmĘ ynąĄBĘ =NmĂ C ChyĳĎkĘŇ rĆBĲĆ =NBĆ PŇ ¡Ďs’Ď

18 ű l’ăĄ yxĂ ywĂ tŇ omÃ rĎymĂ SĘ C l’ĄÃ yzĂ‘ĞyĲČwĘ NBĄÃ ChyĎÃrĘkČŇ zĘ MynĳĂSĘ UĂ hČ MhăĆ yxĄ ’Ğ Mh¡Ć UĎ ‘Ă wĘ
ChyĎÄnĄqĘ mĂ C ChlĄÁpĘŇ ylĂÄ’ĹwĲĆ žChyĎtĘŇ êĂ mČ C ChyĎÃWĄ ‘ĞmĲČ C ChyĎÃnĎbĘŇ C bŇ ’ĎÃ ylĂ ’Ĺ yeĂÃ ‘ĚwĘ

19 NtĳĎŇ y’Ą wĘ PŇ ¡Ďs’Ď Nm¿Ď yhĄ MyrĂŔ rĘSăŁ mĘ hČ wĘ : MyrĲĂ‘ĞèĲŁ hČ l’¡Ą y‘Ă ywĲĂ MdËŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł wĘ
20 É l’Ą yxĂ ywĲĂ tŇ omą rĎymĲĂ SĘ C l’ĄÁ yzĂ‘ĞwĲČ hŇ yĎÄrĘkČŇ zĘC : ‘Č ymĲĂ SĘ hČ lĘ tŇ SĆ x¡Ł nĘ MyĂê¿ČlĘ YĂ mĘ BĂ
21 ChyăĎtĘŇ êĂ mČ C : tŇ omĲ lĎ ‘Ğ=l‘Č Myl¡Ă bĎŇ nĘ BĂ ChyĳĎnĎbĘŇ C Chy¡ĎWĄ ‘ĞmĲČ C bŇ ’ĎŔ ylĂ ’ĹwĲĆ yeăĂ‘ĚwĘ

=l‘Č tŇ or¿eŁ kĂŇ BĘ ChyĳĎzĘzČ‘ĞwĲČ l’¡Ą y‘Ă ywĲĂ MdŔŁ ’Ĺ dŇ băĄŇ ‘Ł wĘ ÉChyĎÄnĄqĘ mĂ C ChlĄępĘŇ ylĲĂ ’ĹwĲĆ
22 ’vĎŔ UČ BČ ÉrsŁ yĎ ’vĳĎ mČ BĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ =rWĲČ Chy¿ĎnĘ nČkĘŇ C : xČ ~ĲĄ nČlĘ tŇ yn¡ĂymĂ èĘ hČ

23, 24 ChyĎÃnĘ bČŇ SĘ C : NorĲ’Ď lĲĎ Myr¡Ă‘ĞSĲŁ hŇ nĎŔ qĎ lĘ ’Ć wĘ ÉhyĎkĘŇ rĆbĲĆŇ C : ’ChĲ Nyb¡ĂŇ mĄ yJ¿Ă
MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉrzĆ‘ĆÄ ylĂ ’ĹwĲĆ ChyąĎnĎbĘŇ C ChyĎrĘkČŇ zĘCţ yWČÃ mĎ ‘ĞwĲČ l’ĄÃ nĘ tČŇ nĘ C TpĎÃ SĎ oyĲwĘ
hŇ IĎŔxĂ ywĲĂ ÉMdŇŁ ’Ĺ dŇ bąĄŇ ‘Ł wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ tŇ orŔ YĘ YăŁ xĞBĲČ ÉMyrYř Yxm
Myr‘V
bytk MyrĂYĘ YŁ xĞmČ w’ MyrĂYĘ YČxĘ mČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘ xĘ mČ ,bytk MyrĂYĘ YŁ xĞmČ w’ MyrĂYĘ YČxĘ mČ y’br‘ml v.24 .wT
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MykĂę lĘ hĲŁ hČ MypĳĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrăĄWĎ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂwĘ dŇ ywËĂdĎŇ yh¿Ă yĘwČ : NorĲ’Ď lĲĎ Myr¡Ă‘ĞSĲŁ 25

: hŇ xĲĎ mĘ WĂ BĘ Md¡ŇŁ ’Ĺ=dŇ bĲĄŇ ‘Ł tŇ yB¿Ą =NmĂ hoËĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÌ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ olÂ‘ĞhĲČ lĲĘ
=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ y’¡ĄWĘ nĲŁ MIĂŔwĂlĘ hČÄ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ rzăŁ ‘Ę BĆ ÉyhĂ yĘwĲČ 26

ű lBăĎ rĘkĚŇ mĘ dŇ ywĂÂdĎŇ wĘ : MylĲĂ y’Ą hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ Myr¡ĂpĎŇ =hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ Cx¿ BĘ zĘIĂwČ hoĳĎhyĘ 27

MyrĂŔ rĘSăŁ mĘ hČ wĘ NorŔ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć My’ăĂ WĘ eĲŁ hČ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ =lkĎŇ wĘ ZCBę ly‘ăĂmĘ BĂ
=lkĎŇ wĘ : dŇ BĲĎ dŇ op¿Ň ’Ą dŇ yw¡ĂDĎ=l‘Č wĘ MyrĳĂrĘSĲŁ mĘ hČ ’v¡Ď UČ hČ rv¿Č hČ hŇ yËĎnĘ nČkĘŇ C 28

rpĎŔ oS loqă bĘŇ C Éh‘Ď CrtĘŇ BĂ hoĎŔhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉMylĂ ‘ĞmĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ
ÉNor’Ğ yhĂę yĘwČ : tŇ orĲeŁ kĂŇ wĘ Myl¡Ă bĎŇ nĘ BĂ My‘Ăě mĂ SĘ mČ MyĂêĳĎlĘ YĂ mĘ bĂŇ C tŇ or¡YĘ YĲŁ xĞbĲČŇ C 29

ű hŇ păĎŇ qĘ SĘ nĂ lC’Á SĎ =tŇ BČ lkČÄ ymĂ C dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂ=dŇ ‘Č ’B¡Ď hoĎŔhyĘ tŇ yrăĂBĘ
ol¡ zbĆŇ ê¿Ă wČ qxĄŔ WČ mĘ C dŇ uăĄrČmĘ ÉdywĂDĎ ëŇ lĆ UąĆ hČ =tŇ ’Ć ’rĆêĄÄ wČ NoQęxČ hĲČ dŇ ‘ăČBĘ
otŔ ’Ł CgŇ y~ăĂ IČwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉC’ybĂÄ IĎwČ : HBĲĎ lĂ BĘ zT
yn¿ĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă lĎ SĘ C tŇ ol¿ ‘Ł CbŇ yrËĂqĘ IČwČ dŇ ywĳĂDĎ ol¡ =hŇ TĎ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ lhĆ ’ŔŁ hĎ ëŇ otăŇ BĘ
=tŇ ’Ć ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ MymĳĂ lĎ èĘ hČ wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ mĄ dŇ ywĂŔDĎ lkăČŇ yĘwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ 2

hŇ èĳĎ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ Sy’¡Ă mĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ =lkĎŇ lĘ ÉqQĄ xČ yĘwČ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ M‘¡ĎhĎ 3

hoËĎhyĘ NorÌ’Ğ ynĄÄpĘŇ lĂ NêĄÂ IĂwČ : hŇ SĲĎ ySĂ ’Ğ wĲČ rj¡Ď SĘ ’Ć wĘ MxĆ lĆŔ =rJČ JĂ ÉSy’Ă lĘ 4

yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ lQĄŔ hČ lĘ C tŇ odăŇ ohlĘ C ÉryJĂ zĘhČ lĘ C MytĳĂŇ rĘSĲĎ mĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ =NmĂ
l’ĄÃ y‘Ă yĘ hŇ yĳĎrĘkČŇ zĘ ChnăĄSĘ mĂ C S’Ň r¡Ł hĎ PŇ ¿Ďs’Ď : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 5

l’Ąę y‘Ă ywĂ MdÁŁ ’Ĺ dŇ bĄÄ ‘Ł wĘ žChyĎnĎbĘŇ C bŇ ’ĎÃ ylĂ ’ĹwĲĆ hŇ yĎÃtĘŇ êĂ mČ C l’ĄÃ yxĂ ywĲĂ tŇ omÃ rĎymĲĂ SĘ C
Chy¿ĎnĎbĘŇ C : ‘Č ymĲĂ SĘ mČ MyĂê¿ČlĘ YĂ mĘ BĲČ PŇ ¡Ďs’Ď wĘ tŇ orŔ eŁ kĂŇ bĘŇ C ÉMylĂ bĎŇ nĘ yląĄkĘŇ BĂ 6

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yrĲĂBĘ Nor¿’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ dŇ ymĂŔ êĎ tŇ orăYĘ YĲŁ xĞBĲČ MynĳĂhĞJĲŁ hČ l’¡Ą yzĂxĞ yĲČwĘ
: wyxĲĎ ’Ć wĘ PŇ ¡Ďs’Ď =dŇ yČBĘ hoĳĎhylĲČ tŇ od¡Ň hŁ lĘ S’Ň rŔŁ BĎ ÉdywĂDĎ NtąČŇ nĎ z’ăĎ ’Chę hČ MoIăBČ 7

omŔ SĘ bĂŇ C’ă rĘqĂ ÉhoĎhylĲČ CdąŇ oh 8

: wytĲĎŇ ŁlylĲĂ ‘Ğ MyU¡Ă ‘ČbĎŇ C‘yd¿ĂŇ oh
olŔ =CrUĘ zČ Éol CrySąĂ 9

: wytĲĎŇ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ =lkĎŇ BĘ CxyW¡Ă
oSŔ dĘŇ qĎ MSăĄ BĘ ÉCllĘ hĲČ tĘŇ hĲĂ 10

: hoĲĎhyĘ yS¿Ą qĘ bČŇ mĘ bŇ l¡Ą xmČě WĘ yĂ
oEŔ‘ĚwĘ ÉhoĎhyĘ CSą rĘDĂ 11

wVqbwww.bibleist.ru
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: dŇ ymĲĂ êĎ wyn¡ĎpĎŇ CS¿ uĘ BČ
12 hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉwytĎŇ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ Crę kĘŇ zĂ

: ChypĲĂŇ =yTĄ jĘ SĘ mĂ C wyt¡ĎŇ pĘŇ mĲŁ
13 oDŔ bĘŇ ‘Č l’ăĄ rĎWĘ yĂ ‘rČzĆť

: wyrĲĎyxĂ BĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ yn¿ĄBĘ
14 CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ’Chť

: wyTĲĎ jĎ SĘ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ BĘ
15 otŔ yrĂBĘ ÉMlĎ o‘lĘ Crąř kĘŇ zĂ

: roDĲ PŇ lĆ ’¿Ć lĘ hŇ C¡ĎYĂ rb¿ĎŇ DĎ
16 MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ÉtrČJĎ rSąĆ ’Ğ

: qxĲĎ YĘ yĂlĘ ot¡Ň ‘Ď CbĲŇ SĘ C
17 qxŔŁ lĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ hĎ dąĆŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ

: MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ
18 N‘ČnĎŔ JĘ =ZrĆ’ĲĆř NêăĄ’Ć ÉìlĘ rmęŁ ’Ň lĄ

: MkĲĆŇ tĘŇ lČ xĞ nĲČ lbĆŇ x¡Ć
19 rjĎŔ sĘ mĂ ytăĄŇ mĘ ÉMkĆŇ tĘŇ oyĲhĘ BĲĂ

: HBĲĎ Myr¿ĂgĎŇ wĘ T‘¡ČmĘ JĂ
20 yoGŔ =l’Ć yoGămĂ ÉCkŇ QĘ hČ tĘŇ IĲĂwČ

: rxĲĄ ’Č M‘¿Č=l’Ć hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ mĂ C
21 MqĎŔ SĘ ‘ĎlĘ ÉSy’Ă lĘ xČ yeąĂhĂ =âlĲ

: MykĲĂŇ lĎ mĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ xkČŇ oI¿wČ
22 yxĎŔ ySĂ mĘ BĂ ÉC‘GĘ êĂ =l’ĲČ

: C‘rĲĄêĎ =l’Č y’¡Č ybĂŇ nĘ bĂŇ C
23 ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉhoĎhylĲČ CrySąĂ

: otĲŇ ‘Ď CSĲ yĘ Moy¡=l’Ć =MoIĲmĂ Cr¿vĘ BČ
24 odŔ obŇ JĘ =tŇ ’Ć ÉMyĂoGbČŇ CrąjĘ sČ

: wytĲĎŇ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =lkĎŇ BĘ
25 dŇ ’ŔŁ mĘ É lQĎ hĚ mĘ C hoąĎhyĘ lodÄ gĎŇ žyJĂ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ =l‘Č ’Ch¡ ’r¿ĎonwĘ
yk

.’"y h"q Mylht Nyy‘ : Zr’=t’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18 .+x h"q Mylht Nyy‘ : rkČ zĎ l"n v.15 .zT
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MylĂŔ ylĂ ’Ĺ ÉMyUĂ ‘ČhĲĎ yhąĄŁl’Ĺ=lJĎ yJĂ ţ 26

: hŇ WĲĎ ‘Ď MyĂm¿ČSĎ ho¡ĎhywĲČ
wynĎŔ pĎŇ lĘ ÉrdĎŇ hĎ wĘ dŇ ohą 27

: omĲ qŁ mĘ BĂ hŇ w¡ĎdĘŇ xĆ wĘ z‘¿Ł
MyUĂŔ ‘Č tŇ oxă jĘ SĘ mĂ ÉhoĎhylĲČ CbąŇ hĎ 28

: z‘ĲŁ wĎ dŇ ob¿Ň JĎ ho¡ĎhylĲČ Cb¿Ň hĎ
omĳ SĘ dŇ obăŇ JĘ ho¡ĎhylĲČ Cb¿Ň hĎ 29

wynĎŔ pĎŇ lĘ C’băŇŁ C ÉhxĎ nĘ mĂ C’ą WĘ
: SdĆŇ qĲŁ =tŇ rČdĘŇ hČ BĘ ho¡ĎhylĲČ Cw¿xĞêĲČSĘ hĂř

ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉwynĎpĎŇ QĘ mĂ ClyxąĂ 30

: ToUĲ êĂ =lBČ lb¡ĄŇ êĄ NoJ¿ êĂ =PŇ ’Č
ZrĆ’ĎŔ hĎ lgăĄŇtĎŇ wĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ Cxą mĘ WĘ yĂ 31

: ëŇ lĲĎ mĎ ho¿ĎhyĘ My¡ĂoGbČŇ Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ wĘ
o’Ŕ olmĘ C ÉMIĎhČ M‘ąČrĘyĂ 32

: oBĲ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ ZŁl¿ ‘ĞyĲČ
hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ r‘Č IĳĎhČ yYăĄ‘Ğ Cn¡ eĘ rČyĘ z’¿Ď 33

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Toj¿ SĘ lĂ ’b¡ĎŇ =yJĂ
bŇ oTŔ yJăĂ ÉhoĎhylĲČ CdąŇ oh 34

: oDĲsĘ xČ Ml¡Ď o‘lĘ yJ¿Ă
ÉtodŇ hŁ lĘ MyĳĂoGhČ =NmĂ Cnl¡Ą y~Ă hČ wĘ CnY¿ĄBĘ qČ wĘ Cn‘ĄŔ SĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉCn‘ĄÄ ySĂ ohĲ Crě mĘ ’Ă wĘ 35

sŘ7 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ : ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ tĘŇ BĂ xČ B¡Ą êČSĘ hĂ lĘ ìŇ SĆŔ dĘŇ qĎ MSăĄ lĘ 36

: hoĲĎhylĲČ lQ¡Ą hČ wĘ NmĄŔ ’Ď ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ MlĳĎ ‘Ł hĲĎ dŇ ‘ăČwĘ Ml¡Ď o‘hĲĎ =NmĂ

ynÌĄpĘŇ lĂ tŇ rĄÂSĎ lĘ wyxĳĎ’Ć lĘ C PŇ ¡Ďs’Ď lĘ hoĎŔhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ ÉynĄpĘŇ lĂ MSĎę =bŇ zĎ‘ĞIĲČwČ 37

MyèăĂ SĂ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ MdËŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł wĘ : omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ dĘŇ lĂ dŇ ym¡Ă êĎ NorË’Ď hĲĎ 38

qodăŇ YĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ : MyrĲĂ‘ĞSĲŁ lĘ hŇ s¡Ď xŁ wĘ NCtËŇ ydĂŇ yĘ=NBĆ MdÌŇŁ ’Ĺ dŇ bĄÄ ‘Ł wĘ hŇ nĳĎ omSĘ C 39

: No‘Ĳ bĘŇ gĂŇBĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ m¡Ď BĎ BČ hoĳĎhyĘ NJăČ SĘ mĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉwyxĎ ’Ć wĘ NhĄę JŁ hČ
bŇ rĆ‘ĳĎlĎ wĘ rqĆBăŁ lČ dŇ ym¡Ă êĎ hŇ lËĎ ‘Ł hĲĎ xBÌČ zĘmĂ =l‘Č hoĎÁhylĲČ tŇ olÄ‘Ł žtol‘ĞhĲČ lĘ 40

bwtkh=lklw
.hTyV hxwtp N’k rsmn ’"sb v.34 .CwxĞêČSĘ hĂ wĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.29
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41 ÉMhĆ UĎ ‘Ă wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č hŇ C¡ĎYĂ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ răČotŇ BĘ ÉbCtŇ JĎ hČ =lkĎŇ lĘ C
ÉtodŇ hŁ lĘ tŇ omĳ SĄ BĘ Cb¡Ň uĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ CrBĘ hČ Ér’Ď SĘ C NCtŔ CdŇ ywĲĂ NmăĎ yhĄ

42 tŇ orąYĘ YĲŁ xĞ NCtÁ CdŇ ywĲĂ NmĎÄ yhĄ žMhĆ UĎ ‘Ă wĘ : oDĲsĘ xČ Ml¡Ď o‘lĘ yJ¿Ă hoĎŔhylĲČ
: r‘ČèĲĎ lČ NCt¡Ň CdŇ yĘ yn¿ĄbĘŇ C MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ rySăĂ yl¡Ą kĘŇ C My‘ĂŔ ymĂ SĘ mČ lĘ ÉMyĂêČÄ lĘ YĂ mĘ C

43 : otĲŇ yBĄ =tŇ ’Ć ëŇ r¿ĄbĎŇ lĘ dŇ yw¡ĂDĎ bŇ i¿Ł IĂwČ otĳŇ ybĄŇ lĘ Sy’ăĂ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ
zy =l’Ć dŇ ywĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ otĳŇ ybĄŇ BĘ dŇ yw¡ĂDĎ bŇ S¿Č yĎ rSËĆ ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ

ho¡ĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Nor¿’Ğ wĲČ MyzĂŔrĎ’ĞhĲĎ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉbSĄ oy ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ ’ybĂę eĎhČ NtăĎŇ nĎ
2 hŇ WĳĄ ‘Ğ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ dŇ ywĂŔDĎ=l’Ć ÉNtĎŇ nĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ o‘Ĳ yrĂyĘ tŇ xČ ê¿Č
3 ’Chĳ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ yh¡Ă yĘwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ yJ¿Ă
4 dŇ ywăĂDĎ=l’Ć ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇ ląĄ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nt¡ĎŇ nĎ=l’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČĲ
5 yJăĂ : tŇ bĆŇ SĲĎ lĎ tŇ yĂB¡Č hČ yQ¿Ă =hŇ nĆbĘŇ êĂ hŇ êËĎ’Č âl¿ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł yDĂŔ bĘŇ ‘Č

MoIăhČ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ylĄ ‘ĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ tŇ yĂbČŔ BĘ ÉyêĂ bĘŇ SČÄ yĎ âlą
6 ÈyêĂ kĘŇ QČ hČ tĘŇ hĂ =rSĲĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ : NJĲĎ SĘ UĂ mĂ C lhĆ ’¡Ł =l’Ć lhĆ ’¿Ł mĄ hŇ yËĆhĘ ’ĲĆ wĎ hŇ EĳĆhČ

rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ pĘŇ SĲŁ ÉdxČ ’Č =tŇ ’Ć yêĂ rĘBČę DĂ rbăĎŇ dĎŇ hĞ ů l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ
: MyzĲĂrĎ’Ğ tŇ yB¿Ą yl¡Ă Mt¿ĆŇ ynĂ bĘŇ =âlĲ hŇ UĎ lËĎ rmĳŁ ’Ň lĄ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć tŇ o‘¿rĘlĂ ytĂŇ yCËĂYĂ

7 hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ dŇ ywĂędĎŇ lĘ yDăĂbĘŇ ‘ČlĘ rmČÂ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ hŇ êĎ‘Č wĘţ
dŇ ygĂŔ nĎ tŇ oyăhĘ lĲĂ N’Ň ~ĳŁ hČ yr¡ĄxĞ’ĲČ =NmĂ hŇ wĆŔ eĎhČ =NmĂ ÉìyêĂÄ xĘ qČ lĘ ynąĂ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ

8 tŇ yr¿ĂkĘŇ ’Č wĲĎ êĎkĘŇ lČŔ hĎ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ BĘ ìę UĘ ‘Ă hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ wĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č l‘¡Č
rS¿Ć ’Ğ Myl¡Ă odŇ GĘ hČ MS¿Ą JĘ MSĄŔ ÉìlĘ ytĂŇ yWąĂ ‘Ď wĘ ìŇ ynĳĆjĎ mĂ ìŇ yb¡ĆŇ yĘo’Ĳ =lJĎ =tŇ ’Ć

9 wyêĎŔ xĘ êČ NkăČŇ SĎ wĘ ÉChyêĂÄ ‘Ę TČ nĘ C l’ąĄ rĎWĘ yĂ yUĂÄ ‘ČlĘ MoqmĎ ţ yêăĂ mĘ WČ wĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ
: hŇ nĲĎ oS’Ň rĲĂBĎ rS¡Ć ’ĞJĲČ otŔ ŁQbČŇ lĘ ÉhlĎ wĘ‘Č=ynĲĄbĘŇ CpŇ ysąĂ oy=âlĲ wĘ dŇ o‘ĳ zG¡ČrĘyĂ âl¿ wĘ

10 =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę n¡ČkĘŇ hĂ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č=l‘Č ÉMyTĂ pĘŇ SĲŁ ytĂŇ yCąĂYĂ rSĆÄ ’Ğ MymĂę IĎmĂ lĘ C
11 C’ą lĘ mĲĎ =yJĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : hoĲĎhyĘ ì¿Ň QĘ =hŇ nĆbĘŇ yĲĂ tŇ yĂb¡ČŇ C ëŇ lĎŔ dŇ GăĂ ’Č wĲĎ ìŇ ybĳĆŇ yĘo’Ĳ =lJĎ

rS¿Ć ’Ğ ìŇ yrĆŔ xĞ’ĲČ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ ytąĂŇ omyqĲĂ hĞ wĲČ ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉìymĆÄ yĎ
12 yê¿Ă nĘ nČkŇŁ wĘ tŇ yĂBĳĎ yQ¡Ă =hŇ nĆbĘŇ yĂ ’Ch¿ : otĲŇ CkŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć yt¡ĂŇ onykĂŇ hĞ wĲČ ìŇ ynĳĆBĎ mĂ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ
13 NbĳĄŇ lĘ yQăĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ’Ch¡ wĘ bŇ ’ĎŔ lĘ oQă =hŇ yĆhĘ ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č o’¡ sĘ JĂ =tŇ ’Ć

: ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’ĞmĲĄ ytĂŇ orŔ ysĂ hĞ rSăĆ ’ĞJĲČ oUŔ ‘Ă mĲĄ rysăĂ ’Ď =âlĲ ÉyDĂsĘ xČ wĘ
14 Nok¡Ň nĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ o’ě sĘ kĂŇ wĘ MlĳĎ o‘hĲĎ =dŇ ‘Č yt¡ĂŇ CkŇ lĘ mČ bĘŇ C yt¿ĂŇ ybĄŇ BĘ ChyêËĂ dĘŇ mČ ‘ĞhĲČ wĘ
15 Nt¡ĎŇ nĎ rB¿Ć DĂ NJËĄ hŇ EĳĆhČ NozăxĎ hĲĆ lk¡ŇŁ kĘŇ C hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ É lkŇŁ JĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č
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hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ bŇ SĆ I¡ĄwČ dŇ ywĂŔDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ É’bŇŁ IĎwČ : dŇ ywĲĂDĎ=l’Ć 16

: MŁlĲ hĞ =dŇ ‘Č ynĂ t¡ČŇ ’Ł ybĲĂŇ hĞ yJ¿Ă ytĂŔ ybĄŇ ymăĂ C ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ynĂÂ’Ğ=ymĲĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ
qoxĳ rĎmĲĄ lĘ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ yBĲĄ =l‘Č rB¿Ą dČŇ êĘ wČ MyhĂŔ Łl’Ĺ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ tŇ ’Ň ząŁ NTČÄ qĘ êĂ wČ 17

dŇ o‘¿ PŇ ysĂÄ oI=hŇ mČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ l¡Ď ‘ĞUĲČ hĲČ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ rotÌŇ JĘ ynĂ tČę y’Ă rĘC 18

hoĎěhyĘ : êĎ‘Ę dĲĎŇ yĎ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ hŇ ê¡Ď’Č wĘ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć dŇ obăŇ kĎŇ lĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą dŇ ywËĂDĎ 19

‘Č yd¡ĂŇ hŁ lĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ Q¡Ď CdŇ GĘ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą tĎŇ yWĂě ‘Ď ìŔ BĘ lĂ kĘŇ CĲ ÉìDĘbĘŇ ‘Č rCbąŇ ‘ĞBĲČ
lk¿ŇŁ BĘ ìŇ tĳĆŇ lĎ CzĲ Myh¡Ă Łl’Ĺ Ny’¿ĄwĘ ìŇ omŔ JĎ Ny’ăĄ ÉhoĎhyĘ : tŇ oQĲ dĚŇ GĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć 20

ZrĆ’ĳĎBĎ dŇ x¡Ď ’Ć yoG¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘ČJĘ ÉymĂ C : CnynĲĄzĘ’Ď BĘ Cn‘Ę m¡Č SĎ =rSĆ ’Ğ 21

tŇ oQă dĚŇ GĘ MSĄ ť ÉìlĘ MCWą lĎ M‘Ďę olă tŇ oDÌpĘŇ lĂ MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ ëŇ lČÄhĎ žrSĆ ’Ğ
NêĄêĂ wČţ : MyĲĂoG MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ tĎŇ yd¿ĂŇ jĎ =rSĆ ’Ğ ìËŇ UĘ ‘Č ynÌĄjĘ mĂ SrĄę gĎŇlĘ tŇ o’Ŕ rĎnŁ wĘ 22

Mh¡Ć lĎ tĎŇ yy¿ĂhĎ hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ’Č wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č M‘¡ĎlĘ ìËŇ lĘ ű l’ÌĄ rĎWĘ yĂ ÉìUĘ ‘Č=tŇ ’Ć
otŔ yBĄ =l‘Č wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č=l‘ĲČ êĎrĘBąČ DĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ 23

ìąŇ mĘ SĂ lDČÄ gĘŇ yĂwĘ NmĄ ’Ď yĲĄwĘţ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ W¡Ą ‘ĞwĲČ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č Nm¡Ą ’Ď yĲĄ 24

l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMlĎ o‘=dŇ ‘Č
NzĆ’ăŁ =tŇ ’Ć ÉtĎ ylĂÄGĎ yhČę Łl’Ĺ hŇ êăĎ’Č ű yJăĂ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ Nok¿Ň nĎ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č dŇ yw¿ĂDĎ=tŇ ybĲĄŇ C 25

: ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ lQ¡Ą jČ tĘŇ hĂ lĘ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č ’YăĎ mĎ ÉNJĄ =l‘Č tŇ yĂBĳĎ ol¡ tŇ on¿bĘŇ lĂ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č
hŇ b¡ĎŇ oFhČ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=l‘ĲČ ÉrBĄ dČŇ êĘ wČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Ch¡ =hŇ êĎ’Č hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ 26

Ml¡Ď o‘lĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉërĄbĎŇ lĘ ÉêĎlĘ ’ČÄ oh hŇ êĎę ‘Č wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ 27

: MlĲĎ o‘lĘ ëŇ r¡ĎbŇŁ mĘ C êĎkĘŇ rČŔ BĄ ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ
tŇ G¿Č=tŇ ’Ć xuËČIĂwČ M‘ĳĄynĂ kĘŇ IČwČ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć dŇ ywËĂDĎ ëŇ I¿ČwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ xy
MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ Éb’Ď om CyąhĘ IĲĂwČ bŇ ’ĳĎ om=tŇ ’Ć ëŇ I¡ČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ dŇ I¿ČmĂ hĎ yt¡ĆŇ nŁ bĘŇ C 2

hŇ tĎŇ mĳĎ xĞ hŇ b¡ĎŇ oY=ëŇ lĆ mĲĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇ dČŇ hĞ =tŇ ’Ć dŇ ywËĂDĎ ëŇ I¿ČwČ : hŇ xĲĎ nĘ mĂ y’¡ĄWĘ nĲŁ dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ 3

bŇ kĆŇ rĆę PŇ lĆ ’ăĆ CeUĆÁ mĂ dŇ ywĂÄDĎ ždJŁ lĘ IĂwČ : tŇ rĲĎjĘ =rhČ nĘ BĲĂ od¡Ň yĎ bŇ y~¿Ă hČ lĘ oêě kĘŇ lĆ BĘ 4

ÉdywĂDĎ ruąĄ‘Č yĘwČ ylĳĂ gĘŇrČ Sy’ăĂ PŇ lĆ ’¡Ć Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ MySĂŔ rĎjĲĎ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ wĘ
qWĆ mĆŔ rĘDČ MrăČ’Ğ É’bŇŁ IĎwČ : bŇ kĆŇ rĲĎ hŇ ’Ď m¿Ą CeU¡Ć mĂ rt¿ĄŇ oIwČ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć 5

MyĂn¿ČSĘ C=MyrĲĂWĘ ‘Ć MrĎŔ ’ĞBĲČ ÉdywĂDĎ ëŇ IąČwČ hŇ bĳĎŇ oY ëŇ lĆ măĆ rzĆ‘¡ĆdĘŇ dČŇ hĞlĲČ rozě‘Ę lČ
Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ ÉMrĎ’Ğ yhąĂ yĘwČ qWĆ mĆŔ rĘDČ MrăČ’ĞBĲČ ÉdywĂDĎ MWĆ IąĎwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć 6

dŇ ywĂęDĎ xuăČIĂwČ : ëŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ ‘SČ oIąwČ hŇ xĳĎ nĘ mĂ y’ăĄWĘ nĲŁ 7

t’
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: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ M’¡Ą ybĂŇ yĘwČ rzĆ‘ĳĎdĘŇ dČŇ hĞ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č l‘¡Č CyŔhĎ rSăĆ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ yTăĄ lĘ SĂ tŇ ’Ą ť
8 dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĎ rČ tŇ SĆ x¡Ł nĘ dŇ ywËĂDĎ xq¿ČlĎ rzĆ‘ĆŔ dĘŇ dČŇ hĞ yrăĄ‘Ď ÉNCJmĂ C tŇ xąČ bĘŇ FĂ mĂ C

yl¿Ą JĘ tŇ ’¡Ą wĘ MydĂŔ CU‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ MyąĎ=tŇ ’Ć hŇ męŁ ŁlSĘ hŇ WăĎ ‘Ď ű HBăĎ
9 dŇ ywĂŔdĎŇ hŇ JăĎ hĂ yJĂ ť tŇ mĳĎ xĞ ëŇ lĆ măĆ C‘ê¡Ł ‘mČě SĘ IĂwČ : tŇ SĆ xĲŁ eĘ hČ

10 onăBĘ =MrĲĎodŇ hĞ =tŇ ’Ć xlăČ SĘ IĂwČ : hŇ bĲĎŇ oY=ëŇ lĆ mĲĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇ dČŇ hĞ lyx¡Ą =lJĎ =tŇ ’Ć
MxąČ lĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č okę rĘbĲĎŇ lĘ CĲ MolÁSĎ lĘ olÄ=lw’ř Vl dŇ ywĂDĎţ=ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć
ylËĄJĘ lkęŁ wĘ rzĆ‘ĳĎdĘŇ dČŇ hĞ hŇ yăĎhĎ C‘ê¡Ł tŇ om¿ xĞlĘ mĂ Sy’ËĂ =yJĂ ChJĄŔ IČwČ ÉrzĆ‘ĆÄ rĘdČŇ hĞBĲČ

11 =M‘Ă hoĎŔhylĲČ ÉdywĂDĎ ëŇ lĆ UąĆ hČ SyDĂÂqĘ hĂ MtĎę ’Ł =MGČ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ C PŇ sĆ k¡ĆŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ
ynăĄBĘ mĂ C Éb’Ď oUmĂ C ModąŇ ’ĹmĲĄ MyĳĂoGhČ =lJĎ mĂ ’W¡Ď nĎ rS¿Ć ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ wĘ ÉPsĆ JĆÄ hČ

12 ÉModŇ ’Ĺ=tŇ ’Ć hŇ JąĎ hĂ hŇ yĎęCrYĘ =NBĆ ySăČ bĘŇ ’Č wĘ : qlĲĄ mĎ ‘ĞmĲĄ C Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ mĂ C NoUŔ ‘Č
13 Cy¿hĘ IĲĂwČ MybĂŔ yYĂ nĘ ÉModŇ ’ĹBĲĆ MWĆ IąĎwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ n¿Ď omSĘ xlČ UĆŔ hČ ’ygăĄŇBĘ

: ëŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ dŇ ywĂŔDĎ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘SČ oIąwČ dŇ ywĳĂdĎŇ lĘ MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ Mod¡Ň ’Ĺ=lkĎŇ
14 =lkĎŇ lĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ hŇ WËĆ ‘Ł yhĂę yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č dŇ yw¡ĂDĎ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ
15 : ryJĲĂ zĘmČ dŇ Cl¡ yxĂ ’Ğ=NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohywĲĂ ’bĳĎŇ ~Ď hČ =l‘Č hŇ y¡ĎCrYĘ =NBĆ bŇ ’¿Ď oywĘ : oUĲ ‘Č
16 : rpĲĄŇ os ’S¡Ď wĘSČ wĘ MynĳĂhĞJĲŁ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆ ëŇ lĆ m¿Ć ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ CTË yxĂ ’Ğ=NBĆ qodÌŇ YĎ wĘ
17 Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ dŇ yw¿ĂdĎŇ =ynĄbĘŇ C ytĳĂŇ lĄ jĘ hČ wĘ yt¡ĂŇ rĄJĘ hČ =l‘Č ‘dĎŔ yĎohă yĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĎbĘŇ C

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČlĘ
Ty : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ NoUĳ ‘Č=ynĲĄBĘ ëŇ lĆ măĆ Sx¡Ď nĎ tŇ mĎ IĎěwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ

2 ÉyUĂ ‘Ă wybąĂŇ ’Ď hŇ WĎÄ ‘Ď=yJĲĂ SxĎę nĎ=NBĆ NCnăxĎ =M‘Ă ű dŇ sĆ xăĆ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ dŇ ywĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
dŇ ywĂÁdĎŇ ydĄÄ bĘŇ ‘Č žC’bŇŁ IĎwČ wybĳĂŇ ’Ď =l‘Č omă xĞ nĲČlĘ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ mČ dŇ ywËĂDĎ xl¿Č SĘ IĂwČ dŇ sĆ xĆŔ

3 NoUÁ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yrĄÄ WĎ žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : omĲ xĞ nĲČlĘ NCn¡xĎ =l’Ć NoUË ‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’ÌĆ=l’Ć
MymĳĂ xĞ nĲČmĘ ì¡Ň lĘ xl¿Č SĎ =yJĲĂ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉìybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć dŇ ywąĂDĎ dŇ BĄÄ kČŇ mĘ hĲČ NCnę xĎ lĘ
: ìŇ ylĲĆ ’Ą wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ C’B¿Ď ZrĆ’ĎŔ hĎ É lGĄrČlĘ C ëŇ pąŇŁ hĞlĲČ wĘ rqÄŁ xĘ lČ rCbŇ ‘ĞBĲČ ţ âlÃhĞ

4 yYĂ x¡Ą BČ MhËĆ ywĄdĘŇ mČ =tŇ ’Ć tŇ rÌŁ kĘŇ IĂwČ MxĄŔ QĘ gČŇ yĘwĲČ ÉdywĂdĎŇ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć NCnÁxĎ xuČÄ IĂwČ
5 ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ =l‘Č dŇ ywąĂdĎŇ lĘ CdŇ yGĂÄ IČwČ žCkŇ lĘ IĲĄwČ : MxĲĄ QĘ SČ yĘwĲČ hŇ ‘ĳĎWĎ pĘŇ UĂ hČ =dŇ ‘Č

ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ MymăĂ lĎ kĘŇ nĂ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cy¿hĎ =yJĂ MtĎŔ ’Ň rĎqĘ lĂ xlăČ SĘ IĂwČ
: MêĲĆbĘŇ SČ wĘ Mk¡ĆŇ nĘ qČ zĘ xU¿Č YČ yĘ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘ËČ oxŔ rĄybĲĂŇ CbăŇ SĘ

6 ynĄÄbĘŇ C NCnxĎ ţ xlăČ SĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ=M‘Ă CS¡ ’ĞBĲĎ tĘŇ hĲĂ yJ¿Ă NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉC’rĘIĂwČ
Nwm‘

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =l’ĎsĘ lĂ ’"sb ,yrq =l’ĎSĘ lĂ ,bytk lo’SĘ lĂ v.10 .xywww.bibleist.ru
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MrąČ’Ğ=NmĂ C MyĂrČÁ hĞ nĲČ MrČÄ ’Ğ=NmĂ MhĆ lĎ ţ rJăŁ WĘ lĂ PŇ sĆ JĆę =rJČ JĂ PŇ lĆ ’ăĆ NoUÁ ‘Č
MySĂÄ ŁlSĘ C žMyĂnČSĘ MhĆÃ lĎ CrăJĘ WĘ IĂwČ : MySĲĂ rĎpĲĎŇ C bŇ kĆŇ r¡Ć hŇ bĎŔ o~mĂ C ÉhkĎŇ ‘ĞmĲČ 7

ynăĄpĘŇ lĂ Cn¡xĞ IĲČwČĲ C’běŁ IĎwČ oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ÉhkĎŇ ‘ĞmĲČ ëŇ lĆ mąĆ =tŇ ’Ć wĘ bŇ kĆŇ rĆę PŇ lĆ ’ĆÁ
‘m¡Č SĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ C’b¡ŇŁ IĎwČ MhĆŔ yrĄ‘ăĎmĄ ÉCpŇ sĘ ’Ć nĲĆ NoUę ‘Č ynăĄbĘŇ C ’bĳĎŇ dĘŇ ymĲĄ 8

ynăĄBĘ ÉC’YĘ IĲĄwČ : MyrĲĂoBGĂ hČ ’b¡ĎŇ YĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ bŇ ’ĎŔ oy=tŇ ’Ć ÉxlČ SĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ 9

MD¡ĎbČŇ lĘ C’BĎŔ =rSĆ ’Ğ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ wĘ ry‘ĳĂhĎ xtČŇ jăĆ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ Ck¿Ň rĘ‘Č IĲČwČ NoUŔ ‘Č
roxĳ ’Ď wĘ MynăĂjĎ wyl¡Ď ’Ą hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ =ynĄpĘŇ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ =yJĂ bŇ ’Ďę oy ’rĘIăČwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ 10

rtĆŇ yăĆ Ét’Ą wĘ : MrĲĎ’Ğ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ ëŇ r¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉrCxBĎ =lJĎ mĂ rxČę bĘŇ IĂwČ 11

rmĆ ’Ň ŁIęwČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ CkŔ rĘ‘Č IăČwČ wyxĳĂ ’Ď ySăČ bĘŇ ’Č dŇ y¡ČBĘ NtČě nĎ M‘ĎŔ hĎ 12

Cq¿ zĘxĆ yĲĆ NoUË ‘Č yn¿ĄBĘ =M’Ă wĘ hŇ ‘ĳĎCStĘŇ lĂ yQ¡Ă tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ MrĎŔ ’Ğ ÉyeĂ UĆÄ mĂ qząČxĹêĲĆ=M’Ă
sŘ8 CnyhĳĄŁl’Ĺ yrăĄ‘Ď dŇ ‘¡ČbĘŇ C CnUĄŔ ‘Č=dŇ ‘ČBĘ ÉhqĎ EĘxČ tĘŇ nĲĂ wĘ qząČxĞ : ìŇ yêĲĂ ‘Ę SČ ohwĘ ì¡Ň UĘ mĂ 13

yn¿ĄpĘŇ lĂ oUË ‘Ă =rSĆ ’Ğ M‘ÌĎhĎ wĘ bŇ ’ĎÁ oy SGČÄ IĂwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ hoĎŔhywĲČ 14

CsCnă IĎwČ MrĎŔ ’Ğ snăĎ=yJĂ ÉC’rĎ NoUą ‘Č ynĄÄbĘŇ C : wynĲĎjĎ mĂ CsCn¡ IĎwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ Mr¡Ď’Ğ 15

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ bŇ ’¡Ď oy ’b¿ŇŁ IĎwČ hŇ rĎy‘ĳĂhĎ C’b¡ŇŁ IĎwČ wyxĂŔ ’Ď ySăČ bĘŇ ’Č ÉynĄjĘ mĂ MhĄę =MgČŇ
ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ ÈCpŇ GĘ nĂ yJăĂ MrĎę ’Ğ ’rĘIăČwČ 16

’b¿ĎŇ YĘ =rWČ ëŇ pËČŇ oSwĘ rhĳĎeĎhČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ rS¡Ć ’Ğ MrĎŔ ’Ğ=tŇ ’Ć C’yYăĂ oIwČ MykĂŔ ’Ď lĘ mČ
rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć PŇ sąŁ ’ĹIĲĆwČ dŇ ywĂędĎŇ lĘ dŇ GăČIĚwČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ rzĆ‘¡ĆdĘŇ dČŇ hĞ 17

ÉMrĎ’Ğ tŇ ’Ň rąČqĘ lĂ dŇ ywĂÁDĎ ëŇ rÄŁ ‘ĞIĲČwČ MhĳĆ lĄ ’Ğ ëŇ r¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ MhĆŔ lĄ ’Ğ ’băŇŁ IĎwČ NDĄŔ rĘIČhČ
dŇ ywĂÁDĎ gŇrÄŁ hĞ IĲČwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ÈMrĎ’Ğ snĎ IăĎwČ : oUĲ ‘Ă Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ 18

tŇ ’ËĄ wĘ ylĳĂ gĘŇrČ Sy’ăĂ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ MrĎę ’ĞmĲĄ
ynăĄpĘŇ lĂ ÉCpŇ GĘ nĂ yJąĂ rzĆ‘Ćę dĘŇ dČŇ hĞ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č C’ÂrĘIĂwČ : tŇ ymĲĂ hĄ ’b¡ĎŇ ~Ď hČ =rWĲČ ëŇ p¿ČŇ oS 19

‘Č yS¿Ă ohlĘ MrĎŔ ’Ğ hŇ băĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ ChdĳĚŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ dŇ yw¡ĂDĎ=M‘Ă Cmyl¿Ă SĘ IČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
hŇ nĎÁèĎ hČ tŇ bČÄ CSêĘ žt‘ĄlĘ yhĂÃ yĘwČ : dŇ o‘Ĳ NoU¡ ‘Č=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć k

ű tŇ xăĄ SĘ IČwČ ’bĎÁ ~Ď hČ lyxĄÄ =tŇ ’Ć žb’Ď oy gŇhăČ nĘ IĂwČ MykĂę lĎ UĘ hČ tŇ ’Ň YăĄ ű tŇ ‘ăĄlĘ
MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ bŇ SăĄ yŁ dŇ yw¡ĂdĎŇ wĘ hŇ BĎŔ rČ=tŇ ’Ć rYČ IăĎwČ É’bŇŁ IĎwČ NoUę ‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć
žMJĎ lĘ mČ =tŇ rĆTĲĆ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ ywăĂDĎ xuăČIĂwČ : hĎ sĲĆ rĘhĆ IĲĆwČ hŇ B¡Ď rČ=tŇ ’Ć bŇ ’ËĎ oy ëŇ I¿ČwČ 2

yh¡Ă êĘ wČ hŇ rĎŔ qĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ ÉHbĎŇ C bŇ hĎę zĎ=rJČ JĂ lqăČSĘ mĂ ű H’ăĎ YĎ mĘ IĂwĲČ oSÁ ’Ň rŁ l‘ČÄ mĄ
M‘ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ ’yY¡Ă oh ry‘ËĂhĎ ll¿Č SĘ C dŇ ywĳĂDĎ S’Ň răŁ =l‘Č 3

hb=rV’
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tŇ orŔ gĄŇUĘ bČŇ C É lzĆrĘBČ hČ yYąĄyrĂxĞbĲČŇ C hŇ rĎÁ gĄŇUĘ BČ rWČ IĎÄwČ ’yYĂę oh HBĎÁ =rSĆ ’Ğ
M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ dŇ ywËĂDĎ bŇ SĎ IÌĎwČ NoUĳ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yrăĄ‘Ď lk¡ŇŁ lĘ dŇ ywĂŔdĎŇ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ ÉNkĄŇ wĘ

4 rzĆg¡ĆŇBĘ hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ dŇ mÌŁ ‘ĞêĲČ wČ NkĄŔ yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ
My’¡Ă pĎŇ rĘhĲĎ yd¿ĄŇ lĂ ymĲĂ yjËČsĂ =tŇ ’Ć ytĂę SĎ xĲĚhČ ykăČŇ BĘ sĂ hŇ JĎÂ hĂ z’ăĎ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =M‘Ă

5 =NBĆ NăĎnxĎ lĘ ’Ć ëŇ IČÂwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ dŇ o‘¿=yhĂ êĘ wČ : C‘nĲĄJĎ IĂwČ
: MygĲĂŇrĘ’ĲŁ ron¡mĘ JĂ otŔ ynĂ xĞ Z‘ăĄwĘ yêĂŔ GĂ hČ tŇ yăĎlĘ GĎ ÉyxĂ ’Ğ ÉymĂ xĘ lČ =tŇ ’Ć rwř‘ę y

6 ÉSSĄ wĎ=SSĲĄ wytąĎŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć wĘ hŇ DĎę mĂ Sy’ăĂ ű yhăĂ yĘwČ tŇ gĳČŇBĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ dŇ o‘¿=yhĂ êĘ wČ
7 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć PŇ r¡ĄxĎ yĘwČ : ’pĲĎŇ rĎhĲĎ lĘ dŇ l¿Č on ’Ch¡ =MgČŇ wĘ ‘BČŔ rĘ’Č wĘ MyrăĂWĘ ‘Ć
8 tŇ gĳČŇBĘ ’p¡ĎŇ rĎhĲĎ lĘ Cd¿Ň QĘ Cn lř’ËĄ : dŇ ywĲĂdĎŇ yx¿Ă ’Ğ ’‘¡ĎmĘ SĂ =NBĆ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉChJĄÄ IČwČ

: wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČbĘŇ C dŇ yw¡ĂDĎ=dŇ yČbĘŇ Cl¿ jĘ IĂwČ
’k : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć tŇ on¡mĘ lĂ dŇ ywĂŔDĎ=tŇ ’Ć ÉtsĆ IĎÄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č NT¡Ď WĎ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ

2 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉCrpĘŇ sĂ Ckę lĘ M‘ĎŔ hĎ yrăĄWĎ =l’Ć wĘ Éb’Ď oy=l’Ć dŇ ywąĂDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
3 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MrĲĎjĎ sĘ mĂ =tŇ ’Ć hŇ ‘¡ĎdĘŇ ’ĲĄ wĘ ylČŔ ’Ą C’ybăĂŇ hĎ wĘ NDĳĎ=dŇ ‘Č wĘ ‘bČŇ S¡Ć r’¿Ą BĘ mĂ

ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉâlhĞ MymĂŔ ‘ĎpĘŇ hŇ ’ăĎ mĄ ÉMhĄ JĎ ű oUą ‘Č=l‘Č hoĎÄhyĘ žPsĄ oy bŇ ’Ďę oy
hŇ m¡Ď SĘ ’Č lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ UĎ lËĎ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ Ét’Ň zŁ Su¿ĄbČŇ yĘ hŇ UĎ lăĎ MydĳĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ yn¡ĂdŇŁ ’Ň lĲČ MQ¿Ď JĚ

4 ÉëQĄ hČ tĘŇ IĂwČ bŇ ’Ďę oy ’YăĄ IĄwČ bŇ ’ĳĎ oy=l‘Č qzăČxĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =rbČŇ dĘŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ
5 M‘¡ĎhĎ =dŇ qČ pĘŇ mĂ rj¿Č sĘ mĂ =tŇ ’Ć bŇ ’ËĎ oy Nê¿Ą IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ

PŇ lĲĄ SăŁ ÉSy’Ă PŇ lĆ ’ąĆ hŇ ’ĎÄ mĄ C žMypĂŇ lĎ ’Ğ PŇ lĆ ’ăĆ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ=lkĲĎŇ yhăĂ yĘwČ dŇ ywĳĂDĎ=l’Ć
: bŇ rĆxĲĎ PŇ lĲĄ S¿Ł Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ My‘¿ĂbĘŇ SĂ wĘ tŇ o’Ä mĄ ž‘BČ rĘ’Č hŇ dĎě ChywĲĂ bŇ rĆxĆŔ

6 : bŇ ’ĲĎ oy=tŇ ’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =rbČŇ DĘ bŇ ‘¿ČtĘŇ nĂ =yJĲĂ MkĳĎŇ otŇ BĘ dŇ q¡ČpĎŇ âl¿ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C ÉywĂlĄ wĘ
7 : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ëŇ I¡ČwČ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =l‘Č MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČIĄÄwČ
8 ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ dŇ ’ŔŁ mĘ ytĲĂŇ ’Ň TăĎ xĎ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć ÉdywĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

yêĂ lĘ J¡Č sĘ nĂ yJ¿Ă ìŔ DĘbĘŇ ‘Č Nowă‘Ğ=tŇ ’Ć É’nĎ=rbĆŇ ‘ĞhĲČ hŇ êĎę ‘Č wĘ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć
9 : rmĲŁ ’Ň lĄ dŇ yw¡ĂdĎŇ hŇ z¿ĄxŁ dŇ GĎŔ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ

10 hŇ TăĆ nŁ yn¡Ă’Ğ SolěSĎ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ dŇ ywĂÁDĎ=l’Ć ÉêĎrĘBČ dĂŇ wĘ žëlĄ
11 dŇ ywĳĂDĎ=l’Ć dŇ g¡ĎŇ ’bŇŁ I¿ĎwČ : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ hŇ eĎh¡Ą mĄ tŇ x¿Č ’Č ìËŇ lĘ =rxČ BĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď
12 bŇ ‘Ďę rĎ MynĂÁSĎ SolÄSĎ =M’Ă : ëŇ lĲĎ =lBĆ qČ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ olË rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
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ůtgĆŇvĆ mČ lĘ ű ìbăĆŇ yĘo’Ĳ bŇ rĆxăĆwĘ ÈìyrĆYĎ =ynĄjĘ mĂ hŇ j¿Ć sĘ nĂ MySĂÁ dĎŇ xĽ hŇ SĎÄ ŁlSĘ =M’Ă wĘ
hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ C ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉrbĆŇ dĆÄ wĘ hoąĎhyĘ bŇ rĆxăĆ MymĂ yĎţ tŇ SĆ Łlă SĘ =M’Ă wĘ
yx¡Ă lĘ SĲŁ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă ’Ď =hŇ mĲĎ hŇ ’ĄŔ rĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ =lkĎŇ BĘ tŇ yx¡Ă SĘ mČ
=hŇ lĎ jĘ ’Ć dŇ ’ĳŁ mĘ ylăĂ =rYČ dŇ G¡Ď=l’Ć dŇ ywËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : rbĲĎŇ DĎ 13

NêÌĄ IĂwČ : ljĲŁ ’Ć =l’Č Md¡ĎŇ ’Ď =dŇ yČbĘŇ C dŇ ’ŔŁ mĘ ÉwymĎ xĞrĲČ MyBąĂ rČ=yJĲĂ hoĎęhyĘ=dŇ yČbĘŇ ’eăĎ 14

žxlČ SĘ IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ l’ĄŔ rĎWĘ IĂmĂ É ljŁ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ rbĆŇ D¡Ć hoËĎhyĘ 15

ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĎ rĎ tŇ yxĂę SĘ hČ kĘŇ C ůHtĎŇ yxĂ SĘ hČ lĘ ÈMĂlČ SĎ CrĲylĂ ű ëŇ ’¿Ď lĘ mČ ű MyhĂÄ Łl’ĹhĲĎ
PŇ rĆhăĆ hŇ ê¡Ď ‘Č bŇ rČŔ ÉtyxĂ SĘ UČ hČ ëŇ ’ąĎ lĘ UČ lČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ =l‘Č MxĆ eăĎIĂwČ

: ysĲĂ CbŇ yĘhČ N¿ĎnrĘ’Ď NrĆG¡Ł =M‘Ă dŇ mĄŔ ‘Ł ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ C ìŇ dĳĆŇ yĎ
ÉZrĆ’ĎÄ hĎ NyBąĄ dŇ mĄę ‘Ł ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ =tŇ ’Ć ’rĘIČÂwČ wynĎę y‘Ą=tŇ ’Ć dŇ ywĂÁdĎŇ ’vĎÄ IĂwČ 16

dŇ ywÌĂDĎ ljÄŁ IĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č hŇ y¡ĎCTnĘ odŔ yĎBĘ ÉhpĎŇ ClSĘ oBą rĘxČ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ NybăĄŇ C
MyhĂÃ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć dŇ ywăĂDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ ynĄjĘ =l‘Č Myu¡ĂvČ BČ Myi¿Ă kĚŇ mĘ MynËĂqĄ EĘhČ wĘ 17

‘ČrăĄhĎ wĘ ÉytĂŇ ’Ň TĎÄ xĎ =rSĆ ’Ğ ’Chą =ynĂ ’Ğ wĲČ M‘Ďę BĎ tŇ onămĘ lĂ yêĂ rĘmČÁ ’Ď ynĂÄ’Ğ žâlhĞ
yBĂ ť ÉìdĘŇ yĲĎ ’nąĎ yhĂÄ êĘ yhČę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ CWĳ ‘Ď hŇ măĆ N’Ň ~¡Ł hČ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ ytĂŇ o‘Ŕ rĄhĞ
hoËĎhyĘ ëŇ ’ÌČ lĘ mČ C : hŇ pĲĎŇ GĄmČ lĘ âl¿ ì¡Ň UĘ ‘ČbĘŇ CĲ ybĂŔ ’Ď tŇ ybăĄŇ bĘŇ C 18

ÉxČ BĄÄ zĘmĂ MyqąĂhĎ lĘ dŇ ywĂędĎŇ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ ű yJăĂ dŇ ywĳĂdĎŇ lĘ rmăŁ ’Ň lĄ dŇ G¡Ď=l’Ć rm¿Č ’Ď
rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ dŇ GĎŔ =rbČŇ dĘŇ BĂ ÉdywĂDĎ l‘Č IąČwČ : ysĲĂ bĚŇ yĘhČ N¿ĎnrĘ’Ď NrĆg¡ŇŁ BĘ hoĎŔhylĲČ 19

oU¡ ‘Ă wynËĎBĎ tŇ ‘ČBÌČ rĘ’Č wĘ ëŇ ’ĎŔ lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć É’rĘIČwČ NnĎę rĘ’Ď bŇ SĎ IăĎwČ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ 20

ÉNnĎrĘ’Ď TBąĄ IČwČ NnĳĎrĘ’Ď =dŇ ‘Č dŇ yw¡ĂdĎŇ ’b¿ŇŁ IĎwČ : MyFĲĂ xĂ SD¿Ď N¡ĎnrĘ’Ď wĘ My’ĳĂ BĘ xČ tĘŇ mĲĂ 21

: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ MyĂj¡Č’Č dŇ ywËĂdĎŇ lĘ CxêÌČSĘ IĂwČ NrĆGŔŁ hČ =NmĂ É’YĄ IĄwČ dŇ ywĂŔDĎ=tŇ ’Ć ’rĘIăČwČ
xČ B¡Ą zĘmĂ oB¿ =hŇ nĆbĘŇ ’Ć wĘ NrĆGŔŁ hČ Moqă mĘ ÉyQĂ =hŇ nĎêĘ NnĎę rĘ’Ď =l’Ć dŇ ywĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 22

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : M‘ĲĎhĎ l‘¿ČmĄ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ rY¿Č ‘ĎtĄŇ wĘ ylĂŔ ChnăĄêĘ É’lĄ mĎ PŇ sĆ kąĆŇ BĘ hoĳĎhylĲČ 23

žh’Ą rĘ wynĳĎy‘ĄBĘ bŇ oFă hČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ W‘Č yËČwĘ ëŇ lĎŔ =xqČ ÉdywĂDĎ=l’Ć NąĎnrĘ’Ď
lJ¿Ł hČ hŇ x¡Ď nĘ UĂ lČ MyF¿Ă xĂ hĲČ wĘ MyYËĂ ‘ĄlĲĎ MyGÌĂrĂoUĲ hČ wĘ tŇ olę ‘Ł lĲĎ rqĎÁ BĎ hČ yêĂ tČÄ nĎ
PŇ sĆ kăĆŇ BĘ hŇ n¡ĆqĘ ’Ć hŇ n¿Ł qĎ =yJĲĂ âlě NnĎŔ rĘ’Ď lĘ ÉdywĂDĎ ëŇ lĆ UąĆ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : yêĂ tĲĎŇ nĎ 24

Nê¿Ą IĂwČ : MeĲĎxĂ hŇ l¡Ď o‘ tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ wĘ hoĎŔhylĲČ ÉìlĘ =rSĆ ’Ğ ’vąĎ ’Ć =âlĲ yJĂ ţ ’lĳĄ mĎ 25

žNbĆŇ IĂwČ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą lq¡ĎSĘ mĂ bŇ hĎŔ zĎ ylăĄ qĘ SĂ MoqĳUĎ BČ N¡ĎnrĘ’Ď lĘ dŇ ywËĂDĎ 26

hoĎŔhyĘ=l’Ć É’rĎqĘ IĂwČ MymĳĂ lĎ SĘ C tŇ ol¡ ‘Ł l‘Č I¿ČwČ hoĎŔhylĲČ ÉxČ BĄÄ zĘmĂ dŇ ywąĂDĎ MSĎÄ
: hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ l‘¡Č MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉS’Ą bĎŇ ChnąĄ‘ĞIĲČwČ
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27, 28 ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ : HnĲĎdĎŇ nĘ =l’Ć oB¡ rĘxČ bŇ SĆ I¿ĎwČ ëŇ ’ĎŔ lĘ UČ lČ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
: MSĲĎ xB¡Č zĘIĂwČ ysĳĂ CbŇ yĘhČ NăĎnrĘ’Ď NrĆg¡ŇŁ BĘ hoĎŔhyĘ ChnăĎ‘Ď=yJĲĂ ÉdywĂDĎ tŇ o’ą rĘBĂ

29 tŇ ‘ăĄBĎ hŇ l¡Ď o‘hĲĎ xB¿Č zĘmĂ C rBËĎ dĘŇ UĂ bČŇ hŇ SÌĆ mŁ hŇ WĎÄ ‘Ď=rSĆ ’Ğ hoĎhyĘţ NJăČ SĘ mĂ C
30 SrăŁ dĘŇ lĂ wyn¡ĎpĎŇ lĘ tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ dŇ ywËĂDĎ lk¿ŇŁ yĎ=âlĲ wĘ : No‘Ĳ bĘŇ gĂŇBĘ hŇ m¡Ď BĎ BČ ’yhĳĂ hČ

bk ’ChŔ hŇ zăĆ dŇ ywĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ bŇ rĆx¡Ć ynĄějĘ mĂ tŇ ‘ČŔ bĘŇ nĂ yJăĂ MyhĳĂ Łl’Ĺ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ xČ B¿Ą zĘUĂ =hŇ zĆwĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ hoăĎhyĘ tŇ yB¡Ą

2 dŇ măĄ ‘ĞIĲČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆBĘ rS¡Ć ’Ğ MyrĂŔ GĄhČ =tŇ ’Ć ÉsonkĘŇ lĂ dŇ ywĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
3 bŇ rŁ lĎ ţ ű lzăĆrĘbČŇ C : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą tŇ on¡bĘŇ lĂ tŇ yzĂŔgĎŇ ynăĄbĘŇ ’Č ÉboYxĘ lČ MybĂę YĘ xĲŁ

tŇ SĆ x¿Ł nĘ C dŇ ywĳĂDĎ NykăĂŇ hĄ tŇ or¡BĘ xČ mĘ lĲČ wĘ MyrËĂ‘ĎèĘ hČ tŇ otÌŇ lĘ dČŇ lĘ MyrĂÂmĘ sĘ UĂ lĲČ
4 MynĂÄdŇŁ y~ĲĂ hČ C’ybĂŇ hĄ ţ=yJĲĂ rjĳĎsĘ mĂ Ny’ăĄlĘ Myz¡ĂrĎ’Ğ yY¿Ą‘ĞwĲČ : lqĲĎSĘ mĂ Ny’¿Ą bŇ r¡Ł lĎ

: dŇ ywĲĂdĎŇ lĘ bŇ r¡Ł lĎ MyzËĂrĎ’Ğ yYÌĄ‘Ğ MyrĂÁ ~Ł hČ wĘ
5 hoĎęhylĲČ tŇ onăbĘŇ lĂ tŇ yĂBČÁ hČ wĘ ůërĎwĎ r‘ČnăČ ÈynĂ bĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ dŇ ywĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

’e¡Ď hŇ nĎ yk¿ĂŇ ’Ď tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =lkĎŇ lĘ ÉtrĆ’ĆÄ pĘŇ tĂŇ lĘ C MSąĄ lĘ hŇ lĎ ‘Ę mČÁ lĘ ű lyDĂÄ gĘŇhČ lĘ
6 ÉChCĄÄYČ yĘwČ onĳbĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ ’r¡ĎqĘ IĂwČ : otĲŇ om yn¿ĄpĘŇ lĂ bŇ r¡Ł lĎ dŇ ywËĂDĎ NkĆŇ IÌĎwČ olĳ
7 dŇ yw¡ĂDĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ

ho¿ĎhyĘ MS¡Ą lĘ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ ybĂŔ bĎŇ lĘ =M‘Ă hŇ yăĎhĎ ÉynĂ ’Ğ wněbř hŇ mĳŁ ŁlSĘ lĂ
8 tŇ om¿ xĎ lĘ mĂ C êĎkĘŇ pČŔ SĎ ÉbrŁ lĎ MDąĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ DĘ yląČ ‘Ď yhĂÄ yĘwČ : yhĲĎ Łl’Ĺ

êĎkĘŇ p¿ČŇ SĎ MyBĂŔ rČ MymăĂ DĎ yJĂ ť ymĂŔ SĘ lĂ ÉtyĂbČÄ hŇ n¿ĆbĘŇ tĂŇ =âlĲ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď tŇ ol¡ dŇŁ GĘ
9 hŇ xĎŔ CnmĘ Sy’ăĂ ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chą ëŇ lĎę dŇ lăĎ on NbĄÂ =hŇ eĄhĂ : ynĲĎpĎŇ lĘ hŇ YĎ rĘ’¡Č

Mol¿ SĎ wĘ omŔ SĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉhmŁ ŁlSĘ yJąĂ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ wyb¡ĎŇ yĘo’Ĳ =lJĎ mĂ olË ytĂŇ ox¿ nĂ hĞ wĲČ
10 É’ChwĘ ymĂŔ SĘ lĂ ÉtyĂbČÄ hŇ n¿ĆbĘŇ yĂ=’ChĲ : wymĲĎ yĎBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č Nê¿Ą’Ć TqĆSËĆ wĎ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č otËŇ CkŇ lĘ mČ ’iÌĄ JĂ ytĂÁ onykĂÄ hĞ wĲČ bŇ ’ĳĎ lĘ ol¡ =ynĂ ’Ğ wĲČ NbĄŔ lĘ yQăĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ
11 hoăĎhyĘ tŇ yBĄ ť ÉtĎ ynĂÄbĎŇ C êĎę xĘ lČ YĘ hĂ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ yh¿Ă yĘ ynĂŔ bĘŇ hŇ êăĎ ‘Č : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č
12 hŇ nĎŔ ybĂŇ C lkĆŇ WăĄ ÉhoĎhyĘ ìąŇ QĘ =NêĆ yĲĂ ëŇ ’ăČ : ìŇ ylĲĆ ‘Ď rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
13 xČ ylĂŔ YĘ êČ z’ăĎ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ r¡Čoê=tŇ ’Ć romě SĘ lĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ì¡Ň CĘYČ ywĲĂ

hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyuăĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ romę SĘ êĂ =M’Ă
: tŇ xĲĎ êĄ=l’Č wĘ ’r¡ĎyêĂ =l’Č ZmĎŔ ’ĹwĲĆ qzăČxĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ

14 PŇ sĆ kĆę wĘ ÉPlĆ ’ĆÄ =hŇ ’Ď mĲĄ MyrąĂJĎ JĂ bŇ hĎÂ zĎ hoĎęhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ytĂŇ onă ykĂŇ hĞ yyĂÁnĘ ‘ĎbĘŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ
Pl’
‘"t ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂBĘ ’"sbw ,s"t Nkw yrqw bytk onbĘ ’"sb ,yrq ynĂBĘ ,bytk onbĘ v.7 .bk
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bŇ r¡Ł lĎ yJ¿Ă lqĎŔ SĘ mĂ Ny’ăĄ É lzĆrĘBČ lČ wĘ tŇ SĆ xąŁ eĘ lČ wĘ MyrĂŔ JĎ JĂ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ PŇ lĆ ’ąĆ
yWăĄ ‘Ł ÉbrŁ lĎ ìąŇ UĘ ‘Ă wĘ : PŇ ysĲĂ oê Mh¡Ć ylĄ ‘ĞwĲČ ytĂŇ onŔ ykĂŇ hĞ ÉMynĂ bĎŇ ’Ğ wĲČ MyYąĂ ‘ĄwĘ hŇ yĳĎhĎ 15

: hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ BĘ Mk¡ĎŇ xĎ =lkĎŇ wĘ Z‘ĳĄwĎ NbĆŇ ’¡Ć yS¿Ą rĎxĎ wĘ MybĂě YĘ xĲŁ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ
yh¿Ă ywĂ hŇ WĄŔ ‘ĞwĲČ MCqă rjĳĎsĘ mĂ Ny’ăĄ lz¡ĆrĘBČ lČ wĘ tŇ SĆ x¿Ł eĘ lČ wĘ PŇ sĆ JËĆ lČ bŇ h¿Ď EĎlČ 16

: onĲ bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ lĂ rz¡Ł ‘Ę lČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄWĎ =lkĎŇ lĘ ÉdywĂDĎ wYąČyĘwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ 17

ydĂę yĎBĘ NtăČŇ nĎ ű yJăĂ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ Mk¡ĆŇ lĎ xČ yn¿ĂhĄ wĘ MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ âlÄhĞ 18

: oUĲ ‘Č yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ZrĆ’ËĎhĎ hŇ S¿Ď BĘ kĘŇ nĂ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ tŇ ’Ą ť
sŘ9 CmCqę wĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ Sor¡dĘŇ lĂ MkĆŔ SĘ pĘŇ nČ wĘ ÉMkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ CnąêĘ hŇ êĎę ‘Č 19

hoĎęhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ’ybĂÂ hĎ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ hoăĎhyĘ ÉSDČqĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉCnbĘŇ C
: hoĲĎhyĘ=MSĲĄ lĘ hŇ n¿ĆbĘŇ eĂ hČ tŇ yĂB¡Č lČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ SdĆŇ qăŁ ÉylĄ kĘŇ C

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č on¡bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ =tŇ ’Ć ëŇ ËĄlmĘ IČwČ MymĳĂ yĎ ‘băČŇ WĎ wĘ Nq¡ĄzĎ dŇ yw¿ĂdĎŇ wĘ gk
MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉCrpĘŇ iĲĎ IĂwČ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄWĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉPsŁ ’ĹIĲĆwČ 2, 3

MyrĂŔ bĎŇ gĘŇlĂ ÉMtĎŇ ŁlGĘ lĘ gĚŇlĘ MrąĎjĎ sĘ mĂ yhĂÄ yĘwČ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ hŇ n¡ĎSĎ MyS¿Ă ŁlSĘ NBËĆ mĂ
=tŇ yBĲĄ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ =l‘Č ÉxČ ~ĄÄ nČlĘ hŇ QĆ ’Ąę mĄ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ n¡Ď omSĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ 4

: MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ S¿Ą MyT¡Ă pĘŇ SĲŁ wĘ Myr¿ĂTĘ SĲŁ wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć hoĎŔhyĘ
hoĎŔhylĲČ MylăĂ lĘ hĲČ mĘ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBąČ rĘ’Č wĘ MyrĳĂ‘ĞSĲŁ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č wĘ 5

: lQĲĄ hČ lĘ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MylĂěJĄ BČ
: yrĲĂrĎmĘ C tŇ h¿Ď qĘ NoS¡ rĘgĲĄŇlĘ ywĂŔlĄ ynăĄbĘŇ lĂ tŇ oqĳlĘ xĘ mČ dŇ yw¡ĂDĎ Mq¿ĄlĘ xĎ IĲĆwČ 6

S’Ň rÌŁ hĎ NDĎę ‘Ę lČ ynăĄBĘ : y‘ĲĂmĘ SĂ wĘ ND¿Ď‘Ę lČ ye¡ĂSĚ rĲĘGĄlČ 7, 8

tŇ omŁlSĘ y‘Ăę mĘ SĂ ynăĄBĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ l’¡Ą oywĘ Mt¿ĎŇ zĄwĘ l’ËĄ yxĂ yĘ 9

: NDĲĎ‘Ę lČ lĘ tŇ ob¡Ň ’Ď hĲĎ yS¿Ą ’Ň rĎ hŇ QĆ ’ËĄ hŇ SĳĎ ŁlSĘ Nr¡ĎhĎ wĘ l’ËĄ yzĂxĞ wĲČ
y‘¡ĂmĘ SĂ =ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą hŇ ‘ĳĎyrĂbĘŇ C SC‘¡ ywĂ ’nĎŔ yzĂ tŇ xČ yăČ y‘ĂŔ mĘ SĂ ynăĄbĘŇ C 10

=âlĲ Éh‘Ď yrĂbĘŇ C SC‘ąywĂ ynĳĂèĄ hČ hŇ z¡ĎyzĂwĘ S’Ň rŔŁ hĎ tŇ xČ yăČ=yhĂ yĘwĲČ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č 11

ynăĄBĘ : tŇ xĲĎ ’Ć hŇ D¡ĎqĚpĘŇ lĂ bŇ ’ĎŔ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉCyhĘ IĲĂwČ MynĂŔ bĎŇ CBă rĘhĂ 12

yn¿ĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č l’¡Ą yEĂ‘ĚwĘ Nor¿bĘŇ xĆ rhËĎ YĘ yĂ Mr¿ĎmĘ ‘Č tŇ hĎę qĘ 13

=’ChĲ MySąĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qÄŁ žoSyDĂqĘ hČ lĲĘ NrÃŁ hĞ’ĲČ ldăĄŇ BĎ IĂwČ hŇ SĳĆ mŁ C NrăŁ hĞ’ĲČ Mr¡ĎmĘ ‘Č
om¡ SĘ BĂ ëŇ r¿ĄbĎŇ lĘ C otËŇ rĘSĎ lĘ hoÌĎhyĘ ynĄÄpĘŇ lĂ žryTĂ qĘ hČ lĘ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č ÉwynĎbĎŇ C
: ywĲĂQĄ hČ TbĆŇ S¿Ą =l‘Č C’¡ rĘuĲĎ yĂ wynĎěBĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ hŇ S¡Ć mŁ C : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č 14
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15, 16 yn¿ĄBĘ : rzĆ‘ĲĆylĂ ’ĹwĲĆ MS¡Ł rĘGĲĄ hŇ SĆŔ mŁ ynăĄBĘ
17 S’Ň rĳŁ hĎ hŇ yăĎbĘŇ xČ rĘ rzĆ‘¡ĆylĂ ’Ĺ=ynĲĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ : S’Ň rĲŁ hĎ l’¿Ą CbŇ SĘ MoS¡ rĘgĲĄŇ

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ Cb¿Ň rĎ hŇ y¡ĎbĘŇ xČ rĘ yn¿ĄbĘŇ C MyrĂŔ xĄ ’Ğ MynăĂBĎ ÉrzĆ‘ĆÄ ylĂ ’ĹlĲĆ hŇ yąĎhĎ =âlĲ wĘ
18, 19 yn¡ĄBĘ : S’Ň rĲŁ hĎ tŇ ym¿Ă ŁlSĘ rh¡Ď YĘ yĂ yn¿ĄBĘ

M‘¡ĎmĘ qČ ywĲĂ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ É l’Ą yzĂxĞ yĲČ ynĂŔ èĄ hČ hŇ yăĎrĘmČ ’Ğ ÉS’Ň rŁ hĎ ChIąĎrĂyĘ NorĳbĘŇ xĆ
20 : ynĲĂ èĄ hČ hŇ I¡ĎèĂ yĂwĘ S’Ň rŔŁ hĎ hŇ kăĎŇ ymĂ l’ĳĄ yEĂ‘Ě yn¡ĄBĘ : y‘ĲĂ ybĂŇ rĘhĲĎ
21 rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć yl¡Ă xĘ mČ yn¿ĄBĘ ySĂŔ CmC ylăĂ xĘ mČ ÉyrĂrĎmĘ ynąĄBĘ
22 MC’¿ vĎ IĂwČ tŇ onĳBĎ =M’Ă yJăĂ Myn¡ĂBĎ olË Cyh¿Ď =âlwĘ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć ÉtmĎ IĎÄwČ : SyqĲĂ wĘ

23, 24 hŇ QĆ ’ăĄ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ tŇ om¡ rĄywĂ rdĆŇ ‘ËĄwĘ yl¿Ă xĘ mČ ySĂę Cm ynăĄBĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ Syq¡Ă=ynĄBĘ
rjąČsĘ mĂ BĘ MhĆę ydĄŇ CqpĘŇ lĂ tŇ obăŇ ’Ď hĲĎ ySÌĄ ’Ň rĎ MhĆÁ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ tŇ ybĄÄ lĘ žywĂlĄ =ynĲĄbĘŇ
NBËĆ mĂ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ ÉhWĄ ‘Ł MtĎŔ ŁlGĘ lĘ gĚŇlĘ ÉtomSĄ

25 l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xČ ynËĂhĄ dŇ ywĂŔDĎ rmăČ ’Ď yJĂ ť : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ wĎ hŇ n¡ĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć
26 =tŇ ’Ć tŇ ’Ň WÌĄ lĎ =Ny’ĲĄ MIĳĂwĂlĘ lĲČ Mg¡ČŇ wĘ : MlĲĎ o‘lĘ =dŇ ‘Č MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ NJ¿Ł SĘ IĂwČ oUĳ ‘ČlĘ
27 MynĂŔ rŁ xĞ’ăČ hĎ ÉdywĂdĎŇ yrąĄbĘŇ dĂŇ bĘŇ yJăĂ : otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘ĞlĲČ wyl¡Ď JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ NJËĎ SĘ UĂ hČ
28 yJăĂ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ C hŇ n¡ĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆ mĂ ywĳĂlĄ =ynĲĄBĘ rjăČ sĘ mĂ hŇ UĎ h¡Ą

=l‘Č wĘ ÉtorYĄxĞhĲČ =l‘Č hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉtdČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ NręŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ =dŇ yČlĘ MdĎÂmĎ ‘ĞmĲČ
: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ hŇ WĄŔ ‘ĞmĲČ C SdĆŇ qĳŁ =lkĎŇ lĘ tŇ r¡ČhĽTĲĎ =l‘Č wĘ tŇ okŔ SĎ QĘ hČ

29 tŇ b¡ČŇ xĞUĲČ lĲČ wĘ tŇ o~Ŕ UČ hČ yqăĄyqĂ rĘlĂ wĘ ÉhxĎ nĘ mĂ lĘ tŇ lĆ sąŁ lĘ C tŇ kĆŇ rĆÁ ‘ĞUĲČ hĲČ MxĆ lĆÄlĘ C
30 tŇ od¿Ň hŁ lĘ rqĆBŔŁ BČ rqĆBăŁ BČ ÉdmŁ ‘ĞlĲČ wĘ : hŇ DĲĎmĂ C hŇ r¡ĎCWmĘ =lkĎŇ lĘ C tŇ kĆŇ BĳĎ rĘUĚ lČ wĘ
31 tŇ otŔ BĎ èČ lČ hoĎŔhylĲČ Étol‘Ł tŇ olą ‘ĞhĲČ lkÄŁ lĘ C : bŇ rĆ‘ĲĎlĎ Nk¡ĄŇ wĘ hoĳĎhylĲČ lQ¡Ą hČ lĘ C

yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ ym¡Ă êĎ MhËĆ ylĄ ‘Ğ TjÌĎ SĘ mĂ JĘ rjĎÄ sĘ mĂ BĘ MydĳĂŇ ‘ĞUĲŁ lČ wĘ MyS¡Ă dĎŇ xĽlĲĆ
32 SdĆŇ uŔŁ hČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ Ét’Ą wĘ dŇ ‘Ąę om=lhĆ ’ĲŁ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć CrÂmĘ SĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ MhĳĆ yxĄ ’Ğ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ tŇ rĆmĆě SĘ mĂ C
dk rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć ’ChŔ ybĂŇ ’Ğ wĲČ ÉbdĎŇ nĎ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ MtĳĎŇ oqlĘ xĘ mČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ

2 CyăhĎ =âlĲ Myn¡ĂbĎŇ C MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ ynăĄpĘŇ lĂ É’ChybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ dąĎŇ nĎ tŇ mĎ IĎÄwČ : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ wĘ
3 ynăĄBĘ =NmĂ ÉqodŇ YĎ wĘ dŇ ywĂŔDĎ MqăĄlĘ xĎ IĲĆwČ : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ wĘ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć CnŔ hĞkĲČŇ yĘwČĲ MhĳĆ lĎ
4 C’ă YĘ UĲĎ IĂwČ : MtĲĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘ĞBĲČ Mt¡ĎŇ DĎqĚpĘŇ lĂ rmĳĎ tĎŇ y’ĲĂ ynăĄBĘ =NmĂ ëŇ lĆ m¡Ć yxĂ ’Ğ wĲČ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć

MCqĳlĘ xĘ IČwĲČ rm¡Ď tĎŇ y’ĲĂ yn¿ĄBĘ =NmĂ MyrËĂbĎŇ GĘ hČ ySÌĄ ’Ň rĎlĘ MyBĂÂ rČ rzĎÃ‘ĎlĘ ’Ć =ynĲĄbĘŇ
rmËĎ tĎŇ y’ĲĂ ynÌĄbĘŇ lĂ wĘ rWĎŔ ‘Ď hŇ èăĎ SĂ ÉtobŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ lĘ MySąĂ ’Ň rĎ rzĎÁ‘ĎlĘ ’Ć ynĄÄbĘŇ lĂ
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hŇ QĆ ’ĳĄ =M‘Ă hŇ QĆ ’ăĄ tŇ ol¡ rĎogĲŇBĘ MCq¿ lĘ xĘ IČwČ : hŇ nĲĎ omSĘ Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ 5

: rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ yn¿ĄbĘŇ bĂŇ C rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć yn¿ĄBĘ mĂ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ yrăĄWĎ wĘ ÉSdĆŇ qÄŁ =yrĄWĲĎ CyąhĎ =yJĂ
ywĂęQĄ hČ =NmĂ rpĄÁ oihČ l’ĄÄ nĘ tČŇ nĘ =NbĆŇ žhyĎ‘Ę mĲČ SĲĘ MbĄÃ êĘ kĘŇ IĂwČ 6

ÉySĄ ’Ň rĎwĘ rtĎŔ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆ ÉëlĆ mĆÄ yxĂ ’Ğ wĲČ NhĄę JŁ hČ qodăŇ YĎ wĘ ÉMyrĂvĎ hČ wĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ ynĄÄpĘŇ lĂ
ű zx¿Ě’Ď wĘ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć lĘ ÉzxĚ’Ď dŇ xĎę ’Ć bŇ ’ăĎ =tŇ yBĲĄ MIĳĂwĂlĘ lĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ
bŇ yrĂŔ yĎohă ylĂ ÉNoS’Ň rĂhĲĎ lrąĎoGhČ ’YĄÂIĄwČ : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ lĘ zx¡Ě’Ď 7

: y‘ĲĂbĂŇ rĘhĲĎ Myr¡Ă‘Ł WĘ lĂ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ ÉMrĂxĎ lĘ : ynĲĂ èĄ hČ hŇ y¡Ď‘Ę dČŇ ylĲĂ 8

: yèĲĂ èĂ hČ Nm¡Ă IĎmĂ lĘ ySĂŔ ymĂ xĞhĲČ ÉhIĎJĂ lĘ mČ lĘ 9

y‘ĂŔ SĂ êĘ hČ É‘Č CSÄ yĄlĘ : ynĲĂ ymĂ èĘ hČ hŇ I¡ĎbĂŇ ’ĞlĲČ y‘ĂŔ bĂŇ èĘ hČ ÉZouhČ lĘ 10, 11

rWĎŔ ‘Ď yêăĄSĘ ‘Č ÉbySĂ yĎlĘ ’Ć lĘ : yrĲĂWĂ ‘ĞhĲĎ Chy¡ĎnĘ kČŇ SĘ lĂ 12

rWĎŔ ‘Ď hŇ SăĎ ŁlSĘ ÉhjĎ xĚlĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ Myq¡Ă yĎlĘ 13

rWĎŔ ‘Ď hŇ èăĎ mĂ xĞ ÉhGĎlĘ bĂŇ lĘ : rWĲĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č bŇ ’¡Ď bĘŇ SĆ yĲĆlĘ 14

Z~¡ĄjĂ hČ lĘ rWĎŔ ‘Ď hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ ÉryzĂxĄ lĘ : rWĲĎ ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ rU¡Ą ’Ă lĘ 15

l’Ň q¡ĄzĘxĆ ylĲĂ rWĎŔ ‘Ď hŇ ‘ăĎSĘ êĂ ÉhyĎxĘ tČŇ pĘŇ lĲĂ : rWĲĎ ‘Ď hŇ n¿Ď omSĘ 16

MyĂn¿ČSĘ lCm¡ gĎŇlĘ MyrĂŔ WĘ ‘ĆwĘ dŇ xăĎ ’Ć ÉNykĂŇ yĎlĘ : MyrĲĂWĘ ‘ĆhĲĎ 17

Chy¡ĎzĘ‘ČmĲČ lĘ MyrĂŔ WĘ ‘ĆwĘ hŇ SăĎ ŁlSĘ ÉChyĎÄlĎ dĘŇ lĂ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ 18

ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ’obąŇ lĎ MtĎę dĎŇ bĲŇŁ ‘ĞlĲČ MtĎÂDĎqĚpĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č 19

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ChCĎŔYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ NrăŁ hĞ’ĲČ dŇ y¡ČBĘ MTĎŔ jĎ SĘ mĂ JĘ
yn¿ĄbĘŇ lĂ l’ĄŔ bĎŇ CSĲ ÉMrĎmĘ ‘Č ynąĄbĘŇ lĂ MyrĳĂtĎŇ oeĲ hČ yw¡ĂlĄ yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ 20

S’Ň r¡Ł hĎ ChyĎŔbĘŇ xČ rĘ ynăĄbĘŇ lĂ ChyĳĎbĘŇ xČ rĘlĂ : ChyĲĎDĘxĘ yĆ l’¡Ą bĎŇ CS 21

: tŇ xČ yĲĎ tŇ om¡ ŁlSĘ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ omŔ ŁlSĘ yrăĂhĎ YĘ IĂlČ : hŇ IĲĎèĂ yĂ 22

: y‘ĲĂ ybĂŇ rĘhĲĎ M‘¡ĎmĘ qČ yĘ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ É l’Ą yzĂxĞ yĲČ ynĂŔ èĄ hČ ÉChyĎÄrĘmČ ’Ğ ChIĳĎrĂyĘ yn¡ĎbĘŇ C 23

: rwřmĲ V hŇ k¡ĎŇ ymĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ hŇ kĎŔ ymĂ É l’Ą yEĂ‘Ě ynąĄBĘ 24

ÉyrĂrĎmĘ ynąĄBĘ : ChyĲĎrĘkČŇ zĘ hŇ I¡ĎèĂ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ hŇ IĎŔèĂ yĂ ÉhkĎŇ ymĂ yxąĂ ’Ğ 25, 26

onŔ bĘŇ ChIăĎzĂ‘ĞyĲČlĘ yrĳĂrĎmĘ yn¡ĄBĘ : onĲ bĘŇ ChI¿ĎzĂ‘ĞyĲČ yn¡ĄBĘ ySĂŔ CmC ylăĂ xĘ mČ 27

ol¡ hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć ÉylĂ xĘ mČ lĘ : yrĲĂbĘŇ ‘Ă wĘ rCJ¡ zČwĘ MhČ S¿Ł wĘ 28

ySĂŔ Cm ynăĄbĘŇ C : l’ĲĄ mĘ xĘ rČyĘ Syq¿Ă=ynĄBĘ Syq¡ĂlĘ : MynĲĂ BĎ 29, 30

ylxm
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31 žClyjĂ IČwČ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’ËĄ tŇ omĳ yrĂywĲĂ rdĆŇ ‘¡ĄwĘ yl¿Ă xĘ mČ
ÉëlĆ UĆÄ hČ dŇ ywąĂdĎŇ ynĄÄpĘŇ lĂ NręŁ hĞ’ĲČ =ynĲĄBĘ MhăĆ yxĄ ’Ğ ű tŇ UăČ ‘ĚlĘ tŇ olÁrĎoGĲ MhĄÄ =MgČŇ
S’Ň rŔŁ hĎ tŇ obăŇ ’Ď MIĳĂwĂlĘ lĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ ÉySĄ ’Ň rĎwĘ ëŇ lĆ mĆŔ yxĂ ’Ğ wĲČ qodăŇ YĎ wĘ

hk ’bĎÁ ~Ď hČ yrĄÄ WĎ wĘ ždywĂDĎ lDăĄbĘŇ IČwČ : NTĲĎ uĎ hČ wyx¿Ă ’Ď tŇ U¡Č ‘ĚlĘ
Myl¡Ă bĎŇ nĘ BĂ tŇ or¿eŁ kĂŇ BĘ My’Ë yřbnh NCtŔ CdŇ ywĲĂ NmăĎ yhĄ wĘ ÉPsĎ ’Ď ynąĄbĘŇ lĂ hŇ dĎę bŇŁ ‘ĞlĲČ

2 PŇ sĎę ’Ď ynăĄbĘŇ lĂ : MtĲĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘ĞlĲČ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ yS¿Ą nĘ ’Č MrĎŔ jĎ sĘ mĂ ÉyhĂ yĘwĲČ MyĂêĳĎlĘ YĂ mĘ bĂŇ C
’B¡Ď eĂ hČ PŇ sĎŔ ’Ď =dŇ yČ l‘Č ť PŇ ĳĎs’Ď ynăĄBĘ hŇ lĎ ’¡Ą rĘWČ ’Ğ wĲČ hŇ y¿ĎnĘ tČŇ nĘ C PŇ ËĄsoywĘ rCJÌ zČ

3 yrĂÃ YĘ C ChyĎÃlĘ dČŇ GĘ NCtÃ CdŇ yĘ ynăĄBĘ NCtĳŇ CdŇ ylĲĂ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yd¿ĄŇ yĘ=l‘Č
roeŔ JĂ BČ ÉNCtŇ CdŇ yĘ MhąĆ ybĂŇ ’Ğ ydĄÄ yĘ ž l‘Č hŇ èĎę SĂ ChyĎÁtĘŇ êĂ mČ C ChyĎÄbĘŇ SČ xĞ ChyĎ‘Ę SČ ywĲĂţ

4 NmĎÃ yhĄ ynăĄBĘ NmĳĎ yhĄ lĘ : hoĲĎhylĲČ lQ¡Ą hČ wĘ tŇ od¿Ň hŁ =l‘Č ’BĎě eĂ hČ
hŇ tĎŇ ’ąĎ ylĂ ’Ĺ ynĂ nĎę xĞ hŇ yăĎnĘ nČxĞ tŇ omÁ yrĂywĲĂ l’ĄÄ CbŇ SĘ l’Ą yEĂ‘Ěţ ChyĎÃnĘ êČmČ ChIĎÃuĂ BĚ

5 =lJĎ : tŇ o’Ĳ yzĂxĞmĲČ ryt¡ĂŇ oh ytĂŇ oQŔ mČ hŇ SĎ qăĎBĘ SĘ yĎ rzĆ‘ĆŔ yêĂ mĘ măČ rŁ wĘ ÉyêĂ lĘ DČÄ gĂŇ
NêĄÄ IĂwČ NrĆqĳĎ MyrăĂhĎ lĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ yr¿ĄbĘŇ dĂŇ BĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ hŇ z¿ĄxŁ NmĎę yhĄ lĘ MynĂÁbĎŇ hŇ QĆ ’ĄÄ

6 hŇ QĆ ’ăĄ =lJĎ : SolĲ SĎ tŇ on¿bĎŇ C rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č MynËĂBĎ NmĎę yhĄ lĘ MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ
tŇ orŔ eŁ kĂŇ wĘ MylăĂ bĎŇ nĘ ÉMyĂêČÄ lĘ YĂ mĘ BĂ hoĎęhyĘ tŇ yBăĄ ryèĂÁ BČ MhĆÄ ybĂŇ ’Ğ žydĄŇ yĘ=l‘Č

7 yhąĂ yĘwČ : NmĲĎ yhĄ wĘ NCt¡Ň CdŇ ywĂ PŇ ¿Ďs’Ď ëŇ lĆ UĆŔ hČ ydăĄŇ yĘ l‘Č ť MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ
MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ NybĂŔ UĄ hČÄ =lJĎ hoĳĎhylĲČ ryS¡Ă =ydĄŇ UĘ lĚ mĘ MhĆŔ yxĄ ’Ğ=M‘Ă ÉMrĎjĎ sĘ mĂ

8 lodŔ GĎJČ NTăŁ uĎ JČ ÉtUČ ‘ĚlĘ tŇ rĆmĆę SĘ mĂ tŇ olă rĎoGĲ ClyjĂÁ IČwČ : hŇ nĲĎ omSĘ C Myn¿ĂomSĘ
9 PŇ ¡Ďs’Ď lĘ NoSË ’Ň rĂhĲĎ lrÌĎoGhČ ’YĄÂIĄwČ : dŇ ymĲĂ lĘ êČ =M‘Ă Nyb¡ĂŇ mĄ

: rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyn¡ĎbĎŇ C wyx¿Ď ’Ć wĘ=’ChĲ ynĂŔ èĄ hČ ÉChyĎÄlĘ dČŇ GĘ PŇ ĳĄsoylĘ
10, 11 yrĂŔ YĘ IĂlČ Éy‘Ă ybĂŇ rĘhĲĎ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ rCJŔ zČ ySăĂ lĂ èĘ hČ

12 Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ChyĎŔnĘ tČŇ nĘ ySăĂ ymĂ xĞhĲČ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ
13 : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ChIĎŔ uĂ bĚŇ yèăĂ èĂ hČ : rWĲĎ ‘Ď

14, 15 ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ ynăĂymĂ èĘ hČ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ hŇ lĎ ’ĄŔ rĘWČ yĘ y‘ăĂbĂŇ èĘ hČ
16 Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ChyĎŔnĘ êČmČ y‘ăĂySĂ êĘ hČ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ
17 : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ y‘ĂŔ mĘ SĂ yrăĂyWĂ ‘ĞhĲĎ : rWĲĎ ‘Ď

18, 19 MynąĄèĘ hČ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ l’ĄŔ rĘzČ‘Ğ rWăĎ ‘Ď=yêĲĄSĘ ‘Č
rV‘
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ÉrWĎ ‘Ď hŇ SąĎ ŁlSĘ lĂ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ hŇ yĎŔbĘŇ SČ xĞlĲČ ÉrWĎ ‘Ď 20

ChyĎŔtĘŇ êĂ mČ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ l’ĄŔ bĎŇ CSĲ 21

wyn¿ĎBĎ tŇ omŔ rĄylĲĂ ÉrWĎ ‘Ď hŇ èąĎ mĂ xĞlĲČ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ 22

wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ChyĎŔnĘ nČxĞlĲČ ÉrWĎ ‘Ď hŇ èąĎ SĂ lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ 23

Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ hŇ SĎ qĎŔ BĘ SĘ yĎlĘ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ 24

: rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ynĂ nĎŔ xĞlĲČ ÉrWĎ ‘Ď hŇ nąĎ omSĘ lĂ : rWĲĎ ‘Ď 25

: rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ytĂŇ oQŔ mČ lĘ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎSĘ tĂŇ lĘ 26

ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ dŇ xąĎ ’Ć lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ hŇ tĎŇ IĎŔlĂ ’ĹlĲĆ ÉMyrĂWĘ ‘ĆlĘ 27, 28

yêĂ lĘ DČŔ gĂŇlĘ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂnąČSĘ lĂ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ rytĂŔ ohlĘ 29

tŇ o’Ŕ yzĂxĞmăČ lĘ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ SąĎ ŁlSĘ lĂ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ 30

yêĂ mĘ măČ orlĘ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ 31

MyrĳĂ‘ĞSĲŁ lĘ tŇ oq¡ lĘ xĘ mČ lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ rzĆ‘ĎŔ wk
: PŇ sĲĎ ’Ď yn¿ĄBĘ =NmĂ ’r¡ĄqŁ =NbĆŇ Chy¿ĎmĘ lĆ SĲĆ mĘ MyxĂě rĘuĎ lČ

ÉChyĎÄdĘŇ bČŇ zĘ ynĂŔ èĄ hČ l’ăĄ ‘ĞydĲĂŇ yĘ ÉrokŇ BĘ hČ ChyąĎrĘkČŇ zĘ MynĳĂBĎ Chy¡ĎmĘ lĆ SĲĆ mĘ lĂ wĘ 2

yèĂŔ èĂ hČ NăĎnxĎ ohĲ yĘ ÉySĂ ymĂ xĞhĲČ MląĎ y‘Ą : y‘ĲĂ ybĂŇ rĘhĲĎ l’¡Ą ynĂ tĘŇ yČ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ 3

dŇ băĎŇ zĎohĲ yĘ ÉrokŇ BĘ hČ hŇ yąĎ‘Ę mĲČ SĘ MynĳĂBĎ Md¡ŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł lĘ C : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ yn¡Čy‘ĄohĲ yĘlĘ ’Ć 4

sŘ10 l’ąĄ yUĂ ‘Č : ySĲĂ ymĂ xĞhĲČ l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ C y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ rkăĎŇ WĎ wĘ ÉySĂ lĂ èĘ hČ x’ąĎ oy ynĂŔ èĄ hČ 5

: MyhĲĂ Łl’Ĺ ok¡Ň rĞbĄŇ yJ¿Ă ynĳĂymĂ èĘ hČ yt¡ČŇ QĘ ‘ĚjĘ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ rkăĎŇ Vř vĎ yĂ ÉyèĂ èĂ hČ
tŇ ybăĄŇ lĘ Myl¡Ă SĎ mĘ UĂ hČ MynĂŔ BĎ dŇ lăČ on ÉonbĘŇ hŇ yąĎ‘Ę mĲČ SĘ lĲĂ wĘ 6

ynĂ tĘŇ ‘Ď ţ hŇ yĎę‘Ę mĲČ SĘ ynăĄBĘ : hŇ UĎ hĲĄ lyĂx¡Č yrĄoB¿ gĂŇ=yJĲĂ MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ 7

=lJĎ : ChyĲĎkĘŇ mČ sĘ C Ch¡ ylĂ ’Ĺ lyĂxĳĎ=ynĄBĘ wyx¡Ď ’Ć dŇ bËĎŇ zĎlĘ ’Ć dŇ bÌĄŇ o‘wĘ l’ĄÄ pĎŇ rĘC 8

xČ J¡Ł BČ lyĂx¿Č=Sy’ĲĂ MhĆŔ yxĄ ’Ğ wĲČ ÉMhĆ ynĄbĘŇ C hŇ UĎ hąĄ MdęŁ ’Ĺ dŇ băĄŇ ‘Ł ű ynăĄBĘ mĂ hŇ QĆ ’ĄÁ
MyxËĂ ’Č wĘ MynÌĂBĎ ChyĎęmĘ lĆ SĲĆ mĘ lĂ wĘ : MdĲŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł lĘ MyĂn¡ČSĘ C Myè¿Ă SĂ hŇ dĳĎŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ 9

yr¡ĂrĎmĘ =ynĲĄBĘ =NmĂ hŇ s¿Ď xŁ lĘ C : rWĲĎ ‘Ď hŇ n¿Ď omSĘ lyĂx¡Ď=ynĄBĘ 10

: S’Ň rĲŁ lĘ Chyb¡ĂŇ ’Ď Chm¿Ą yWĂ yĘwČ rokŔ bĘŇ hŇ yăĎhĎ =âlĲ yJăĂ ÉS’Ň rŁ hĎ yrąĂmĘ SĂ MynĳĂBĎ
MynÌĂBĎ =lJĎ y‘ĳĂbĂŇ rĘhĲĎ Chy¡ĎrĘkČŇ zĘ ySĂŔ lĂ èĘ hČ ChyăĎlĘ bČŇ TĘ ÉynĂ èĄ hČ ChIąĎqĂ lĘ xĂ 11

ySÌĄ ’Ň rĎlĘ MyrĂÁ ‘ĞèĲŁ hČ tŇ oqÄ lĘ xĘ mČ hŇ QĆ ’Ą lĘ ţ : rWĲĎ ‘Ď hŇ S¿Ď ŁlSĘ hŇ s¡Ď xŁ lĘ MyxËĂ ’Č wĘ 12

ClyjĂÄ IČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ tŇ r¡ĄSĎ lĘ MhĳĆ yxĄ ’Ğ tŇ UăČ ‘ĚlĘ tŇ or¡mĎ SĘ mĂ MyrËĂbĎŇ GĘ hČ 13
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26:14—27:1 ’ Mymyh yrbd 1403

: r‘ČSĲĎ wĎ r‘ČS¿Č lĘ Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ lodËŇ GĎJČ NTÌŁ uĎ JČ tŇ olÁrĎogĲŇ
14 lkĆŇ WĆę BĘ ű Z‘ăĄoy onÁbĘŇ ChyĎÄrĘkČŇ zĘC ChyĳĎmĘ lĆ SĲĆ lĘ hŇ xĎ r¡ĎzĘmĂ lrËĎoGhČ ljÌŁ IĂwČ
15 wyn¡ĎbĎŇ lĘ C hŇ BĎ gĘŇ nĳĆ Md¡ŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł lĘ : hŇ nĎ opĲŇ YĎ ol¡ rĎogĲŇ ’Y¿Ą IĄwČ tŇ olŔ rĎoGĲ ÉClyjĂÄ hĂ
16 tŇ kĆŇ QĆŔ SČ r‘ČSăČ M‘Ă ť bŇ rĎŔ ‘ĞUĲČ lĲČ ÉhsĎ xŁ lĘ C MyjąĂ SĚ lĘ : MyjĲĂ sĚ’ĞhĲĎ tŇ yB¿Ą
17 ůhèĎ SĂ MIăĂwĂlĘ hĲČ ÈxrĎzĘUĂ lČ : rmĲĎ SĘ mĂ tŇ U¿Č ‘ĚlĘ rm¡Ď SĘ mĂ hŇ lĳĎ o‘hĲĎ hŇ Q¡Ď sĂ mĘ BĲČ

MyĂn¿ČSĘ Myj¡Ă sĚ’ĞlĲĎ wĘ hŇ ‘ĳĎBĎ rĘ’Č MoI¡lČ hŇ BĎ gĘŇ e¿ĆlČ hŇ ‘ĎŔ BĎ rĘ’Č ÉMoIlČ hŇ nĎ opąŇ ~Ď lČ
18, 19 hŇ QĆ ’Ąę : rBĲĎ rĘjČ lČ MyĂn¡ČSĘ hŇ QĎŔ sĂ mĘ lĲČ Éh‘ĎBĎ rĘ’Č bŇ rĳĎ‘ĞUĲČ lĲČ rB¡Ď rĘjČ lČ : MyĂnĲĎSĘ

20 hŇ IĎęxĂ ’Ğ MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĲĘ : yrĲĂrĎmĘ yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ yx¡Ă rĘuĎ hČ yn¿ĄbĘŇ lĂ MyrĂŔ ‘ĞèăŁ hČ ÉtoqlĘ xĘ mČ
21 NDĎ‘Ę lČ ţ ynăĄBĘ : MySĲĂ dĎŇ uĽhČ tŇ or¡YĘ ’ĲŁ lĘ C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ o’Ĳ =l‘Č

: ylĲĂ ’Ą yxĲĂ yĘ ye¡ĂSĚ rĘGĲĄhČ ND¿Ď‘Ę lČ lĘ tŇ obËŇ ’Ď hĲĎ ySÌĄ ’Ň rĎ NDĎę ‘Ę lČ lĘ yeĂÁSĚ rĘGĲĄhČ ynĄÄBĘ
22, 23 ÉymĂ rĎmĘ ‘ČlĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ ’Ł =l‘Č wyxĂŔ ’Ď l’ăĄ oywĘ ÉMtĎŇ zĄ ylĳĂ ’Ą yxĲĂ yĘ yn¡ĄBĘ

24 hŇ SĆŔ mŁ =NBĆ MoSă rĘGĲĄ=NBĆ É l’Ą bĚŇ SĘ C : ylĲĂ ’Ą yEĲĂ‘ĎlĲĎ yn¡ĂorbĘŇ xĆ lĲČ yrĂŔ hĎ YĘ IĂlČ
25 ChyąĎ‘Ę SČ ywĲĂ onÁbĘŇ ChyĎÄbĘŇ xČ rĘ rzĆ‘ĳĆylĂ ’ĹlĲĆ wyx¡Ď ’Ć wĘ : tŇ orĲYĎ ’ĲŁ hĎ =l‘Č dŇ yg¡ĂŇ nĎ
26 wyxĎę ’Ć wĘ tŇ omă ŁlSĘ ’ChÌ : onĲ BĘ tŇ omŁlSĘ C on¡bĘŇ yr¿ĂkĘŇ zĂwĘ onŔ BĘ MrăĎyŁ wĘ ÉonbĘŇ

ySÌĄ ’Ň rĎwĘ ëŇ lĆ UĆę hČ dŇ ywăĂDĎ SyDĂÁ qĘ hĂ rSĆÄ ’Ğ ÉMySĂ dĎŇ uĽhČ tŇ orąYĘ ’Ł =lJĎ l‘ăČ
27 tŇ om¿ xĎ lĘ UĂ hČ =NmĂ : ’bĲĎŇ ~Ď hČ yr¿ĄWĎ wĘ tŇ o’¡ UĄ hČ wĘ Myp¿ĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ =yrĲĄWĎ lĘ tŇ obËŇ ’Ď hĲĎ
28 l’ąĄ CmSĘ SyDĂÁ qĘ hĂ hĲČ lkÄŁ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ qE¡ĄxČ lĘ CSyDĳĂqĘ hĂ ll¡Ď èĎ hČ =NmĂ C

lJŁ ť hŇ yĳĎCrYĘ =NBĆ bŇ ’¡Ď oywĘ rnĄŔ =NBĆ rnăĄbĘŇ ’Č wĘ SyqĂŔ =NBĆ lC’ă SĎ wĘ Éh’Ć rŁ hĲĎ
29 ChyăĎnĘ nČJĘ yrĂÂhĎ YĘ IĂlČ : wyxĲĎ ’Ć wĘ tŇ ym¡Ă ŁlSĘ =dŇ yČ l‘¿Č SyDĂŔ qĘ UČ hČ

: MyTĲĂ pĘŇ SĲŁ lĘ C Myr¡ĂTĘ SĲŁ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉhnĎ oYyxĲĂ hČ hŇ kąĎŇ ’Ň lĎ UĘ lČ wynĎębĎŇ C
30 tŇ DăČqĚjĘ l‘Č ť tŇ o’ę mĄ =‘bČŇ SĘ C PŇ lĆ ’ăĆ lyĂxČÁ =ynĄBĘ wyxĎÄ ’Ć wĘ žChyĎbĘŇ SČ xĞ ynĂÃ orbĘŇ xĆ lĲČ

tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ É lkŇŁ lĘ hŇ bĎŇ rĳĎ‘Ę mČ ND¡ĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
31 tŇ obĳŇ ’Ď lĘ wyt¡ĎŇ dŇŁ lĘ tĲŇŁ lĘ yn¿ĂorbĘŇ xĆ lĲČ S’Ň rŔŁ hĎ hŇ IăĎrĂyĘ ÉynĂ orbĘŇ xĆ lĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ

yrĄoB¿ GĂ MhËĆ bĎŇ ’Y¿ĄUĎ IĂwČ CSrĎŔ dĘŇ nĂ ÉdywĂDĎ tŇ CkąŇ lĘ mČ lĘ My‘ĂÁ BĎ rĘ’Č hĲĎ tŇ nČÄSĘ BĂ
32 ySăĄ ’Ň rĎ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C MyĂjËČlĘ ’Č lyĂxČę =ynĄBĘ wyxăĎ ’Ć wĘ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ ryz¿Ą‘Ę yČBĘ lyĂx¡Č

TbĆŇ SăĄ ÉyYĂ xĞ wĲČ ÉydĂŇ GĎhČ wĘ ynąĂbĄŇ C’rhĎ =l‘Č ëŇ lĆ UĆę hČ dŇ ywăĂDĎ MdĄÂyqĂ pĘŇ IČwČ tŇ obĳŇ ’Ď hĲĎ
zk ynăĄbĘŇ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ rb¿ČŇ dĘŇ C Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rb¿ČŇ DĘ=lkĎŇ lĘ yèĂŔ nČmĘ hĲČ

tŇ o’Ã UĄ hČ wĘ ű MypăĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrăĄWĎ wĘ tŇ obăŇ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ MrĎÃ jĎ sĘ mĂ lĲĘ ű l’ăĄ rĎWĘ yĂ
hŇ ’ąĎ BĎ hČ tŇ oqę lĘ xĘ UČ hĲČ rbăČŇ DĘ ű lkăŇŁ lĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =tŇ ’Ć MytĂÄ rĘSĲĎ mĘ hČ žMhĆ yrĄTĘ SĲŁ wĘ
t’Yyhwwww.bibleist.ru
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tŇ xČŔ ’Č hĲĎ ÉtqĆŁlxĞUĲČ hĲČ hŇ nĳĎèĎ hČ ySăĄ dĘŇ xĎ lk¡ŇŁ lĘ SdĆŇ xŔŁ BĘ SdĆŇ xăŁ Ét’Ň YĄ IŁ hČ wĘ
ÉhnĎ oS’Ň rĲĂhĎ tŇ qĆŁlą xĞUĲČ hČ l‘ČÂ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć 2

Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ l’ĳĄ yDĂbĘŇ zČ=NBĆ M‘¡ĎbĘŇ SĎ yĲĎ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ
tŇ o’¡ bĎŇ ~Ę hČ yr¿ĄWĎ =lkĎŇ lĘ S’Ň rËŁ hĎ ZrĆpĆę =ynĄBĘ =NmĂ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ 3

ynĂęèĄ hČ SdĆŇ xăŁ hČ ű tŇ qĆŁlă xĞmĲČ l‘ČÂwĘ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł lČ 4

Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ dŇ ygĳĂŇ eĎhČ tŇ ol¡ qĘ mĂ C oêŔ qĘ lĚ xĞmăČ C ÉyxĂ ox’ĞhĲĎ ydąČŇ oD
ChyÌĎnĎBĘ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉySĂ ylĂ èĘ hČ ’bąĎŇ ~Ď hČ rWăČ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ 5

: PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ S’Ň rĳŁ Nh¡Ą JŁ hČ ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ
dŇ b¡ĎŇ zĎyUĂ ‘Č oêŔ qĘ lĚ xĞmăČ C MySĳĂ ŁlèĘ hČ =l‘Č wĘ MyS¡Ă ŁlèĘ hČ roB¿ GĂ ChyËĎnĎbĘŇ ’ChÌ 6

bŇ ’ĎŔ oy yxăĂ ’Ğ É l’Ą hŇ WĎ ‘Ğ y‘Ăę ybĂŇ rĘhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ y‘ĂÂybĂŇ rĘhĲĎ : onĲ BĘ 7

: PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ wyrĳĎxĞ’ĲČ on¡bĘŇ hŇ y¿ĎdĘŇ bČŇ zĘC
xrĳĎzĘIĂhČ tŇ Chă mĘ SČ rv¡Č hČ ySĂŔ ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉySĂ ymĂ xĞhĲČ 8

ÉyèĂ èĂ hČ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ 9

Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ y‘ĳĂoqêĘ hČ Su¡Ą‘Ă =NbĆŇ ’r¿Ďy‘Ă yèĂŔ èĂ hČ SdĆŇ xăŁ lČ
ZlĆ x¿Ć y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ Éy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ 10

: PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć ynăĄBĘ =NmĂ yn¡ĂoljĘ hČ
yxĳĂ rĘEČlČ yt¡ĂŇ SĎ xĚhČ yk¿ČŇ BĘ sĂ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉynĂ ymĂ èĘ hČ 11

Éy‘Ă ySĂ êĘ hČ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ 12

oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ ynĳymynřbl yt¡ĂŇ tŇŁ eĘ ‘ČhĲĎ rzĆ‘¿ĆybĂŇ ’Ğ y‘ĂŔ ySĂ êĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ
yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ ÉyrĂyWĂ ‘ĞhĲĎ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć 13

hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ yxĳĂ rĘEČlČ yt¡ĂŇ pĎŇ oTĲ eĘ hČ yr¿ČhĘ mČ
hŇ y¿ĎnĎBĘ SdĆŇ xŔŁ hČ rWăĎ ‘Ď=yêăĄSĘ ‘ČlĘ ÉrWĎ ‘Ď=yêĲĄSĘ ‘Č : PŇ lĆ ’ĲĎ 14

hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć ynăĄBĘ =NmĂ yn¡ĂotŇ ‘ĎrĘjĂ hČ
yD¿ČlĘ xĆ SdĆŇ xŔŁ hČ rWăĎ ‘Ď MynăĄSĘ lĂ ÉrWĎ ‘Ď MynąĄèĘ hČ : PŇ lĆ ’ĲĎ 15

: PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ l’ĳĄ ynĂ tĘŇ ‘ĎlĘ yt¡ĂŇ pĎŇ oTeĘ hČ
yrĳĂkĘŇ zĂ=NBĆ rzĆ‘¡ĆylĂ ’Ĺ dŇ ygĂŔ nĎ ynăĂbĄŇ C’rĲlĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É l‘Č wĘ 16

=NbĆŇ hŇ y¿ĎbĘŇ SČ xĞ ywËĂlĄ lĘ : hŇ kĲĎŇ ‘ĞmĲČ =NBĲĆ Chy¡ĎTĘ pČŇ SĘ ynĂŔ o‘mĘ èĂÄ lČ 17

l’wmq
ynĂ ymĂ yĘ=NbĆ lĘ ’"sbw ,r"tw ’"d Nkw yrqw bytk ynĂ ymĂ yĘ ynĄbĘ lĂ ’"sb ,yrq ynĂ ymĂ yĘ ű NBĄ lČ ,bytk ynĂ ymĂ yĘnĘbĆ lĘ v.12 .zk

.’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk
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18 dŇ ywĳĂdĎŇ yxăĄ ’ĞmĲĄ Ch¡ ylĂ ’Ĺ hŇ dĎě ChylĲĂ : qodĲŇ YĎ Nr¿Ł hĞ’ĲČ lĘ l’¡Ą CmqĘ
19 Chy¡Ď‘Ę mĲČ SĘ yĲĂ NlĚě CbŇ zĘlĂ : l’ĲĄ kĎŇ ymĲĂ =NBĆ yr¡ĂmĘ ‘Ď rkĎŔ VWĎ yĂÄlĘ
20 ynăĄbĘŇ lĂ : l’ĲĄ yrĂzĘ‘Č=NBĆ tŇ om¡ yrĂyĘ ylĂŔ êĎpĘŇ nČÄlĘ ChyĳĎdĘŇ bČŇ ‘Ł =NBĆ

: ChyĲĎdĎŇ jĘ =NBĆ l’¡Ą oy hŇ èĆŔ nČmĘ TbĆŇ SăĄ ÉyYĂ xĞlĲČ ChyĳĎzĘzČ‘Ğ=NBĆ ‘ČS¡Ą oh MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć
21 NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ lĘ ChyĳĎrĘkČŇ zĘ=NBĆ oD¡yĂ hŇ dĎŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ ÉhèĆ nČmĘ hĲČ yYąĂ xĞlĲČ
22 hŇ QĆ ’Ąě MxĳĎ rŁ yĘ=NBĆ l’¡Ą rĘzČ‘Ğ NdĎě lĘ : rnĲĄbĘŇ ’Č =NBĆ l’¡Ą yWĂ ‘ĞyĲČ
23 Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆ mĂ lĘ MrĎŔ jĎ sĘ mĂ ÉdywĂdĎŇ ’WąĎ nĎ=âlĲ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ yr¡ĄWĎ

yb¿ĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć tŇ oB¿ rĘhČ lĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď yJĂ ť hŇ FĎ mĳĎ lĘ C hŇ n¡ĎSĎ
24 tŇ ’Ň zËŁ bĎŇ yh¿Ă yĘwČ hŇ QĎŔ kĂŇ âlă wĘ ÉtonmĘ lĂ lxąĄ hĄ hŇ yĎÁCrYĘ =NBĆ bŇ ’ĎÄ oy : MyĂmĲĎ èĎ hČ

Mym¡Ă IĎhČ =yrĲĄbĘŇ DĂ rj¿Č sĘ mĂ BĘ rjĎŔ sĘ UĂ hČ ÉhlĎ ‘Ď âlą wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č PŇ YĆq¡Ć
25 =NBĆ tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ orăYĘ ’ĲŁ É l‘Č wĘ : dŇ ywĲĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć lČ

tŇ olŔ DĎgĘŇUĂ bČŇ C ÉMyrĂpĎŇ JĘ bČŇ C MyrąĂ‘ĎBĲĆ hŇ dĆÂvĎ BČ tŇ orÃ YĎ ’Ł hĲĎ l‘ăČwĘ l’ĳĄ ydĂŇ ‘Ğ
26 hŇ dĆŔ vĎ hČ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ ÉyWĄ ‘Ł l‘Čę wĘ : ChIĲĎEĂ‘Ě=NBĆ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ
27 MymĂŔ rĎJĘ hČÄ =l‘Č wĘ : bŇ ClĲ JĘ =NBĆ yr¡ĂzĘ‘Ć hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ

: ymĲĂ pĘŇ èĂ hČ yD¡ĂbĘŇ zČ NyĂIČŔhČ tŇ orăYĘ ’ĲŁ lĘ ÉMymĂ rĎJĘ BČ SĆ l‘ąČwĘ ytĳĂŇ mĎ rĲĎhĎ y‘¡ĂmĘ SĂ
28 l‘ČB¿Č hŇ lĎŔ pĄŇ èĘ BČ rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ qĘ èĂ hČ wĘ MytąĂŇ yEĄhČ =l‘Č wĘ
29 =l‘Č wĘ : S‘ĲĎoy NmĆ è¡Ć hČ tŇ or¿YĘ ’Ł =l‘Č wĘ yrĳĂdĄŇ GĘ hČ N¡ĎnxĎ

MyqĂŔ mĎ ‘ĞBĲĎ ÉrqĎ BĎ hČ =l‘Č wĘ ynĳĂorèĎ hČ yr¡ČTĘř SĂ NorŔ èĎ BČ My‘ăĂrŁ hĲĎ ÉrqĎ BĎ hČ
30 ylĳĂ ‘ĄmĘ SĘ IĂhČ lyb¡ĂŇ o’ MyQĂŔ mČ GĘ hČÄ =l‘Č wĘ : ylĲĎ dĘŇ ‘Č=NBĆ Tp¡ĎŇ SĎ
31 zyzăĂyĎ N’Ň ~¡Ł hČ =l‘Č wĘ : ytĲĂŇ nŁ rŁ UĄ hČ Chy¡ĎDĘxĘ yĆ tŇ onŔ tŇŁ ’ĞhăĎ =l‘Č wĘ

: dŇ ywĲĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć lČ rS¡Ć ’Ğ SCkŔ rĘhĲĎ yrăĄWĎ ÉhQĆ ’ĄÄ =lJĎ yrĳĂgĘŇhČ hĲČ
32 =NBĆ l’¿Ą yxĂ ywĲĂ ’Chĳ rp¡ĄŇ oswĘ Nyb¿ĂŇ mĄ =Sy’Ă Z‘ĄŔ oy ÉdywĂDĎ=dŇ oD NtąĎŇ nĎ ohĲ ywĂ
33 yJ¡Ă rĘ’Č hĲĎ yS¿Č CxwĘ ëŇ lĆ UĳĆ lČ Z‘ăĄoy lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ wĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄBĘ =M‘Ă yn¡ĂomkĘŇ xČ
34 =rWČ wĘ rtĎŔ yĎbĘŇ ’Ć wĘ ÉChyĎÄnĎBĘ =NBĆ ‘dąĎŇ yĎohĲ yĘ lpĆŇ tęŁ yxĂ ’Ğ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ ‘Čr¿Ą

xk yrăĄWĎ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ ywăĂDĎ lhăĄ qĘ IČwČ : bŇ ’ĲĎ oy ëŇ lĆ U¡Ć lČ ’b¿ĎŇ YĎ
ëŇ lĆ UĆłhČ =tŇ ’Ć MytÀĂŇ rĘSĲĎ mĘ hČ tŇ oqă lĘ xĘ UČ hČ yrăĄWĎ wĘ MyTăĂ bĎŇ èĘ hČ yrăĄWĎ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ
ëŇ lĆ UĆÄ lČ ű žhnĆqĘ mĂ C=SCkŇ rĘ=lkĎŇ yrăĄWĎ wĘ tŇ o’Ã UĄ hČ yrăĄWĎ wĘ MypăĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrăĄWĎ wĘ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l’Ć lyĂx¡Ď roB¿ GĂ =lkĎŇ lĘ CĲ MyrËĂoBGĂ hČ wĘ MysÌĂ yrĂiĲĎ hČ =M‘Ă wynĎÁbĎŇ lĘ C
Mqyw

.yrq yTČrĘSĂ v.29 .Myqwspb rpsh yYx v.25
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ynăĂ’Ğ yUĳĂ ‘Č wĘ yxăČ ’Č ynĂ C‘¡mĎ SĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ wylĎŔ gĘŇrČ=l‘Č ÉëlĆ UĆÄ hČ dŇ ywąĂDĎ MqĎ IĎÄwČ 2

ylăĄ gĘŇrČ ÉMdŇŁ hĞlĲČ wĘ hoĎęhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’ĞlĲČ hŇ xĎÁ CnmĘ tŇ yBĄÄ žtonbĘŇ lĂ ybĂÃ bĎŇ lĘ =M‘Ă
tŇ yĂb¡ČŇ hŇ n¿ĆbĘŇ tĂŇ =âlĲ ylĂŔ rmČ ’ăĎ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ wĘ : tŇ onĲ bĘŇ lĂ ytĂŇ on¡ ykĂŇ hĞ wĲČ CnyhĄŔ Łl’Ĺ 3

hoăĎhyĘ rxČÃ bĘŇ IĂwČ : êĎkĘŇ pĲĎŇ SĎ Mym¿Ă dĎŇ wĘ hŇ êĎ’¡Č tŇ omË xĎ lĘ mĂ Sy’ÌĂ yJăĂ ymĳĂ SĘ lĂ 4

É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ mąĆ lĘ tŇ oyÄhĘ lĲĂ ybĂę ’Ď =tŇ yBĲĄ lJăŁ mĂ yBĂÁ l’ĄÄ rĎWĘ yĂ žyhĄŁl’Ĺ
ynăĄbĘŇ bĂŇ C ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ yb¿ĄŇ bĘŇ C dŇ ygĂŔ nĎlĘ rxăČ BĎ ÉhdĎŇ ChybĲĂŇ yJąĂ MlĎŔ o‘lĘ
MyBăĂ rČ yJĂ ť ynČŔ BĎ =lJĎÄ mĂ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ëŇ yl¡Ă mĘ hČ lĘ hŇ YĎŔ rĎ yBăĂ ybĂŔ ’Ď 5

tŇ Ck¿Ň lĘ mČ ’iËĄ JĂ =l‘Č tŇ bĆŇ SĆę lĎ ynĂŔ bĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ BĂ ÉrxČ bĘŇ IĂwČ hoĳĎhyĘ yl¡Ă NtČŇ n¿Ď MynĂŔ BĎ
yt¡ĂŇ ybĄŇ hŇ n¿ĆbĘŇ yĂ=’ChĲ ìŔ nĘ bĂŇ hŇ măŁ ŁlSĘ ylĂŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ 6

yt¿ĂŇ onykĂŇ hĞ wĲČ : bŇ ’ĲĎ lĘ oQ¿ =hŇ yĆhĘ ’ĲĆ yn¡Ă’Ğ wĲČ NbĄŔ lĘ ÉylĂ ob¿Ň yêĂ rĘxČÄ bĎŇ =yJĲĂ ytĳĎŇ orYĄxĞ wĲČ 7

MoI¿JČ yT¡Č jĎ SĘ mĂ C yt¿ČŇ wŁ YĘ mĂ tŇ oWË ‘ĞlĲČ qzČęxĹyĲĆ=M’Ă MlĳĎ o‘lĘ =dŇ ‘Č ot¡Ň CkŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć
CnyhĄŔ Łl’Ĺ ynăĄzĘ’Ď bĘŇ C ÉhoĎhyĘ=lhČ qĘ l’ąĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ ynĄÄ y‘ĄlĘ hŇ êĎ‘Č wĘţ : hŇ EĲĆhČ 8

=tŇ ’Ć ÉCSrĘyêĲĂ N‘ČmąČ lĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ w¡Ł YĘ mĂ =lJĎ CSŔ rĘdĂŇ wĘ CrămĘ SĂ
hŇ êăĎ’Č wĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č Mk¡ĆŇ yrĄxĞ’ĲČ Mk¿ĆŇ ynĄbĘŇ lĂ MêËĆlĘ xČ nĘ hĂ wĘ hŇ bĎŔ oFhČ ZrĆ’ăĎhĎ 9

SpĆŇ năĆbĘŇ C ÉMlĄ SĎ bŇ ląĄ BĘ ChdĄę bĘŇ ‘Ď wĘ ìŇ ybĂÁ ’Ď yhĄÄ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć ž‘DČ ynĂÃbĘŇ =hŇ mĲŁ ŁlSĘ
NybĳĂŇ mĄ tŇ ob¡Ň SĎ xĞmĲČ rYĆ y¿Ą=lkĎŇ wĘ hoĎŔhyĘ SrăĄoD ÉtobŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ yJąĂ hŇ YĎŔ pĄŇ xĞ

sŘ11 ű hŇ ’ăĄ rĘ : dŇ ‘ĲČlĎ ì¿Ň xĞ ynĂ zĘyČ Ceb¡ĆŇ zĘ‘ČêĲČ =M’Ă wĘ ëŇ lĎŔ ’YĄUăĎ yĂ ÉCeSĆÄ rĘdĘŇ êĂ =M’ĲĂ 10

: hŇ WĲĄ ‘ĞwĲČ qz¿ČxĞ SD¡ĎqĘ UĂ lČ tŇ yĂB¿Č =tŇ onĲ bĘŇ lĂ ìËŇ BĘ rxČ BÌĎ hoËĎhyĘ=yJĲĂ hŇ êĎę ‘Č
žMlĎ C’hĲĎ tŇ ynăĂbĘŇ êČ =tŇ ’Ć onÃbĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ dŇ ywăĂDĎ NêăĄ IĂwČ 11

: tŇ rĆjĲŁ JČ hČ tŇ yb¿ĄŇ C Mym¡Ă ynĂ jĘ hČ wyr¿ĎdĎŇ xĞ wĲČ wytËĎŇ IŁ lĂ ‘ĞwĲČ wyJÌĎzČnĘ gČŇ wĘ wyêĎÁ BĎÄ =tŇ ’Ć wĘ
=lkĎŇ lĘ C hoËĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ orÌYĘ xČ lĘ oUŔ ‘Ă ÉxČ CrÄ bĎŇ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ tŇ ynĂębĘŇ tČŇ wĘ 12

: MySĲĂ dĎŇ uĽhČ tŇ or¡YĘ ’ĲŁ lĘ C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ ’ĲŁ lĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ tŇ ok¡Ň SĎ QĘ hČ
hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ dăČŇ obŇ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¡Ć mĘ =lkĎŇ lĘ CĲ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ ÉtoqlĘ xĘ mČ lĘ CĲ 13

yl¡Ą JĘ =lkĎŇ lĘ bŇ hĎŔ EĎlČ É lqĎ SĘ UĂ BČ bŇ hąĎ EĎlČ : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ d¿ČŇ obŇ ‘Ğ yl¡Ą JĘ =lkĎŇ lĘ CĲ 14

hŇ d¿ĎŇ obŇ ‘Ğ yl¡Ą JĘ =lkĎŇ lĘ lqĎŔ SĘ mĂ BĘ ÉPsĆ JĆÄ hČ yląĄJĘ lkÄŁ lĘ hŇ dĳĎŇ obŇ ‘ĞwĲČ hŇ dăĎŇ obŇ ‘Ğ
=lqČ SĘ mĂ BĘ bŇ hĎŔ zĎ ÉMhĆ ytĄŇ rĲŁ nĄwĘ bŇ hĎę EĎhČ tŇ orănŁ mĘ lĂ lqĎÂSĘ mĂ C : hŇ dĲĎŇ obŇ ‘ĞwĲČ 15

hŇ răĎonmĘ lĂ É lqĎ SĘ mĂ BĘ PŇ sĆ JąĆ hČ tŇ orÄ nŁ mĘ lĂ wĘ hĎ ytĳĆŇ rĲŁ nĄ wĘ hŇ r¡ĎonmĘ C hŇ r¿ĎonmĘ
tŇ on¿xĞlĘ SĚ lĘ lqËĎSĘ mĂ bŇ h¿Ď EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ rĲĎonmĘ C hŇ r¿ĎonmĘ tŇ d¡ČŇ obŇ ‘ĞJĲČ hĎ ytĆŔ rĲŁ nĄ wĘ 16

tŇ ogÌŇlĎ zĘUĂ hČ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ hČ tŇ on¿xĞlĘ SĚ lĘ PŇ sĆ k¡ĆŇ wĘ NxĳĎ lĘ SĚ wĘ NxăČ lĘ SĚ lĘ tŇ kĆŇ r¡Ć‘ĞUĲČ hĲČ 17
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ropăŇ kĘŇ lĂ É lqĎ SĘ mĂ BĘ bŇ hąĎ EĎhČ yrĄÄ opŇ kĘŇ lĂ wĘ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ w¡Ł WĎ uĘ hČ wĘ tŇ oqËrĎzĘUĂ hČ wĘ
18 xBÌČ zĘmĂ lĘ C : ropĲŇ kĘŇ C rop¿Ň kĘŇ lĂ lq¡ĎSĘ mĂ BĘ PŇ sĆ JËĆ hČ yr¿ĄopŇ kĘŇ lĂ wĘ ropŔ kĘŇ C

ÉbhĎ zĎ MybąĂŇ rĚJĘ hČ hŇ bĎę JĎ rĘUĆ hČ tŇ ynăĂbĘŇ tČŇ lĘ C lqĳĎSĘ UĂ BČ qu¡ĎzĚmĘ bŇ h¿Ď zĎ tŇ rĆTËŁ uĘ hČ
19 dŇ I¿ČmĂ bŇ tËĎŇ kĘŇ BĂ lJ¿Ł hČ : hoĲĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Nor¿’Ğ=l‘Č Myk¡ĂŇ kĘŇ sŁ wĘ MyWĂŔ rĘpăŇŁ lĘ
20 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ ynĲĂ bĘŇ êČhČ tŇ ok¿Ň ’ĞlĘ mČ lJ¡Ł lyJĳĂWĘ hĂ ylăČ ‘Ď ho¡ĎhyĘ

žyJĂ tŇ xĳĎ êĄ=l’Č wĘ ’r¡ĎyêĂ =l’Č hŇ WĄŔ ‘ĞwĲČ ÉZmČ ’ĹwĲĆ qząČxĞ onębĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ dŇ ywĂÁDĎ
tŇ olěkĘŇ lĂ =dŇ ‘Č OĎ bĆŔ zĘ‘Č yĲČ âlă wĘ ÉìjĘ rĘyČ âlą ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉyhČ Łl’Ĺ MyhąĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ

21 MynăĂhĞJĲŁ hČ ÉtoqlĘ xĘ mČ hŇ eĄęhĂ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ d¿ČŇ obŇ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¡Ć mĘ =lJĎ
=lkĎŇ lĘ hŇ kĎÁ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ bĘŇ ÉìUĘ ‘Ă wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ tŇ d¡ČŇ obŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ
: ìŇ yrĲĆbĎŇ DĘ=lkĎŇ lĘ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ Myr¿ĂvĎ hČ wĘ hŇ dĎŔ obŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ ÉhmĎ kĘŇ xĎ BĲČ bŇ ydąĂŇ nĎ

Tk oB¿ =rxČ BĲĎ dŇ xËĎ ’Ć yn¿ĂbĘŇ hŇ mÄŁ ŁlSĘ lhĎŔ uĎ hČ =lkĎŇ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ dŇ ywąĂDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
hŇ rĎŔ yBĂ hČ ÉMdĎŇ ’Ď lĘ âlą yJăĂ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ hŇ kăĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ wĘ ëŇ rĳĎwĎ r‘ČnăČ Myh¡Ă Łl’Ĺ

2 ű bŇ hăĎ EĎhČ yhČę Łl’Ĺ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ytĂŇ onă ykĂŇ hĞ yxĂÂJŁ =lkĎŇ kĘŇ CĲ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ yJ¡Ă
MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ wĘ lzĆŔrĘBČ lČ É lzĆrĘBČ hČ tŇ SĆ xęŁ eĘ lČ tŇ SĆ xăŁ eĘ hČ wĘ PŇ sĆ JĆÁ lČ PŇ sĆ JĆÄ hČ wĘ bŇ hĎ EĎlČ ţ
hŇ rËĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ÌĆ lkÄŁ wĘ hŇ mĎę qĘ rĂwĘ ëŇ CpăŇ =ynĄbĘŇ ’Č My’ĂÁ CQmĂ C MhČ SÄŁ =ynĄbĘŇ ’Č MyYĳĂ‘ĄlĲĎ

3 hŇ Q¡Ď gĚŇsĘ yl¿Ă =SyĆ yhČŔ Łl’Ĺ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉytĂŇ oYrĘBĂ dŇ o‘ę wĘ : bŇ rĲŁ lĎ SyĂS¡Č =ynĄbĘŇ ’Č wĘ
tŇ yb¿ĄŇ lĘ ytĂŇ on¡ ykĂŇ hĞ =lJĎ mĂ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ ÉyhČ Łl’Ĺ=tŇ ybĲĄŇ lĘ yêĂ tąČŇ nĎ PŇ sĆ kĳĎŇ wĎ bŇ hăĎ zĎ

4 tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ wĘ rypĳĂŇ o’ bŇ hăČ EĘmĂ bŇ h¡Ď zĎ yr¿ĄJĘ JĂ MypËĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ ŁlÌ SĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ
5 ÉbhĎ EĎlČ bŇ hąĎ EĎlČ : MyêĲĂ BĲĎ hČ tŇ or¿yqĂ xČ CT¡ lĎ quĎŔ zĚmĘ ÉPsĆ JĆÄ =rJČ JĂ MypąĂŇ lĎ ’Ğ

tŇ wâQ¿ mČ lĘ bŇ DĄŔ nČtĘŇ mĂ ymăĂ C MySĳĂ rĎxĲĎ dŇ yăČBĘ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ lĘ C PŇ sĆ JĆŔ lČ PŇ sĆ JăĆ lČ wĘ
6 l’Ąę rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ ű yrăĄWĎ wĘ tŇ obÁ ’Ď hĲĎ yrĄÄ WĎ žCbŇ DĘnČtĘŇ IĲĂwČ : hoĲĎhylĲČ MoI¡hČ odËŇ yĎ
7 tŇ dăČŇ obŇ ‘ĞlĲČ CnÂêĘ IĂwĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ yr¡ĄWĎ lĘ C tŇ o’Ŕ UĄ hČ wĘ ÉMypĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrąĄWĎ wĘ

ůoBrĂ MynăĂkŇŁ rĘdČŇ ’Ğ wĲČ ÈMypĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ SĆ mĲĄ xĞ MyrăĂJĎ JĂ bŇ hĎÂ zĎ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ
Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ n¿Č omSĘ C oBË rĂ tŇ SĆ xěŁ nĘ C MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ ÉMyrĂJĎ JĂ PŇ sĆ kĆę wĘ

8 Cn¡tĘŇ nĲĎ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ Éoê’Ă ’YąĎ mĘ eĂ hČ wĘ : MyrĲĂJĎ JĂ PŇ lĆ ’¿Ć =hŇ ’Ď mĲĄ lz¡ĆrĘbČŇ C MyrĳĂJĎ JĂ
9 ÉM‘ĎhĎ Cxą mĘ WĘ IĂwČ : yeĲĂ SĚ rĘGĲĄhČ l’¡Ą yxĂ yĘ=dŇ yČ l‘¿Č hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rYăČ o’lĘ

ëŇ lĆ UĆŔ hČ dŇ ywăĂDĎ ÉMgČŇ wĘ hoĳĎhylĲČ Cb¡Ň DĘnČtĘŇ hĲĂ MlĄŔ SĎ bŇ lăĄ BĘ yJĂ ť MbĎŔ DĘnČtĘŇ hĲĂ =l‘Č
: hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ x¿Ď mĘ WĂ xm¡Č WĎ
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ëŇ CrÄ BĎ dŇ ywĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ lhĳĎ uĎ hČ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉdywĂDĎ ëŇ rĆbąĎŇ yĘwČ 10

hoĎhyĘţ ìăŇ lĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ Ml¡Ď o‘mĲĄ CnybĂŔ ’Ď l’ăĄ rĎWĘ yĂ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ’Č 11

MyĂmăČèĎ BČ lk¡ŇŁ =yJĂ dŇ ohŔ hČ wĘ xYČ eăĄhČ wĘ ÉtrĆ’ĆÄ pĘŇ êĂ hČ wĘ hŇ rąĎCbŇ GĘ hČ wĘ hŇ QĎÄdĚŇ GĘ hČ
rSĆ ‘ąŁ hĎ wĘ : S’Ň rĲŁ lĘ ű lk¿ŇŁ lĘ ’v¡Ą nČtĘŇ UĂ hČ wĘ hŇ kĎŔ lĎ mĘ UČ hČ ÉhoĎhyĘ ìąŇ lĘ ZrĆ’ĳĎbĎŇ C 12

ìŔ dĘŇ yăĎbĘŇ C hŇ rĳĎCbŇ gĘŇ C xČ JăŁ ì¡Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ C lJŔŁ BČ lSăĄ om ÉhêĎ’Č wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ QĘ mĂ ÉdobŇ JĎ hČ wĘ
Myl¡Ă lĘ hĲČ mĘ CĲ ëŇ ĳĎl CnxĘ n¡Č’Ğ Myd¿ĂŇ om CnyhĄŔ Łl’Ĺ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : lJĲŁ lČ qE¡ĄxČ lĘ C lD¿ĄgČŇlĘ 13

bŇ D¡ĄnČtĘŇ hĂ lĘ xČ JŔŁ rYăŁ ‘Ę nČ=yJĲĂ yUĂŔ ‘Č ymăĂ C ÉynĂ ’Ğ ymąĂ ykĂÄ wĘ : ìŇ êĲĆrĘ’Č pĘŇ êĂ MS¿Ą lĘ 14

ìŇ ynËĆpĎŇ lĘ CnxĘ nÌČ’Ğ MyrĂÄ gĄŇ=yJĲĂ : ëŇ lĲĎ Cet¿ČŇ nĎ ì¡Ň dĘŇ IĎmĂ C lJŔŁ hČ ìăŇ UĘ mĂ =yJĲĂ tŇ ’Ň zĳŁ JĎ 15

: hŇ wĲĆqĘ mĂ Ny’¿ĄwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č CnymËĄyĎ ű l~ÌĄJČ CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ=lkĎŇ JĘ Myb¡ĂŇ SĎ otĲŇ wĘ
tŇ yĂb¡ČŇ ì¿Ň lĘ =tŇ onĲ bĘŇ lĂ CnnŔŁ ykĂŇ hĞ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ Nomą hĎ hĲĆ lkăŇŁ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ 16

NxăĄ BŁ ÉhêĎ’Č yJąĂ yhČŔ Łl’Ĺ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĲĎwĘ : lJĲŁ hČ ì¿Ň lĘ C ’yh¡ř ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ ìŇ SĳĆ dĘŇ qĎ MSăĄ lĘ 17

hŇ QĆ ’ĄŔ =lkĎŇ yêĂ bĘŇ DăČnČtĘŇ hĂ ÉybĂŇ bĎŇ lĘ rSĆ yąŁ BĘ ynĂę ’Ğ hŇ YĳĆrĘêĂ Myr¡ĂSĎ ymĲĄ C bŇ bĎŔ lĄ
hoĎęhyĘ : ëŇ lĲĎ =bŇ DĆnČtĘŇ hĲĂ lĘ hŇ x¡Ď mĘ WĂ bĘŇ ytĂŇ y’¿Ă rĎ hŇ pŔŁ =C’YĘ mĘ eĂ hČ ÉìUĘ ‘Č hŇ êĎę ‘Č wĘ 18

MlĎŔ o‘lĘ tŇ ’Ň EăŁ =hŇ rĎmĘ SĽ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂwĘ qxąĎ YĘ yĂ MhĎÂrĎbĘŇ ’Č yhĄŁl’Ĺţ
hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ wĘ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Mb¡ĎŇ bĎŇ lĘ Nk¿ĄŇ hĎ wĘ ìŇ UĳĆ ‘Č bŇ băČŇ lĘ tŇ ob¡Ň SĘ xĘ mČ rYĆ y¿ĄlĘ 19

tŇ oWă ‘ĞlĲČ wĘ ìŇ yuĳĆxĚ wĘ ìŇ yt¡ĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ ìŇ ytĆŔ wŁ YĘ mĂ ÉromSĘ lĂ MlĄŔ SĎ bŇ băĎŇ lĄ NêĄ ť ynĂę bĘŇ
rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ytĂŇ onĲ ykĂŇ hĞ =rSĆ ’Ğ hŇ r¿ĎyBĂ hČ tŇ on¡bĘŇ lĂ wĘ lJŔŁ hČ 20

=lkĲĎŇ CkăŇ rĘbĲĎŇ yĘwČ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ’n¡Ď=CkŇ rĘBĲĎ lhĎŔ uĎ hČ =lkĎŇ lĘ ÉdywĂDĎ
: ëŇ lĆ UĲĆ lČ wĘ ho¡ĎhylĲČ CwËxĞêĲČSĘ IĲĂwČ CdÌŇ uĘ IĂwČ MhĆŔ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhylĲČ lhĎę uĎ hČ
ů’ChhČ MoIăhČ ÈtrČxĽmĎ lĲĘ hoĎęhylĲČ tŇ olÁ‘Ł ClÄ‘ĞIĲČwČ MyxĂ bĎŇ zĘ ţ ű hoăĎhylĲČ Cxă BĘ zĘIĂwČ 21

bŇ r¡Ł lĎ Myx¿Ă bĎŇ zĘC MhĳĆ yJĄ sĘ nĂ wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyW¿Ă bĎŇ JĘ PŇ lĆ ’ËĆ Myl¿Ă y’Ą PŇ lĆ ’ĆÁ MyrĂÄ jĎ
hŇ xăĎ mĘ WĂ BĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ hoËĎhyĘ ynÌĄpĘŇ lĂ CêÁ SĘ IĂwČ ClÄkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ 22

dŇ yg¿ĂŇ nĎlĘ hoËĎhylĲČ CxÌ SĘ mĘ IĂwČ dŇ ywĂŔDĎ=NbĆŇ hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ ÉtynĂ SĄ CkŇ yląĂ mĘ IČwČ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ
=tŇ xČ êĲČ ëŇ lĆ mËĆ lĘ ű hoÌĎhyĘ ’iĄÄ JĂ =l‘Č hŇ mŁ ŁlSĘ ţ bŇ SĆ IăĄwČ : NhĲĄ kŇŁ lĘ qod¡Ň YĎ lĘ C 23

ÉMyrĂvĎ hČ =lkĎŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ wyl¡Ď ’Ą C‘¿mĘ SĘ IĂwČ xlĳČ YĘ IČwČ wyb¡ĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂDĎ 24

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ hŇ m¿Ł ŁlSĘ tŇ xČ ê¡Č dŇ yĎŔ CntĘŇ năĎ dŇ ywĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ yn¡ĄBĘ =lJĎ MgČě wĘ MyrĂŔ BŁ GĂ hČ wĘ
ÉwylĎ ‘Ď NêąĄ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ ÉhmŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ lDĄÄ gČŇ yĘwČ 25

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č wyn¡ĎpĎŇ lĘ ëŇ lĆ mËĆ =lJĎ =l‘Č hŇ yÌĎhĎ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ tŇ CkŔ lĘ mČ dŇ ohă
dywdw

.yrq ’Ch ,bytk ’yhĂ v.16 .Tk
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26, 27 =l‘Č ÉëlČ mĎ rSąĆ ’Ğ MymĂę IĎhČ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ëŇ ¡ČlmĎ ySĎŔ yĂ=NBĆ ÉdywĂdĎŇ wĘ
MĂl¿Č SĎ CrĲybĂŇ C MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ ÉëlČ mĎ NorąbĘŇ xĆ BĘ hŇ nĳĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

28 Mym¡Ă yĎ ‘b¿ČŇ WĘ hŇ bĎŔ oT hŇ băĎŇ yWĄ BĘ ÉtmĎ IĎÄwČ : SolĲ SĎ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ ëŇ ¡ČlmĎ
29 ëŇ lĆ UĆŔ hČ dŇ ywăĂDĎ ÉyrĄbĘŇ dĂŇ wĘ : wyêĲĎxĘ tČŇ on¡bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ obĳŇ kĎŇ wĘ rSĆ ‘ăŁ

hŇ ’ĆŔ rŁ hĲĎ l’ăĄ CmSĘ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ MynĳĂrŁ x’ĞhĲĎ wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ
30 ot¡Ň CkŇ lĘ mČ =lJĎ M‘¿Ă : hŇ zĲĆxŁ hČ dŇ G¿Ď yr¡ĄbĘŇ DĂ=l‘Č wĘ ’ybĂŔ eĎhČ NtăĎŇ nĎ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l‘Č wĘ

=lJĎ l‘¡ČwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č wĘ ÉwylĎ ‘Ď CrąbĘŇ ‘ĲĎ rSĆÄ ’Ğ MyêĂę ‘Ă hĎ wĘ otĳŇ rĎCbĲŇ gĘŇ C
dŇ yw¡ĂDĎ=NbĆŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ qEËĄxČ tĘŇ IĂwČ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČb h"d, ’

2 hŇ măŁ ŁlSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ Chl¡Ą DĘgČŇ yĘwĲČ oUŔ ‘Ă ÉwyhĎŁl’Ĺ hoąĎhywĲČ otĳŇ CkŇ lĘ mČ =l‘Č
’yW¿Ă nĎ lkËŇŁ lĘ C MyTĂę pĘŇ èĲŁ lČ wĘ tŇ o’Á UĄ hČ wĘ MypĂÄ lĎ ’ĞhĲĎ žyrĄWĎ lĘ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ

3 oUŔ ‘Ă lhăĎ uĎ hČ =lkĎŇ wĘ ÉhmŁ ŁlSĘ Ckę lĘ IĲĄwČ : tŇ obĲŇ ’Ď hĲĎ yS¿Ą ’Ň rĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ
rS¿Ć ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ hŇ yĎęhĎ MSăĎ =yJĂ No‘ĳbĘŇ gĂŇBĘ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď BĎ lČ

4 hŇ ląĎ ‘ĹhĲĆ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ lbĎę ’Ğ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ ho¡ĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ S¿Ć mŁ hŇ WËĎ ‘Ď
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ lhĆ ’¡Ł olË =hŇ TĎ nĲĎ yJÌĂ dŇ ywĳĂDĎ ol¡ Nyk¿ĂŇ hĄ BĲČ MyrĂŔ ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘuĂ mĂ ÉdywĂdĎŇ

5 MWĎě rCxŔ =NbĆŇ yrăĂC’=NBĆ É l’Ą lĘ YČ BĘ ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ tŇ SĆ xęŁ eĘ hČ xBăČ zĘmĂ C
6 hŇ mÄŁ ŁlSĘ ž l‘Č IČwČ : lhĲĎ uĎ hČ wĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ChS¿Ą rĘdĘŇ IĂwČ hoĳĎhyĘ NJăČ SĘ mĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ

l‘Č IÌČwČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ lĘ rS¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ xBąČ zĘmĂ =l‘Č MSĎÁ
7 Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ ’¿Ď rĘnĂ ’ChŔ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ : PŇ lĆ ’ĲĎ tŇ ol¡ ‘Ł wylËĎ ‘Ď
8 MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉhmŁ ŁlSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ëŇ lĲĎ =NêĆ’ĲĆ hŇ m¿Ď l’¡Č SĘ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ lĂ
9 ÉhêĎ‘Č : wyêĲĎxĘ êČ ynĂ ê¡ČkĘŇ lČ mĘ hĂ wĘ lodĳŇ GĎ dŇ sĆ xăĆ yb¡ĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂDĎ=M‘Ă tĎŇ yWËĂ ‘Ď hŇ êĎę ’Č

ynĂ êČŔ kĘŇ lČ mĘ hĂ ÉhêĎ’Č yJąĂ ybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ M‘¡Ă ìŔ rĘbăĎŇ DĘ ÉNmĄ ’Ď yĲĄ MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
10 hŇ ’ËĎ YĘ ’ĲĄ wĘ ylĂŔ =NêĆ É‘DĎmČ C hŇ mąĎ kĘŇ xĎ hŇ êĎę ‘Č : ZrĆ’ĲĎ hĎ rp¿ČŇ ‘ĞJĲČ bŇ r¡Č M‘Čě =l‘Č

: lodĲŇ GĎhČ hŇ E¡ĆhČ ì¿Ň UĘ ‘Č=tŇ ’Ć TjŔŁ SĘ yĂ ymăĂ =yJĂ hŇ ’Ď obĳŇ ’Ď wĘ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ
11 tŇ ’Ň ŁzÁ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ žrSĆ ’Ğ N‘Č yăČ hŇ mÃŁ ŁlSĘ lĂ ű MyhăĂ Łl’Ĺ=rmĆ ’Ň IăŁ wČ

ìŇ y’ĆŔ nĘŁWĲ SpĆŇ năĆ Ét’Ą wĘ ÉdobŇ kĎŇ wĘ MysąĂ kĎŇ nĘ rSĆ ‘ăŁ êĎlĘ ’Č SĎ ţ=âlĲ wĘ ìŇ bĆę bĎŇ lĘ =M‘Ă
rSąĆ ’Ğ ‘DĎŔ mČ C hŇ măĎ kĘŇ xĎ ÉìlĘ =l’Č SĘ êĲĂ wČ êĎlĘ ’ĳĎ SĎ âlă MyB¡Ă rČ Mym¿Ă yĎ=MgČŇ wĘ

12 NCtăŇ nĎ ‘D¡ĎUČ hČ wĘ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ hĲČ : wylĲĎ ‘Ď ìŇ yê¡Ă kĘŇ lČ mĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉTojSĘ êĂ
l
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ÉMykĂŇ lĎ UĘ lČ NkĄę hŇ yĎhăĎ=âl ű rSăĆ ’Ğ ëŇ lĎŔ =NêĆ’ĲĆ ÉdobŇ kĎŇ wĘ MysąĂ kĎŇ nĘ C rSĆ ‘ÄŁ wĘ ëŇ ĳĎl
hŇ mąĎ BĎ lČ hŇ mÁŁ ŁlSĘ ’bÄŁ IĎwČ : NJĲĄ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ 13

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉNo‘bĘŇ gĂŇBĘ =rSĆ ’Ğ

bŇ kĆŇ rĆŔ Éto’mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’ąĆ olę =yhĂ yĘwĲČ ůMySĂ rĎpĲĎŇ C bŇ kĆŇ răĆ ÈhmŁ ŁlSĘ PŇ săŁ ’ĹIĲĆwČ 14

ëŇ lĆ U¡Ć hČ =M‘Ă wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ yrăĄ‘ĎBĘ ÉMxĄ yeĂ IČwČ MySĳĂ rĎjĲĎ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ C
MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ bŇ hËĎ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ JÌĆ hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ NêĄÄ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ 15

: bŇ rĲŁ lĎ hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ BČ =rSĆ ’Ğ Mym¿Ă qĘ èĂ JČ NtËČŇ nĎ MyzĂęrĎ’ĞhĲĎ tŇ ’ăĄ wĘ MynĳĂbĎŇ ’ĞJĲĎ
ëŇ lĆ UĆŔ hČ yrăĄxĞsĲŁ ’wĄěqĘ mĂ C MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ hŇ m¡Ł ŁlSĘ lĂ rS¿Ć ’Ğ MysËĂ CihČ ’YÌĎ omC 16

SSăĄ BĘ ÉhbĎŇ JĎ rĘmĆ MyĂrąČYĘ UĂ mĂ C’yYĂÄ oIwČ Cl‘ĞIĲČwĲČţ : ryxĲĂ mĘ BĂ Cx¡ qĘ yĂ ’w¿ĄqĘ mĂ 17

yk¿ĄŇ lĘ mČ C MyêËĂ xĂ hĲČ ykÌĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ lĘ NkĄŇ wĘţ hŇ ’ĳĎ mĄ C MyèăĂ mĂ xĞBĲČ sCs¡ wĘ PŇ sĆ JĆŔ tŇ o’ă mĄ
tŇ yĂb¡ČŇ C hoĎŔhyĘ MSăĄ lĘ ÉtyĂBČÄ tŇ on¿bĘŇ lĂ hŇ męŁ ŁlSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : C’yYĲĂ oy Md¿ĎŇ yĎBĘ Mr¡Ď’Ğ 18

Myn¿ĂomSĘ C lBĎŔ sČ Sy’ăĂ ÉPlĆ ’ĆÄ My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ mÁŁ ŁlSĘ rjÄŁ sĘ IĂwČ : otĲŇ CkŇ lĘ mČ lĘ b
SS¿Ą wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ MyxăĂ ~Ę nČmĘ C rhĳĎBĎ bŇ YăĄxŁ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ

: tŇ o’Ĳ mĄ
=M‘Ă ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ rY¡Ł =ëŇ lĆ mĲĆ Mr¿ĎCx=l’Ć hŇ mŔŁ ŁlSĘ xlăČ SĘ IĂwČ 2

sŘ12 žheĄhĂ : oBĲ tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ tŇ yĂb¡ČŇ ol¿ =tŇ onĲ bĘŇ lĂ MyzĂŔrĎ’Ğ olă =xlĲČ SĘ êĲĂ wČ ybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ 3

wynăĎpĎŇ lĘ ryTăĂ qĘ hČ lĘ olÃ SyDăĂqĘ hČ lĘ yhĎę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű MSăĄ lĘ tŇ yĂBČÁ =hŇ nĆobĲŇ ynĂÄ’Ğ
ÉtotŇ BĎ èČ lČ bŇ rĆ‘ĆŔ lĎ wĘ rqĆBăŁ lČ Étol‘Ł wĘ dŇ ymąĂ êĎ tŇ kĆŇ rĆÄ ‘ĞmĲČ C žMyUĂ sČ =tŇ rĆTĲŁ qĘ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č tŇ ’Ň z¿Ł Ml¡Ď o‘lĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yd¡ĄŇ ‘ĞomĲ lĘ CĲ MySĂŔ dĎŇ xĽlăĆ wĘ
: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =lJĎ mĂ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ lod¿Ň gĎŇ=yJĲĂ lodĳŇ GĎ hŇ n¡ĆobŇ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ yĂBËČhČ wĘ 4

âlă MyĂm¡ČèĎ hČ ym¿Ą SĘ C MyĂmËČèĎ hČ yJÌĂ tŇ yĂbČŔ olă =tŇ onĲ bĘŇ lĂ ÉxČ JÄŁ =rYĎ ‘ĞyĲČ ymąĂ C 5

: wynĲĎpĎŇ lĘ ryT¿Ă qĘ hČ lĘ =M’Ă yJ¡Ă tŇ yĂbČŔ oQă =hŇ nĆbĘŇ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉynĂ ’Ğ ymąĂ C ChlĳĚ JĘ lĘ kČŇ yĘ
tŇ SĆ xăŁ eĘ bČŇ C PŇ sĆ JĆÁ bČŇ C bŇ hĎÄ EĎBČ žtoW‘ĞlĲČ MkĎÃ xĎ =Sy’ĲĂ ylăĂ =xlĲČ SĲĘ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ 6

=M‘Ă MyxĳĂ CêjĂ xČ êăĄpČŇ lĘ ‘Čd¡ĄŇ yŁ wĘ tŇ lĆ kĄŔ tĘŇ C lymăĂ rĘkČŇ wĘ ÉNwĎGĘ rĘ’Č bĲĎŇ C lzĆęrĘBČ bČŇ C
: ybĲĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂDĎ Nyk¡ĂŇ hĄ rS¿Ć ’Ğ MĂlČŔ SĎ CrĲybĂŇ C hŇ dăĎŇ ChyBĲĂ ÉyUĂ ‘Ă rSąĆ ’Ğ MymĂę kĎŇ xĞhĲČ
ynăĂ’Ğ yJĂ ť ůNonbĎŇ QĘ hČ mĲĄ ÈMyUĂ CGlĘ ’Č wĘ MySăĂ orBĘ MyzĂÁrĎ’Ğ yYĄÄ ‘Ğ žylĂ =xlĲČ SĘ CĲ 7

=M‘Ă yd¡ČŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ e¿ĄhĂ wĘ NonĳbĎŇ lĘ yYăĄ‘Ğ tŇ or¡kĘŇ lĂ My‘ĂŔ dĘŇ oyĲ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ rSąĆ ’Ğ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ
lod¿Ň GĎ hŇ n¡ĆobŇ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ yĂBËČhČ yJ¿Ă bŇ rĳŁ lĎ MyY¡Ă ‘Ą ylËĂ Nyk¿ĂŇ hĎ lĘ C : ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ 8
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9 tŇ oJÁ mČ ű MyFĂÄ xĂ žyêĂ tČŇ nĎ MyYĂÃ ‘ĄhĲĎ ű ytăĄŇ rĘkŇŁ lĲĘ ű MybăĂŇ TĘ xŁ lĲČ hŇ eăĄhĂ wĘ : ’lĲĄ pĘŇ hČ wĘ
NyĂyČęwĘ PŇ lĆ ’ĳĎ MyrăĂWĘ ‘Ć Myr¡ĂJŁ MyrĂě ‘Ł WĘ C PŇ lĆ ’ĆŔ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉMyrĂJŁ ìŇ ydĆę bĎŇ ‘ĞlĲČ

: PŇ lĆ ’ĲĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć Myê¡Ă BČ NmĆ SĆě wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉMyêĂ BČ

10 tŇ bąČŇ hĞ’ĲČ BĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ =l’Ć xl¡Č SĘ IĂwČ bŇ tĎŔ kĘŇ BĂ ÉrYŁ =ëŇ lĆ mĲĆ MrąĎCx rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
11 ëŇ CrąBĎ ůMrĎCx ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : ëŇ lĆ mĲĆ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ì¿Ň nĘ tĎŇ nĘ oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ

rSăĆ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =tŇ ’Ć hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
=hŇ nĆbĘŇ yĂ rSąĆ ’Ğ hŇ nĎŔ ybĂŇ C lkĆŇ WăĄ É‘ČdĄÄ oy MkĎę xĎ NBăĄ ëŇ lĆ UĆÁ hČ dŇ ywĂÄdĎŇ lĘ žNtČŇ nĎ

12 ‘Čd¿ĄŇ oy MkËĎŇ xĎ =Sy’ĲĂ yêĂ xĘ lÌČ SĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ : otĲŇ CkŇ lĘ mČ lĘ tŇ yĂb¡ČŇ C hoĎŔhylĲČ ÉtyĂBČÄ
13 yrĂÃ YŁ =Sy’Ă wybăĂŇ ’Ď wĘ NDĎę tŇ onăBĘ =NmĂ hŇ èĎÂ ’Ă =NBĆ : ybĲĂŇ ’Ď Mr¿ĎCxlĘ hŇ n¡Ď yBĂ

MyYĂę ‘ĄbĲĎŇ C MynăĂbĎŇ ’ĞBĲĎ lzĆÁrĘBČ BČ tŇ SĆ xÄŁ eĘ BČ PŇ sĆ JĆ bČŇ Cţ=bŇ hĎ EĲĎBČ tŇ oWă ‘ĞlĲČ ‘ČdĄÃ oy
bŇ S¡Ł xĘ lČ wĘ xČ CêŔ jĂ =lJĎ ÉxČ êĄÄ pČŇ lĘ C lymĂŔ rĘJČ bČŇ C ZCBă bČŇ C ÉtlĆ kĄÄ êĘ BČ NmąĎ GĎrĘ’Č BĲĎ
dŇ yw¿ĂDĎ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ ymĄŔ kĘŇ xČ wĲĘ ìŇ ymĆŔ kĎŇ xĞ=M‘Ă Éol=NtĆŇ eĲĎ yĂ rSąĆ ’Ğ tŇ bĆŇ SĳĎ xĞmĲČ =lJĎ

14 rmăČ ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉNyĂIČÄhČ wĘ NmĆ èąĆ hČ MyrĂÁ ‘Ł vĘ hČ wĘ MyFĂÄ xĂ hĲČ hŇ êĎ‘Č wĘţ : ìŇ ybĲĂŇ ’Ď
15 =lkĎŇ JĘ ÉNonbĎŇ QĘ hČ =NmĂ MyYąĂ ‘Ą tŇ rÄŁ kĘŇ nĂ CnxĘ nČ’Ğ wĲČţ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ xl¡Č SĘ yĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ

Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ l¿Ć ‘ĞêĲČ hŇ êËĎ’Č wĘ opĳŇ yĎ MyăĎ=l‘Č tŇ od¡Ň sŁ pĘŇ rČ ìËŇ lĘ M’¿Ą ybĂŇ nĘ C ìŇ JĆŔ rĘYĎ
16 ÉMyrĂyGĄhČ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ =lJĎ hŇ męŁ ŁlSĘ rjăŁ sĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ

wybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ Mr¡ĎpĎŇ sĘ rS¿Ć ’Ğ rpĎŔ iĘ hČ yrăĄxĞ’ĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrSĆ ’Ğ
17 W‘ČIČÄwČ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ C PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyèĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ’ąĎ mĄ C’ę YĘ UĲĎ IĂwČ

tŇ SĆ Łlą SĘ C rhĳĎBĎ bŇ YăĄxŁ PŇ lĆ ’¡Ć Myn¿ĂmŁ SĘ C lBĎŔ sČ ÉPlĆ ’ĆÄ My‘¿ĂbĘŇ SĂ MhĆÁ mĄ
g hŇ męŁ ŁlSĘ lxĆ IăĎwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ yb¿ĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ Myx¡Ă ~Ę nČmĘ tŇ o’Ŕ mĄ SSăĄ wĘ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ

hŇ ’¡Ď rĘnĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ IĎŔrĂoUă hČ ÉrhČ BĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉhoĎhyĘ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć tŇ onąbĘŇ lĂ
: ysĲĂ CbŇ yĘhČ N¿ĎnrĘ’Ď NrĆg¡ŇŁ BĘ dŇ ywĂŔDĎ Moqă mĘ BĂ ÉNykĂŇ hĄ rSąĆ ’Ğ ChybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂdĎŇ lĘ

2 : otĲŇ CkŇ lĘ mČ lĘ ‘B¡Č rĘ’Č tŇ n¿ČSĘ BĂ ynĂŔ èĄ BČ ÉynĂ èĄ hČ SdĆŇ xąŁ BČ tŇ onÂbĘŇ lĂ lxĆ IĎwČţ
3 tŇ oUÂ’Č ëŇ rĆ’ÃŁ hĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć tŇ on¡bĘŇ lĂ hŇ mŔŁ ŁlSĘ dŇ săČ Ch ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ
4 MlĎÃ C’hĲĎ wĘ : MyrĲĂWĘ ‘Ć tŇ oU¿ ’Č bŇ xČ r¡Ł wĘ MyèĂŔ SĂ tŇ oUă ’Č ÉhnĎ oS’Ň rĲĂhĎ hŇ DąĎUĂ BČ

HbČŇ G¡Ł hČ wĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć tŇ oUă ’Č ÉtyĂBČÄ hČ =bŇ xČ rĲŁ ynąĄjĘ =l‘Č ëŇ rĆ’ÁŁ hĎ ynĄÄjĘ =l‘Č žrSĆ ’Ğ
5 tŇ yĂBăČ hČ ű tŇ ’ăĄ wĘ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ hŇ mĎ yn¡ĂjĘ mĂ Chj¿Ą YČ yĘwČ MyrĳĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ăĎ mĄ

lwdgh
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Myr¡ĂmŁ êĂ wylËĎ ‘Ď l‘Č IÌČwČ bŇ oTĳ bŇ hăĎ zĎ Chj¡Ą xČ yĘwČ MySĂŔ orBĘ Z‘ăĄ ÉhjĎ xĂ lodę GĎhČ
bŇ h¿Č zĘ bŇ h¡Ď EĎhČ wĘ tŇ rĆ’ĳĎpĘŇ tĂŇ lĘ hŇ r¡ĎqĎ yĘ NbĆŇ ’¿Ć tŇ yĂBËČhČ =tŇ ’Ć PŇ YÌČ yĘwČ : tŇ orĲSĘ rĘSČ wĘ 6

wyt¡ĎŇ otŇ lĘ dČŇ wĘ wyt¿ĎŇ oryqĲĂ wĘ MyjËĂ iĂ hČ tŇ orÌuŁ hČ tŇ yĂBČÁ hČ =tŇ ’Ć PŇ xČÄ yĘwČ : MyĂwĲĎrĘjČ 7

=tŇ ’Ć ÉW‘Č IČÄwČ : tŇ orĲyuĂ hČ =l‘Č Myb¡ĂŇ CrJĘ xê¿ČpĂŇ C bŇ hĳĎ zĎ 8

MyrĂŔ WĘ ‘Ć tŇ oUă ’Č ÉtyĂBČÄ hČ =bŇ xČ rĲŁ ynąĄjĘ =l‘Č oJÂ rĘ’Ď MySĂŔ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qăŁ =tŇ yBĲĄ
: tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą Myr¡ĂJĎ kĂŇ lĘ bŇ oTŔ bŇ hăĎ zĎ ÉChjĄÄ xČ yĘwČ MyrĳĂWĘ ‘Ć tŇ oUă ’Č oB¡ xĘ rĎwĘ
: bŇ hĲĎ zĎ hŇ j¿Ď xĂ tŇ oI¡lĂ ‘ĞhĲĎ wĘ bŇ hĳĎ zĎ MyèăĂ mĂ xĞ Myl¡Ă qĎ SĘ lĂ tŇ or¿mĘ sĘ mĂ lĘ lqËĎSĘ mĂ C 9

MyĂnČŔ SĘ MybăĂŇ CrJĘ ÉMySĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qąŁ =tŇ ybĲĄŇ BĘ W‘Č IČÁwČ 10

tŇ oUă ’Č MJ¡Ď rĘ’Ď MybĂŔ CrJĘ hČ ÉypĄŇ nĘ kČŇ wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł Cj¿ YČ yĘwČ My‘ĳĂYĚ‘ĞYĲČ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ 11

PŇ nąĎJĎ hČ wĘ tŇ yĂBČŔ hČ ryqăĂlĘ Ét‘ČGČÄmČ SmĄę xĎ tŇ oUă ’Č lĘ dŇ xĎÁ ’Ć hĲĎ PŇ nČÄJĘ MyrĳĂWĘ ‘Ć
bŇ CrąJĘ hČ PŇ nČÄkĘŇ C : rxĲĄ ’Č hĲĎ bŇ Cr¿JĘ hČ PŇ n¡ČkĘŇ lĂ ‘Č yGĂěmČ SmĄŔ xĎ tŇ oUă ’Č ÉtrĆxĆÄ ’Č hĲĎ 12

tŇ oUă ’Č ÉtrĆxĆÄ ’Č hĲĎ PŇ nąĎJĎ hČ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ ryqăĂlĘ ‘Č yG¡ĂmČ SmĄŔ xĎ tŇ oUă ’Č ÉdxĎ ’Ć hĲĎ
hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MybăĂŇ CrJĘ hČ ÉypĄŇ nĘ JČ : rxĲĄ ’Č hĲĎ bŇ Cr¿JĘ hČ PŇ n¡ČkĘŇ lĂ hŇ qĎě bĄŇ DĘ SmĄŔ xĎ 13

: tŇ yĂBĲĎ lČ Mh¿Ć ynĄpĘŇ C Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČ=l‘Č Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ MhËĄ wĘ MyrĳĂWĘ ‘Ć tŇ oUă ’Č MyW¡Ă rĘjĲŁ
ZCbĳŇ C lymăĂ rĘkČŇ wĘ Nm¡Ď GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ k¿ĄŇ êĘ tŇ kĆŇ rŔŁ jĎ hČ =tŇ ’Ć ÉW‘Č IČÄwČ 14

MydăĂŇ CU‘Č ÉtyĂBČÄ hČ ynąĄpĘŇ lĂ W‘Č IČÁwČ : MybĲĂŇ CrJĘ wyl¡Ď ‘Ď l‘Č I¿ČwČ 15

tŇ oU¿ ’Č oS¡ ’Ň rŁ =l‘Č=rSĆ ’Ğ tŇ pĆŇ ~¿ĆhČ wĘ ëŇ rĆ’ĳŁ Sm¡Ą xĎ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ tŇ oUě ’Č MyĂnČŔ SĘ
S’Ň răŁ =l‘Č Nê¡Ą IĂwČ rybĂŔ DĘBČ ÉtorSĘ rĘSČ W‘Č IąČwČ : SmĲĄ xĎ 16

: tŇ orĲSĘ rĘèČ BĲČ Nê¡Ą IĂwČ hŇ ’ĎŔ mĄ ÉMynĂ oUrĂ W‘Č IąČwČ MydĳĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ
dŇ xăĎ ’Ć wĘ Nym¡Ă IĎmĂ dŇ x¿Ď ’Ć lkĎŔ yhĄ hĲČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉMydĂŇ CU‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć MqĆ IąĎwČ 17

: z‘ČBĲŁ yl¡Ă ’Ň mĎ vĘ hČ MS¿Ą wĘ NykĂŔ yĎ Éynymř yh=MSĲĄř ’rąĎqĘ IĂwČ lw’Ň mĳŁ vĘ hČ mĲĄ
Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ oJŔ rĘ’Ď ÉhUĎ ’Č MyrąĂWĘ ‘Ć tŇ SĆ xŔŁ nĘ xBăČ zĘmĂ ÉW‘Č IČÄwČ d
MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : otĲŇ mĎ oq tŇ oU¡ ’Č rWĆ ‘¿ĆwĘ oBĳ xĘ rĎ hŇ U¡Ď ’Č 2

SmąĄ xĎ wĘ bŇ ybĂę sĎ ű logăŇ‘Ď otÁ pĎŇ WĘ =l’Ć otÄ pĎŇ vĘ mĂ hŇ UĎ ’Č BĲĎ ţ rWĆ ‘ăĆ qYĳĎ Cm
tŇ Cmă dĘŇ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ ot¡Ň ’Ł bŇ s¿Ł yĎ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ MySăĂ ŁlSĘ ÉwqĎ wĘ otŔ mĎ oqĲ ÉhUĎ ’Č BĲĎ 3

hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ rWĆ ‘Ćť otŔ ’Ł MybăĂŇ bĘŇ os ÉbybĂŇ sĎ ű bŇ ybąĂŇ sĎ olÁ tŇ xČ êČÄ žMyrĂqĎ BĘ
: oêĲ qĘ YČ mĲĚ BĘ Myq¡Ă CYyĘ rqĎŔ BĎ hČ ÉMyrĂCT MyĂnąČSĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć Myp¿ĂŇ yuĂ mČ
žhSĎ olSĘ C hŇ nĎ opÃ YĎ ű MynăĂpŇŁ hŇ SăĎ ŁlSĘ rqĎę BĎ rWăĎ ‘Ď MynÌĄSĘ =l‘Č dŇ mĄÂ o‘ 4

Mynp
.yrq ynĂmĎ yĘhČ ,bytk ynĂ ymĂ yĘhČ v.17 .MV¿ n"b ,’"b Nk v.17 .g
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MI¿ĎhČ wĘ hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ MynăĂjŁ ÉhSĎ ŁlSĘ C hŇ BĎ gĘŇ nĆę MynăĂjŁ ű hŇ SăĎ ŁlSĘ C hŇ UĎ yĎÁ ű MynĂÄpŇŁ
5 ÉotŇ pĎŇ WĘ C xpČŇ TĆŔ oyăbĘŇ ‘Ď wĘ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ Mh¡Ć yrĄxŁ ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MyêĂŔ BČ qyzăĂxĞmĲČ hŇ eĳĎSČ oSĲ xrČj¡Ć soJŔ =tŇ pČŇ WĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ JĘ
6 NymĂÁ IĎmĂ hŇ èĎÄ mĂ xĞ NêĄ IĂwČţ ůhrĎWĎ ‘Ğ ÈMyrĂoIJĂ W‘Č IăČwČ : lykĲĂŇ yĎ

CxydăĂŇ yĎ hŇ l¡Ď o‘hĲĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć MhĆŔ bĎŇ hŇ YăĎ xĘ rĎlĘ É lw’Ň mŁ vĘ mĂ hŇ èąĎ mĂ xĞ wĲČ
7 tŇ orÌnŁ mĘ =tŇ ’Ć W‘Č IČwČţ : oBĲ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ hŇ Y¿Ď xĘ rĎlĘ MIĎěhČ wĘ MbĳĎŇ

Sm¿Ą xĎ wĘ Nym¡Ă IĎmĂ Sm¿Ą xĎ lkĎŔ yhĄ BĲČ ÉNêĄ IĂwČ MTĳĎ jĎ SĘ mĂ JĘ rWĆ ‘¡Ć bŇ hËĎ EĎhČ
8 lkĎŔ yhĄ BĲČ ÉxeČ IČwČ ůhrĎWĎ ‘Ğ ÈtonxĎ lĘ SĚ W‘ČIăČwČ : lw’Ň mĲŁ vĘ mĂ

: hŇ ’ĲĎ mĄ bŇ h¡Ď zĎ yq¿ĄrĘzĘmĂ W‘Č IËČwČ lw’Ň mĳŁ vĘ mĂ hŇ èăĎ mĂ xĞ wĲČ Nym¡Ă IĎmĂ hŇ è¿Ď mĂ xĞ
9 tŇ otÌŇ lĎ dĘŇ C hŇ lĳĎ odŇ GĘ hČ hŇ r¡ĎzĎ‘ĞhĲĎ wĘ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ rYăČ xĞ ÉW‘Č IČÄwČ

10 tŇ ynËĂmĎ yĘhČ PŇ tĆŇ JÌĆmĂ NtČÂ nĎ MIĎęhČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ hŇ j¿Ď YĂ Mh¡Ć ytĄŇ otŇ lĘ dČŇ wĘ hŇ rËĎzĎ‘ĞlĲĎ
11 My‘¡ĂIĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orŔ yiĂ hČÄ =tŇ ’Ć MrĎŔ Cxř W‘Č IăČwČ : hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ lCU¿ mĂ hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą

hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ Mrę yřx lkăČŇ yĘwČ tŇ oqĳrĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
12 tŇ orËtĎŇ JŁ hČ wĘ tŇ oQÌ GĚhČ wĘ MyĂnČŔ SĘ MydăĂŇ CU‘Č : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ

ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć tŇ oię kČŇ lĘ MyĂêČŔ SĘ tŇ okăŇ bĎŇ vĘ hČ wĘ MyĂêĳĎSĘ Myd¡ĂŇ CU‘ČhĲĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č
13 ‘B¿Č rĘ’Č MynËĂoUrĂhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ orŔ tĎŇ JĲŁ hČ tŇ oQă GĚ

tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ hŇ kăĎŇ bĎŇ vĘ lČ ÉMynĂ oUrĂ MyrąĂCT MyĂnČÄSĘ tŇ okĳŇ bĎŇ vĘ hČ yêăĄSĘ lĂ tŇ o’¡ mĄ
: MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ orŔ tĎŇ JĲŁ hČ tŇ oQă GĚ ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć tŇ oię kČŇ lĘ

14, 15 MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć : tŇ onĲ kŇŁ UĘ hČ =l‘Č hŇ W¡Ď ‘Ď tŇ or¿IŁ JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ WĳĎ ‘Ď tŇ on¡kŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ
16 My‘ąĂIĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ oryiĂ hČ ţ=tŇ ’Ć wĘ : wyêĲĎxĘ êČ rW¡Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ rq¿ĎBĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ xĳĎ ’Ć

hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ wybËĂŇ ’Ď Mr¿ĎCx hŇ WĎÂ ‘Ď MhĆŔ ylĄ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉtogŇlĎ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
17 yb¡ĂŇ ‘ĞBĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ MqăĎYĎ yĘ ÉNDĄrĘIČhČ rJąČkĂŇ BĘ : qCrĲmĎ tŇ SĆ x¡Ł nĘ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ
18 Myl¿Ă JĄ hČ =lJĎ hŇ mËŁ ŁlSĘ W‘Č IÌČwČ : hŇ tĎŇ dĲĎŇ rĄYĘ Nyb¿ĄŇ C tŇ oJ¡ sĚ NyB¿Ą hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ

: tŇ SĆ xĲŁ eĘ hČ lq¿ČSĘ mĂ rq¡ČxĘ nĆ âl¿ yJËĂ dŇ ’ĳŁ mĘ bŇ răŁ lĎ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ
19 Ét’Ą wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ rS¡Ć ’Ğ MylĂŔ JĄ hČ =lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ mŔŁ ŁlSĘ W‘Č IăČwČ
20 =tŇ ’Ć wĘ : MynĲĂ jĎ hČ MxĆ l¿Ć Mh¡Ć ylĄ ‘ĞwĲČ tŇ onŔ xĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ hĎŔ EĎhČ xBăČ zĘmĂ

: rCgĲŇsĎ bŇ h¿Ď zĎ ryb¡ĂŇ DĘhČ yn¿ĄpĘŇ lĂ TjËĎ SĘ UĂ JČ MrÌĎ‘ĞbĲČŇ lĘ MhĆę ytĄŇ rĲŁ nĄwĘ tŇ orÂnŁ UĘ hČ
xrphw
MrĎCx ’"sb ,yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ v.11 .T"dw w"d ,g"d ,b"d Nkw yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ ’"s v.11 .d

.d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk
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tŇ orÌUĘ zČmĘ hĲČ wĘ : bŇ hĲĎ zĎ tŇ ol¿ kĘŇ mĂ ’Ch¡ bŇ hĳĎ zĎ MyĂx¡ČqČ lĘ UĆ hČ wĘ tŇ orËeĄhČ wĘ xrČjÌĆhČ wĘ 21, 22

wytĎÄ otŇ lĘ DČ tŇ yĂBČ hČ ţ xtČŇ păĆŇ C rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ oê¡xĘ UČ hČ wĘ tŇ oj¿ JČ hČ wĘ tŇ oqËrĎzĘUĂ hČ wĘ
: bŇ hĲĎ zĎ lk¡ĎŇ yhĄ lČ tŇ yĂBËČhČ yt¿ĄŇ lĘ dČŇ wĘ MySĂę dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qăŁ lĘ tŇ oIÁmĂ ynĂ jĘ hČ

hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =lJĎ ÉMlČ SĘ êĂ wČ h

ÉbhĎ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ =tŇ ’Ć wĘ wybĂę ’Ď dŇ ywăĂDĎ ű ySăĄ dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć hŇ mÁŁ ŁlSĘ ’bĄÄ IĎwČ
: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ ’Ł BĘ NtČě nĎ MylĂŔ JĄ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ

tŇ oFÁ UČ hČ ySĄÄ ’Ň rĎ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ=tŇ ’Ć hŇ mÁŁ ŁlSĘ lyhĄÄ qĘ yČ žz’Ď 2

NorÌ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ olÂ‘ĞhĲČ lĲĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ obËŇ ’Ď hĲĎ y’ÌĄyWĂ nĘ
Sy’¿Ă =lJĎ ëŇ lĆ UËĆ hČ =l’Ć ClÌ hĞuĲĎ IĂwČ : NoIĲYĂ ’yh¿Ă dŇ yw¡ĂDĎ ry‘¿ĂmĄ hoËĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ 3

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ lJ¡Ł C’běŁ IĎwČ : y‘ĲĂbĂŇ èĘ hČ SdĆŇ x¿Ł hČ ’Ch¡ gŇxĳĎ BĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 4

dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć wĘ ÉNor’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć Clą ‘ĞIĲČwČ : NorĲ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MI¡ĂwĂlĘ hĲČ C’¿ WĘ IĂwČ 5

: MIĲĂwĂlĘ hĲČ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ MtĎŔ ’Ł Clă ‘ĹhĲĆ lhĆ ’ĳŁ BĎ rSăĆ ’Ğ SdĆŇ u¡Ł hČ yl¿Ą JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
Norĳ’Ď hĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ wyl¡Ď ‘Ď Myd¿ĂŇ ‘Ď oeĲ hČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ tŇ dÌČŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ 6

C’ybăĂŇ IĎwČ : bŇ rĲŁ mĄ Cn¡UĎ yĂ âl¿ wĘ CrËpĘŇ iĲĎ yĂ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ rqĎŔ bĎŇ C N’Ň YăŁ ÉMyxĂ BĘ zČmĘ 7

tŇ yĂB¡Č hČ ryb¿ĂŇ DĘ=l’Ć omË oqmĘ =l’Ć hoÌĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć MynĂ hĞJĲŁ hČ ţ
ÉMybĂŇ CrJĘ hČ CyąhĘ IĲĂwČ : MybĲĂŇ CrJĘ hČ yp¿ĄŇ nĘ JČ tŇ xČ ê¡Č =l’Ć MySĳĂ dĎŇ uĘ hČ SdĆŇ qăŁ =l’Ć 8

Nor¿’Ď hĲĎ =l‘Č MybËĂŇ CrJĘ hČ CiÌ kČŇ yĘwČ Norĳ’Ď hĲĎ Moq¡ mĘ =l‘Č MyĂpČŔ nĎJĘ MyWăĂ rĘjĲŁ
MyDąĂBČ hČ ySĄÄ ’Ň rĎ žC’rĎIĄwČ ůMyDĂBČ hČ ÈCkŇ yrĂ’Ğ IĲČwĲČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ wyD¡ĎBČ =l‘Č wĘ 9

dŇ ‘¡Č MSĎŔ =yhĂ yĘwĲČ hŇ YĎ Cxĳ hČ C’¡ rĎyĄ âl¿ wĘ rybĂŔ DĘhČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉNor’Ď hĲĎ =NmĂ
hŇ S¡Ć mŁ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ tŇ oxŔ QĚ hČ ynăĄSĘ qrČť NorŔ ’Ď BĲĎ Ny’Ą ť : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ 10

: MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =M‘Ă ÉhoĎhyĘ tŇ rąČJĎ rSĆÄ ’Ğ bŇ rĳĄxŁ BĘ
MynąĂhĞJĲŁ hČ =lJĎ yJĂ ţ SdĆŇ uĳŁ hČ =NmĂ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ tŇ ’Ň Y¿ĄBĘ yhĂě yĘwČ 11

MyrăĂrĞSŁ mĘ hČ MIăĂwĂlĘ hĲČ wĘ : tŇ oqĲ lĘ xĘ mČ lĘ rom¿ SĘ lĂ Ny’¡Ą CSDĎŔ qČ tĘŇ hĂ ÉMy’Ă YĘ mĘ eĂ hĲČ 12

ZCBę MySăĂ BĎ lĚ mĘ MhĆÁ yxĄ ’ĞlĲČ wĘ MhĆÄ ynĄbĘŇ lĂ wĘ NCtŇ dĚŇ ylĲĂ ţ NmăĎ yhĄ lĘ PŇ sĎÃ ’Ď lĘ MQĎÃkĚŇ lĘ
MhąĆ UĎ ‘Ă wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ lČ xrăĎzĘmĂ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ tŇ orŔ eŁ kĂŇ wĘ MylăĂ bĎŇ nĘ bĂŇ C ÉMyĂêČÄ lĘ YĂ mĘ BĂ
dŇ xĎ ’Ć kĘŇ ţ yhăĂ yĘwČ : tŇ orĲYĘ YĲŁ xĞBĲČ MyrY¡ Yř xm MyrĂŔ WĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ăĎ mĄ lĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ 13

MyrYYxml
.yrq MyrĂYĘ xĘ mČ ,bytk MyrĂrĘYĘ xČmĘ v.12 .h
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ÈtodŇ hŁ lĘ C lQăĄ hČ lĘ dŇ xĎę ’Ć =loqĲ ‘Č ymăĂ SĘ hČ lĘ MyrĂÁ rĞSĲŁ mĘ lČ wĘ MyrÄ Yř Yxml
ryèĂę hČ ylăĄ kĘŇ bĂŇ C MyĂêČÁ lĘ YĂ mĘ bĂŇ C tŇ orÄ YĘ YĲŁ xĞBĲČ loqţ MyrăĂhĎ kĘŇ C ůhoĎhylĲČ
tŇ yB¿Ą N¡Ďn‘Ď ’l¿Ą mĎ tŇ yĂBËČhČ wĘ oDĳsĘ xČ Ml¡Ď o‘lĘ yJ¿Ă bŇ oTŔ yJăĂ ÉhoĎhylĲČ lQąĄ hČ bĘŇ C

14 ’l¿Ą mĎ =yJĲĂ NnĳĎ‘ĎhĲĆ ynăĄjĘ mĂ tŇ r¡ĄSĎ lĘ dŇ om¿ ‘ĞlĲČ MynËĂhĞJĲŁ hČ ClÌ kĘŇ yĲĎ=âlwĘ : hoĲĎhyĘ sŘ13

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ
w, 2 ytĂŇ yn¿ĂBĎ ynËĂ’Ğ wĲČ : lpĲĆŇ rĎ‘ĞBĲĎ NoJ¡ SĘ lĂ rmČŔ ’Ď hoăĎhyĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ rmăČ ’Ď z’¡Ď

3 wynĎŔ jĎ =tŇ ’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ bŇ iąĄ IČwČ : MymĲĂ lĎ o‘Ĳ ì¡Ň êĘ bĘŇ SĂ lĘ Nok¿Ň mĎ C ëŇ ĳĎl lb¡ĚŇ zĘ=tŇ ybĲĄŇ
4 rmĆ ’Ň ŁIęwČ : dŇ mĲĄ o‘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ lh¿Č qĘ =lkĎŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ rĆbĎě yĘwČ

wyd¿ĎŇ yĎbĘŇ C ybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ tŇ ’¡Ą wypĂŔ BĘ rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ
5 ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň YăĄ oh rSĆÄ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’Q¡Ą mĂ

ym¡Ă SĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ry‘Ăę bĘŇ yêĂ rĘxăČbĎŇ =âlĲ
6 ÉrxČ bĘŇ ’Ć wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č=l‘Č dŇ yg¡ĂŇ nĎ tŇ oy¿hĘ lĲĂ Sy’ĂŔ bĘŇ yêĂ rĘxăČbĎŇ =âlĲ wĘ MSĳĎ

yU¿Ă ‘Č=l‘Č tŇ oy¡hĘ lĲĂ dŇ ywĂŔdĎŇ BĘ rxăČ bĘŇ ’Ć wĲĎ MSĳĎ ym¡Ă SĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ
7 yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą lĘ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ ybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ bŇ b¡ČŇ lĘ =M‘Ă yhĂě yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
8 ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ =M‘Ă ÉhyĎhĎ rSąĆ ’Ğ N‘Č yČę ybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
9 hŇ êĎŔ ’Č qrăČ : ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ yJ¿Ă tĎŇ obŔ yTĂ hĹ ymĳĂ SĘ lĂ tŇ yĂB¡Č tŇ on¿bĘŇ lĂ

tŇ yĂB¡Č hČ hŇ n¿ĆbĘŇ yĂ=’ChĲ ìŇ yYĆŔ lĎ xĞmĲĄ ’YăĄ oIhČ ÉìnĘ bĂŇ yJąĂ tŇ yĂBĳĎhČ hŇ n¡ĆbĘŇ tĂŇ âl¿
10 dŇ ywĂÄDĎ žtxČ êČ MCqÃ ’Ď wĲĎ rBĳĄDĂ rSăĆ ’Ğ or¡bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ MqĆ IăĎwČ : ymĲĂ SĘ lĂ

tŇ yĂBČŔ hČ hŇ năĆbĘŇ ’Ć wĲĎ hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’ĞJĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ’iăĄ JĂ =l‘Č ű bŇ SăĄ ’Ą wĲĎ ybĂÁ ’Ď
11 MS¡Ď =rSĆ ’Ğ NorŔ ’Ď hăĎ =tŇ ’Ć ÉMSĎ MyW¿Ă ’Ď wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą lĘ
12 xBăČ zĘmĂ ÉynĄpĘŇ lĂ dŇ męŁ ‘ĞIĲČwĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =M‘Ă tŇ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ yrăĂBĘ
13 roIăJĂ hŇ mÁŁ ŁlSĘ hŇ WĎÄ ‘Ď=yJĲĂ : wyjĲĎ JČ Wr¡Ł pĘŇ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ dŇ gĆŇ n¡Ć hoĎŔhyĘ

ÉtoU’Č SmąĄ xĎ wĘ oJę rĘ’Ď tŇ oUÁ ’Č SmĄÄ xĎ ůhrĎzĎ‘ĞhĲĎ ëŇ otăŇ BĘ ÈChnĄêĘ IĂwĲČ tŇ SĆ xęŁ nĘ
dŇ gĆŇ nĆ ť ÉwyJĎ rĘBĂ =l‘Č ëŇ rąČbĘŇ IĂwČ wylĎę ‘Ď dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ otĳŇ mĎ oq Sol¡ SĎ tŇ oU¿ ’Č wĘ oBŔ xĘ rĎ

14 yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ rmČę ’Ň IŁ wČ : hŇ mĎ yĘmĲĎ èĎ hČ wyj¡ĎJČ Wr¿Ł pĘŇ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ
dŇ sĆ xĆŔ hČ wĲĘ ÉtyrĂBĘ hČ rmąĄ SŁ ZrĆ’ĳĎbĎŇ C MyĂm¡ČèĎ BČ MyhĂŔ Łl’Ĺ ìŇ omă JĎ =Ny’ĲĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ

15 ÉìDĘbĘŇ ‘ČlĘ êĎrĘmČę SĎ rSăĆ ’Ğ : MBĲĎ lĂ =lkĎŇ BĘ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ hČ ìŇ ydĆě bĎŇ ‘ĞlĲČ
dywd

.yrqw bytk MyrĂYĘ YŁ xĞmČlĘ y’xndml ,yrq MyrĂYĘ xĘ mČlĘ ,bytk MyrĂYĘ YČxĘ mČlĘ y’br‘ml v.13
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tĎŇ ’Ň Q¡Ą mĂ ì¿Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ C ìŇ ypËĂŇ BĘ rB¿Ą dČŇ êĘ wČ olĳ êĎrĘB¡Č DĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ
dŇ ywąĂdĎŇ ÉìDĘbĘŇ ‘ČlĘ rmŁ SĘ ţ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ 16

ynČŔ pĎŇ QĘ mĂ ÉSy’Ă ì¿Ň lĘ tŇ rĄÄ JĎ yĂ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉoQ êĎrĘBąČ DĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉybĂŇ ’Ď
ÉtkĆŇ lĆÄlĎ MJĎę rĘDČ=tŇ ’Ć ìŇ ynĆÁbĎŇ CrÄ mĘ SĘ yĂ=M’Ă qrČţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’iăĄ JĂ =l‘Č bŇ S¡Ą oy
ÉNmĄ ’Ď yĲĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ hŇ êĎě ‘Č wĘ : ynĲĎpĎŇ lĘ êĎkĘŇ ¡ČlhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ytĂŔ rĎotăŇ BĘ 17

MyhËĂ Łl’Ĺ bŇ SÌĄ yĄ MnĎŔ mĘ ’ĚhĲČ yJĂ ť : dŇ ywĲĂdĎŇ lĘ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘ČlĘ êĎrĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ ìŔ rĘbăĎŇ DĘ 18

ìŇ ClŔ JĘ lĘ kČŇ yĘ âlă ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ymąĄSĘ C MyĂmČÁ SĎ hŇ eĄhĂ ţ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć
ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č tŇ QÌČ pĂŇ êĘ =l’Ć tĎŇ ynĂÁpĎŇ C : ytĂŇ ynĲĂ BĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =yJĲĂ PŇ ’Čě 19

rS¿Ć ’Ğ hŇ QĎŔ pĂŇ êĘ hČ =l’Ć wĘ ÉheĎrĂhĎ =l’Ć ‘ČmąŁ SĘ lĂ yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ot¡Ň eĎxĂ êĘ =l’Ć wĘ
ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =l’Ć tŇ oxÁ tĚŇ pĘŇ ìŇ ynĆÄ y‘Ą žtoyhĘ lĲĂ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ lQ¿Ą jČ tĘŇ mĂ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č 20

É‘Č omÄ SĘ lĂ MSĳĎ ì¡Ň mĘ SĂ MCW¿ lĎ êĎrĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČÄ =l’Ć hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy
êĎÁ ‘Ę mČ SĎÄ wĘ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć ìŔ DĘbĘŇ ‘Č lQăĄ jČ tĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ hŇ QĎŔ pĂŇ êĘ hČ =l’Ć 21

Moqă UĎ hČ =l’Ć Cl¡ lĘ jĲČ tĘŇ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č ynąĄCnxĞêĲČ =l’Ć
: êĎxĘ lĲĎ sĎ wĘ ê¡Ď ‘Ę mČ SĲĎ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉìêĘ bĘŇ SĂ MoqąUĘ mĂ ‘mČÂSĘ êĂ hŇ êĎ’Č wĘţ hŇ EĳĆhČ
yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ lËĎ ’Ď ’bĎę C otĳŇ Łl’ĞhĲČ lĘ hŇ l¡Ď ’Ď ob¿Ň =’SĎ nĲĎ wĘ Ch‘ĄŔ rĄlĘ ÉSy’Ă ’T¿Ď xĹyĲĆ=M’Ă 22

êăĎTĘ pČŇ SĲĎ wĘ ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ MyĂmČę èĎ hČ =NmĂ ‘măČ SĘ êĂ ű hŇ êăĎ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č BČ ì¡Ň xĞBĲČ zĘmĲĂ 23

qyDăĂYĘ hČ lĘ C oSĳ ’Ň rŁ BĘ oJ¡ rĘDČ tŇ t¿ĄŇ lĎ ‘SĎŔ rĎlĘ bŇ ySăĂ hĎ lĘ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć
l’ËĄ rĎWĘ yĂ ìÌŇ UĘ ‘Č PŇ gĄÂeĎ yĂ=M’Ă wĲĘ : otĲŇ qĎ dĘŇ YĂ JĘ ol¡ tŇ tĆŇ l¿Ď qyDĂŔ YČ 24

ClÌ lĘ jĲČ tĘŇ hĂ wĘ ìŇ mĆŔ SĘ =tŇ ’Ć CdăŇ ohwĘ ÉCbŇ SĎ wĘ ëŇ ĳĎl=C’TĘ xĆ yĲĆ yJăĂ bŇ y¡Ąo’ yn¿ĄpĘŇ lĂ
êĎŔ xĘ lČ săĎ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ‘măČ SĘ êĂ ÉhêĎ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č BČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ CnËeĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ 25

hŇ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l’Ć ÉMtĎŇ obŇ ySĄ hĞ wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č tŇ ’Ň F¡Č xČ lĘ
hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ MyĂmËČèĎ hČ rYÌĄ‘ĎhĄ BĘ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ wĘ Mh¡Ć lĎ 26

ìŇ mĆŔ SĘ =tŇ ’Ć CdăŇ ohwĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =l’Ć ClÂlĘ jČ tĘŇ hĲĂ wĘ ëŇ ĳĎl=C’TĘ xĆ yĲĆ yJăĂ rT¡Ď mĎ
êĎÁ xĘ lČ sĎÄ wĘ MyĂmČę èĎ hČ ‘măČ SĘ êĂ ű hŇ êăĎ’Č wĘ : MnĲĄ‘ĞtĲČŇ yJ¿Ă NCb¡Ň CSyĘ Mt¿ĎŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ 27

hŇ b¡ĎŇ oFhČ ëŇ rĆD¿ĆhČ =l’Ć MrËĄotŇ yJ¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č wĘ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ tŇ ’Ň FąČ xČ lĘ
ì¡Ň UĘ ‘ČlĘ hŇ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č =l‘ĲČ ÉrTĎ mĎ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ HbĳĎŇ =CkŇ lĘ yĲĄ rSăĆ ’Ğ
hŇ yĆhĘ yĲĂţ=yJĲĂ rbĆŇ DăĆ ZrĆ’Ďę bĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=yJĂ bŇ ‘ĎÂrĎ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČlĘ 28

ZrĆ’ăĆBĘ wyb¡ĎŇ yĘo’Ĳ olË =rYČ yĲĎ yJÌĂ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ yJăĂ É lysĂ xĎ wĘ hŇ BąĆ rĘ’Č NoqÁ rĎyĄwĘ NopÄ DĎSĂ
rSąĆ ’Ğ hŇ eĎę xĂ êĘ =lkĎŇ hŇ QăĎ pĂŇ êĘ =lJĎ : hŇ lĲĎ xĞmĲČ =lkĲĎŇ wĘ ‘gČŇ n¡Ć=lJĎ wyrĳĎ‘ĎSĘ 29
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Éo‘gĘŇ nĂ Sy’ąĂ C‘ę dĘŇ yĲĄ rSăĆ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č lk¡ŇŁ lĘ C MdĎŔ ’Ď hăĎ =lkĎŇ lĘ ÉhyĆhĘ yĲĂ
30 MyĂmČÁ èĎ hČ =NmĂ ‘mČÄ SĘ êĂ hŇ êĎ’Č wĘţ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =l’Ć wyj¡ĎJČ Wr¿ČpĎŇ C obŔ ’Ł kĘŇ mČ C

‘d¡ČŇ êĄ rS¿Ć ’Ğ wykĎŔ rĎDĘ=lkĎŇ JĘ ÉSy’Ă lĎ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ êĎŔ xĘ lČ săĎ wĘ ÉìêĆÄ bĘŇ SĂ NokąŇ mĘ
31 N‘ČmăČ lĘ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄBĘ bŇ b¡ČŇ lĘ =tŇ ’Ć êĎ‘Ę dČŔ yĎ ìăŇ DĘbČŇ lĘ ÉhêĎ’Č yJąĂ obĳŇ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć

ynăĄjĘ =l‘Č MyI¡ĂxČ Mh¿Ą =rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČÄ =lJĎ ìŇ ykĆŔ rĎdĘŇ BĂ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ ìŇ C’ę rĎyyĲĂ
32 yrĂę kĘŇ eĎhČ =l’Ć MgăČŇ wĘ : CnytĲĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ hŇ êĎt¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ

N‘ČmČÄ lĘ hŇ qĎę oxrĘ ZrĆ’ăĆmĄ ű ’băĎŇ C ů’Ch È l’Ą rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘ČmĲĄ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ
Cl¡ lĘ jČ tĘŇ hĲĂ wĘ C’b¿ĎŇ C hŇ yĳĎCTeĘ hČ ì¡Ň ‘ĞorĲzĘCĲ hŇ qĎŔ zĎxĞhĲČ ìăŇ dĘŇ yĲĎwĘ É lodŇ GĎhČ ìąŇ mĘ SĂ

33 ìŇ êĆŔ bĘŇ SĂ NokăŇ UĘ mĂ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ =NmĂ ‘mąČ SĘ êĂ hŇ êĎÂ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =l’Ć
yUĄÄ ‘Č=lkĎŇ žC‘dĘŇ yĄ N‘ČmăČ lĘ yrĳĂkĘŇ eĎhČ ìŇ yl¡Ć ’Ą ’r¿ĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ tĎŇ yWĂě ‘Ď wĘ
ìăŇ mĘ SĂ =yJĲĂ tŇ ‘ČdČě lĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘ČJĘ ÉìtĘŇ ’ĲŁ hŇ ’ąĎ rĘyĂlĘ C ìŇ mĆę SĘ =tŇ ’Ć ZrĆ’ĎÁ hĎ

34 ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ lČ ìąŇ UĘ ‘Č ’YĄÄ yĄ=yJĲĂ : ytĂŇ ynĲĂ BĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =l‘Č ’rĎŔ qĘ nĂ
ry‘ąĂhĎ ëŇ rĆDăĆ ìŇ ylĆę ’Ą Clă lĘ jĲČ tĘŇ hĂ wĘ MxĳĄ lĎ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ wybĎŔ yĘo’ă =l‘Č

35 ÉêĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ : ìŇ mĲĆ SĘ lĂ ytĂŇ yn¿ĂBĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č hČ wĘ HBĎŔ êĎrĘxăČBĎ rSăĆ ’Ğ Ét’Ň EŁ hČ
36 yJăĂ : MTĲĎ jĎ SĘ mĂ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ MtĳĎŇ eĎxĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ Mt¡ĎŇ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ

ynăĄpĘŇ lĂ Mê¡ĎtČŇ nĘ C MbĎŔ êăĎpĘŇ nČ’ĲĎ wĘ ’TĎŔ xĹyĲĆ=âl rSăĆ ’Ğ ÉMdĎŇ ’Ď Ny’ąĄ yJăĂ ëŇ lĎę =C’TĘ xĆ yĆ
37 ÉCbŇ ySĂÄ hĄ wĘ : hŇ bĲĎŇ orqĘ o’¿ hŇ q¡ĎoxrĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć MhËĆ ybĄŇ oS MCbÌŇ SĎ wĘ bŇ yĳĄo’

ZrĆ’ąĆBĘ ìŇ ylĆę ’Ą Cnă eĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ ű CbŇ SăĎ wĘ MSĳĎ =CBSĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ MbĎŔ bĎŇ lĘ =l’Ć
38 ÉMBĎ lĂ =lkĎŇ BĘ ìŇ ylĆę ’Ą CbŇ SăĎ wĘ : Cn‘Ę SĲĎ rĎwĘ Cnyw¡Ă‘ĹhĲĆ Cn’Ň T¿Ď xĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyĎbĘŇ SĂ

ëŇ rĆDąĆ ClęlĘ jĲČ tĘŇ hĲĂ wĘ MtĳĎŇ ’Ł CbăŇ SĎ =rSĆ ’Ğ My¡ĎbĘŇ SĂ ZrĆ’¿ĆBĘ MSĎŔ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C
=rSĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č lČ wĘ êĎrĘxČŔ BĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ wĘ MtĎŔ obŇ ’ĞlĲČ hŇ êĎtăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉMYĎ rĘ’Č

39 ÉMtĎŇ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć ìę êĘ bĘŇ SĂ NokăŇ UĘ mĂ MyĂmČÁ èĎ hČ =NmĂ ÉêĎ‘Ę mČ SĲĎ wĘ : ìŇ mĲĆ SĘ lĂ ytĂŇ yn¿ĂBĎ
: ëŇ lĲĎ =C’TĘ xĲĎ rS¿Ć ’Ğ ì¡Ň UĘ ‘ČlĘ ê¿ĎxĘ lČ sĲĎ wĘ MTĳĎ jĎ SĘ mĂ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ MhĆŔ ytĄŇ eăŁ xĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ

40 tŇ Q¡Č pĂŇ tĘŇ lĂ tŇ obĳŇ èĚ qČ ìŇ yn¡ĆzĘ’Ď wĘ tŇ oxŔ tĚŇ jĘ ÉìynĆÄ y‘Ą ’nąĎ=CyhĘ yĲĂ yhČę Łl’Ĺ hŇ êăĎ ‘Č
41 ìŇ xĆŔ CnlĲĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ mĎÂ Cq hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ hČ

ìŇ yd¡ĆŇ ysĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ĎŔ CStĘŇ CSă BĘ lĘ yĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ìŇ ynĆÁhĞJĲŁ ìŇ EĳĆ‘Ě Noră’Ğ wĲČ hŇ ê¡Ď’Č
42 hŇ rĎě kĘŇ zĎ ìŇ yxĳĆySĂ mĘ ynăĄjĘ bŇ S¡Ą êĎ =l’Č MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ : bŇ oFĲ bČŇ Cx¿ mĘ WĘ yĂ
z lQĄŔ jČ tĘŇ hĂ lĘ ÉhmŁ ŁlSĘ tŇ oQą kČŇ kĘŇ C : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č dŇ yw¿ĂDĎ yd¡ĄŇ sĘ xĲČ lĘ
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ho¡ĎhyĘ dŇ ob¿Ň kĘŇ C MyxĳĂ bĎŇ EĘhČ wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ lkČŇ ’Ň ê¿Ł wČ MyĂmČŔ èĎ hČ mĲĄ ÉhdĎŇ rĘyĲĎ S’Ąę hĎ wĘ
hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ =l’Ć ’ob¡Ň lĎ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉClkĘŇ yĲĎ âlą wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć ’l¿Ą mĎ 2

ÉMy’Ă rŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ű lkăŇŁ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’l¿Ą mĎ =yJĲĂ 3

hŇ YĎ rĘ’ąČ MyĂjČÄ ’Č žC‘rĘkĘŇ IĂwČ tŇ yĂBĳĎhČ =l‘Č ho¡ĎhyĘ dŇ ob¿Ň kĘŇ C S’ĄŔ hĎ tŇ dĆŇ răĆBĘ
: oDĲsĘ xČ Ml¡Ď o‘lĘ yJ¿Ă bŇ oTŔ yJăĂ ÉhoĎhylĲČ tŇ odąŇ ohwĘ CwŔxĞêĲČSĘ IĲĂwČ ÉhpĎŇ YĘ rĲĂhĎ =l‘Č

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ xbČŇ z¡Ć Myx¿Ă bĘŇ zĲŁ M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ wĘ 4

PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyĂnČÄSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć rqĎę BĎ hČ xbČŇ zăĆ=tŇ ’Ć ÈhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ xBČÂ zĘIĂwČ 5

ëŇ lĆ U¡Ć hČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉCkŇ nĘ xĘ IČwĲČ PŇ lĆ ’ĳĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ N’Ň YěŁ wĘ
rySąĂ =ylĄ kĘŇ BĂ MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ MydĂę mĘ ‘ĲŁ MtăĎŇ ormĘ SĘ mĂ =l‘Č MynĂÂhĞJĲŁ hČ wĘ : M‘ĲĎhĎ =lkĎŇ wĘ 6

oDŔ sĘ xČ MlăĎ o‘lĘ =yJĲĂ ÉhoĎhylĲČ tŇ odąŇ hŁ lĘ ëŇ lĆ UĆę hČ dŇ ywăĂDĎ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ÉhoĎhyĘ
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ MDĎŔ gĘŇ nĆ MyrăYř Yxm ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ MdĳĎŇ yĎBĘ dŇ yw¡ĂDĎ lQ¿Ą hČ BĘ
hoĎŔhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrSĆ ’Ğ ÉrYĄxĎ hĲĆ ëŇ oêą=tŇ ’Ć hŇ męŁ ŁlSĘ SDăĄqČ yĘwČ : MydĲĂŇ mĘ ‘ĲŁ 7

ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ xBąČ zĘmĂ =yJĲĂ MymĳĂ lĎ èĘ hČ ybăĄŇ lĘ xĆ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ olŔ ‘Ł hĲĎ ÉMSĎ hŇ WĎ ‘ąĎ=yJĲĂ
hŇ x¡Ď nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¿Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć lykËĂŇ hĎ lĘ lokę yĎ âlă hŇ mŔŁ ŁlSĘ hŇ WăĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ
tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ ’yhĂÁ hČ tŇ ‘ĄÄ BĎ gŇxĎ hĲĆ ţ=tŇ ’Ć hŇ măŁ ŁlSĘ W‘Č IăČwČ : MybĲĂŇ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ 8

lxČ n¿Č=dŇ ‘Č tŇ m¡Ď xĞ ’ob¿Ň QĘ mĂ dŇ ’ĳŁ mĘ lodăŇ GĎ lh¡Ď qĎ oUŔ ‘Ă l’ăĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ÉMymĂ yĎ
ÉCW‘Ď xČ BĄę zĘUĂ hČ tŇ JăČ nĚxĞ ű yJăĂ tŇ rĆYĳĎ‘Ğ yn¡ĂymĂ èĘ hČ MoI¿BČ CWË ‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 9

SdĆŇ xăŁ lČ ÉhSĎ ŁlSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć MoyÄbĘŇ C : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ gŇx¡Ď hĲĆ wĘ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ 10

=l‘Č bŇ lĄŔ ybĄŇ oTă wĘ ÉMyxĂ mĄ WĘ MhĳĆ ylĄ hĽ’ĲĎ lĘ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć xQ¿Č SĂ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ
sŘ14 lkÌČŇ yĘwČ : oUĲ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ CĲ hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ wĘ dŇ ywăĂdĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ hŇ bĎę oFhČ 11

bŇ lăĄ =l‘Č ’BĎÁ hČ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ mËŁ ŁlSĘ
: xČ ylĲĂ YĘ hĂ ot¡Ň ybĄŇ bĘŇ C hoËĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ tŇ oWÌ ‘ĞlĲČ hŇ męŁ ŁlSĘ

ìŇ tĆŔ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĎ yĘQĳĎBČ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =l’Ć hoËĎhyĘ ’rÌĎIĄwČ 12

ÉMyĂmČÄ èĎ hČ rYąŁ ‘Ĺ’ĲĆ NhăĄ : xbČŇ zĲĎ tŇ yb¿ĄŇ lĘ yl¡Ă hŇ EËĆhČ Moq¿ UĎ BČ yêĂ rĘxČÁ bĎŇ C 13

xQ¿Č SČ ’Ğ=M’Ă wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ lokăŇ ’ĹlĲĆ bŇ g¡ĎŇxĎ =l‘Č hŇ C¿ĆYČ ’Ğ=NhĄ wĘ rTĎŔ mĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âlwĘ
ÉCllĘ jĲČ tĘŇ yĲĂwĘ MhĆę ylĄ ‘Ğ ymăĂ SĘ =’rĎqĘ nĲĂ rSÌĆ ’Ğ yUĂÁ ‘Č C‘Ä nĘ JĲĎ yĂwĘ : yUĲĂ ‘ČBĘ rbĆŇ D¡Ć 14

MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ‘măČ SĘ ’Ć ÉynĂ ’Ğ wĲČ My‘ĳĂrĎhĲĎ MhăĆ ykĄŇ rĘDČmĂ CbŇ S¡Ě yĎwĘ ynČŔ pĎŇ CSă qĘ bČŇ ywĲĂ
xls’w

.yrqw bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘ xĘ mČ ,bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’br‘ml v.6 .zwww.bibleist.ru
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15 tŇ oxŔ tĚŇ pĘŇ CyăhĘ yĲĂ ÉynČ y‘Ą hŇ êĎę ‘Č : MYĲĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć ’j¡Ď rĘ’Ć wĘ MtĎŔ ’Ň FĎ xČ lĘ ÉxlČ sĘ ’Ć wĘ
16 ÉyêĂ SĘ DČÄ qĘ hĂ wĘ yêĂ rĘxąČBĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ hČ tŇ Q¡Č pĂŇ tĘŇ lĂ tŇ obĳŇ èĚ qČ yn¡ČzĘ’Ď wĘ

MS¡Ď yBËĂ lĂ wĘ ynÌČy‘Ą CyÄhĎ wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č MS¡Ď ym¿Ă SĘ =tŇ oyhĘ lĲĂ hŇ EĆŔhČ tŇ yĂBăČ hČ =tŇ ’Ć
17 ìŇ ybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ ÉëlČ hĎ rSąĆ ’ĞJĲČ ynČę pĎŇ lĘ ëŇ ăĄlêĄ=M’Ă hŇ êĎÂ’Č wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ
18 ytĂŔ omyqăĂhĞ wĲČ : romĲ SĘ êĂ yT¡Č jĎ SĘ mĂ C yu¿ČxĚ wĘ ìŇ ytĳĂŇ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ tŇ oWě ‘ĞlĲČ wĘ

tŇ rąĄJĎ yĂ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìybĂÄ ’Ď dŇ ywąĂdĎŇ lĘ yêĂ rČę JĎ rSăĆ ’ĞJĲČ ìŇ tĳĆŇ CkŇ lĘ mČ ’iăĄ JĂ tŇ ’¡Ą
19 ytăČŇ ouxĚ ÉMêĆbĘŇ zČ‘ĞwĲČ MêĆŔ ’Č NCbăŇ CSêĘ =M’Ă wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ lS¡Ą om Sy’ĂŔ ÉìlĘ

MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉMêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MêĆę kĘŇ lČ hĞ wĲČ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ytČŔ wŁ YĘ mĂ C
20 MhĆŔ lĎ yêĂ tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉytĂŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘ąČmĄ MyêĂę SĘ tČŇ nĘ C : MhĲĆ lĎ Mt¡ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ

CenËĆêĘ ’Ć wĘ ynĳĎjĎ l‘ăČmĄ ëŇ yl¡Ă SĘ ’Č ymĂŔ SĘ lĂ yêĂ SĘ DăČqĘ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =tŇ ’Ć wĘ
21 NoyŔlĘ ‘Ć hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ wĘ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ BĘ hŇ n¡Ď ynĂ SĘ lĂ wĘ lS¿Ď mĎ lĘ

tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇ kĎŇ JĎŔ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď hŇ UĆÄ BČ rmČę ’Ď wĘ MèĳŁ yĂ wyl¡Ď ‘Ď rb¿ĄŇ ‘Ł =lkĎŇ lĘ
22 MhĆę ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć CbÁ zĘ‘ĲĎ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č Crę mĘ ’ĲĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č lČ wĘ

Cw¿xĞêĲČSĘ IĂwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň BĲĄ ÉCqyzĂÄxĞ IĲČwČĲ ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈM’Ď yYĂ ohĲ rSăĆ ’Ğ
: tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ’ybăĂŇ hĄ ÉNJĄ =l‘Č MCdĳŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ Mh¡Ć lĎ

x ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ mËŁ ŁlSĘ hŇ nÌĎBĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ nĎęSĎ MyrăĂWĘ ‘Ć ű ZuăĄmĂ yhĂÂ yĘwČ
2 hŇ m¡Ł ŁlSĘ hŇ n¿ĎBĎ hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ ÉMrĎCx NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ MyrĂę ‘ĎhĲĆ wĘ : otĲŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ
3 hŇ bĎŔ oY tŇ măĎ xĞ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ IąĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć MS¡Ď bŇ SĆ oI¿wČ MtĳĎŇ ’Ł
4 tŇ onŔ JĘ sĘ UĂ hĲČ yrăĄ‘Ď=lJĎ Ét’Ą wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ rm¡Ł dĘŇ êČ =tŇ ’Ć NbĆŇ I¿ĂwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď qz¡ČxĹIĲĆwČ
5 tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ NoyŔlĘ ‘ĆhĲĎ ÉNorox tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć NbĆŇ IĂÁwČ : tŇ mĲĎ xĞBĲČ hŇ n¡ĎBĎ rS¿Ć ’Ğ
6 tŇ lĎę ‘ĞBĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ : xČ yrĲĂbĘŇ C MyĂt¿ČŇ lĎ DĘ tŇ om¡ ox roYŔ mĎ yrăĄ‘Ď NoêĳxĘ êČhČ Nor¡ox

yrăĄ‘Ď=lJĎ Ét’Ą wĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ CyăhĎ rSăĆ ’Ğ ÉtonJĘ sĘ UĂ hĲČ yrąĄ‘Ď=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ
ÉqSČ xĎ rSąĆ ’Ğ hŇ męŁ ŁlSĘ qSĆ xăĄ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ MySĳĂ rĎjĲĎ hČ yrăĄ‘Ď tŇ ’¡Ą wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ

7 M‘ĎhĎ ţ=lJĎ : oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ ZrĆ’¿Ć lk¡ŇŁ bĘŇ C NonŔ bĎŇ QĘ bČŇ C ÉMĂlČÄSĎ CrĲyBĂ tŇ onąbĘŇ lĂ
âl¿ rSËĆ ’Ğ ysĂŔ CbŇ yĘhČ wĘ yCăĂxĂ hĲČ wĘ ÉyEĂrĂjĘ hČ wĘ yrąĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêĂÁ xĂ hĲČ =NmĂ rtĎÄ oehČ

8 rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ CrątĘŇ on rSĆÄ ’Ğ MhĆę ynĄBĘ =NmĂ : hŇ UĎ hĲĄ l’¡Ą rĎWĘ IĂmĂ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č smČŔ lĘ ÉhmŁ ŁlSĘ MląĄ ‘ĞIĲČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ MCQ¡ kĂŇ =âlĲ
ynb=Nmw
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oêĳkĘŇ ’Ň lČ mĘ lĂ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ hŇ mËŁ ŁlSĘ NtÌČŇ nĎ=âlĲ rSĆ ’Ğ ţ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉynĄBĘ =NmĂ C 9

: wySĲĎ rĎpĲĎŇ C oB¡ kĘŇ rĂ yr¿ĄWĎ wĘ wySĎŔ ylĂ SĎ yrăĄWĎ wĘ ÉhmĎ xĎ lĘ mĂ ySąĄ nĘ ’Č hŇ UĎ hĄÁ =yJĂ

MyĂtĳĎŇ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ =rSĆ ’Ğ MybĂŇ yYĂ eĘ hČ yrąĄWĎ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ 10

dŇ ywĂŔDĎ ry‘ăĂmĄ ÉhmŁ ŁlSĘ hŇ ląĎ ‘ĹhĲĆ hŇ ‘ęŁ rĘjČ =tŇ BČ =tŇ ’Ć wĘ : M‘ĲĎBĎ Myd¡ĂŇ rŁ hĎ 11

dŇ ywăĂDĎ ÉtybĄŇ BĘ ÉylĂ hŇ è¿Ď ’Ă bŇ SĄÄ tĄŇ =âlĲ rmČę ’Ď yJăĂ HlĳĎ =hŇ nĎBĲĎ rSăĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č lČ
: hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ hŇ ’¿Ď BĲĎ =rSĆ ’Ğ hŇ UĎ hĄŔ SdĆŇ qăŁ =yJĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ
xBăČ zĘmĂ l‘Č ť hoĳĎhylĲČ tŇ ol¡ ‘Ł hŇ mËŁ ŁlSĘ hŇ lÌĎ ‘ĹhĲĆ z’ăĎ 12

Étol‘ĞhĲČ lĘ MoyęBĘ Moyă=rbČŇ dĘŇ bĂŇ C : MlĲĎ C’hĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ n¡ĎBĎ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ 13

Mym¡Ă ‘ĎjĘ Sol¿ SĎ tŇ odŔ ‘ĞoUă lČ wĘ MySĂŔ dĎŇ xĽlăĆ wĘ ÉtotŇ BĎ èČ lČ hŇ SĆŔ mŁ tŇ wăČYĘ mĂ JĘ
dŇ măĄ ‘ĞIĲČwČ : tŇ oJĲ iĚhČ gŇx¿Č bĘŇ C tŇ o‘¡bĚŇ èĲĎ hČ gŇx¿Č bĘŇ C tŇ o~Ë UČ hČ gŇxÌČ BĘ hŇ nĳĎèĎ BČ 14

MIăĂwĂlĘ hĲČ wĘ MtĎę dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=l‘Č MynĂÁhĞJĲŁ hČ tŇ oqÄ lĘ xĘ mČ =tŇ ’Ć wybĂŇ ’Ď ţ=dŇ ywĂDĲĎ TjăČ SĘ mĂ JĘ
omŔ oyBĘ Moyă=rbČŇ dĘŇ lĂ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ dŇ gĆŇ nąĆ tŇ rĄÁ SĎ lĘ C lQĄÄhČ lĘ MtĎŇ ormĘ SĘ mĂ ţ=l‘Č
dŇ yw¿ĂDĎ tŇ w¡ČYĘ mĂ NkĄŔ yJăĂ r‘ČSĳĎ wĎ r‘ČSăČ lĘ Mt¡ĎŇ oqlĘ xĘ mČ BĘ Myr¿Ă‘ĞoèĲ hČ wĘ
MIËĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynÌĂhĞJĲŁ hČ =l‘Č ëŇ lĆ UĆÁ hČ tŇ wČÄYĘ mĂ žCrsĎ âlă wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă 15

MoIËhČ =dŇ ‘Č hŇ mŔŁ ŁlSĘ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ =lJĎ ÉNJŁ êĂ wČ : tŇ orĲYĎ ’Ł lĎ wĘ rb¡ĎŇ DĎ=lkĎŇ lĘ 16

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą Ml¡Ą SĎ otĳŇ ŁlJĘ =dŇ ‘Č wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ dŇ s¿Č Cm

ZrĆ’¿ĆBĘ MI¡ĎhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č tŇ olË y’Ą =l’Ć wĘ rbĆŇ GÌĆ=NoyĲYĘ ‘ĆlĘ hŇ mÁŁ ŁlSĘ ëŇ lČÄhĎ žz’Ď 17

y‘ĄdĘŇ oyă ÈMydĂŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ tŇ oInĂ o’ wydĎÁ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ MrĎÄ Cx žol=xlĲČ SĘ IĲĂwČ : ModĲŇ ’Ĺ 18

tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č MèĎŔ mĂ Cxă qĘ IĂwČ hŇ rĎypĂŔ o’ ÉhmŁ ŁlSĘ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=M‘Ă C’bÁŁ IĎwČ ůMyĎ
: hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =l’Ć C’yb¡ĂŇ IĎwČ bŇ hĳĎ zĎ rJăČ JĂ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ

žtoinČlĘ ’obăŇ êĎ wČ ůhmŁ ŁlSĘ ‘mČ SăĄ =tŇ ’Ć Èh‘ĎmĘ SĲĎ ’bĎę SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ C T

MyQĂ mČ gĘŇ Cţ dŇ ’ÃŁ mĘ dŇ băĄŇ JĎ lyĂxăČBĘ MĂlČęSĎ CrĲyBĂ tŇ odÁ yxĂ bĘŇ hŇ mÄŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć
hŇ mŔŁ ŁlSĘ =l’Ć É’obŇ êĎ wČ hŇ rĳĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ wĘ bŇ r¡Ł lĎ bŇ hËĎ zĎwĘ MymÌĂ WĎ BĘ My’ĂÄ WĘ nĲŁ
hŇ m¡Ł ŁlSĘ Hl¿Ď =dŇ GĆIČwČ : HbĲĎŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ oUŔ ‘Ă rBăĄ dČŇ êĘ wČ 2

: HlĲĎ dŇ yG¡ĂhĂ âl£ rSÌĆ ’Ğ hŇ mŔŁ ŁlèĘ mĂ ÉrbĎŇ DĎ MląČ ‘Ę nĆ=âlĲ wĘ hĎ yrĳĆbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć
: hŇ nĲĎBĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ yĂB¡Č hČ wĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ tŇ măČ kĘŇ xĎ tŇ ’¡Ą ’bĎŔ SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ É’rĆêĄÄ wČ 3
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4 MhĆę ySĄ CBĲ lĘ mČ C wytĎÁ rĘSĲĎ mĘ dŇ mČÄ ‘ĞmĲČ C žwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ bŇ SăČ omC onÃxĎ lĘ SĚ lkăČŇ ’ĞmĲČ C
hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ otŔ IĎlĂ ‘ĞwĲČ MhĆŔ ySĄ CBă lĘ mČ C ÉwyqĎ SĘ mČ C

5 yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ ÉtmĆ ’Ĺ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : xČ CrĲ HB¡Ď dŇ o‘Ë
6 dŇ ‘ąČ MhĆę yrĄbĘŇ dĂŇ lĘ yêĂ nĘ măČ ’ĹhĲĆ =âlwĘ : ìŇ tĲĆŇ mĎ kĘŇ xĎ =l‘Č wĘ ìŇ yr¡ĆbĎŇ DĘ=l‘Č yYĳĂrĘ’Č BĘ

tŇ yBăĂ rĘmČ yY¡Ă xĞ ylĂŔ =dŇ GČhĚ âlă ÉheĄhĂ wĘ ynČŔ y‘Ą hŇ nĎ y’ăĆrĘêĂ wČ ÉytĂŇ ’Ň BĎÄ =rSĆ ’Ğ
7 ìŇ ySĆŔ nĎ’Ğ yrăĄSĘ ’Č : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘¡ĎCmèĘ hČ =l‘Č êĎpĘŇ sČě yĎ ìŇ tĳĆŇ mĎ kĘŇ xĎ

=tŇ ’Ć My‘¡ĂmĘ SŁ wĘ dŇ ymĂŔ êĎ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ MydąĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ hŇ QĆ ’ĳĄ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ yr¡ĄSĘ ’Č wĘ
8 ìąŇ êĘ tĂŇ lĘ ìę BĘ ZpăĄŇ xĎ ű rSăĆ ’Ğ ëŇ CrŔ BĎ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ yhĂÄ yĘ : ìŇ tĲĆŇ mĎ kĘŇ xĎ

É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ìŇ yhąĆŁl’Ĺ tŇ bČÄ hĞ’ĲČ BĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ ëŇ lĆ mĆŔ lĘ Éo’sĘ JĂ =l‘Č
: hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ ëŇ lĆ mĆŔ lĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ìąŇ nĘ êĆ IĂwČ MlĎŔ o‘lĘ odăŇ ymĂ ‘ĞhĲČ lĘ

9 dŇ ’¡Ł mĘ bŇ r¿Ł lĎ MymËĂ WĎ bĘŇ C bŇ hĎę zĎ rJăČ JĂ ű MyrăĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ ëŇ lĆ UĆÁ lČ NêĄÄ êĂ wČ
’b¡ĎŇ SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ hŇ n¿ĎtĘŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ ’ChŔ hČ MWĆ BăŁ JČ ÉhyĎhĎ âlą wĘ hŇ rĳĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ wĘ

10 C’yb¿ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ ÉMryřx ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=MgČŇ wĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ
11 ëŇ lĆ UĆ hČ ţ W‘Č IăČwČ : hŇ rĲĎqĎ yĘ NbĆŇ ’¿Ć wĘ MyU¡Ă CGlĘ ’Č yY¿Ą‘Ğ C’ybËĂŇ hĄ rypĳĂŇ o’mĲĄ bŇ h¡Ď zĎ

tŇ or¿eŁ kĂŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ lĘ C ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ tŇ oQą sĂ mĘ MyUĂÁ CGlĘ ’Č hĲĎ yYĄÄ ‘Ğ=tŇ ’Ć
12 ëŇ lĆ UĆÄ hČ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Myn¡ĂpĎŇ lĘ MhËĄ kĎŇ C’¿ rĘnĂ =âlĲ wĘ MyrĳĂèĎ lČ Myl¡Ă bĎŇ nĘ C

dŇ b¡ČŇ QĘ mĂ hŇ lĎ ’ĎŔ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉHYĎ pĘŇ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć ’bĎę SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ lĘ NtăČŇ nĎ hŇ mÁŁ ŁlSĘ
: hĎ ydĲĆŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ’yh¿Ă HY¡Ď rĘ’Č lĘ ëŇ lĆ ê¿Ą wČ ëŇ pËŇŁ hĞêĲČ wČĲ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć hŇ ’Ď ybăĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ

13 hŇ năĎSĎ BĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ lĂ ’B¿Ď =rSĆ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ lqăČSĘ mĂ ÉyhĂ yĘwĲČ
14 MyrËĂêĎhČ ySÌĄ nĘ ’Č mĲĄ dŇ bČÂ lĘ : bŇ hĲĎ zĎ yr¿ĄJĘ JĂ SS¡Ą wĎ Myè¿Ă SĂ wĘ tŇ o’Ë mĄ SS¿Ą tŇ xĳĎ ’Ć

bŇ h¿Ď zĎ My’ËĂ ybĂŇ mĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ oxă pČŇ C ÉbrČ‘Ğ ykąĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ wĘ My’ĳĂ ybĂŇ mĘ Myr¡ĂxĞiĲŁ hČ wĘ
15 TCxĳ SĎ bŇ hăĎ zĎ hŇ e¡ĎYĂ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ hŇ mËŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ W‘Č IČÄwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ lĂ PŇ sĆ k¡ĆŇ wĎ
16 tŇ o’ą mĄ =SŁlĲ SĘ C : tŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ hŇ e¿Ď~Ă hČ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ TCxŔ SĎ bŇ hăĎ zĎ Éto’mĄ SSąĄ

tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ NgăĄŇUĎ hČ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ bŇ hĎŔ zĎ Éto’mĄ SŁlą SĘ TCxŔ SĎ bŇ hăĎ zĎ ÉMyeĂ gĂŇmĲĎ
17 ëŇ lĆ UËĆ hČ W‘Č IÌČwČ : NonĲ bĎŇ QĘ hČ r‘Č y¿Č tŇ yb¡ĄŇ BĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ MnăĄêĘ IĂwČ
18 SbĆŇ kĆÄ wĘ ’iĄ JĂ lČ ţ tŇ olă ‘ĞmĲČ SSăĄ wĘ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ Chj¡Ą YČ yĘwČ lodĳŇ GĎ NS¡Ą =’iĄ JĂ

MyĂnăČSĘ C tŇ bĆŇ èĳĎ hČ Moqă mĘ =l‘Č hŇ E¡ĆmĂ C hŇ E¿ĆmĂ tŇ odËŇ yĎwĘ MyzĂŔxĎ ’ĽmĎ É’iĄ JĂ lČ bŇ hąĎ EĎBČ
19 MSËĎ Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ tŇ oyęrĎ’Ğ rWăĎ ‘Ď MynÌĄSĘ C : tŇ odĲŇ IĎhČ lYĆ’¿Ą Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ tŇ oyŔrĎ’Ğ

VV=l‘
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lkŇŁ wĘţ : hŇ kĲĎŇ lĎ mĘ mČ =lkĎŇ lĘ Nk¡ĄŇ hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČ=âl hŇ EĳĆmĂ C hŇ EăĆmĂ tŇ ol¡ ‘ĞUĲČ hĲČ SS¿Ą =l‘Č 20

bŇ hăĎ zĎ Non¡bĎŇ QĘ hČ r‘Č y¿Č=tŇ yBĲĄ ylËĄJĘ lkęŁ wĘ bŇ hĎŔ zĎ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ hŇ qĄÄ SĘ mČ ylĄÂJĘ
ÉëlĆ UĆÄ lČ tŇ oIąnĂ ’Ľ=yJĲĂ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ lĂ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ym¿Ą yBĂ bŇ SËĎ xĘ nĆ PŇ sĆ JĆę Ny’ăĄ rCgĳŇsĎ 21

ű hŇ nĎ’Ň obăŇ êĎ MynĂÁSĎ SolÄSĎ lĘ žtxČ ’Č MrĳĎCx ydăĄŇ bĘŇ ‘Č M‘¡Ă SySĂŔ rĘêČ tŇ okăŇ lĘ hĲŁ
: MyIĲĂJĂ CtŇ wĘ Myp¡ĂŇ oqwĘ MyB¿Ă hČ nĘ SĆ PŇ sĆ kĆŔ wĎ bŇ hăĎ zĎ Éto’WĘ nĲŁ SySĂę rĘêČ tŇ oIănĂ ’Ľ

É lkŇŁ wĘ : hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ wĘ rSĆ ‘¡Ł lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ ykăĄŇ lĘ mČ lJ¡Ł mĂ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ É lDČgĘŇ IĂwČ 22, 23

otŔ mĎ kĘŇ xĎ =tŇ ’Ć É‘ČmÄŁ SĘ lĂ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć MyS¡Ă qĘ bČŇ mĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ykăĄŇ lĘ mČ
sŘ15 žPsĆ kĆŇ ylăĄ JĘ otÃ xĎ nĘ mĂ Sy’ăĂ My’ăĂ ybĂŇ mĘ MhăĄ wĘ : oBĲ lĂ BĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ 24

hŇ n¡ĎSĎ =rbČŇ DĘ MydĳĂŇ rĎpĘŇ C Mys¡Ă Cs MymĂŔ WĎ bĘŇ C qSĆ năĄ ÉtomlĎ WĘ C bŇ hąĎ zĎ ylĄÄkĘŇ C
tŇ oyąrĘ’ĲĚ MypĂÄ lĎ ’Ğ žt‘ČBČ rĘ’Č hŇ mÁŁ ŁlSĘ lĂ yhĂÄ yĘwČ : hŇ nĲĎSĎ BĘ 25

yrăĄ‘ĎBĘ ÉMxĄ yeĂ IČwČ MySĳĂ rĎjĲĎ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ C tŇ obŔ JĎ rĘmČ C ÉMysĂ Cs
MykĳĂŇ lĎ UĘ hČ =lkĎŇ BĘ lS¡Ą om yh¿Ă yĘwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =M‘Ă wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ 26

ëŇ lĆ UÌĆ hČ NêĄÄ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ lCb¿Ň GĘ dŇ ‘¡ČwĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆ=dŇ ‘Č wĘ ÉrhĎ eĎhČ =NmĂ 27

Mym¿Ă qĘ èĂ JČ NtËČŇ nĎ MyzĂęrĎ’ĞhĲĎ tŇ ’ăĄ wĘ MynĳĂbĎŇ ’ĞJĲĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ PŇ sĆ JËĆ hČ =tŇ ’Ć
hŇ m¡Ł ŁlSĘ lĂ MyĂrËČYĘ UĂ mĂ MysÌĂ Cs My’ĂÄ yYĂ omĲ C : bŇ rĲŁ lĎ hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ BČ =rSĆ ’Ğ 28

MynĳĂorxĞ’ĞhĲĎ wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ hŇ mŔŁ ŁlSĘ yrăĄbĘŇ DĂ Ér’Ď SĘ C : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ =lJĎ mĂ C 29

hŇ IăĎxĂ ’Ğ tŇ ’ČÂ CbŇ nĘ =l‘Č wĘ ’ybĂŔ eĎhČ NtăĎŇ nĎ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ
ëŇŁlÄmĘ IĂwČ : TbĲĎŇ nĘ =NBĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ=l‘Č hŇ zĆŔxŁ hČ ydă‘ř y ÉtozxĞbĲČŇ C ynĂę olyèĲĂ hČ 30

bŇ JąČ SĘ IĂwČ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č MĂlËČ SĎ CrĲybĂŇ hŇ mÌŁ ŁlSĘ 31

M‘¿ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ ChrĚŔ BĘ qĘ IĂwĲČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhmŁ ŁlSĘ
C’B¿Ď MkËĆŇ SĘ yJ¿Ă hŇ mĎ kĳĆŇ SĘ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ y
ÉTbĎŇ nĘ =NBĆ M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎ ‘ČmÄŁ SĘ JĂ yhĂÂ yĘwČ : otĲŇ ’Ł ëŇ yl¿Ă mĘ hČ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ 2

M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ bŇ SĎ I¿ĎwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ hŇ măŁ ŁlSĘ yn¡ĄjĘ mĂ xrČŔ BĎ rSăĆ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ bĘŇ ’Chă wĘ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ ’b¿ŇŁ IĎwČ olŔ =C’rĘqĘ IĂwĲČ ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ 3

hŇ êĎÃ ‘Č wĘ CnQĳĄ ‘Ě=tŇ ’Ć hŇ SăĎ qĘ hĂ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď : rmĲŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć CrŔ BĘ dČŇ yĘwĲČ 4

Cnyl¡Ą ‘Ď Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ dŇ bËĄŇ JĎ hČ oQÌ ‘ĚmĄ C hŇ SĎę uĎ hČ ìŇ ybĂÁ ’Ď tŇ dČÄ bŇŁ ‘ĞmĲĄ ž lqĄhĎ
ëŇ lĆ I¡ĄwČ ylĳĎ’Ą CbŇ CSă wĘ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ dŇ o‘Ë MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : OĎ dĲĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ 5

M‘h
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6 MydĂę mĘ ‘ĲŁ CyăhĎ =rSĆ ’Ğ ÉMynĂ qĄ EĘhČ =tŇ ’Ć M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ Z‘ČÂCĎIĂwČ : M‘ĲĎhĎ
bŇ yS¿Ă hĎ lĘ MyYĂŔ ‘Ď onĲ MêăĆ’Č ëŇ y’Ą ť rmĳŁ ’Ň lĄ yx¡Č ot¿Ň yŁ hĘ BĲĂ wybĂŔ ’Ď hŇ măŁ ŁlSĘ ÉynĄpĘŇ lĂ

7 M‘ąĎhĎ lĘ bŇ oTÁ lĘ hŇ yĆÄhĘ êĲĂ =M’Ă rmęŁ ’Ň lĄ wylĎÁ’Ą CrÄ BĘ dČŇ yĘwČ : rbĲĎŇ DĎ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĎlĲĎ
Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ ìËŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ MybĳĂŇ oT MyrăĂbĎŇ DĘ Mh¡Ć lĄ ’Ğ ê¿ĎrĘBČ dĂŇ wĘ MtĎŔ yYĂ rĘC ÉhEĆhČ

8 =tŇ ’Ć Z‘Čę CĎIĂwČ ChYĳĚ‘Ď yĘ rSăĆ ’Ğ Myn¡ĂqĄ EĘhČ tŇ Y¿Č ‘Ğ=tŇ ’Ć bŇ zËŁ ‘ĞIĲČwĲČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ
9 hŇ mĎ ť MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wynĲĎpĎŇ lĘ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ oêŔ ’Ă Clă dĘŇ GĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ

ÉylČ ’Ą CrąBĘ DĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć rb¡ĎŇ DĎ bŇ yS¿Ă nĎ wĘ MyYĂŔ ‘Ď onĲ MêăĆ’Č
10 oêę ’Ă CrăBĘ dČŇ yĘwČ : CnylĲĄ ‘Ď ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ l‘ŔŁ hĎ =NmĂ É lqĄhĎ rmŔŁ ’Ň lĄ

CrÄ BĘ DĂ=rSĆ ’Ğ žM‘ĎlĎ rmČÃ ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ ůrmŁ ’Ň lĄ Èoê’Ă Clă dĘŇ GĲĎ rSĆÄ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ
hŇ JŁ ť CnylĳĄ‘ĎmĲĄ lqăĄhĎ hŇ ê¡Ď’Č wĘ CnQĄŔ ‘Ě=tŇ ’Ć dŇ yBăĂ kĘŇ hĂ ÉìybĂÄ ’Ď rmęŁ ’Ň lĄ ìŇ ylĆÁ’Ą

11 symąĂ ‘Ę hĆ ÉybĂŇ ’Ď hŇ êĎę ‘Č wĘ : ybĲĂŇ ’Ď yn¿ĄtĘŇ UĎ mĂ hŇ b¡ĎŇ ‘Ď ye¿ĂTĎ qĲĎ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmăČ ’Ň êŁ
ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć riąČyĂ ybĂę ’Ď MkĳĆŇ QĘ ‘Ě=l‘ĲČ PŇ ysăĂ ’Ł yn¡Ă’Ğ wĲČ dŇ bĄŔ JĎ l‘ăŁ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ

12 =lkĎŇ wĘ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ ’bÄŁ IĎwČ : MyBĲĂ rČqĘ ‘ĞBĲĎ yn¡Ă’Ğ wĲČ MyTĂŔ oèBČ
rmŔŁ ’Ň lĄ ÉëlĆ UĆÄ hČ rBąĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ ySĳĂ lĂ èĘ hČ MoIăBČ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć M‘ËĎhĎ

13 ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉbzŁ ‘ĞIĲČwĲČ hŇ SĳĎ qĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ Mn¿Ą‘ĞIĲČwČ : ySĲĂ lĂ èĘ hČ MoI¿BČ yl¡Č ’Ą CbŇ CS¿
14 rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ tŇ YąČ ‘ĞJĲČ MhĆę lĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ : MynĲĂ qĄ EĘhČ tŇ Y¿Č ‘Ğ tŇ ’¡Ą M‘ĎŔ bĘŇ xČ rĘ

MyTĂŔ oèBČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć riąČyĂ ybĂę ’Ď wylĳĎ ‘Ď PŇ ysăĂ ’Ł yn¡Ă’Ğ wĲČ MkĆŔ QĘ ‘Ě=tŇ ’ĲĆ ÉdyBĂ kĘŇ ’Č
15 ÉhBĎ sĂ nĘ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ =yJĂ M‘ĳĎhĎ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ ‘m¿Č SĎ =âlĲ wĘ : MyBĲĂ rČqĘ ‘ĞBĲĎ yn¡Ă’Ğ wĲČ

ÉdyČBĘ ÉrBĆ DĂ rSąĆ ’Ğ orę bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ MyqĂÄ hĎ žN‘ČmČ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ M‘ăĂmĄ
16 =âlĲ yJĂ ţ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : TbĲĎŇ nĘ =NBĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ=l’Ć ynĂŔ olèĲĂ hČ ChIăĎxĂ ’Ğ

žCnQĎ =hŇ mČ rmÃŁ ’Ň lĄ ű ëŇ lĆ UăĆ hČ =tŇ ’Ć M‘ăĎhĎ CbŇ ySăĂ IĎwČ ůMhĆ lĎ ÈëlĆ UĆ hČ ‘măČ SĎ
hŇ êĎě ‘Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìylĆÄhĎ ’ĲŁ lĘ Sy’ąĂ ySČę yĂ=NbĆŇ BĘ hŇ lăĎ xĞ nĲČ=âlwĘ dŇ ywĂÁdĎŇ BĘ qlĆ xĄÄ

: wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ dŇ ywĳĂDĎ ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ hŇ ’¿Ą rĘ
17 : M‘ĲĎbĘŇ xČ rĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C
18 obÌŇ =CmGĘ rĘIĂwČ sUČŔ hČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉMrĎdŇŁ hĞ =tŇ ’Ć M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ xlČÂSĘ IĂwČ

ÉZUĄ ’Č tĘŇ hĂ M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ tŇ mĳŁ IĎwČ NbĆŇ ’¡Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
19 dŇ ywĂŔDĎ tŇ ybăĄŇ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ C‘ąSĘ pĘŇ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ sCn¡lĎ hŇ bĎŔ JĎ rĘUĆ BČ tŇ olă ‘ĞlĲČ

d‘
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tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć ž lhĄ qĘ IČwČ ůMĂlČ SĎ CrĲyĘ ÈM‘ĎbĘŇ xČ rĘ ’băŇŁ IĎwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č ’y

ÉMxĄ QĎ hĂ lĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ hŇ WăĄ ‘Ł rCx¡ BĎ PŇ lĆ ’ËĆ Myn¿ĂomSĘ C hŇ ’ĎÄ mĄ NmĂę yĎnĘ bĂŇ C hŇ dĎÁ ChyĘ
: M‘ĲĎbĘŇ xČ rĘlĂ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=M‘Ă

rměŁ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă Chy¿Ď‘Ę mĲČ SĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ 2, 3

hŇ d¿ĎŇ ChyBĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ É l’Ć wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =NBĆ M‘¿ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć
=M‘Ă CmÁ xĞQĎÄtĂŇ =âlĲ wĘ žCl‘ĞtĲČŇ =âlĲ hoĎÃhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ C 4

ÉC‘mĘ SĘ IĂwČĲ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ hŇ y¡ĎhĘ nĲĂ yêËĂ ’Ă mĲĄ yJÌĂ otŔ ybĄŇ lĘ Sy’ăĂ CbŇ CSť MkĆę yxĄ ’Ğ
: M‘ĲĎbĘŇ rĎyĲĎ=l’Ć tŇ kĆŇ Q¿Ć mĂ CbŇ S¡Ě IĎwČ hoĎŔhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć

NbĆŇ IÌĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyBĲĂ roY¡ mĎ lĘ MyrËĂ‘Ď NbĆŇ IÌĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ bŇ SĆ I¿ĄwČ 5, 6

=tŇ ’Ć wĘ rCY¿ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć wĘ : ‘Č oqĲ êĘ =tŇ ’Ć wĘ MT¡Ď y‘Ą=tŇ ’Ć wĘ MxĆ lËĆ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć 7

MyĂr¿ČodŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ : PŇ yzĲĂ=tŇ ’Ć wĘ hŇ S¡Ď rĄmĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ G¿Č=tŇ ’Ć wĘ : MQĲĎ dĚŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ ok¡Ň oW 8, 9

NorŔ bĘŇ xĆ =tŇ ’Ć wĘ NolŔ IĎ’Č =tŇ ’Ć wĘ Éh‘ĎrĘYĎ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ qĲĎ zĄ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ Syk¡ĂŇ lĎ =tŇ ’Ć wĘ 10

NêąĄ IĂwČ tŇ orĳYĚUĘ hČ =tŇ ’Ć qE¡ĄxČ yĘwČ : tŇ orĲYĚmĘ yr¡Ą‘Ď NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ bĘŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyBĲĂ rS¿Ć ’Ğ 11

Éry‘Ă wĎ ry‘ąĂ=lkĎŇ bĘŇ C : NyĂyĲĎwĎ NmĆ S¿Ć wĘ lk¡ĎŇ ’ĞmĲČ tŇ or¿YĘ ’Ł wĘ MydĂŔ ygĂŇ nĘ ÉMhĆ BĎ 12

: NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ d¿ĎŇ ChyĘ ol¡ =yhĂ yĘwĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĄ rĘhČ lĘ Mq¡ĄEĘxČ yĘwĲČ MyxĂŔ mĎ rĘC tŇ oeăYĂ
Cb¿Ň ~Ę yČtĘŇ hĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ 13

MtĎŔ EĎxĚ’Ğ wĲČ ÉMhĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ =tŇ ’Ć MIĂęwĂlĘ hĲČ CbăŇ zĘ‘ĲĎ=yJĂ : MlĲĎ CbŇ GĘ =lJĎ mĂ wyl¡Ď ‘Ď 14

Nh¡Ą JČ mĂ wynĎŔ bĎŇ C ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ MxąĎ ynĂ zĘhĂ =yJĲĂ MĂlĳĎSĎ CrĲylĂ wĘ hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ
rS¿Ć ’Ğ Myl¡Ă gĎŇ‘ĞlĲĎ wĘ MyrĳĂy‘Ă vĘ lČ wĘ tŇ om¡ BĎ lČ MynĂŔ hĞJĲŁ Éol=dŇ mĆ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhylĲČ 15

MbĎŔ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ÉMynĂ tĘŇ eĲŁ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ MhĆę yrĄxĞ’ĲČ wĘ : hŇ WĲĎ ‘Ď 16

ho¡ĎhylĲČ xČ oBě zĘlĂ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ C’BĎ ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć SuĄě bČŇ lĘ
=tŇ ’Ć CYË UĘ ’Č yĘwĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ CkăŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć ÉCqEĘxČ yĘwĲČ : MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ 17

hŇ m¡Ł ŁlSĘ C dŇ ywËĂDĎ ëŇ rĆdÌĆŇ BĘ Ckę lĘ hĲĎ yJăĂ Solĳ SĎ MynăĂSĎ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =NBĆ M‘¿ĎbĘŇ xČ rĘ
tŇ om¡ yrĂyĘ=Nbř tŇ lČŔ xĞmăĎ =tŇ ’Ć hŇ èĎŔ ’Ă ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘ olą =xuČ IĂwČ : SolĲ SĎ Myn¿ĂSĎ lĘ 18

SC‘¿ yĘ=tŇ ’Ć MynĳĂBĎ ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ : ySĲĎ yĂ=NBĆ bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ=tŇ BČ lyĂhČě ybĂŇ ’Ğ dŇ ywĳĂDĎ=NBĆ 19

Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ BČ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ xqČŔ lĎ hĎ yrăĆxĞ’ĲČ wĘ : MhČ zĲĎ=tŇ ’Ć wĘ hŇ y¡ĎrĘmČ SĘ =tŇ ’Ć wĘ 20

bŇ hČÄ ’ĹIĲĆwČ : tŇ ymĲĂ ŁlSĘ =tŇ ’Ć wĘ ’z¡ĎyzĂ=tŇ ’Ć wĘ yêČŔ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ÉhIĎbĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć olę dŇ lĆ êăĄ wČ 21

M‘bxr
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yJĂ ţ wySĎŔ gĘŇlČ ypăĂŇ C ÉwySĎ nĎ=lJĎ mĂ MolęSĎ bĘŇ ’Č =tŇ bČŇ hŇ kăĎŇ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć M‘ĎÁ bĘŇ xČ rĘ
MyrÌĂWĘ ‘Ć dŇ lĆ oIęwČ MyèĳĂ SĂ MyS¡Ă gĘŇlČ ypĲĂŇ C ’WĎŔ nĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć=hŇ nĲĆ omSĘ MySąĂ nĎ

22 hŇ I¿ĎbĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć M‘ËĎbĘŇ xČ rĘ S’Ň rÌŁ lĎ dŇ mĄÄ ‘ĞIĲČwČ : tŇ onĲ BĎ Myè¿Ă SĂ wĘ Myn¡ĂBĎ hŇ nËĎ omSĘ C
23 wynĎÁBĎ =lJĎ mĂ ZrÄŁ pĘŇ IĂwČ žNbĆŇ IĎwČ : okĲŇ ylĂ mĘ hČ lĘ yJ¡Ă wyxĳĎ’Ć BĘ dŇ ygăĂŇ nĎlĘ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmĲČ =NbĲĆŇ

Noz¡UĎ hČ MhËĆ lĎ Nê¿Ą IĂwČ tŇ orŔ YĚUĘ hČ yrăĄ‘Ď É lkŇŁ lĘ NmĂę yĎnĘ bĂŇ C hŇ dăĎŇ ChyĘ tŇ oYÌrĘ’Č =lkĎŇ lĲĘ
by otŔ qĎ zĘxĆ kĘŇ C ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘ tŇ CkąŇ lĘ mČ NykĂÂ hĎ JĘ yhĂę yĘwČ : MySĲĂ nĎ Nom¿ hĞ l’¡Č SĘ IĂwČ bŇ rĳŁ lĎ

2 yhĂÂ yĘwČ : oUĲ ‘Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ hoĳĎhyĘ tŇ răČoê=tŇ ’Ć bŇ z¡Č‘Ď
MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ qS¿Č ySĂ hŇ lËĎ ‘Ď M‘ĎŔ bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ lČ ÉtySĂ ymĂ xĞhĲČ hŇ nąĎèĎ BČ

3 Myè¿Ă SĂ bĘŇ C bŇ kĆŇ rĆŔ ÉMyĂtČÄ ’Ň mĎ C PŇ lĆ ’ąĆ BĘ : hoĲĎhyBĲČ Cl¡ ‘ĞmĲĎ yJ¿Ă MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č
Myb¿ĂŇ Cl MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉoU‘Ă C’BąĎ =rSĆ ’Ğ M‘ĎÂlĎ rjĎę sĘ mĂ Ny’ăĄwĘ MySĳĂ rĎjĲĎ PŇ lĆ ’¡Ć

4 ’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ rSăĆ ’Ğ tŇ or¡YĚUĘ hČ yr¿Ą‘Ď=tŇ ’Ć dŇ JËŁ lĘ IĂwČ : MySĲĂ CkŇ wĘ MyI¡ĂJĂ sĚ
5 hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄWĎ wĘ M‘ĎŔ bĘŇ xČ rĘ=l’Ć ’BăĎ É’ybĂŇ eĎhČ hŇ yąĎ‘Ę mĲČ SĘ CĲ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=dŇ ‘Č

rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ lĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ qSĳĎ ySĂ ynăĄjĘ mĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=l’Ć Cp¿Ň sĘ ’Ć nĲĆ=rSĆ ’Ğ
: qSĲĎ ySĂ =dŇ yČBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ bĘŇ z¿Č‘Ď ynËĂ’Ğ=PŇ ’Č wĘ ytĂŔ ’Ł MêăĆbĘŇ zČ‘Ğ ÉMêĆ’Č hoĎęhyĘ

6, 7 tŇ o’ą rĘbĂŇ C : hoĲĎhyĘ ű qyD¿ĂYČ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yrĲĄWĎ C‘¿ nĘ JĲĎ IĂwČ
C‘¡ nĘ kĘŇ nĂ rmËŁ ’Ň lĄ ű hŇ yÌĎ‘Ę mĲČ SĘ =l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ žhyĎhĎ C‘nĎŔ kĘŇ nĂ yJăĂ ÉhoĎhyĘ
ytËĂŇ mĎ xĞ ëŇ êÌČtĂŇ =âlĲ wĘ hŇ TĎŔ ylĄ pĘŇ lĂ ÉT‘ČmĘ JĂ MhąĆ lĎ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ MtĳĄŇ yxĂ SĘ ’Č âlă

8 ytĂŔ dĎŇ obăŇ ‘Ğ ÉC‘dĘŇ yĄwĘ MydĳĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ol¡ =CyhĘ yĲĂ yJ¿Ă : qSĲĎ ySĂ =dŇ yČBĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ
9 =ëŇ lĆ mĲĆ qS¿Č ySĂ l‘Č IČÄwČ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ tŇ d¡ČŇ obŇ ‘ĞwĲČ

ÉtorYĘ ’ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ hoĎęhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ orăYĘ ’Ł =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ ůMĂlČ SĎ CrĲyĘ=l‘Č ÈMyĂrČYĘ mĂ
hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ yeăĄgĂŇmĎ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ xqĳĎlĎ lJ¡Ł hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ

10 dŇ yqĂę pĘŇ hĂ wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ ye¡ĄgĂŇmĎ MhĆŔ yêĄxĘ êČ ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ W‘Č IČÄwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ
11 =yDĄmĂ yhËĂ yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą xtČŇ j¡Ć MyrĂŔ mĘ èăŁ hČ MyYĂŔ rĎhĲĎ yrăĄWĎ ÉdyČ=l‘Č

’ê¿Ď =l’Ć MCb¡Ň SĂ hĹwĲĆ MC’Ŕ WĎ nĘ C ÉMyYĂ rĎhĲĎ C’BąĎ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ’ob¿Ň
12 hŇ lĳĎ kĎŇ lĘ tŇ yx¡Ă SĘ hČ lĘ âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ=PŇ ’Č ÉCeUĆÄ mĂ bŇ SąĎ o‘ę nĘ JĲĎ hĂ bĘŇ C : MyYĲĂ rĎhĲĎ sŘ16

: MybĲĂŇ oT Myr¿ĂbĎŇ DĘ hŇ y¡ĎhĎ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ÉMgČŇ wĘ
13 tŇ xăČ ’Č wĘ My‘ăĂBĎ rĘ’Č =NbĆŇ yJăĂ ëŇŁlĳ mĘ IĂwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ M‘ËĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ qEĄÂxČ tĘŇ IĂwČ

MĂlČęSĎ CrĲyBĂ ëŇ ăČlmĎ ű hŇ năĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć ‘bČÄ SĞ CĲ okÁ lĘ mĎ BĘ M‘ĎÄ bĘŇ xČ rĘ žhnĎSĎ
yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ÉMSĎ om¿ SĘ =tŇ ’Ć MCWÄ lĎ hoĎÁhyĘ rxČÄ BĎ =rSĆ ’Ğ ry‘Ă hĎ ţ
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ÉNykĂŇ hĄ âlą yJăĂ ‘rĳĎhĎ W‘Č I¡ČwČ : tŇ ynĲĂ UŁ ‘ČhĲĎ hŇ m¡Ď ‘ĞnĲČ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 14

MynĂŔ orxČ ’ăĞhĲĎ wĘ ÉMynĂ SŁ ’Ň rĲĂhĎ M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ yrăĄbĘŇ dĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Sor¡dĘŇ lĂ oBŔ lĂ 15

WxĳĄ yČtĘŇ hĂ lĘ hŇ z¡ĆxŁ hČ oD¿‘Ă wĘ ’ybËĂŇ eĎhČ hŇ yÌĎ‘Ę mĲČ SĘ yrĄÄ bĘŇ dĂŇ BĘ MybĂÁ CtŇ JĘ MhĄÄ =âlhĞ
=M‘Ă ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎwĘ M‘ËĎbĘŇ xČ rĘ tŇ omÌ xĞlĘ mĂ C 16

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ I¿ĎbĂŇ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l‘Č hŇ I¡ĎbĂŇ ’Ğ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć hŇ n¿ĆomSĘ tŇ nËČSĘ BĂ gy

l’¡Ą yrĂC’Ĳ =tŇ bČŇ Chy¿ĎkĎŇ ymĂ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉëlČ mĎ MynĂęSĎ Solă SĎ 2

hŇ IĎÁbĂŇ ’Ğ rsÄŁ ’Ę IĆwČ : M‘ĲĎbĘŇ rĎyĲĎ Nyb¿ĄŇ C hŇ I¡ĎbĂŇ ’Ğ NyB¿Ą hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ hŇ m¿Ď xĎ lĘ mĂ C hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ =NmĂ 3

Sy’ăĂ PŇ lĆ ’¡Ć tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ yrăĄoBGĂ É lyĂxČÄ BĘ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć
Sy’¿Ă PŇ lĆ ’ËĆ tŇ o’¿ mĄ hŇ nĆÄ omSĘ BĂ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ÉoU‘Ă ëŇ rąČ‘Ď M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎwĘ rCxĳ BĎ
MyĂrČŔ mĎ YĘ rhăČ lĘ É l‘ČmĄ hŇ IĎębĂŇ ’Ğ MqĎ IăĎwČ : lyĂxĲĎ roB¿ GĂ rCx¡ BĎ 4

âlą hĞ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ ynĂ C‘¡mĎ SĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ rS¡Ć ’Ğ 5

dŇ ywËĂdĎŇ lĘ hŇ kÌĎŇ lĎ mĘ mČ NtČÄ nĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ yJĂÂ tŇ ‘ČdČŔ lĎ ÉMkĆŇ lĎ
M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ ÉMqĎ IĎÄwČ : xlČ mĲĆ tŇ yr¿ĂBĘ wyn¡ĎbĎŇ lĘ C ol¿ MlĳĎ o‘lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č 6

wylĎę ‘Ď CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ=l‘Č dŇ r¡Ł mĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ=NbĆŇ hŇ măŁ ŁlSĘ dŇ bĆŇ ‘¡Ć TbĎŔ nĘ =NBĆ 7

hŇ mĳŁ ŁlSĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ xČ rĘ=l‘Č CY¡ UĘ ’Č tĘŇ IĲĂwČ l‘Č IČŔlĂ bĘŇ ynăĄBĘ ÉMyqĂ rĄ MySąĂ nĎ’Ğ
ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ qE¡ČxČ tĘŇ hĂ âl¿ wĘ bŇ bĎŔ lĄ =ëŇ rČwĘ Ér‘ČnČÄ hŇ yĎhąĎ M‘Ďę bĘŇ xČ rĘC 8

dŇ ywĳĂdĎŇ ynăĄBĘ dŇ y¡ČBĘ hoĎŔhyĘ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ mČ ÉynĄpĘŇ lĂ ÉqEĄxČ tĘŇ hĂ lĘ MyrĂę mĘ ’ĲŁ MêăĆ’Č
M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ MkËĆŇ lĎ hŇ W¿Ď ‘Ď rSĆÄ ’Ğ bŇ hĎŔ zĎ ylăĄ gĘŇ‘Ć ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă wĘ bŇ rĎŔ Nomă hĎ ÉMêĆ’Č wĘ
MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ ynăĄhĞJĲŁ =tŇ ’Ć ÉMêĆxĘ DČhĂ âlą hĞ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ 9

rpąČŇ BĘ odÁ yĎ ’QĄÄmČ lĘ ’BĎę hČ =lJĎ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ yUăĄ ‘ČJĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ MkąĆŇ lĎ CWÄ ‘ĞêĲČ wČ
ho¿ĎhyĘ CnxĘ nËČ’Ğ wĲČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ âl¿ lĘ Nh¡Ą kŇŁ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ SĂ MlăĂ y’Ą wĘ ÉrqĎ BĎ =NBĆ 10

MI¡ĂwĂlĘ hĲČ wĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉhoĎhylĲČ MytąĂŇ rĘSĲĎ mĘ MynĂÁhĞkÄŁ wĘ ChnĳĚbĘŇ zČ‘Ğ âlă wĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ
=bŇ rĆ‘ĲĆbĎŇ C rqĆBăŁ BČ =rqĆBĲŁ BČ tŇ olă ‘Ł hoĎÃhylĲČ MyrăĂTĂ qĘ mČ C : tŇ kĆŇ ’Ň lĲĎ mĘ BČ 11

rohę FĎ hČ NxăĎ lĘ èĚ hČ =l‘Č MxĆ lĆÁ tŇ kĆŇ rĆÄ ‘ĞmĲČ C žMyUĂ sČ =tŇ rĆTĲŁ qĘ C bŇ rĆ‘ăĆBĎ
CnxĘ nČŔ ’Ğ MyrăĂmĘ SĲŁ =yJĂ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ bŇ rĆ‘ăĆBĎ Ér‘ĄbĎŇ lĘ ÉhĎ ytĆÄ rĲŁ nĄwĘ bŇ hąĎ EĎhČ tŇ rČÄ onmĘ C
CnUĎÄ ‘Ă žheĄhĂ wĘ : otĲŇ ’Ł Mê¿ĆbĘŇ zČ‘Ğ Mê¡Ć’Č wĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć 12

ynăĄBĘ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ ‘Č yrăĂhĎ lĘ hŇ ‘¡ĎCrêĘ hČ tŇ or¿YĘ YĲŁ xĞ wĲČ wynËĎhĞkĲŇŁ wĘ ű MyhÌĂ Łl’ĹhĲĎ S’Ň rÁŁ bĎŇ
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: CxylĲĂ YĘ tČŇ âl¿ =yJĂ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=M‘Ă CmË xĞQĲĎ êĂ =l’Č l’Ąę rĎWĘ yĂ
13 hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉCyhĘ IĲĂwČ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ mĄ ’ob¡Ň lĎ bŇ rĎŔ ’Ę UČ hČ =tŇ ’Ć ÉbsĄ hĄ M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎwĘ
14 MynăĂjĎ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ MhąĆ lĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ hŇ dĎę ChyĘ CnăpĘŇ IĂwČ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ mĄ bŇ r¡Ď’Ę UĲČ hĲČ wĘ
15 C‘yr¡ĂIĎwČ : tŇ orĲYĘ YĲŁ xĞBĲČ Myr¡Yř Yxm MynĂŔ hĞJăŁ hČ wĘ hoĳĎhylĲČ Cq¡ ‘ĞYĘ IĂwĲČ roxŔ ’Ď wĘ

ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ=tŇ ’Ć PŇ gąČŇ nĎ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ É‘Č yrĂÄ hĎ BĘ yhĂę yĘwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ Sy’ăĂ
16 ynăĄjĘ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CsCn¿ IĎwČ : hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ hŇ I¡ĎbĂŇ ’Ğ yn¿ĄpĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ
17 hŇ JăĎ mČ oU¡ ‘Č wĘ hŇ I¿ĎbĂŇ ’Ğ MhËĆ bĎŇ CJ¿ IČwČ : MdĲĎŇ yĎBĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ Mn¿ĄêĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ

: rCxĲ BĎ Sy’¿Ă PŇ lĆ ’¡Ć tŇ o’¿ mĄ =SmĲĄ xĞ l’ĄŔ rĎWĘ IĂmĂ ÉMylĂ lĎ xĞ Clą jĘ IĂwČ hŇ BĳĎ rČ
18 CnŔ ‘ĞSĘ nĂ yJăĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ ÉCYmĘ ’Ć IĲĆwČ ’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘¿ nĘ JĲĎ IĂwČ
19 dŇ JąŁ lĘ IĂwČ ůM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÈhIĎbĂŇ ’Ğ PŇ DăŁ rĘIĂwČ : MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l‘Č

hĎ ytĳĆŇ onBĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ n¡ĎSĎ yĘ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆŔ onBĘ =tŇ ’Ć wĘ É l’Ą =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć MyrĂŔ ‘Ď ÉCeUĆÄ mĂ
20 ChIĳĎbĂŇ ’Ğ ymăĄ yBĂ dŇ o‘¡ M‘ËĎbĘŇ rĎyĲĎ xČ JÌŁ rYÌČ‘Ď=âlĲ wĘ : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ C NorpĘŇ ‘Ć=tŇ ’Ć wĘ
21 olŔ =’vĎ IĂÄwČ ChIĎŔbĂŇ ’Ğ qEăĄxČ tĘŇ IĂwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ ho¡ĎhyĘ Chp¿ĄŇ GĘ IĂwČ

hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SS¿Ą wĘ MynĂŔ BĎ ÉMyĂnČÄSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć dŇ lĆ oIęwČ hŇ rĳĄWĘ ‘Ć ‘BăČ rĘ’Č MyS¡Ă nĎ
22 Sr¡ČdĘŇ mĂ BĘ MybĂě CtŇ JĘ wyrĳĎbĎŇ dĘŇ C wyk¡ĎŇ rĎdĘŇ C hŇ IĎŔbĂŇ ’Ğ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : tŇ onĲ BĎ
23 ry‘ăĂBĘ ÉotŇ ’Ł CrąBĘ qĘ IĂwČ wytĎę bŇŁ ’Ğ=M‘Ă hŇ IĎÁbĂŇ ’Ğ bŇ JČÄ SĘ IĂwČ : oDĲ‘Ă ’yb¿ĂŇ eĎhČ

rWĆ ‘¿Ć ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ T¿Ď qĘ SĲĎ wymËĎ yĎBĘ wyêĳĎxĘ êČ on¡bĘŇ ’s¿Ď ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ ywĂŔDĎ
dy ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ rSĎŔ IĎhČ wĘ bŇ oFă hČ É’sĎ ’Ď W‘Č IąČwČ : MynĲĂ SĎ

2 tŇ obŔ ~ĄUČ hČ =tŇ ’Ć ÉrBĄ SČ yĘwČ tŇ omĳ BĎ hČ wĘ rk¡ĎŇ eĄhČ tŇ ox¿ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć rsČ IËĎwČ : wyhĲĎ Łl’Ĺ
3 yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Sorě dĘŇ lĂ hŇ dĎŔ ChylĲĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MyrĲĂSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ‘D¡ČgČŇ yĘwČ
4 hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎ mĂ ÉrsČ IĲĎwČ : hŇ wĲĎYĘ UĂ hČ wĘ hŇ r¿ĎoêhČ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ wĘ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ
5 NbĆŇ IËĂwČ : wynĲĎpĎŇ lĘ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ Tq¿Ł SĘ êĂ wČ MynĳĂUĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ om¡ BĎ hČ =tŇ ’Ć

ÉhmĎ xĎ lĘ mĂ oUą ‘Ă =Ny’ĲĄ wĘ ZrĆ’Ďę hĎ hŇ TăĎ qĘ SĲĎ =yJĲĂ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ hŇ r¡ĎCYmĘ yr¿Ą‘Ď
6 ű hŇ năĆbĘŇ nĂ hŇ dĎÁ ChylĲĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : olĲ ho¡ĎhyĘ xČ yn¿ĂhĄ =yJĲĂ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MynăĂèĎ BČ

ůMyxĂ yrĂbĘŇ C MyĂtăČŇ lĎ DĘ ÈMylĂ DĎgĘŇmĂ C hŇ măĎ ox bŇ sĄÄ nĎ wĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć
xnĲČ I¿ĎwČ CnSĘ rČě DĎ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉCnSĘ rČÄ dĎŇ yJąĂ CnynĄę pĎŇ lĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ CedĆÄ o‘

7 È lyĂxČ ’sĎę ’Ď lĘ yhăĂ yĘwČ : CxylĲĂ YĘ IČwČ Cn¡bĘŇ IĂwČ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ Cnl¡Ď
’Vn

.yrqw bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘ xĘ mČ ,bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’br‘ml v.14 .gy
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PŇ lĆ ’ĆŔ tŇ o’ă mĄ SŁlă SĘ ÉhdĎŇ ChymĲĂ ůxmČ rŁ wĎ hŇ eăĎYĂ ’WăĄ nŁ
PŇ lĆ ’ĳĎ Myn¡ĂomSĘ C MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ tŇ SĆ qĆŔ ykĄŇ rĘdăŇŁ wĘ ÉNgĄŇmĎ y’ąĄWĘ nĲŁ NmĂę yĎnĘ BĂ mĂ C
PŇ lĆ ’ăĆ É lyĂxČÄ BĘ ySĂę CJhČ xrČzăĆ MhĆÁ ylĄ ’Ğ ’YĄÄ IĄwČ : lyĂxĲĎ yrĄoB¿ GĂ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ 8

’s¡Ď ’Ď ’Y¿Ą IĄwČ : hŇ SĲĎ rĄmĎ =dŇ ‘Č ’b¡ŇŁ IĎwČ tŇ o’ĳ mĄ SŁlă SĘ tŇ ob¡Ň JĎ rĘmČ C MypĂŔ lĎ ’Ğ 9

’sĎÁ ’Ď ’rĎÄ qĘ IĂwČ : hŇ SĲĎ rĄmĎ lĘ hŇ tĎŇ p¡ČŇ YĘ ’yg¿ĄŇBĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ÉCkŇ rĘ‘Č IĲČwČ wynĳĎpĎŇ lĘ 10

xČ JŔŁ Ny’ăĄlĘ ÉbrČ NyB¿Ą Éroz‘Ę lČ ìąŇ UĘ ‘Ă =Ny’ĲĄ hoĎęhyĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈwyhĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć
Nom¡ hĎ hĲĆ =l‘Č Cn’Ň bĎŔ ìăŇ mĘ SĂ bĘŇ C Ce‘ČŔ SĘ nĂ ìŇ ylăĆ ‘Ď=yJĲĂ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ CnrĄÁ zĘ‘Ď

: SonĲ ’Ĺ ì¡Ň UĘ ‘Ă rY¿Ł ‘Ę yČ=l’Č hŇ êĎ’ČŔ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ EĳĆhČ
Csn¡ĚIĎwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ ’s¡Ď ’Ď yn¿ĄpĘŇ lĂ MySĂŔ CJhČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ GąŁ IĂwČ 11

ljąŁ IĂwČ ůrrĎgĘŇlĂ =dŇ ‘Č ÈoU‘Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ wĘ ’sĎÁ ’Ď MpĄÄ DĘrĘIĂwČ : MySĲĂ CJhČ 12

ChnĳĄxĞmĲČ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ Cr¿BĘ SĘ nĂ =yJĲĂ hŇ yĎŔxĘ mĲĂ MhăĆ lĎ Ny’ăĄlĘ ÉMySĂ CJmĂ
rrĎŔ GĘ tŇ obăŇ ybĂŇ sĘ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ =lJĎ tŇ ’ąĄ CJę IČwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ ll¡Ď SĎ C’¿ WĘ IĂwČ 13

hŇ B¡Ď rČ hŇ E¿ĎbĂŇ =yJĲĂ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉCEbÄŁ IĎwČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=dŇ xČ pĲČŇ hŇ y¿ĎhĎ =yJĲĂ
MyQĂŔ mČ gĘŇ C ÉbrŁ lĎ N’Ň YąŁ CBÄ SĘ IĂwČ CJĳ hĂ hŇ n¡ĆqĘ mĂ yl¿Ą hĽ’ĲĎ =MgČŇ wĘ : MhĲĆ bĎŇ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ 14

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ CbŇ S¡Ě IĎwČ
ů’sĎ ’Ď ynăĄpĘŇ lĂ È’YĄ IĄwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ xČ Cr¿ wyl¡Ď ‘Ď hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ dŇ dĄŔ o‘=NBĆ ÉChyĎÄrĘzČ‘ĞwĲČ wT, 2

ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă hoąĎhyĘ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ dăĎŇ ChyĘ=lkĎŇ wĘ ’s¡Ď ’Ď ynĂ C‘ě mĎ SĘ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
bŇ z¿Ł ‘ĞyĲČ Chb¡ĚŇ zĘ‘ČêĲČ =M’Ă wĘ MkĆŔ lĎ ’YăĄUĎ yĂ ÉChSĚÄ rĘdĘŇ êĂ =M’ĲĂ wĘ oUŔ ‘Ă MkăĆŇ tĘŇ oyĲhĘ BĲĂ
tŇ mĆę ’Ĺ yhăĄŁl’Ĺ ű âlă lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ MyB¡Ă rČ Mym¿Ă yĎwĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć 3

yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l‘Č olŔ =r~Č BČ ÉbSĎ IĎÄwČ : hŇ rĲĎotŇ âl¿ lĘ C hŇ r¡Ćom Nh¿Ą JŁ âlË lĘ C 4

’YăĄ oIlČ Mol¡ SĎ Ny’¿Ą MhĄŔ hĎ MyêăĂ ‘Ă bĎŇ C : MhĲĆ lĎ ’Y¿ĄUĎ IĂwČ ChS¡Ě qĘ bČŇ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 5

Ct¿Ň êĘ kĚŇ wĘ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ yb¡ĄŇ SĘ oyĲ=lJĎ l‘¿Č tŇ oBŔ rČ tŇ măŁ ChmĘ yJĂ ť ’BĳĎ lČ wĘ 6

MêăĆ’Č wĘ : hŇ rĲĎYĎ =lkĎŇ BĘ Mm¡Ď mĎ hĞ Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ ry‘ĳĂBĘ ry‘ăĂwĘ yog¡ŇBĘ =yogĲŇ 7

: MkĲĆŇ tĘŇ QČ ‘ĚpĘŇ lĂ rk¡ĎŇ WĎ Sy¿Ą yJËĂ MkĳĆŇ ydĄŇ yĘ Cj¡ rĘyĂ=l’Č wĘ CqŔ zĘxĂ
qEČęxČ tĘŇ hĂ ů’ybĂŇ eĎhČ dŇ dăĄŇ ‘Ł Èh’Ď CbŇ eĘ hČ wĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ’sĎÁ ’Ď ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ wĘ 8

rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =NmĂ C NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ ZrĆ’ąĆ=lJĎ mĂ ÉMyYĂ CuèĂ hČ rbąĄŇ ‘ĞIĲČwČ
Ml¿Ď C’ yn¡ĄpĘŇ lĂ rSĆě ’Ğ hoĎŔhyĘ xBăČ zĘmĂ =tŇ ’Ć ÉSDĄxČ yĘwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ mĄ dŇ k¡ČŇ lĎ
MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć mĄ MhĆŔ UĎ ‘Ă ÉMyrĂGĎhČ wĘ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ=lJĎ =tŇ ’Ć ZBęŁ qĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ 9

MtĎě ’Ł rĘBĂ bŇ rŔŁ lĎ É l’Ą rĎWĘ IĂmĂ wyląĎ ‘Ď ClÄpĘŇ nĲĎ =yJĂ No‘ĳmĘ èĂ mĂ C hŇ è¡Ć nČmĘ C
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10 SdĆŇ xăŁ BČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ CY¿ bĘŇ uĲĎ IĂwČ : oUĲ ‘Ă wyh¡Ď Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ
11 ÉhoĎhylĲČ Cxą BĘ zĘIĂwČ : ’sĲĎ ’Ď tŇ Ck¿Ň lĘ mČ lĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=SmĲĄ xĞ tŇ n¿ČSĘ lĂ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ N’Ň Y¡Ł wĘ tŇ o’Ŕ mĄ ‘băČŇ SĘ ÉrqĎ BĎ C’ybĳĂŇ hĄ ll¡Ď èĎ hČ =NmĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ
12 MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Sorě dĘŇ lĂ tŇ yrĂŔ BĘ bČŇ C’băŇŁ IĎwČ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ
13 ho¿ĎhylĲČ SrËŁ dĘŇ yĂ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ : MSĲĎ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C Mb¡ĎŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ

: hŇ èĲĎ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ Sy’¡Ă mĄ lĘ lodŔ GĎ=dŇ ‘Č wĘ ÉNTŁ qĎ =NmĂ lĘ tŇ mĳĎ Cy l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ
14 : tŇ orĲpĎŇ oSĲ bĘŇ C tŇ or¡YĘ YĲŁ xĞbĲČŇ C hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ bĂŇ C lod¡Ň GĎ loq¿ BĘ hoĎŔhylĲČ ÉC‘bĘŇ èĲĎ IĂwČ
15 C‘BĎŔ SĘ nĂ ÉMbĎŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ bĘŇ yJąĂ hŇ ‘Ďę CbŇ èĘ hČ =l‘Č hŇ dĎÁ ChyĘ=lkĎŇ CxÄ mĘ WĘ IĂwČ sŘ17

: bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ Mh¡Ć lĎ hoËĎhyĘ xnČ IÌĎwČ MhĳĆ lĎ ’Y¡ĄUĎ IĂwČ ChSĚŔ qĘ BĂ MnăĎ oYrĘ=lkĎŇ bĘŇ C
16 hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ hŇ rĎŔ ybĂŇ GĘ mĂ ÉHrĎysĂ hĹ ëŇ lĆ UĆę hČ ’săĎ ’Ď ű M’ăĄ hŇ kĎÂ ‘ĞmĲČ =MgĲČŇ wĘ

lxČ n¿ČBĘ PŇ r¡Ł WĘ IĂwČ qdĆŇ IĎěwČ HêĎŔ YĘ lČ pĘŇ mĂ =tŇ ’Ć É’sĎ ’Ď tŇ rąŁ kĘŇ IĂwČ tŇ YĆlĳĎpĘŇ mĂ hŇ r¡ĎSĄ ’ĞlĲČ
17 Ml¡Ą SĎ hŇ y¿ĎhĎ ’sËĎ ’Ď =bŇ bČŇ lĘ qrÌČ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ Crs¡Ď =âl tŇ omŔ BĎ hČÄ wĘ : NorĲdĘŇ qĂ
18 PŇ sĆ J¿Ć MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ wyS¡Ď dĎŇ qĲĎ wĘ wybËĂŇ ’Ď yS¿Ą dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć ’bĄÂ IĎwČ : wymĲĎ yĎ=lJĎ
19 Sm¡Ą xĎ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ =tŇ nČSĘ dŇ ‘ËČ hŇ tĎŇ yĳĎhĎ âlă hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ C : MylĲĂ kĄŇ wĘ bŇ h¡Ď zĎwĘ
zT tŇ CkăŇ lĘ mČ lĘ ÉSSĄ wĎ MySąĂ ŁlSĘ tŇ nČÄSĘ BĂ : ’sĲĎ ’Ď tŇ Ck¿Ň lĘ mČ lĘ

hŇ mĳĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć NbĆŇ I¡ĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ=l‘Č É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’SąĎ ‘Ę BČ hŇ lĎÂ‘Ď ’sĎŔ ’Ď
2 PŇ sĆ JăĆ ’sĎÁ ’Ď ’YĄÄ IŁ wČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ’s¡Ď ’Ď lĘ ’bĎŔ wĎ ’YăĄ oy tŇ êĄ ť yêĂę lĘ bĂŇ lĘ

ëŇ lĆ măĆ ÉddČŇ hĞ =NBĆ =l’Ć xlČęSĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ybăĄŇ C ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ orËYĘ ’ĲŁ mĄ bŇ hĎę zĎwĘ
3 NybăĄŇ C yb¡ĂŇ ’Ď Nyb¿ĄŇ C ìŇ nĆŔ ybĄŇ C ynăĂyBĄ ÉtyrĂBĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ qWĆ m¡Ć rĘdČŇ BĘ bŇ S¿Ą oIhČ MrĎŔ ’Ğ

É’SĎ ‘Ę BČ =tŇ ’Ć ìę tĘŇ yrĲĂBĘ rpăĄŇ hĎ ëŇ lĄÂ bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ÉìlĘ yêĂ xĘ ląČ SĎ hŇ eĄÄhĂ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď
4 ’sĎę ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć dŇ dČÁ hĞ =NBĆ ‘mČÄ SĘ IĂwČ : ylĲĎ ‘ĎmĲĄ hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ

=tŇ ’Ć ÉCJIČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄ‘Ď=l’Ć Éol=rSĆ ’Ğ MyląĂ yĎxĞhĲČ yrĄÄ WĎ =tŇ ’Ć xlČ SĘ IĂwČţ
5 ÉyhĂ yĘwĲČ : ylĲĂ êĎpĘŇ nČ yr¿Ą‘Ď tŇ on¡JĘ sĘ mĂ =lJĲĎ tŇ ’¿Ą wĘ MyĂmĳĎ lbăĄŇ ’Ď tŇ ’¡Ą wĘ NDĎŔ =tŇ ’Ć wĘ NoIă‘Ă

: oêĲ kĘŇ ’Ň lČ mĘ =tŇ ’Ć tŇ B¡Ą SĘ IČwČ hŇ mĳĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ on¡BĘ mĂ lDČě xĘ IĆwČ ’SĎŔ ‘Ę BČ ‘ČmăŁ SĘ JĂ
6 =tŇ ’Ć C’ÂWĘ IĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉxqČ lĎ ëŇ lĆ UĆę hČ ’săĎ ’Ď wĘ

‘bČŇ G¡Ć=tŇ ’Ć MhĆŔ BĎ NbĆŇ IăĂwČ ’SĳĎ ‘Ę BČ hŇ n¡ĎBĎ rS¿Ć ’Ğ hĎ yYĆŔ ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ ÉhmĎ rĎhĲĎ ynąĄbĘŇ ’Č
7 hŇ ’ĆŔ rŁ hĲĎ ynĂ năĎxĞ ’BĎ ť ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄbĎŇ C : hŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ

âlą wĘ ÉMrĎ’Ğ ëŇ lĆ mąĆ =l‘Č ìÁ nĘ ‘ĆèĎÄ hĂ BĘ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď =l’Ć
: ìŇ dĲĆŇ IĎmĂ Mr¡Ď’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ lyx¿Ą TlËČ mĘ nĂ NJĄę =l‘Č ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=l‘Č ÉêĎ nĘ ‘ČSĘ nĂ
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MyS¡Ă rĎpĲĎŇ lĘ C bŇ kĆŇ r¿ĆlĘ bŇ rËŁ lĎ ű lyĂxÌČlĘ CyÄhĎ MybĂę CQhČ wĘ MySăĂ CJhČ âlÌ hĞ 8

wynĎÂy‘Ą hoĎęhyĘ yJăĂ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ Mn¿ĎtĎŇ nĘ ho¡ĎhyĘ=l‘Č ì¿Ň nĘ ‘ĆèĲĎ hĂ bĘŇ C dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĄ rĘhČ lĘ 9

êĎlĘ JăČ sĘ nĂ wyl¡Ď ’Ą MlËĄ SĎ Mb¿ĎŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă qEĄxČ tĘŇ hĂ lĘ ţ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ BĘ tŇ oTą TĘ SŁ mĘ
hŇ ’Ćę rŁ hĲĎ =l’Ć ’sĎÁ ’Ď s‘ČÄ kĘŇ IĂwČ : tŇ omĲ xĎ lĘ mĂ ì¡Ň UĘ ‘Ă Sy¿Ą hŇ êĎ‘ČŔ mĄ yJăĂ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č 10

’sËĎ ’Ď Z~¿ĄrČyĘwČ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č oU¡ ‘Ă PŇ ‘Č z¿ČbĘŇ =yJĲĂ tŇ kĆŇ jĆŔ hĘ UČ hČ tŇ yBăĄ ÉChnĄÄêĘ IĂwĲČ
MynĳĂorxĞ’ĲČ hĎ wĘ Myn¡ĂoS’Ň rĂhĲĎ ’sĎŔ ’Ď yrăĄbĘŇ DĂ ÉheĄhĂ wĘ : ’yhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ M‘¡ĎhĎ =NmĂ 11

’lăĆ xĹIĲĆwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂwĘ hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ MykĂŔ lĎ UĘ hČ rpĆŇ săĄ =l‘Č ÉMybĂŇ CtŇ JĘ MeąĎhĂ 12

hŇ lĎ ‘Ę m¡Č lĘ =dŇ ‘Č wylĎŔ gĘŇrČBĘ ÉotŇ CkŇ lĘ mČ lĘ ‘SČ tąĄŇ wĎ MySĂÄ olSĘ žtnČSĘ BĂ ’sĎÃ ’Ď
bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : My’ĲĂ pĘŇ rŁ BĎ yJ¡Ă hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć SrăČdĎŇ =âl ÉoylĘ xĎ BĘ =MgČŇ wĘ oyĳlĘ xĎ 13

ChrăĚBĘ qĘ IĂwČ : okĲŇ lĘ mĎ lĘ tŇ x¡Č ’Č wĘ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ nËČSĘ BĂ tŇ mĎ IĎěwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ’s¡Ď ’Ď 14

rSąĆ ’Ğ ÉbJĎ SĘ UĂ BČ ChbĚę yJĂ SĘ IČwČ ůdywĂDĎ ry‘ăĂBĘ Èol=hŇ rĎJĲĎ rSăĆ ’Ğ wytĎę rŁ bĘŇ qĂ bĘŇ
ol¿ =CpŇ rĘWĘ IĂwČ hŇ WĳĆ ‘ĞmĲČ tŇ xČ qăČrĘmĂ BĘ Myx¡Ă uĎ rĚmĘ MynĂŔ zĘC MymăĂ WĎ BĘ É’QĄ mĂ
qE¡ĄxČ tĘŇ IĂwČ wyêĳĎxĘ êČ on¡BĘ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ lĂ =dŇ ‘Č hŇ l¿Ď odŇ GĘ hŇ p¡ĎŇ rĄWĘ zy
ÉMybĂŇ yYĂ nĘ NêąĄ IĂwČ tŇ orĳYĚBĘ hČ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘Ď=lkĎŇ BĘ lyĂxČŔ =NêĆ IĂÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č 2

yh¿Ă yĘwČ : wybĲĂŇ ’Ď ’s¿Ď ’Ď dŇ k¡ČŇ lĎ rS¿Ć ’Ğ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć yrăĄ‘ĎbĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ 3

âl¿ wĘ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉwybĂŇ ’Ď dŇ ywąĂDĎ ykĄÂ rĘdČŇ BĘ ëŇ lČęhĎ yJăĂ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ=M‘Ă ho¡ĎhyĘ
âl¡ wĘ ëŇ ĳĎlhĎ wyt¡ĎŇ wŁ YĘ mĂ bĘŇ C SrĎŔ DĎ ÉwybĂŇ ’Ď yhąĄŁl’Ň lĲĄ yJĂ ţ : MylĲĂ ‘ĎBĘ lČ Sr¡ČdĎŇ 4

=lkĎŇ CnÌêĘ IĂwČ odŔ yĎBĘ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ NkĆŇ IĎÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ JĘ 5

oB¡ lĂ HB¿Č gĘŇ IĂwČ : bŇ rĲŁ lĎ dŇ ob¡Ň kĎŇ wĘ=rSĆ ‘ĲŁ ol¿ =yhĂ yĘwĲČ TpĳĎŇ SĎ ohylĂ hŇ x¡Ď nĘ mĂ hŇ dËĎŇ ChyĘ 6

: hŇ dĲĎŇ ChymĲĂ Myr¡ĂSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ om¿ BĎ hČ =tŇ ’Ć rysËĂ hĄ dŇ o‘ę wĘ hoĳĎhyĘ ykăĄŇ rĘdČŇ BĘ
É lyĂxČÄ =NbĆŇ lĘ ÉwyrĎWĎ lĘ xląČ SĎ okę lĘ mĎ lĘ SolÁSĎ tŇ nČÄSĘ bĂŇ C 7

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘ĎBĘ dŇ U¡Ą lČ lĘ ChyĳĎkĎŇ ymĂ lĘ C l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ lĂ wĘ hŇ yĎŔrĘkČŇ zĘlĂ wĘ hŇ yăĎdĘŇ bČŇ ‘Ł lĘ C
tŇ omyrĂmĂ SĘ C l’ĄÃ hWĎ ‘ĞwĲČ ChyĎÃdĘŇ bČŇ zĘC ChyĎÃnĘ tČŇ nĘ C ChyĎÃ‘Ę mĲČ SĲĘ MIĂęwĂlĘ hĲČ MhăĆ UĎ ‘Ă wĘ 8

‘m¿Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ MhËĆ UĎ ‘Ă wĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ hŇ I¡ĎnĂ odŇ ’Ğ bŇ oT¿ wĘ ChIËĎbĂŇ oTĲ wĘ ChIÌĎnĂ dÄŁ ’Ğ wĲČ žNtĎŇ nĎ ohĲ ywĂ
hoĳĎhyĘ tŇ răČoê rpĆŇ s¡Ą MhĆŔ UĎ ‘ĂÄ wĘ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ÉCdŇ UĘ lČ yĘwĲČ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ Mr¡ĎohywĲĂ 9

l‘Č ť hoĎęhyĘ dŇ xČ jăČ ű yhăĂ yĘwČ : M‘ĲĎBĎ Cd¡Ň UĘ lČ yĘwĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď=lkĎŇ BĘ ÉCBsÄŁ IĎwČ 10

=M‘Ă Cm¡ xĞlĘ nĂ âl¿ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ obăŇ ybĂŇ sĘ rS¡Ć ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ =lJĎ
’vĳĎ mČ PŇ sĆ kăĆŇ wĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ TpËĎŇ SĎ ohylĲĂ My’ÌĂ ybĂŇ mĘ MyêĂę SĘ lĂ jĘ =NmĂ C : TpĲĎŇ SĎ ohĲ yĘ 11
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‘băČŇ SĘ C ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ MylĂŔ y’Ą N’Ň YěŁ Éol My’¿Ă ybĂŇ mĘ My’Ăę ybĂŇ rĘ‘ČhĲĎ MGăČ
12 yhÌĂ yĘwČ : tŇ o’Ĳ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ MySĂě yĎtĘŇ C tŇ o’Ŕ mĄ

yr¿Ą‘Ď wĘ tŇ oI¡nĂ rĎyBĂ hŇ dËĎŇ ChyBĲĂ NbĆŇ IÌĂwČ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ =dŇ ‘Č ld¡ĄŇ gĎŇ wĘ ëŇ ¿ĄlhŁ TpËĎŇ SĎ ohĲ yĘ
13 hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ ySÌĄ nĘ ’Č wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ ol¡ hŇ yĎh¿Ď hŇ BËĎ rČ hŇ k¿ĎŇ ’Ň lĎ mĘ C : tŇ onĲ JĘ sĘ mĂ
14 tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ DĎqĚpĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ lyĂx¡Č yrĄoB¿ GĂ

lyĂxČŔ yrĄoBă GĂ ÉoU‘Ă wĘ rvĎŔ hČ hŇ năĎdĘŇ ‘Č MypĂŔ lĎ ’Ğ yrăĄWĎ ÉhdĎŇ ChylĲĂ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ
15 oUě ‘Ă wĘ rvĳĎ hČ NăĎnxĎ ohĲ yĘ od¡Ň yĎ=l‘Č wĘ : PŇ lĆ ’ĲĎ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ
16 =NbĆŇ hŇ yăĎsĘ mČ ‘Ğ ÉodŇ yĎ=l‘Č wĘ : PŇ lĆ ’ĲĎ Myn¡ĂomSĘ C MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ

: lyĂxĲĎ roB¿ GĂ PŇ lĆ ’¡Ć MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ oUË ‘Ă wĘ hoĳĎhylĲČ bŇ D¡ĄnČtĘŇ UĂ hČ yrĂŔ kĘŇ zĂ
17 MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ Ng¡ĄŇmĎ C tŇ SĆ q¿Ć=yqĄSĘ nĲŁ oUË ‘Ă wĘ ‘dĳĎŇ yĎlĘ ’Ć lyĂx¡Č roB¿ GĂ NmĂŔ yĎnĘ BĂ =NmĂÄ C
18 PŇ lĆ ’¡Ć Myn¿ĂomSĘ C=hŇ ’ĲĎ mĄ oUË ‘Ă wĘ dŇ bĳĎŇ zĎohĲ yĘ od¡Ň yĎ=l‘Č wĘ : PŇ lĆ ’ĲĎ
19 dŇ bČÂ QĘ mĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć MytăĂŇ rĘSĲĎ mĘ hČ hŇ QĆ ’¡Ą : ’bĲĎŇ YĎ yY¿ĄClxĞ

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ=lkĎŇ BĘ rY¡Ď bĘŇ UĂ hČ yr¿Ą‘ĎBĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ
xy, 2 ždrĆIĄwČ : bŇ ’ĲĎ xĘ ’Č lĘ Nê¡ĄxČ tĘŇ IĂwČ bŇ rĳŁ lĎ dŇ ob¡Ň kĎŇ wĘ rSĆ ‘¿Ł TpËĎŇ SĎ ohylĲĂ yhÌĂ yĘwČ

ÉrqĎ bĎŇ C N’Ň YąŁ bŇ ’ĎÁ xĘ ’Č olÄ=xBĲČ zĘIĲĂwČ NorŔ mĘ SăŁ lĘ Éb’Ď xĘ ’Č =l’Ć MynąĂSĎ ZqĄÄ lĘ
: dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ tŇ om¿ rĎ=l’Ć tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ ChtĄě ysĂ yĘwČ oUĳ ‘Ă rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎlĎ wĘ bŇ rŔŁ lĎ

3 ëŇ ¿ĄltĄŇ hĞ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉTpĎŇ SĎ ohĲ yĘ=l’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ’ăĎ xĘ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÁwČ
ì¡Ň UĘ ‘Ă wĘ yUĂŔ ‘Č ìăŇ UĘ ‘ČkĘŇ C ÉìomÄ kĎŇ ynĂ omą JĎ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ măŁ rĎ yU¡Ă ‘Ă

4 MoI¡kČŇ ’n¿Ď=SrĎDĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ
5 ‘BăČ rĘ’Č ÈMy’Ă bĂŇ eĘ hČ =tŇ ’ĲĆ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ZBÄŁ qĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć

hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ=l’Ć ëŇ lĄÂnĄhĞ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůSy’Ă tŇ o’ă mĄ
6 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nê¿Ą yĂwĘ hŇ lĄŔ ‘Ğ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ lDĳĎxĘ ’Ć =M’Ă
7 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : otĲŇ ’Ł mĄ hŇ S¡Ď rĘdĘŇ nĂ wĘ dŇ o‘ĳ ho¡ĎhylĲČ ’ybËĂŇ nĎ hŇ j¿Ł Ny’ĄÄ hČ TpĎŔ SĎ ohă yĘ

hoĎÄhyĘ=tŇ ’Ć žSordĘŇ lĂ dŇ xĎÃ ’Ć =Sy’ĲĂ dŇ o‘ă TpĎÃ SĎ ohĲ yĘ=l’Ć ű l’ăĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ
=lkĎŇ yJăĂ ÉhbĎŇ oTlĘ yląČ ‘Ď ’BĄÄ nČtĘŇ mĂ CenĆy’Ą ţ=yJĲĂ ChytĂę ’Ň nĄWĘ ynăĂ’Ğ wĲČ otÁ ’Ł mĄ
rm¿Č ’Ň yŁ =l’Č TpĎŔ SĎ ohă yĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’lĳĎ mĘ yĂ=NbĆŇ ChyĘkăĎŇ ymĂ ’Ch¡ hŇ ‘ĎŔ rĎlĘ wymăĎ yĎ

8 rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ xĳĎ ’Ć syr¡ĂsĎ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ É’rĎqĘ IĂwČ : NJĲĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ
9 hŇ dĎÃ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ TpăĎŇ SĎ ohywĲĂ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ C : ’lĲĎ mĘ yĂ=NbĆŇ ChkĎŇ ymĂ rh¡Ą mČ

xtČŇ j¡Ć NrĆgŔŁ BĘ MybăĂŇ SĘ yĲŁ wĘ ÉMydĂŇ gĎŇBĘ MySąĂ BĎ lĚ mĘ o’Á sĘ JĂ =l‘Č Sy’ĂÄ žMybĂŇ SĘ oyĲ
r‘V
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olË W‘Č I¿ČwČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ My’¡Ă BĘ nČtĘŇ mĲĂ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČÄ =lkĎŇ wĘ NorĳmĘ SĲŁ r‘ČSăČ 10

hŇ QĆ ’ËĄ BĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ lzăĆrĘbČŇ ynăĄrĘqČ hŇ n¡Ď‘ĞnĲČJĘ =NbĲĆŇ ChI¿ĎqĂ dĘŇ YĂ
rmĳŁ ’Ň lĄ NJ¡Ą My’¿Ă BĘ nĂ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČÄ =lkĎŇ wĘ : MtĲĎŇ oQJČ =dŇ ‘Č Mr¡Ď’Ğ=tŇ ’Ć xG¿Č nČêĘ 11

ëŇ ’ĎÂlĘ UČ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ wĘ xlČŔ YĘ hČ wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ tŇ mąŁ rĎ hŇ lĄÂ‘Ğ 12

yrÌĄbĘŇ DĂ hŇ eĄÂhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą rBąĆDĂ ChyĘkĎę ymĂ lĘ ’răŁ qĘ lĂ ű ëŇ ăČlhĎ =rSĆ ’Ğ
Mh¡Ć mĄ dŇ x¿Č ’Č JĘ ìËŇ rĘbĲĎŇ dĘŇ ’nÌĎ=yhĂ ywĲĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć bŇ oT¡ dŇ x¿Ď ’Ć =hŇ jĲĆ My’ËĂ bĂŇ eĘ hČ
yh¡Č Łl’Ĺ rm¿Č ’Ň yŁ =rSĆ ’Ğ=tŇ ’Ć yJËĂ hoĎěhyĘ=yxČ ChyĘkĳĎŇ ymĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : bŇ oFĲ êĎrĘB¿Č dĂŇ wĘ 13

ëŇ lĄÂnĄhĞ ÉhkĎŇ ymĂ wylĎę ’Ą ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůëlĆ UĆ hČ =l’Ć È’bŇŁ IĎwČ : rBĲĄ dČŇ ’Ğ ot¿Ň ’Ł 14

CxylĂŔ YĘ hČ wĘ Clă ‘Ğ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ lDĳĎxĘ ’Ć =M’Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ=l’Ć
ynăĂ’Ğ Mym¡Ă ‘ĎpĘŇ hŇ U¿Ć JČ =dŇ ‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MkĲĆŇ dĘŇ yĆBĘ Cn¡tĘŇ eĲĎ yĂwĘ 15

rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ tŇ m¡Ć ’Ĺ=qrČ ylËČ ’Ą rB¿Ą dČŇ tĘŇ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ ìŇ ‘ĳĆyBĂ SĘ mČ 16

=Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ N’Ň ~ěŁ JČ MyrĂŔ hĎ hĲĆ =l‘Č MyYăĂ opŇ nĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ytĂŇ y’ąĂ rĎ
ot¡Ň ybĄŇ lĘ =Sy’ĲĂ CbŇ CS¿ yĎ hŇ QĆ ’ĄŔ lĎ MynăĂdŇŁ ’Ğ=âlĲ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ hŇ ‘ĳĆrŁ Nh¡Ć lĎ
ìŇ ylĆŔ ’Ą yêĂ rĘmăČ’Ď ÉâlhĞ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MolĲ SĎ BĘ 17

sŘ18 Nk¡ĄŇ lĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ‘rĲĎlĘ =M’Ă yJ¿Ă bŇ oT¡ ylËČ ‘Ď ’B¿Ą nČtĘŇ yĂ=âlĲ 18

’bąĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č bŇ SăĄ oy ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’ąĂ rĎ hoĳĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘ămĘ SĂ
ÉhêĆpČŇ yĘ ymąĂ hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : olĲ ’Ň mŁ WĘ C on¡ ymĂ yĘ=l‘Č MydĂŔ mĘ ‘ĲŁ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ 19

hŇ zĆť rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ omă rĎBĘ lj¡Ł yĂwĘ l‘Č yČěwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ’ăĎ xĘ ’Č =tŇ ’Ć
rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ xČ Crę hĎ ’YăĄ IĄwČ : hŇ kĎŇ JĲĎ rm¿Ą ’Ł hŇ z¡ĆwĘ hŇ kĎŇ JĎŔ rmăĄ ’Ł 20

xČ CrălĘ ÉytĂŇ yyĂÄhĎ wĘ É’YĄ’Ą rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ UĲĎ BČ wyl¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ CeêĳĆpČŇ ’Ğ ynăĂ’Ğ 21

: NkĲĄŇ =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ ’Y¡Ą lkĎŔ Cê=MgČŇ wĘ ÉhêĆpČŇ êĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wy’ĳĎybĂŇ nĘ =lJĎ yp¡ĂŇ BĘ rqĆSĆŔ
rB¿Ć DĂ hoĎŔhywĲČ hŇ QĆ ’ĳĄ ìŇ y’ăĆybĂŇ nĘ yp¡ĂŇ BĘ rqĆSĆŔ xČ Cră ÉhoĎhyĘ NtąČŇ nĎ hŇ eĄÄhĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ 22

=tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ hŇ nĎŔ ‘ĞnĲČJĘ =NbĲĆŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ ÉSGČ IĂwČ : hŇ ‘ĲĎrĎ ìŇ yl¡Ć ‘Ď 23

yê¡Ă ’Ă mĲĄ hoËĎhyĘ=xČ CrĲ rbÌČŇ ‘Ď ÉërĆDĆÄ hČ hŇ ząĆ y’ăĄ rmĆ ’Ň ŁIęwČ yxĂ QĳĆ hČ =l‘Č ChyĘk¡ĎŇ ymĂ
’obËŇ êĎ rS¿Ć ’Ğ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ ’¡Ć rŁ ì¿Ň eĘ hĂ ChyĘkĎŔ ymĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł rB¿Ą dČŇ lĘ 24

ChyĘkĎŔ ymĂ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ’bĲĄŇ xĎ hĄ lĘ rdĆŇ x¡ĆBĘ rdĆŇ x¿Ć 25

MêĆę rĘmČ ’Ğ wĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =NBĆ S’¡Ď oy=l’Ć wĘ ry‘ĳĂhĎ =rWČ Nomă ’Ď =l’Ć Chb¡ĚŇ ySĂ hĞ wĲČ 26

MyĂmăČC ÉZxČ lČ MxĆ ląĆ ChlĚÁkĂŇ ’ĞhĲČ wĘ ’lĆ JĳĆ hČ tŇ yBăĄ hŇ z¡Ć CmyW¿Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
Zxl
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27 MolŔ SĎ BĘ ÉbCSêĎ bŇ oSą =M’Ă ChyĘkĎŔ ymĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MolĲ SĎ bĘŇ yb¿ĂŇ CS dŇ ‘¡Č ZxČ lČŔ
: MQĲĎ JĚ MyU¿Ă ‘Č C‘¡mĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ yBĳĂ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć dĂŇ =âlĲ

28 : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ=l’Ć hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohywĲĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ l‘Č IÌČwČ
29 hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ bČŇ ’obăŇ wĎ ÉWjĄ xČ tĘŇ hĂ TpĎę SĎ ohĲ yĘ=l’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mĆÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ C’b¡ŇŁ IĎwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉWjĄ xČ tĘŇ IĂwČ ìŇ ydĳĆŇ gĎŇBĘ SbăČŇ lĘ hŇ ê¡Ď’Č wĘ
30 CmŔ xĞQăĎ êĂ âlť rmŔŁ ’Ň lĄ Éol=rSĆ ’Ğ bŇ kĆŇ rąĆhĎ yrĄÄ WĎ =tŇ ’Ć žhCĎYĂ MrĎÃ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ C
31 yhĂÃ yĘwČ : oDĲbČŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć =M’ĲĂ yJËĂ lodĳŇ GĎhČ =tŇ ’Ć NT¡Ł uĎ hČ =tŇ ’Ć

l’ăĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉCrmĘ ’ĲĎ hŇ UĎ hąĄ wĘ TpĎę SĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć bŇ kĆŇ rĆÁ hĎ yrĄÄ WĎ žto’rĘJĂ
Mt¿ĄŇ ysĂ yĘwČ orŔ zĎ‘Ğ hoăĎhywĲČ ÉTpĎŇ SĎ ohĲ yĘ q‘ąČzĘIĂwČ MxĳĄ QĎ hĂ lĘ wyl¡Ď ‘Ď CBs¿Ł IĎwČ ’ChŔ

32 ëŇ lĆ măĆ hŇ y¡ĎhĎ =âlĲ yJ¿Ă bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ yrăĄWĎ Éto’rĘJĂ yhĂę yĘwČ : CeUĲĆ mĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ
33 ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć ÉëIČwČ oUŔ tĚŇ lĘ ÉtSĆ uĆÄ BČ ëŇ SąČ mĎ Sy’Ăę wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ mĄ CbŇ S¡Ě IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

ìŇ ydĆŇ yĎ ëŇ pÌŇŁ hĞ bŇ JĎę rČlĲĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NyĳĎrĘèĂ hČ NybăĄŇ C Myq¡ĂbĎŇ DĘhČ NyB¿Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
34 ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ l‘ČêąČ wČ : ytĂŇ ylĲĄ xĽhĎ yJ¿Ă hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ ynĂ t¿ČŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ

tŇ mĎ IĎěwČ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č Mr¡Ď’Ğ xkČŇ n¿Ł hŇ bËĎŇ JĎ rĘUĆ BČ dŇ ymÌĂ ‘ĞmĲČ hŇ yĎÄhĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ C
Ty hŇ dÌĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ TpĎÄ SĎ ohĲ yĘ bŇ SĎ IĎwČţ : SmĆ èĲĎ hČ ’oB¿ tŇ ‘¡ĄlĘ

2 ÈynĂ nĎÅxĞ=NbĆŇ ’Chă yĄ wynĎę jĎ =l’Ć ’YăĄ IĄwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲylĂ Mol¡ SĎ BĘ otËŇ yBĄ =l’Ć
y’¿ĄnĘŁWĲ lĘ C rŁzŔ‘Ę lČ ‘SăĎ rĎlĎ hĞ TpĎŔ SĎ ohĲ yĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůhzĆxŁ hČ

3 Myr¿ĂbĎŇ DĘ lbĎě ’Ğ : hoĲĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ PŇ YĆuĆŔ ìŇ ylăĆ ‘Ď Ét’Ň zŁ bĎŇ C bŇ hĳĎ ’ĹêĲĆ ho¡ĎhyĘ
tĎŇ on¿ ykĂŇ hĞ wĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =NmĂ ÉtorSĄ ’ĞhĲĎ êĎrĘ‘ąČbĂŇ =yJĲĂ ëŇ UĳĎ ‘Ă C’ă YĘ mĘ nĂ Myb¡ĂŇ oT

4 ’YăĄ IĄwČ bŇ SĎ IĎÁwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ bŇ SĆ I¿ĄwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Sr¿Ł dĘŇ lĂ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ
yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć MbĄě ySĂ yĘwČ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć rhăČ =dŇ ‘Č É‘bČŇ SĆÄ r’¿Ą BĘ mĂ M‘Ďę bĎŇ

5 tŇ or¡YĚBĘ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ yrÌĄ‘Ď=lkĎŇ BĘ ZrĆ’Ďę BĎ MyTĂÁ pĘŇ SĲŁ dŇ mĄÄ ‘ĞIĲČwČ : MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ
6 yJăĂ MyWĂŔ ‘Ł MêăĆ’Č =hŇ mĲĎ ÉC’rĘ MyTĂę pĘŇ èĲŁ hČ =l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ry‘ĲĂ wĎ ry‘¿ĂlĘ
7 hŇ êĎě ‘Č wĘ : TjĲĎ SĘ mĂ rb¿ČŇ dĘŇ BĂ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă wĘ hoĳĎhylĲČ yJăĂ CT¡ jĘ SĘ êĂ MdËĎŇ ’Ď lĘ âlÌ

CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=M‘Ă Ny’ĄÂ=yJĂ CWŔ ‘ĞwĲČ CrămĘ SĂ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=dŇ xČ pĲČŇ yh¿Ă yĘ
8 TpĎÁ SĎ ohĲ yĘ dŇ ymĂÄ ‘ĹhĲĆ MĂlČ SĎ CrĲyBĂ ţ MgăČŇ wĘ : dŇ xČ SĲŁ =xuČ mĂ C Myn¡ĂpĎŇ ’Łv¿ mČ C hŇ lËĎ wĘ‘Č

ho¡ĎhyĘ Tj¿Č SĘ mĂ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉtobŇ ’Ď hĲĎ ySąĄ ’Ň rĎmĲĄ C MynĂę hĞJĲŁ hČ wĘ MIăĂwĂlĘ hĲČ =NmĂ
9 ÉNCW‘ĞtĲČŇ hŇ JąŁ rmĳŁ ’Ň lĄ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ wY¿Č yĘwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ CbŇ S¡Ě IĎwČ bŇ yrĳĂlĎ wĘ

t’ryb
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’obÄ yĎ=rSĆ ’Ğ žbyrĂ=lkĎŇ wĘ : MlĲĄ SĎ bŇ b¿ĎŇ lĄ bĘŇ C hŇ n¡Ď Cm’ĹBĲĆ hoĎŔhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂBĘ 10

hŇ răĎoê=NyBĲĄ ÈMdĎŇ lĘ ű MDăĎ=NyBĲĄ MhĆę yrĄ‘ĲĎBĘ MybăĂŇ SĘ IĲŁ hČ ű MkăĆŇ yxĄ ’ĞmĲĄ MkĆÁ ylĄ ‘Ğ
hoĎŔhylĲČ ÉCmSĘ ’Ę yĆ âlą wĘ MtĎŔ ’Ł MêăĆrĘhČ zĘhĂ wĘ ůMyTĂ jĎ SĘ mĂ lĘ C MyuăĂxĚlĘ ÈhwĎYĘ mĂ lĘ
hŇ eĄÃhĂ wĘ : CmSĲĎ ’Ę tĆŇ âl¿ wĘ NCW¡ ‘ĞtĲČŇ hŇ J¿Ł MkĳĆŇ yxĄ ’Ğ=l‘Č wĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ PŇ YĆq¿Ć=hŇ yĎhĲĎ wĘ 11

=NbĆŇ ChyĎÄdĘŇ bČŇ zĘC hoĎęhyĘ=rbČŇ DĘ lkăŇŁ lĘ MkĆÁ ylĄ ‘Ğ S’Ň rÄŁ hĎ žNhĄ kŇŁ ChyăĎrĘmČ ’Ğ
MI¡ĂwĂlĘ hĲČ Myr¿ĂTĘ SĲŁ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =rbČŇ DĘ lkăŇŁ lĘ ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ dŇ ygąĂŇ eĎhČ l’Ň ‘ĄÁ mĎ SĘ yĂ

: bŇ oFĲ hČ =M‘Ă ho¡ĎhyĘ yh¿Ă ywĂ CWŔ ‘ĞwĲČ Cqă zĘxĂ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ
MynËĂoU‘ČhĲĎ mĲĄ ű MhÌĆ UĎ ‘Ă wĘ NoUÁ ‘Č ynĄÄbĘŇ C žb’Ď om=ynĲĄbĘŇ C’BăĎ NkĄÃ yrĄxĞ’ĲČ yhăĂ yĘwČ k

’BăĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉTpĎŇ SĎ ohylĲĂ CdŇ yGąĂIČwČ C’bęŁ IĎwČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ=l‘Č 2

Ny‘¿Ą ’yh¡Ă rmĎŔ êĎ NoYă YĘ xĲČ BĘ ÉMeĎhĂ wĘ MrĳĎ’ĞmĲĄ MI¡ĎlČ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ bŇ rËĎ Nom¿ hĎ ìŇ ylĆÁ‘Ď
MoY¡ =’rĎqĘ IĂwČ hoĳĎhylĲČ SorădĘŇ lĂ wyn¡ĎjĎ =tŇ ’Ć TpËĎŇ SĎ ohĲ yĘ NêÌĄ yĂwČ ’rĎě IĂwČ : ydĂŇ GĲĆ 3

yrăĄ‘Ď=lJĎ mĂ MGČ ť hoĳĎhyĘmĲĄ Su¡ĄbČŇ lĘ hŇ dĎŔ ChyĘ CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=lJĎ =l‘Č 4

hŇ dËĎŇ ChyĘ lhÌČ qĘ BĂ TpĎę SĎ ohĲ yĘ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Su¿ĄbČŇ lĘ C’B¡Ď hŇ dĎŔ ChyĘ 5

hoĎÂhyĘ rmČę ’Ň IŁ wČ : hŇ SĲĎ dĎŇ xĞhĲČ rY¿ĄxĎ hĲĆ yn¡ĄpĘŇ lĂ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ 6

lSĄŔ om hŇ êăĎ’Č wĘ MyĂmČŔ èĎ BČ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’Chą =hŇ êĲĎ’Č âlÄhĞ ÉCnytĄÄ bŇŁ ’Ğ yhąĄŁl’Ĺ
: bŇ ~ĲĄ yČtĘŇ hĂ lĘ ì¡Ň UĘ ‘Ă Ny’¿ĄwĘ hŇ rĎŔ CbŇ gĘŇ C xČ JăŁ ÉìdĘŇ yĲĎbĘŇ C MyĳĂoGhČ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ BĘ
yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ ÉybĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć ÉêĎSĘ rČÄ ohĲ CnyhĄę Łl’Ĺ hŇ êăĎ’Č ű âlă hĞ 7

HbĳĎŇ =Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ : MlĲĎ o‘lĘ ì¡Ň bĘŇ hČ ’ĲŁ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č ‘rČ zËĆlĘ HnĎęêĘ êĂ wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č 8

hŇ ‘Ďę rĎ CnylĄÁ‘Ď ’obÄ êĎ =M’Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ ì¿Ň mĘ SĂ lĘ SD¡ĎqĘ mĂ HBËĎ ű ìÌŇ lĘ CnÄbĘŇ IĂwČ 9

yJ¿Ă ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ C ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ ÉynĄpĘŇ lĂ hŇ dĎÂmĘ ‘ČnĲČ ůb‘ĎrĎwĘ rbĆŇ dăĆŇ wĘ ÈTopŇ SĘ ÈbrĆxĆ
hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : ‘Č ySĲĂ otŇ wĘ ‘m¿Č SĘ tĂŇ wĘ Cnt¡ĄŇ rĎ~ĲĎ mĂ ìŇ ylËĆ’Ą q‘¿ČzĘnĂ wĘ hŇ EĳĆhČ tŇ yĂBăČ BČ ì¡Ň mĘ SĂ 10

É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ hŇ êĎtąČŇ nĎ=âlĲ rSĆ ’Ğ ţ ry‘Ăę WĄ =rhČ wĘ bŇ ’ĎÁ omC NoUÄ ‘Č=ynĲĄbĘŇ žheĄhĂ
âl¿ wĘ Mh¡Ć ylĄ ‘ĞmĲĄ Crs¿Ď yJËĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ M’¡Ď bŇŁ BĘ MhĆŔ bĎŇ ’obăŇ lĎ
ì¡Ň tĘŇ èĲĎ rĚIĘmĂ CnSĄŔ rĘgăĎŇlĘ É’obŇ lĎ CnylĳĄ‘Ď Myl¡Ă mĘ GĲŁ MhĄŔ =hŇ eĄhĂÄ wĘ : MCdĲŇ ymĂ SĘ hĂ 11

ynĄpĘŇ lĂ ţ xČ JŔŁ ÉCnBĎÄ Ny’¿Ą yJăĂ MBĎŔ =TjĎ SĘ tĂŇ âlă hĞ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ : CnêĲĎSĘ rČohĲ rS¿Ć ’Ğ 12

yJ¿Ă hŇ WĆŔ ‘ĞeĲČ=hŇ mČ É‘dČŇ nĄ âlą CnxĘ nČę ’Ğ wĲČ CnylĳĄ‘Ď ’BăĎ hČ hŇ E¡ĆhČ bŇ rËĎhĎ Nom¿ hĎ hĲĆ
Mh¿Ć ySĄ nĘ Mj¡Ď TČ =MGČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hŇ dĎŔ ChyĘ=lkÄŁ wĘ : CnynĲĄy‘Ą ìŇ yl¡Ć ‘Ď 13

: MhĲĆ ynĄbĘŇ C
l’yzxyw
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14 ynăĄBĘ =NmĂ yw¡ĂQĄ hČ hŇ yËĎnĘ êČmČ =NBĆ l’ÌĄ y‘Ă yĘ=NBĆ hŇ yĎnĎBĘ ţ=NBĆ ChyĎÃrĘkČŇ zĘ=NBĆ l’ĄÃ yzĂxĞ yĲČwĘ
15 CbŇ ySąĂ qĘ hČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : lhĲĎ uĎ hČ ëŇ ot¡Ň BĘ hoĎŔhyĘ xČ Cră ÉwylĎ ‘Ď hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ PŇ ĳĎs’Ď

hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ wĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ=lkĎŇ
hŇ EĆŔhČ ÉbrĎhĎ Nomą hĎ hĲĆ ynĄÄjĘ mĂ ÉCêxČÄ êĄ=l’Č wĘ C’ą rĘyêĲĂ =l’Č MêĆ’Č ţ MkĆę lĎ

16 Me¿ĎhĂ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ CdăŇ rĘ ÉrxĎ mĎ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ yJ¿Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ MkËĆŇ lĎ âl¿ yJăĂ
rB¿Č dĘŇ mĂ yn¡ĄjĘ lxČ eČŔ hČ PŇ osă BĘ ÉMtĎŇ ’Ł MtąĆŇ ’Ň YĎ mĘ C Zy~ĳĂhČ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ BĘ Myl¡Ă ‘Ł

17 žt‘Č CSyĘ=tŇ ’Ć C’ă rĘC CdÃ mĘ ‘Ă CbăŇ ~Ę yČtĘŇ hĂ tŇ ’Ň zĳŁ BĎ MxăĄ QĎ hĂ lĘ Mk¡ĆŇ lĎ âl¿ : l’ĲĄ CryĘ
C’ă YĘ ÉrxĎ mĎ CêxČŔ êĄ=l’Č wĘ ÉC’rĘyêĲĂ =l’Č MĂlČęSĎ CrĲywĂ hŇ dăĎŇ ChyĘ MkĆÁ UĎ ‘Ă hoĎÄhyĘ

18 hŇ dĎÂChyĘ=lkĎŇ wĘ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ MyĂj¡Č’Č TpËĎŇ SĎ ohĲ yĘ dŇ uÌŁ IĂwČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă ho¡ĎhywĲČ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ
19 CmqÌĚIĎwČ : hoĲĎhylĲČ tŇ w¡Ł xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉClpĘŇ nĲĎ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ

yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhylĲČ lQĄęhČ lĘ MyxĳĂ rĘuĎ hČ ynăĄBĘ =NmĂ C Myt¡ĂŇ hĎ uĘ hČ yn¿ĄBĘ =NmĂ MIËĂwĂlĘ hĲČ
20 rBăČ dĘŇ mĂ lĘ C’¡ YĘ IĲĄwČ rqĆBŔŁ bČŇ CmyJăĂ SĘ IČwČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ lod¡Ň GĎ loq¿ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ ynĂ C‘ę mĎ SĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ TpĎę SĎ ohĲ yĘ dŇ măČ ‘Ď MtĎÂ’Ň YĄbĘŇ C ‘Č oqĳêĘ
wy’¡Ď ybĂŇ nĘ bĂŇ Cnym¿Ă ’ĞhĲČ CnmĄŔ ’Ď tăĄŇ wĘ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyBĲČ CnymĂÁ ’ĞhĲČ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ

21 Myl¡Ă lĘ hĲČ mĘ CĲ hoĎŔhylĲČ ÉMyrĂrĞSĲŁ mĘ dŇ mąĄ ‘ĞIĲČwČ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉZ‘Č CĎIĂwČ : CxylĲĂ YĘ hČ wĘ
yJ¿Ă hoĎŔhylĲČ CdăŇ oh ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ wĘ ZClŔ xĎ hĲĆ ynăĄpĘŇ lĂ Ét’Ň YĄBĘ SdĆŇ qĳŁ =tŇ rČdĘŇ hČ lĘ

22 MybĂŇ rĘ’ĲĎ mĘ ţ ű hoăĎhyĘ NtăČŇ nĎ hŇ QĎęhĂ tĘŇ C hŇ eĎÁrĂbĘŇ CQxĄÄ hĄ žt‘ĄbĘŇ C : oDĲsĘ xČ Ml¡Ď o‘lĘ
23 CdŇ mĘ ‘Č IĲČwČţ : CpŇ gĲĄŇ eĎ IĂwČ hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ My’¿Ă BĎ hČ ry‘ËĂWĄ =rhČ wĘ bŇ ’ÌĎ om NoUÁ ‘Č ynĄÄBĘ =l‘Č

dŇ ymĳĂ SĘ hČ lĘ C MyrăĂxĞhĲČ lĘ ry‘¡ĂWĄ =rhČ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č bŇ ’ËĎ omC NoUÌ ‘Č ynĄÄBĘ
24 hŇ dËĎŇ ChywĲĂ : tŇ yxĲĂ SĘ mČ lĘ Ch‘¡ĄrĄBĘ Sy’¿Ă Cr¿zĘ‘ĲĎ ry‘ĂŔ WĄ ybăĄŇ SĘ oyĲBĘ ÉMtĎŇ oQkČŇ kĘŇ C

Myl¿Ă pĘŇ nĲŁ MyrËĂgĎŇjĘ MeÌĎhĂ wĘ NomŔ hĎ hăĆ =l’Ć ÉCnpĘŇ IĂwČ rBĳĎdĘŇ UĂ lČ hŇ j¡Ć YĘ UĂ hČ =l‘Č ’B¿Ď
25 ůMlĎ lĎ SĘ =tŇ ’Ć zbăŇŁ lĎ ÈoU‘Č wĘ TpăĎŇ SĎ ohĲ yĘ ’bÄŁ IĎwČ : hŇ TĲĎ ylĄ jĘ Ny’¿ĄwĘ hŇ YĎ rĘ’¡Č

Mh¡Ć lĎ Cl¿ ~Ę nČ yĘwČ tŇ odŔ mĚ xĞ ylăĄ kĘŇ C ÉMyrĂgĎŇpĘŇ C SCkąŇ rĘC bŇ rÁŁ lĎ MhĆÄ bĎŇ žC’YĘ mĘ IĂwČ
: ’ChĲ =bŇ rČ yJ¿Ă ll¡Ď èĎ hČ =tŇ ’Ć Myz¿ĂzĘBĲŁ hŇ SËĎ olSĘ MymÌĂ yĎ CyÂhĘ IĲĂwČ ’vĳĎ mČ Ny’ăĄlĘ

26 hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć CkăŇ rĘBĲĄ MS¡Ď =yJĂ hŇ kĎŔ rĎBĘ qmĆ ‘ăĄlĘ ÉClhĞqĘ nĂ y‘Ăę bĂŇ rĘhĲĎ MoIăbČŇ C
: MoIĲhČ =dŇ ‘Č hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ qmĆ ‘¿Ą ’ChË hČ Moq¿ UĎ hČ MSĄÄ =tŇ ’Ć C’ÂrĘqĲĎ NJĄÃ =l‘Č

27 =l’Ć bŇ CS¿ lĎ MSĎŔ ’Ň rŁ BĘ TpăĎŇ SĎ ohywĲĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲywĂ hŇ dąĎŇ ChyĘ Sy’ĂÄ =lJĎ CbŇ SĚ IĎwČţ
28 MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉC’bÄŁ IĎwČ : MhĲĆ ybĄŇ yĘo’Ĳ mĲĄ ho¡ĎhyĘ Mx¿Ď UĘ WĂ =yJĲĂ hŇ xĳĎ mĘ WĂ BĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ
29 MyhĂŔ Łl’Ĺ dŇ xČ jăČ ÉyhĂ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¡Ą =l’Ć tŇ orĳYĘ YĲŁ xĞbĲČŇ C tŇ or¡eŁ kĂŇ bĘŇ C Myl¿Ă bĎŇ nĘ BĂ
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yb¿ĄŇ yĘo’Ĳ M‘¡Ă hoĎŔhyĘ MxăČ lĘ nĂ yJĂ ť M‘Ďě mĘ SĎ BĘ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ =lJĎ l‘¡Č
sŘ19 : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ wyh¡Ď Łl’Ĺ ol£ xnĲČ IÌĎwČ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ tŇ CkăŇ lĘ mČ Tq¡Ł SĘ êĂ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 30

SmĄÄ xĎ wĘ žMySĂ ŁlSĘ =NBĆ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=l‘Č Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ 31

oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ăČlmĎ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘ĆwĘ okę lĘ mĎ BĘ hŇ nĎÁSĎ
hŇ eĎUĳĆ mĂ rsăĎ =âlwĘ ’s¡Ď ’Ď wyb¿ĂŇ ’Ď ëŇ rĆdËĆŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ : yxĲĂ lĘ SĂ =tŇ BČ hŇ b¡ĎŇ Cz‘Ğ 32

ÉM‘ĎhĎ dŇ o‘ąwĘ CrsĳĎ=âl tŇ om¡ BĎ hČ ëŇ ’¿Č : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ 33

TpĎŔ SĎ ohĲ yĘ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yh¡ĄŁl’Ň lĲĄ MbĎŔ bĎŇ lĘ CnykăĂŇ hĄ =âlĲ 34

rSăĆ ’Ğ ynĂ nĎŔ xĞ=NbĆŇ ’Chă yĄ ÉyrĄbĘŇ dĂŇ BĘ MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ MynĳĂrŁ xĞ’ĲČ hĎ wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ
TpăĎŇ SĎ ohĲ yĘ ÉrBČ xČ tĘŇ ’Ć NkĄę yrĄxĞ’ĲČ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ rpĆŇ s¡Ą =l‘Č hŇ lĎŔ ‘ĞhĲŁ 35

: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ ‘Č yS¿Ă rĘhĂ ’Ch¡ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ yăĎzĘxČ ’Ğ M‘¡Ă hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
tŇ oI¡nĂ ’Ľ CW¿ ‘ĞIĲČwČ SySĳĂ rĘêČ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ tŇ oI¡nĂ ’Ľ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ oUŔ ‘Ă ChrăĄBĘ xČ yĘwČ 36

Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ=l‘Č hŇ SĎŔ rĄUăĎmĂ ÉChwĎÄdĎŇ DŁ =NBĆ rzĆ‘ąĆylĂ ’Ĺ ’BĄÂ nČtĘŇ IĲĂwČ : rbĆŇ GĲĎ Noy¿YĘ ‘ĆBĘ 37

CrăbĘŇ èĲĎ IĂwČ ìŇ yWĆŔ ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ ÉhoĎhyĘ ZrąČjĎ ChyĎęzĘxČ ’Ğ=M‘Ă ìăŇ rĘBĆ xČ tĘŇ hĲĂ JĘ rmĳŁ ’Ň lĄ
ÉTpĎŇ SĎ ohĲ yĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : SySĲĂ rĘêČ =l’Ć tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ Cr¡YĘ ‘ĲĎ âl¿ wĘ tŇ oIŔnĂ ’Ľ ’k
on¡BĘ Mr¿ĎohyĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă
ChyĎŔrĘzČ‘ĞwĲČ ChyăĎrĘkČŇ zĘC É l’Ą yxĂ ywĲĂ hŇ yąĎrĘzČ‘Ğ TpĎę SĎ ohĲ yĘ ynăĄBĘ MyxĂÂ’Č =olĲ wĘ : wyêĲĎxĘ êČ 2

NêăĄ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’Ąě =lJĎ ChyĳĎTĘ pČŇ SĘ C l’¡Ą kĎŇ ymĲĂ C 3

yr¿Ą‘Ď=M‘Ă tŇ onŔ DĎgĘŇmĂ lĘ C ÉbhĎ zĎlĘ C PŇ sĆ kąĆŇ lĘ tŇ oBÁ rČ tŇ onÄêĎmČ MhĆ ybĂŇ ’Ğ ţ ű MhăĆ lĎ
: rokĲŇ BĘ hČ ’Ch¿ =yJĂ Mr¡ĎohylĲĂ Nt¿ČŇ nĎ hŇ kËĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ tŇ or¡YĚmĘ
gŇr¿Ł hĞ IĲČwČ qEČŔxČ tĘŇ IĂwČ ÉwybĂŇ ’Ď tŇ kČŇ ląĆ mĘ mČ =l‘Č MrĎÁ ohyĘ MqĎ IĎÄwČ 4

MyĂêËČSĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ =NBĆ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿ĄvĎ mĂ Mg¡ČŇ wĘ bŇ rĆxĳĎBĆ wyx¡Ď ’Ć =lJĎ =tŇ ’Ć 5

ëŇ lĆ IĄÁwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ MynĂŔ SĎ hŇ năĆ omSĘ C okĳŇ lĘ mĎ BĘ MrăĎohyĘ hŇ n¡ĎSĎ 6

bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č =tŇ BČ yJĂ ť bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č tŇ yBăĄ ÉCW‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ ű ëŇ rĆdăĆŇ BĘ
hoĎęhyĘ hŇ băĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ hŇ èĳĎ ’Ă oQ¡ hŇ tĎŇ yĘh¿Ď 7

dŇ ywĳĂdĎŇ lĘ tŇ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ N‘ČmăČ lĘ dŇ ywĂŔDĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉtyxĂ SĘ hČ lĘ
‘SăČ jĎ ÉwymĎ yĎBĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ wyn¡ĎbĎŇ lĘ C rynËĂ ol¿ tŇ tĄÄ lĎ rmČę ’Ď rSăĆ ’ĞkĲČŇ wĘ 8

ÉMrĎohyĘ rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ : ëŇ lĆ mĲĆ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ CkŇ yl¿Ă mĘ IČwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=dŇ yČ tŇ xČ ê¡ČmĂ ModŔ ’Ĺ 9

bŇ băĄŇ oihČ ÉModŇ ’Ĺ=tŇ ’Ć ëŇ IČęwČ hŇ lĎ yĘlČŔ MqăĎ ÉyhĂ yĘwĲČ oUĳ ‘Ă bŇ kĆŇ r¡ĆhĎ =lkĎŇ wĘ wyrĎŔ WĎ =M‘Ă
wyl’
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10 dŇ ‘Č ť hŇ dĎę ChyĘ=dŇ yČ tŇ xČ êăČmĂ ModÁ ’Ĺ ‘SČÄ pĘŇ IĂwČ : bŇ kĆŇ rĲĎhĎ yr¿ĄWĎ tŇ ’¡Ą wĘ wylĎŔ ’Ą
bŇ zČŔ‘Ď yJăĂ odĳŇ yĎ tŇ xČ êăČmĂ ’yh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ hŇ nËĎbĘŇ lĂ ‘S¿Č pĘŇ êĂ z’ăĎ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ

11 ÉNzĆIĆÄwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄhĎ BĘ tŇ om¡ bĎŇ =hŇ WĲĎ ‘Ď ’Ch¿ =MGČ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć
12 ÉwylĎ ’Ą ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć xD¡ČIČwČ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć

ìŇ ybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ rmĳŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ ChI¿ĎlĂ ’ĲĄ mĲĄ bŇ êĎŔ kĘŇ mĂ
’s¿Ď ’Ď yk¡ĄŇ rĘdČŇ bĘŇ C ìŇ ybĂŔ ’Ď TpăĎŇ SĎ ohĲ yĘ ÉykĄŇ rĘdČŇ BĘ ÉêĎkĘŇ lČ hĎ =âlĲ rSąĆ ’Ğ tŇ xČ êČę

13 ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć hŇ nąĆzĘêČ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ ÉërĆdĆÄ BĘ ëŇ lĆ êĄę wČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
=tŇ ybĲĄŇ ìŇ yxÌĆ’Č =tŇ ’Ć MgČÄ wĘ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ tŇ on¡ zĘhČ JĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć wĘ

14 hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ p¿ĎŇ GĄmČ PŇ gËĄŇ nŁ hoĎęhyĘ hŇ eăĄhĂ : êĎ gĘŇrĲĎhĎ ì¡Ň UĘ mĂ Myb¿ĂŇ oFhČ ìŇ ybËĂŇ ’Ď
15 MyB¡Ă rČ Myy¿ĂlĎ xĽBĲĎ hŇ êËĎ’Č wĘ : ìŇ SĲĆ CkŇ rĘ=lkĎŇ bĘŇ C ìŇ yS¡Ć nĎbĘŇ C ìŇ yn¿ĆbĎŇ bĘŇ C ìŇ UĳĆ ‘ČBĘ
16 r‘ČIĎÄwČ : MymĲĂ yĎ=l‘Č Mym¡Ă yĎ ylĂ xŔŁ hČ =NmĂ Éìy‘ĆÄ mĄ C’ą YĘ yĲĄ=dŇ ‘Č ìŇ y‘ĳĆmĄ hŇ lăĄ xĞmĲČ BĘ

dŇ y¿Č=l‘Č rS¡Ć ’Ğ MybĂŔ rĘ‘ČhăĎ wĘ ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ xČ Crą tŇ ’ăĄ MrĎę ohyĘ=l‘Č hoĎÁhyĘ
17 ’YăĎ mĘ eĂ hČ ÉSCkŇ rĘhĲĎ =lJĎ tŇ ’ąĄ CBę SĘ IĂwČ hĎ C‘Ŕ qĎ bĘŇ IĂwČ ÉhdĎŇ ChybĲĂŇ Clą ‘ĞIĲČwČ : MySĲĂ CJ

zx¡Ď ’Ď ohĲ yĘ=M’Ă yJ¿Ă NBĄŔ Éol=r’Č SĘ nĂ âlą wĘ wySĳĎ nĎ wĘ wyn¡ĎBĎ =MgČŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ybĲĄŇ lĘ
18 Ny’¿ĄlĘ yl¡Ă xĽlĲĎ wy‘ËĎmĄ BĘ ű hoÌĎhyĘ opÄ gĎŇ nĘ tŇ ’Ň zĳŁ =lJĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ wĘ : wynĲĎBĎ NT¿Ł qĘ
19 C’ą YĘ yĲĎ MyĂnČęSĘ MymăĂ yĎlĘ ZuĄÁ hČ tŇ ’Ň YĄÄ žt‘ĄkĘŇ C MymĂÃ IĎmĂ ű MymăĂ yĎlĘ yhăĂ yĘwČ : ’jĲĄ rĘmČ

hŇ p¡ĎŇ rĄWĘ oUË ‘Č ol¿ CW‘ĎÄ =âlĲ wĘ My‘ĳĂrĎ My’ăĂ lĚ xĞtĲČŇ BĘ tŇ mĎ I¡ĎwČ oyŔlĘ xĎ =M‘Ă Éwy‘ĎmĲĄ
20 MynĂŔ SĎ hŇ năĆ omSĘ C okŔ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ ÉMyĂêČÄ SĘ C MySąĂ ŁlSĘ =NBĆ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ p¿ČŇ rĄWĘ JĂ

âl¡ wĘ dŇ ywĂŔDĎ ry‘ăĂBĘ ÉChrĚÄ BĘ qĘ IĂwĲČ hŇ DĎŔ mĘ xĆ âlă BĘ ÉëlĆ IĄÄwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ
bk onąbĘŇ ChyĎÄzĘxČ ’Ğ=tŇ ’Ć MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ybĄÄ SĘ oyĲ žCkŇ ylĂ mĘ IČwČ : MykĲĂŇ lĎ UĘ hČ tŇ or¿bĘŇ qĂ BĘ

Myb¡ĂŇ rĘ‘ČbĲĎŇ ’B¿Ď hČ dŇ CdŔ GĘ hČ gŇrăČhĎ ÉMynĂ SŁ ’Ň rĲĂhĎ =lkĎŇ yJąĂ wyêĎŔ xĘ êČ ÉNTŁ uĎ hČ
: hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć Mr¡ĎohyĘ=NbĆŇ Chy¿ĎzĘxČ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ

2 ëŇ ¡ČlmĎ tŇ xČŔ ’Č hŇ năĎSĎ wĘ okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChyăĎzĘxČ ’Ğ ÉhnĎSĎ MyĂêąČSĘ C My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č =NBĆ
3 yk¡ĄŇ rĘdČŇ BĘ ëŇ lČŔ hĎ ’Chă =MGČ : yrĲĂmĘ ‘Ď=tŇ BČ Chy¡ĎlĘ tČŇ ‘Ğ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ
4 yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ W‘Č IÌČwČ : ‘Č ySĲĂ rĘhČ lĘ oê¡YĘ ‘Č oyĲ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ oUË ’Ă yJ¿Ă bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ

wyb¡ĂŇ ’Ď tŇ om¿ yrËĄxĞ’ĲČ MyYĂę ‘ĞoyĲ olă =CyhĲĎ hŇ UĎ hĄÁ =yJĂ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ ybăĄŇ JĘ ho¡ĎhyĘ
5 bŇ ’ĎÁ xĘ ’Č =NBĆ MrĎÄ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć žëlĆ IĄwČ ůëlČ hĎ ÈMtĎŇ YĎ ‘ĞBĲČ MGăČ : olĲ tŇ yx¿Ă SĘ mČ lĘ

dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ omă rĎBĘ Mr¡Ď’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ l’¿Ą zĎxĞ=l‘Č hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ lČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ
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ÉMyJĂ UČ hČ yJąĂ l’Ň ‘Ćę rĘzĘyĂbĘŇ ’jăĄ rČtĘŇ hĂ lĘ bŇ SĎ IĎÁwČ : MrĲĎoy=tŇ ’Ć MyU¡Ă rČhĲĎ CJ¿ IČwČ 6

ChyĎÄrĘzČ‘ĞwĲČ MrĳĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ l’¡Ą hzĎxĞ=tŇ ’Ć omŔ xĞQăĎ hĂ BĘ hŇ mĎŔ rĎbĲĎŇ ChJăĚ hĂ rSăĆ ’Ğ
bŇ ’ËĎ xĘ ’Č =NBĆ MrÌĎohyĘ=tŇ ’Ć tŇ o’ÂrĘlĂ dŇ rČÃ yĎ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ MrĎÁ ohyĘ=NbĆŇ
ChyĎŔzĘxČ ’Ğ tŇ săČ CbŇ êĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ MyhĂę Łl’ĹmĲĄ C : ’ChĲ hŇ l¿Ć xŁ =yJĲĂ l’Ň ‘¡ĆrĘzĘyĂBĘ 7

ySĂŔ mĘ nĂ =NbĆŇ ’Chă yĄ=l’Ć ÉMrĎohyĘ=M‘Ă ’YąĎ yĎ o’ę bŇŁ bĘŇ C MrĳĎoy=l’Ć ’ob¡Ň lĎ
Tp¿ĄŇ èĎ hĂ JĘ yhĂě yĘwČ : bŇ ’ĲĎ xĘ ’Č tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć tŇ yr¡ĂkĘŇ hČ lĘ hoĎŔhyĘ oxă SĎ mĘ rSăĆ ’Ğ 8

ChyËĎzĘxČ ’Ğ yxÌĄ’Ğ ynĄÄbĘŇ C hŇ dĎÁ ChyĘ yrĄÄ WĎ =tŇ ’Ć ž’YĎ mĘ IĂwČ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ =M‘Ă ’Ch¡ yĄ
ChdĚÁ JĘ lĘ IĂwĲČ ChyĎÄzĘxČ ’Ğ=tŇ ’Ć žSuĄbČŇ yĘwČ : MgĲĄŇrĘhČ IĲČwČ Chy¡ĎzĘxČ ’ĞlĲČ Myt¿ĂŇ rĘSĲĎ mĘ 9

yJąĂ ChrĚŔ BĘ qĘ IĂwĲČ ůChtĚŇ mĂ yĘwČ È’ChyĄ=l’Ć Ch’ăĚbĂŇ yĘwČ Norę mĘ SĲŁ bĘŇ ’BăĄ xČ tĘŇ mĂ ’ChÌ wĘ
ÉNy’Ą wĘ obĳŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Sr¿ČDĎ=rSĆ ’Ğ ’ChŔ TpăĎŇ SĎ ohĲ yĘ=NBĆ ÉCrmĘ ’ĲĎ
ÉChyĎÄlĘ tČŇ ‘ĞwĲČ : hŇ kĲĎŇ lĎ mĘ mČ lĘ xČ J¡Ł rY¿Ł ‘Ę lČ ChyĎŔzĘxČ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ 10

‘rČz¿Ć=lJĎ =tŇ ’Ć rBËĄdČŇ êĘ wČ MqĎ êĎę wČ HnĳĎBĘ tŇ măĄ yJăĂ hŇ t¡ĎŇ ’ĞrĲĎ ChyĎŔzĘxČ ’Ğ M’ăĄ
S’ăĎ oy=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ =tŇ BČ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SČ ohyĘ žxuČ êĂ wČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ 11

otËŇ ’Ł Nê¿ĄêĂ wČ MytĂŔ mĎ CUă hČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĲĄBĘ ëŇ oêąmĂ ÉotŇ ’Ł bŇ nąŁ gĘŇêĂ wČ ChyĎęzĘxČ ’Ğ=NBĆ
ëŇ lĆ UăĆ hČ =tŇ BČ tŇ ‘ăČbĘŇ SČ ohyĘ ChrĄÃ yêĂ sĘ êČ wČ tŇ oFĳ UĂ hČ rdăČŇ xĞBĲČ oê¡qĘ nĂ ymĲĄ =tŇ ’Ć wĘ
ChyËĎzĘxČ ’Ğ tŇ oxÌ ’Ğ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ ž’yhĂ yJăĂ NhĄÁ JŁ hČ ‘dĎÄ yĎohĲ yĘ žtSĆ ’Ą MrĎÃ ohyĘ
MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMêĎ’Ă yhąĂ yĘwČ : ChtĘŇ tĲĎŇ ymĂ hĹ âl¿ wĘ Chy¡ĎlĘ tČŇ ‘Ğ yn¿ĄjĘ mĂ 12

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č tŇ kĆŇ l¿Ć mŁ hŇ y¡ĎlĘ tČŇ ‘ĞwĲČ Myn¡ĂSĎ SSăĄ ’B¡Ą xČ tĘŇ mĂ
tŇ o’Ã UĄ hČ yrăĄWĎ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ ‘dĎę yĎohĲ yĘ qEăČxČ tĘŇ hĂ tŇ y‘ĂÁ bĂŇ èĘ hČ hŇ nĎÄèĎ bČŇ C gk
dŇ bĄÁ o‘=NbĆŇ ChyĎÄrĘzČ‘ĞlĲČ wĘ NnĎxĎ ohĲ yĘţ=NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂlĘ C MxĎÃ rŁ yĘ=NbĆŇ ChyăĎrĘzČ‘ĞlĲČ
: tŇ yrĲĂBĘ bČŇ oU¿ ‘Ă yr¡ĂkĘŇ zĂ=NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ ChyËĎdĎŇ ‘Ğ=NbĆŇ ChyÌĎWĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć wĘ
yS¿Ą ’Ň rĎwĘ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎ mĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć CYą BĘ qĘ IĂwČ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ÉCBsÄŁ IĎwČ 2

tŇ yrËĂBĘ lh¿Ď uĎ hČ =lJĎ tŇ rÄŁ kĘŇ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l’Ć C’b¡ŇŁ IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ tŇ ob¡Ň ’Ď hĲĎ 3

ëŇŁlŔ mĘ yĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ =NbĆŇ hŇ eąĄhĂ MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =M‘Ă Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ
CWĳ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ z¿Ć : dŇ ywĲĂdĎŇ yn¿ĄBĘ =l‘Č ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ 4

: MyjĲĂ iĂ hČ yr¡Ą‘ĞSĲŁ lĘ MIĂŔwĂlĘ lĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ lČ tŇ BĎę èČ hČ y’ăĄBĎ MJĆÁ mĂ tŇ ySĂÄ lĂ èĘ hČ
M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ wĘ dŇ osĳ yĘhČ r‘ČSăČ BĘ tŇ yS¡Ă lĂ èĘ hČ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉtySĂ lĂ èĘ hČ wĘ 5

ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =M’Ă yJąĂ hoĎęhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’obăŇ yĎ=l’Č wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ xČ BĘ 6

Cr¡mĘ SĘ yĂ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ wĘ hŇ UĎ hĳĄ SdĆŇ qăŁ =yJĂ C’b¡ŇŁ yĎ hŇ UĎ h¿Ą MIĂŔwĂlĘ lĲČ MytăĂŇ rĘSĲĎ mĘ hČ wĘ
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7 wylăĎ kĄŇ wĘ Sy’Ă ť bŇ ybĂę sĎ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =tŇ ’Ć MIĂÄwĂlĘ hĲČ žCpŇ yuĂ hĂ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ
: otĲŇ ’Ň YĄbĘŇ C o’¿ bŇŁ BĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć Cy¿hĘ wĲĂ tŇ mĳĎ Cy tŇ yĂB¡Č hČ =l’Ć ’B¿Ď hČ wĘ odŔ yĎBĘ

8 ÉCxqĘ IĂwČ ůNhĄ JŁ hČ ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ ÈhCĎYĂ =rSĆ ’Ğ lkăŇŁ JĘ hŇ dĎę ChyĘ=lkĎŇ wĘ MIĂÁwĂlĘ hĲČ CWÄ ‘ĞIĲČwČ
rTËČ pĎŇ âl¿ yJăĂ tŇ BĳĎ èČ hČ y’ăĄYĘ oyĲ M‘¡Ă tŇ BĎŔ èČ hČ y’ăĄBĎ wySĎŔ nĎ’Ğ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ

9 tŇ o’ę UĄ hČ yrăĄWĎ lĘ NhĄÁ JŁ hČ ‘dĎÄ yĎohĲ yĘ žNêĄ IĂwČ : tŇ oqĲ lĘ xĘ UČ hĲČ =tŇ ’Ć Nh¡Ą JŁ hČ ‘d¿ĎŇ yĎohĲ yĘ
dŇ ywĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ rS¡Ć ’Ğ MyTĂŔ lĎ èĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtoegĂŇUĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMytĂŇ ynĂ xĞhĲČ =tŇ ’Ć

10 odę yĎbĘŇ oxă lĘ SĂ ű Sy’ăĂ wĘ M‘ĎÁ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ mĄÄ ‘ĞIĲČwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą rS¡Ć ’Ğ
xČ B¡Ą zĘUĂ lČ tŇ ylĂŔ ’Ň mĎ vĘ hČ ÉtyĂBČÄ hČ PŇ tĆŇ JąĆ=dŇ ‘Č ÉtynĂ mĎ yĘhČ tŇ yĂBąČhČ PŇ tĆŇ JĆÄ mĂ

11 ÉwylĎ ‘Ď CnąêĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĆę hČ =NBĆ =tŇ ’Ć C’yYăĂ oIwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l‘Č tŇ yĂBĳĎlČ wĘ sŘ20

wynĎŔ bĎŇ C ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ ÉChxĚÄ SĎ mĘ IĂwČ otĳŇ ’Ł CkŇ yl¡Ă mĘ IČwČ tŇ CdŔ ‘ĄhăĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉrzĆeĄÄhČ =tŇ ’Ć
12 loqą =tŇ ’Ć ChyĎęlĘ tČŇ ‘Ğ ‘măČ SĘ êĂ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yx¿Ă yĘ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ

tŇ yB¿Ą M‘¡ĎhĎ =l’Ć ’ob¿Ň êĎ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć Myl¡Ă lĘ hĲČ mĘ hĲČ wĘ MyYĂŔ rĎhĲĎ ÉM‘ĎhĎ
13 MyrăĂvĎ hČ wĘ ’obę UĎ BČ odÁ CU‘Č=l‘ĲČ dŇ mĄÄ o‘ žëlĆ UĆ hČ hŇ eăĄhĂ wĘ ’rĆêĄÃ wČ : hoĲĎhyĘ

tŇ orŔ YĘ YăŁ xĞBĲČ É‘ČqĄÄ otŇ wĘ xČ mĄę WĎ ZrĆ’ĎÁ hĎ M‘ČÄ =lkĎŇ wĘ ůëlĆ UĆ hČ =l‘Č ÈtorYĘ YĲŁ xĞhĲČ wĘ
ÉChyĎÄlĘ tČŇ ‘Ğ ‘rąČqĘ êĂ wČ lQĳĄ hČ lĘ My‘¡ĂydĂŇ omC ryèĂŔ hČ ylăĄ kĘŇ BĂ ÉMyrĂrĞoSĲ mĘ hČ wĘ

14 ‘dĎÄ yĎohĲ yĘ ž’YĄ oIwČ : rSĆ qĲĎ rSĆ q¿Ć rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ hĎ ydĆŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć
ÉhĎ C’Ä yYĂ ohĲ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ lyĂxČę hČ ydăĄŇ CqjĘ ű tŇ o’ă UĄ hČ yr¿ĄWĎ =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ
NhĄŔ JŁ hČ rmăČ ’Ď yJĂ ť bŇ rĆxĳĎBĆ tŇ măČ Cy hĎ yr¡ĆxĞ’ĲČ ’B¿Ď hČ wĘ tŇ orŔ dĄŇ vĘ hČ tŇ yBăĄmĂ =l’Ć

15 ’ob¿Ň mĘ =l’Ć ’obËŇ êĎ wČ MyĂdČŔ yĎ ÉHlĎ CmyWąĂ IĎwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą hĎ Ct¡Ň ymĂ tĘŇ âl¿
: MSĲĎ hĎ Ct¡Ň ymĂ yĘwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ Mys¡Ă CihČ =r‘ČSĲČ

16 M‘¡ĎlĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ NybăĄŇ C M‘¡ĎhĎ =lJĎ Nyb¿ĄŇ C oně yBĄ tŇ yrĂŔ BĘ É‘dĎŇ yĎohĲ yĘ tŇ rąŁ kĘŇ IĂwČ
17 wyt¿ĎŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ ChYĚŔ êĘ IĂwČĲ É l‘ČBČÄ hČ =tŇ yBĲĄ M‘ąĎhĎ =lkĎŇ C’bÄŁ IĎwČ : hoĲĎhylĲČ

: tŇ oxĲ BĘ zĘUĂ hĲČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cg¡ŇrĘhĲĎ l‘ČBČŔ hČ NhăĄ JŁ ÉNêĎmČ tŇ ’Ąę wĘ CrBĳĄSĂ wym¡Ď lĎ YĘ =tŇ ’Ć wĘ
18 qlăČ xĎ rSăĆ ’Ğ ÈMIĂwĂlĘ hĲČ MynăĂhĞJĲŁ hČ dŇ yČÄBĘ hoĎęhyĘ tŇ yBăĄ tŇ DÁŁ qĚjĘ ‘dĎÄ yĎohĲ yĘ žMWĆ IĎwČ

hŇ S¡Ć mŁ tŇ r¿ČotŇ BĘ bŇ CtËŇ JĎ JČ hoĎęhyĘ tŇ olă ‘Ł tŇ olÂ‘ĞhĲČ lĲĘ ůhoĎhyĘ tŇ yBăĄ =l‘Č ÈdywĂDĎ
19 yr¡Ą‘ĞSĲČ =l‘ĲČ MyrĂŔ ‘Ğoèă hČ ÉdmĄ ‘ĞIĲČwĲČ : dŇ ywĲĂdĎŇ yd¿ĄŇ yĘ l‘¡Č rySĳĂ bĘŇ C hŇ xăĎ mĘ WĂ BĘ
20 tŇ o’Ã UĄ hČ yrăĄWĎ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ : rbĲĎŇ DĎ=lkĎŇ lĘ ’m¡Ą TĎ ’b¿ŇŁ yĎ=âlĲ wĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ

dŇ rĆoIąwČ ZrĆ’Ďę hĎ M‘ăČ=lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ M‘ĎÁ BĎ MylĂÄSĘ oUĲ hČ =tŇ ’Ć wĘ žMyrĂyDĂ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ
Klmh=t’
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ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ Noy¡lĘ ‘ĆhĲĎ r‘ČS¿Č =ëŇ otĲŇ BĘ C’bËŇŁ IĎwČ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄmĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ’Ć
=M‘Č=lkĎŇ Cx¿ mĘ WĘ IĂwČ : hŇ kĲĎŇ lĎ mĘ UČ hČ ’i¿Ą JĂ l‘¡Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ’Ć ÉCbŇ ySĂÄ oIwČ 21

‘bČŇ SąĆ =NBĆ : bŇ rĆxĲĎ bĆŇ CtŇ ym¿Ă hĄ Chy¡ĎlĘ tČŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ hŇ TĎ qĳĎSĎ ry‘ăĂhĎ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ dk
oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ okŔ lĘ mĎ BĘ S’ăĎ yŁ ÉMynĂ SĎ
ym¡Ą yĘ=lJĎ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ S’ËĎ oy W‘Č IÌČwČ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ mĂ hŇ y¡ĎbĘŇ YĂ 2

: NhĲĄ JŁ hČ ‘d¿ĎŇ yĎohĲ yĘ
yh¡Ă yĘwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¿ĂBĎ dŇ lĆ oI¡wČ MyĂêĳĎSĘ MySăĂ nĎ ‘d¡ĎŇ yĎohĲ yĘ ol¿ =’vĎ IĂwČ 3, 4

ÈZBŁ qĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć SD¡ĄxČ lĘ S’ĎŔ oy bŇ lăĄ =M‘Ă ÉhyĎhĎ NkĳĄŇ yrĄxĞ’ĲČ 5

žCYbĘŇ qĂ wĘ hŇ dĎłChyĘ yrÀĄ‘ĎlĘ C’ă YĘ MhĆÃ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůMIĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ =tŇ ’Ć
hŇ nĎŔ SĎ BĘ ÉhnĎSĎ yDąĄmĂ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ű qEăĄxČ lĘ PŇ sĆ JĆÁ l’ĄÄ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ
‘dăĎŇ yĎohylĲĂ ÈëlĆ UĆ hČ ’răĎqĘ IĂwČ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ Cr¡hĞmĲĂ âl¿ wĘ rbĳĎŇ DĎlČ CrăhĞmĲČ êĘ Mê¡Ć’Č wĘ 6

hŇ dăĎŇ ChymĲĂ ’ybĂÂ hĎ lĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =l‘Č êĎSĘ răČdĎŇ =âlĲ É‘Č CDÄ mČ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůS’Ň rŁ hĎ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ lh¡Ď uĎ hČ wĘ hoĎŔhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SăĆ mŁ Ét’Č WĘ mČ =tŇ ’Ć MĂlČęSĎ CrĲymĂ C
tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć CY¡ rĘpĲĎŇ hĎ yn¿ĆBĎ tŇ ‘ČSČŔ rĘUĂ hČ ÉChyĎÄlĘ tČŇ ‘Ğ yJąĂ : tŇ CdĲŇ ‘ĄhĲĎ lhĆ ’¡Ł lĘ 7

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MylĲĂ ‘ĎBĘ lČ CW¡ ‘Ď hoĎŔhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ySăĄ dĘŇ qĎ =lJĎ ÉMgČŇ wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ 8

: hŇ YĎ CxĲ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČS¿Č BĘ ChnËĚêĘ IĂwĲČ dŇ xĳĎ ’Ć Noră’Ğ CW¡ ‘ĞIĲČwĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
hŇ SÌĆ mŁ tŇ ’ČÂWĘ mČ ÉhoĎhylĲČ ’ybąĂŇ hĎ lĘ MĂlČęSĎ CrĲybĂŇ C hŇ dăĎŇ ChyBĲĂ loqÂ=CnêĘ IĂwČ 9

=lkĎŇ wĘ Myr¡ĂvĎ hČ =lkĎŇ Cx¿ mĘ WĘ IĂwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ 10

’ybĂÄ yĎ žt‘ĄBĘ yhĂÃ yĘwČ : hŇ QĲĄ kČŇ lĘ =dŇ ‘Č Nor¡’Ď lĲĎ CkŇ yl¿Ă SĘ IČwČ C’ybËĂŇ IĎwČ M‘ĳĎhĎ 11

bŇ răČ=yJĂ MtĎÂ o’rĘkĂŇ wĘ ůMIĂwĂlĘ hĲČ dŇ yăČBĘ ÈëlĆ UĆ hČ tŇ DăČqĚjĘ =l’Ć NorÁ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć
NorŔ ’Ď hăĎ =tŇ ’Ć ÉCr‘Ď ywĂ S’Ň rŔŁ hĎ NhăĄ JŁ ÉdyqĂ pĘŇ C ÉëlĆ UĆÄ hČ rpąĄŇ os ’bĎÄ C PŇ sĆ JĆę hČ
PŇ sĆ k¡ĆŇ =CpŇ sĘ ’Č IĲČwČ MoyŔBĘ ű MoyălĘ ÉCW‘Ď hŇ JąŁ omĳ qŁ mĘ =l’Ć ChbăĚŇ ySĂ ywĲĂ Ch’¡ĚvĎ yĂwĘ
tŇ dăČŇ obŇ ‘Ğ ÉtkĆŇ ’Ň lĆÄmĘ ÉhWĄ o‘=l’Ć ‘dĎę yĎohywĲĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ChnĄÄêĘ IĂwČ : bŇ rĲŁ lĎ 12

hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ SD¡ĄxČ lĘ MySĂŔ rĎxĲĎ wĘ MybăĂŇ YĘ xĲŁ ÉMyrĂkĘŇ ŁWĲ CyąhĘ IĲĂwČ hoĎŔhyĘ=tŇ yBĲĄ
ÉCW‘ĞIĲČwĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć qE¡ĄxČ lĘ tŇ SĆ xŔŁ nĘ C É lzĆrĘbČŇ ySąĄ rĎxĎ lĘ MgČŇ wĘţ 13

tŇ yBÌĄ=tŇ ’Ć CdŇ ymĂÁ ‘ĞIĲČwĲČ MdĳĎŇ yĎBĘ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ lČ hŇ kËĎŇ Cr’Ğ l‘ČêÌČ wČ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł
ëŇ lĆ UĆÄ hČ žynĄpĘŇ lĂ C’ybăĂŇ hĄ MtĎÃ oQkČŇ kĘŇ CĲ : ChYĲĚUĘ ’Č yĘwĲČ oê¡ nĘ JĚ tĘŇ mČ =l‘Č MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ 14

tŇ rĄŔ SĎ ylăĄ JĘ ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ MyląĂ kĄŇ ChWĄÄ ‘ĞIĲČwČ PŇ sĆ JĆę hČ r’ăĎ SĘ =tŇ ’Ć ‘dĎÁ yĎohywĲĂ
ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ tŇ olą ‘Ł MylĂÄ‘ĞmĲČ CyhĘ IĲĂwČţ PŇ sĆ kĳĎŇ wĎ bŇ h¡Ď zĎ yl¿Ą kĘŇ C tŇ ojŔ kČŇ wĘ tŇ olă ‘ĞhĲČ wĘ
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15 Mym¡Ă yĎ ‘B¿Č WĘ IĂwČ ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ NqÌČzĘIĂwČ : ‘dĲĎŇ yĎohĲ yĘ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł dŇ ymĂŔ êĎ
16 dŇ yw¡ĂDĎ=ry‘ĲĂbĘŇ Chr¿ĚBĘ qĘ IĂwČ : otĲŇ omBĘ hŇ n¡ĎSĎ MySËĂ ŁlSĘ C hŇ ’ÌĎ mĄ =NBĆ tŇ mĳŁ IĎwČ

: otĲŇ ybĄŇ C Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ M‘¿ĂwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉhbĎŇ oT hŇ WąĎ ‘Ď=yJĲĂ MykĳĂŇ lĎ UĘ hČ =M‘Ă
17 Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄWĎ C’BĎ ť ‘dĎŔ yĎohă yĘ Étom yr¿ĄxĞ’ĲČ wĘ
18 ÉhoĎhyĘ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć Cbę zĘ‘Č IĲČwČ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ‘m¿Č SĎ z’ËĎ ëŇ lĆ UĳĆ lČ

PŇ YĆqĆę =yhĂ yĘwĲČ MyBĳĂ YČ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ Myr¡ĂSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MhĆŔ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ
19 My’ĂŔ bĂŇ nĘ ÉMhĆ BĎ xląČ SĘ IĂwČ : tŇ ’Ň zĲŁ Mt¡ĎŇ mĎ SĘ ’Č BĘ MĂlČŔ SĎ CrăywĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=l‘Č

: CnyzĲĂ’ĹhĲĆ âl¿ wĘ Mb¡ĎŇ CdŇ y‘¿ĂIĎwČ hoĳĎhyĘ=l’Ć Mb¡ĎŇ ySĂ hĞlĲČ
20 dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ NhĄŔ JŁ hČ ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ=NBĆ ÉhyĎrĘkČŇ zĘ=tŇ ’Ć ÉhSĎ bĘŇ lĲĎ MyhĂę Łl’Ĺ xČ CrăwĘ

MyrĂÁ bĘŇ ‘ĲŁ MêĆÄ ’Č žhmĎ lĎ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ MhĆÁ lĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ M‘ĳĎlĎ l‘ăČmĄ
bŇ z¿Ł ‘ĞIĲČwČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Mê¿ĆbĘŇ zČ‘Ğ=yJĲĂ CxylĂŔ YĘ tČŇ âlă wĘ ÉhoĎhyĘ tŇ wąŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć

21 rY¡Č xĞBĲČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ wăČYĘ mĂ BĘ NbĆŇ ’¡Ć Chm¿Ě GĘ rĘIĂwČ wylĎŔ ‘Ď CrăSĘ qĘ IĂwČ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć
22 ‘dąĎŇ yĎohĲ yĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ÉdsĆ xĆÄ hČ ëŇ lĆ UĆę hČ S’ăĎ oy rkČÂ zĎ=âlĲ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą

: SrĲŁ dĘŇ yĂwĘ ho¡ĎhyĘ ’rĆy¿Ą rmČŔ ’Ď otăŇ omkĘŇ C onĳBĘ =tŇ ’Ć gŇr¡Ł hĞ IČwĲČ oUŔ ‘Ă ÉwybĂŇ ’Ď
23 ůMrĎ’Ğ lyxăĄ ÈwylĎ ‘Ď hŇ lăĎ ‘Ď hŇ nĎęèĎ hČ tŇ păČŇ CqtĘŇ lĂ ű yhăĂ yĘwČ

M‘ĳĎmĄ M‘¡ĎhĎ yr¿ĄWĎ =lJĎ =tŇ ’Ć CtŇ yxËĂ SĘ IČwČ MĂlČŔ SĎ CrăywĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=l’Ć C’bęŁ IĎwČ
24 ű C’BăĎ MySĂÁ nĎ’Ğ r‘ČÄ YĘ mĂ bĘŇ žyJĂ : qWĆ mĲĎ rĘDČ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ Cx¡ QĘ SĂ Ml¿Ď lĎ SĘ =lkĎŇ wĘ

ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć CbŔ zĘ‘ĲĎ yJăĂ dŇ ’ŔŁ mĘ bŇ răŁ lĎ É lyĂxČÄ Md¿ĎŇ yĎBĘ NtČÄ nĎ ÉhoĎhywĲČ MrĎę ’Ğ lyxăĄ
25 CeUĆę mĂ MêăĎkĘŇ lĆ bĘŇ C : MyTĲĂ pĎŇ SĘ CW¿ ‘Ď S’¡Ď oy=tŇ ’Ć wĘ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ

ÉynĄBĘ ÉymĄ dĘŇ BĂ wydĎę bĎŇ ‘Ğ wylĎÁ‘Ď CrÄ èĘ qČ tĘŇ hĂ ůMyBĂ rČ MyyăĂlĚ xĞmĲČ BĘ ÈotŇ ’Ł CbăŇ zĘ‘ĲĎ=yJĂ
dŇ ywĂŔDĎ ry‘ăĂBĘ ÉChrĚÄ BĘ qĘ IĂwĲČ tŇ mĳŁ IĎwČ ot¡Ň FĎ mĂ =l‘Č Chg¿ĚŇrĘhČ IĲČwČ NhĄŔ JŁ hČ ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ

26 dŇ bĎę zĎ wylĳĎ ‘Ď MyrăĂèĘ qČ tĘŇ UĂ hČ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : MykĲĂŇ lĎ UĘ hČ tŇ or¿bĘŇ qĂ BĘ Chr¡ĚbĎŇ qĘ âl¿ wĘ
27 bŇ rŁ wĘ wynĎÂbĎŇ C : tŇ ybĲĂŇ ’Ď oUĲ hČ tŇ yr¡ĂmĘ SĂ =NBĆ dŇ bĎŔ zĎohă ywĂ tŇ ynĂŔ oU‘ČhĲĎ Ét‘ĎmĘ SĂ =NBĆ

rpĆŇ săĄ Sr¡ČdĘŇ mĂ =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉdosywĂ wylĎę ‘Ď ’văĎ UČ hČ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ Chy¿ĎYĘ mČ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ MykĳĂŇ lĎ UĘ hČ

hk hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ MyrăĂWĘ ‘ĆwĘ ChyĎŔYĘ mČ ’Ğ ëŇ ăČlmĎ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ
2 rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : MyĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ ND¡Ď‘Č ohyĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ
3 hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ hŇ q¿ĎzĘxĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ : MlĲĄ SĎ bŇ b¿ĎŇ lĄ BĘ âl¡ qrČě hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ
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Mh¡Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ : wybĲĂŇ ’Ď ëŇ lĆ U¿Ć hČ =tŇ ’Ć MyJ¡Ă UČ hČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉgrŁ hĞ IĲČwČĲ wylĳĎ ‘Ď 4

hoĎÁhyĘ hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ žhSĆ mŁ rpĆŇ săĄ BĘ hŇ rĎÃ oêBČ bŇ CtăŇ JĎ kČŇ yJăĂ tŇ ymĳĂ hĄ âlă
tŇ obŔ ’Ď =l‘Č CtŇ Cmă yĎ=âlĲ ÉMynĂ bĎŇ C ÉMynĂ BĎ =l‘Č tŇ obąŇ ’Ď CtŇ CmÄ yĎ=âlĲ rmęŁ ’Ň lĄ
=tŇ ’Ć ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ ZBąŁ qĘ IĂwČ : CtŇ CmĲ yĎ o’¡ TĘ xĆ BĘ Sy’¿Ă yJËĂ 5

tŇ o’Ŕ UĄ hČ yrăĄWĎ lĘ C ÉMypĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrąĄWĎ lĘ tŇ obę ’Ď =tŇ ybĲĄŇ lĘ MdăĄŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ hŇ dĎŔ ChyĘ
hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ lĘ MdĄę qĘ pĘŇ IĂwĲČ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=lkĎŇ lĘ
: hŇ eĲĎYĂ wĘ xmČ r¿Ł zx¡Ą ’Ł ’bĎŔ YĎ ’YăĄ oy ÉrCxBĎ PŇ lĆ ’ąĆ tŇ o’Ä mĄ =SŁlĲ SĘ M’Ąę YĎ mĘ IĂwČ
Sy’ăĂ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ =rJČ kĂŇ hŇ ’¿Ď mĄ BĘ lyĂx¡Ď roB¿ GĂ PŇ lĆ ’ËĆ hŇ ’Ď m¿Ą l’Ąę rĎWĘ IĂmĂ rJăŁ WĘ IĂwČ 6, 7

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’băĎŇ YĘ ì¡Ň UĘ ‘Ă ’b¿ŇŁ yĎ=l’Č ëŇ lĆ UĆě hČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą ’BąĎ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ
hŇ êĎŔ ’Č ’BăŁ =M’Ă yJĂ ť : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć yn¿ĄBĘ lJ¡Ł l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=M‘Ă ÉhoĎhyĘ Ny’ąĄ yJăĂ 8

xČ JËŁ =SyĆ yJ¿Ă bŇ yĄŔo’ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ìąŇ lĘ ySĲĂ kĘŇ yČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ qzăČxĞ hŇ W¡Ą ‘Ğ
MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ lĘ ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : lySĲĂ kĘŇ hČ lĘ C roz¿‘Ę lČ Myh¡Ă Łl’Ň BĲĄ 9

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ dŇ CdăŇ gĘŇlĂ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ rJĎŔ JĂ hČ tŇ ’ăČ mĘ lĂ ÉtoW‘ĞQĲČ =hŇ mĲČ C
MlăĄ yDĂbĘŇ IČwČ : hŇ EĲĆmĂ hŇ B¿Ą rĘhČ ì¡Ň lĘ tŇ tĆŇ l¿Ď hoĎŔhylĲČ SyĄť MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ 10

MmĳĎ oqmĘ lĂ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć mĲĄ ÉwylĎ ’Ą ’BąĎ =rSĆ ’Ğ ÉdCdŇ GĘ hČ lĘ ChyĎęYĘ mČ ’Ğ
: PŇ ’ĲĎ =yrĂxĽBĲĎ Mm¡Ď oqmĘ lĂ CbŇ CS¿ IĎwČ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ Éd’Ł mĘ MjąĎ ’Č rxČ IĂÄwČ

ëŇ I¿ČwČ xlČ UĳĆ hČ ’yGăĄ ëŇ lĆ I¡ĄwČ oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉghČ nĘ IĂwČ qEČŔxČ tĘŇ hĂ ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ wĲČ 11

ynăĄBĘ ÉCbŇ SĎ MyIĂęxČ MypĂÁ lĎ ’Ğ tŇ rĆWĆÄ ‘ĞwĲČ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ ry‘¡ĂWĄ =ynĄBĘ =tŇ ’Ć 12

MQ¿Ď kĚŇ wĘ ‘lČ i¡Ć hČ S’Ň r¿Ł mĄ MCkËŇ ylĂ SĘ IČwČ ‘lČ iĳĎ hČ S’Ň răŁ lĘ MC’¡ ybĂŇ yĘwČ hŇ dĎŔ ChyĘ
hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉoU‘Ă tŇ kĆŇ QąĆ mĂ ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ bŇ ySąĂ hĄ rSĆÄ ’Ğ dŇ Cdę GĘ hČ ynăĄbĘŇ C : C‘qĲĎbĘŇ nĂ 13

ÉMhĆ mĄ CJą IČwČ Norĳox tŇ yBăĄ =dŇ ‘Č wĘ Nor¡mĘ èŁ mĂ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ ÉCTSĘ pĘŇ IĂwĲČ
yrĄÄ xĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ : hŇ BĲĎ rČ hŇ E¿ĎBĂ CEb¡ŇŁ IĎwČ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ 14

ry‘ĂŔ WĄ ynăĄBĘ ÉyhĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć ’bĄę IĎwČ MymĂŔ odŇ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ oJă hČ mĲĄ ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ ’obąŇ
PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : rFĲĄ qČ yĘ Mh¿Ć lĎ wĘ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ yĲĂ Mh¿Ć ynĄpĘŇ lĂ wĘ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ ol¡ Md¿ĄŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ 15

ÉêĎSĘ rČÄ dĎŇ hŇ UĎ ląĎ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’ybĂŔ nĎ ÉwylĎ ’Ą xląČ SĘ IĂwČ ChyĳĎYĘ mČ ’ĞBĲČ ho¡ĎhyĘ
orăBĘ dČŇ BĘ ű yhăĂ yĘwČ : ìŇ dĲĆŇ IĎmĂ MU¡Ď ‘Č=tŇ ’Ć Cly~¿Ă hĂ =âlĲ rSËĆ ’Ğ M‘ĎŔ hĎ yhăĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć 16

ìŇ CJĳ yČ hŇ UĎ lăĎ ì¡Ň lĘ =ldČŇ xĞ ìŇ CeŔ tČŇ nĘ ÉëlĆ UĆÄ lČ Z‘ąĄoylĘ hČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ wylĎę ’Ą
=yJĲĂ ìŇ tĆŔ yxĂ SĘ hČ lĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ Z‘ąČyĎ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’ybĂę eĎhČ lDăČxĘ IĆwČ
tyV‘
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17 ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ Z‘Čę CĎIĂwČ : ytĲĂŇ YĎ ‘ĞlĲČ êĎ‘Ę m¡Č SĎ âl¿ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď
ëŇ lĆ m¿Ć ’ChË yĄ=NBĆ zxÌĎ ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’ĎÄ oy=l’Ć xlČ SĘ IĂwČţ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ

18 l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ăĎ oy xlČÂSĘ IĂwČ : MynĲĂ pĎŇ hŇ ’¿Ć rĎtĘŇ nĂ ìŇ lĘ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
xlČ SĎ ţ NonębĎŇ QĘ BČ rSăĆ ’Ğ xČ oxÁ hČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyăĎYĘ mČ ’Ğ=l’Ć
hŇ èĳĎ ’Ă lĘ yn¡ĂbĘŇ lĂ ì¿Ň êĘ BĂ =tŇ ’Ć =hŇ nĲĎêĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉNonbĎŇ QĘ BČ rSąĆ ’Ğ zrĆ’ĆÁ hĎ =l’Ć

19 êĎrĘmČę ’Ď : xČ oxĲ hČ =tŇ ’Ć sm¡Ł rĘêĂ wČ NonŔ bĎŇ QĘ BČ rSăĆ ’Ğ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ IąČxČ rbÂŁ ‘ĞêĲČ wĲČ
ìŇ tĆŔ ybĄŇ BĘ hŇ băĎŇ SĘ ÉhêĎ‘Č dŇ yBĳĂ kĘŇ hČ lĘ ì¡Ň BĘ lĂ ì¿Ň ’ĞWĲĎ nĘ C ModŔ ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉtĎ yJĂÄ hĂ hŇ eąĄhĂ

20 ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ d¿ĎŇ ChywĲĂ hŇ ê¡Ď’Č êĎŔ lĘ pČŇ năĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎBĘ ÉhrĆGĎtĘŇ tĂŇ hŇ UĎ ląĎ
yh¿ĄŁl’Ĺ tŇ ’¡Ą CSŔ rĘdĲĎŇ yJăĂ dŇ yĳĎBĘ MêăĎêĂ N‘Čm¡Č lĘ ’yhĂŔ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ mĄ yJąĂ ChyĎŔYĘ mČ ’Ğ

21 ChyăĎYĘ mČ ’Ğ wĲČ ’Ch¡ MynĂŔ pĎŇ C’ă rĎtĘŇ IĂwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ąĎ oy l‘Č IČÄwČ : ModĲŇ ’Ĺ
22 ynăĄpĘŇ lĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ PŇ gĆŇ e¿ĎIĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChylĲĂ rS¿Ć ’Ğ SmĆ S¡Ć tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
23 S’ăĎ oy=NBĆ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyĎÄYĘ mČ ’Ğ žt’Ą wĘ : wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’¿Ă Csn¡ĚIĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

ÉCh’ĄÄ ybĂŇ yĘwČ SmĆ SĳĎ tŇ ybăĄŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’¿Ď oy WpËČŇ êĎ zxĎę ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ
r‘ČSăČ =dŇ ‘Č ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć r‘ČèąČ mĂ MĂlČęSĎ CrĲyĘ tŇ măČ oxBĘ ZrÂŁ pĘŇ IĂwČ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ

24 MylĂ JĄ hČ ţ=lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ PŇ sĆ JĆÃ hČ wĘ bŇ hăĎ EĎhČ =lkĲĎŇ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č hŇ nĆŔ ojhČ
tŇ yBăĄ ÉtorYĘ ’Ł =tŇ ’Ć wĘ Modę ’Ĺ dŇ băĄŇ ‘Ł =M‘Ă MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ybĲĄŇ BĘ My’ĂÄ YĘ mĘ eĂ hČ

25 yxĂÄ yĘwČ : NorĲmĘ SĲŁ bŇ SĎ I¡ĎwČ tŇ obĳŇ rĚ‘ĞêĲČhČ ynăĄBĘ tŇ ’¡Ą wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
ëŇ lĆ măĆ zx¡Ď ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’¿Ď oy tŇ omŔ yrăĄxĞ’ĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉS’Ď oy=NbĆŇ ChyąĎYĘ mČ ’Ğ

26 Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ ChyĎŔYĘ mČ ’Ğ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Sm¿Ą xĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂwĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ ÉâlhĞ MynĳĂorxĞ’ĲČ hĎ wĘ

27 rSĆ qËĆ wyl¿Ď ‘Ď CrÄ SĘ qĘ IĂwČ hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ rsąĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ‘Ąę mĄ C
: MSĲĎ Cht¡ĚŇ ymĂ yĘwČ hŇ SĎ ykĂŔ lĎ ÉwyrĎxĞ’ĲČ Cxą lĘ SĘ IĂwČ hŇ SĎ ykĳĂŇ lĎ snĎ IăĎwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ

28 : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ry‘¿ĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă otËŇ ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwĲČ MysĳĂ CihČ =l‘Č Ch’¡ĚvĎ IĂwČ
wk hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SS¿Ą =NBĆ ’Chě wĘ ChIĎŔEĂ‘Ě=tŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ M‘ąČ=lJĎ CxÂqĘ IĂwČ

2 hĎ b¡ĆŇ ySĂ yĘwČ tŇ olŔ y’Ą =tŇ ’Ć hŇ năĎBĎ ’Chť : ChyĲĎYĘ mČ ’Ğ wyb¿ĂŇ ’Ď tŇ xČ ê¡Č otŔ ’Ł CkŇ ylăĂ mĘ IČwČ sŘ21

: wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ëŇ lĆ U¡Ć hČ =bŇ kĲČŇ SĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ
3 ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉMyĂêČÄ SĘ C MyèąĂ mĂ xĞ wĲČ okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎEĂ‘Ě ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć SSĄÄ =NBĆ
4 ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=NmĂ hŇ yĎlĘ ykĂŇ yĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ
5 MyhĂŔ Łl’Ĺ SrăŁ dĘŇ lĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : wybĲĂŇ ’Ď Chy¿ĎYĘ mČ ’Ğ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ
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hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć oSă rĘDĎ ÉymĄ ybĂŇ C MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ ’ăŁ rĘBĂ Nyb¡ĂŇ UĄ hČ ChyĎŔrĘkČŇ zĘ ymăĄ yBĂ
tŇ mČ oxă =tŇ ’Ć ZrÂŁ pĘŇ IĂwČ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ BČ MxĆ QăĎ IĂwČ É’YĄ IĄwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ ox¡ ylĂ YĘ hĂ 6

dŇ oD¡SĘ ’Č BĘ MyrĂŔ ‘Ď hŇ năĆbĘŇ IĂwČ dŇ oDĳSĘ ’Č tŇ măČ ox tŇ ’¡Ą wĘ hŇ nĄŔ bĘŇ yČ tŇ măČ ox Ét’Ą wĘ tŇ GČę
MyIĂbĂŇ rĘ‘ČhĲĎ =l‘Č wĘ MyêÌĂ SĘ lĂ jĘ =l‘Č MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ ChrĄÄ zĘ‘Ę IČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ bČŇ C 7

ChIĳĎEĂ‘ĚlĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ MynËĂoU‘ČhĲĎ CnÌêĘ IĂwČ : MynĲĂ C‘UĘ hČ wĘ l‘ČB¡Ď =rCgŇBĘ Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ 8

NbĆŇ IĂÄwČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ =dŇ ‘Č qyz¡ĂxĹhĲĆ yJ¿Ă MyĂrČŔ YĘ mĂ ’obăŇ lĘ =dŇ ‘Č ÉomSĘ ëŇ lĆ IąĄwČ 9

=l‘Č wĘ ’yĘG¡ČhČ r‘ČS¿Č =l‘Č wĘ hŇ eËĎjĂ hČ r‘ČSÌČ =l‘Č MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉMylĂ DĎgĘŇmĂ ChIąĎEĂ‘Ě
yJąĂ MyBĂŔ rČ tŇ orăBŁ ÉbYŁ xĘ IČwČ rBĎę dĘŇ UĂ BČ MylĂÁDĎgĘŇmĂ NbĆŇ IĂÄwČ : MqĲĄEĘxČ yĘwĲČ ‘Č oYĳqĘ UĂ hČ 10

ÉMyrĂhĎ BĆ MymĂę rĘkĲŇŁ wĘ MyrăĂJĎ ’Ă roSĳ yUĂ bČŇ C hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ bČŇ C olŔ hŇ yĎhăĎ ÉbïČ=hŇ nĆqĘ mĂ
ž lyĂxČ ChIĎÃEĂ‘ĚlĘ yhăĂ yĘwČ : hŇ yĲĎhĎ hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ bŇ h¿Ą ’Ł =yJĲĂ lmĆŔ rĘJČ bČŇ C 11

l’ă wř‘y ÉdyČBĘ MtĎŔ DĎqĚjĘ ÉrjČ sĘ mĂ BĘ dŇ Cdę gĘŇlĂ ’băĎŇ YĎ y’ÌĄYĘ oyĲ hŇ mĎÁ xĎ lĘ mĂ hŇ WĄÄ ‘Ł
lJŁ ţ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yr¡ĄvĎ mĂ ChyĎŔnĘ nČxĞ=dŇ yČ l‘Č ť rTĳĄoèhČ Chy¡ĎWĄ ‘ĞmĲČ C rpĄŔ oihČ 12

=l‘Č wĘ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ MyĂj¡ČlĘ ’Č lyĂxĎŔ yrĄoBă gĂŇlĘ ÉtobŇ ’Ď hĲĎ ySąĄ ’Ň rĎ rjČÂsĘ mĂ 13

tŇ o’Ŕ mĄ SmăĄ xĞ wĲČ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ wĘ PŇ lĆ ’Ćę tŇ o’ă mĄ SŁlÌ SĘ ’bĎÁ YĎ lyxĄÄ žMdĎŇ yĎ
MhĆÄ lĎ žNkĆŇ IĎwČ : bŇ yĲĄo’hĎ =l‘Č ëŇ lĆ U¡Ć lČ rz¿Ł ‘Ę lČ lyĂxĳĎ xČ kăŇŁ BĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ yW¿Ą o‘ 14

tŇ otĳŇ SĎ qĘ C tŇ on¡ yŁ rĘSĂ wĘ My‘ĂŔ bĎŇ okăŇ wĘ ÉMyxĂ mĎ rĘC MyeąĂgĂŇmĎ ’bĎę ~Ď hČ =lkĎŇ lĘ ChIĎÁEĂ‘Ě
bŇ SĄę ox tŇ bĆŇ SăĆ xĞmĲČ tŇ onÁbŇŁ èĘ xĂ MĂlČÄSĎ CrĲyBĂ ű W‘Č IăČwČ : My‘ĲĂlĎ qĘ yn¡ĄbĘŇ ’Č lĘ C 15

Myn¡ĂbĎŇ ’ĞbĲĎŇ C My~ĂŔ xĂ BĲČ É’orylĂ tŇ oeŔ jĂ hČ =l‘Č wĘ ÉMylĂ DĎgĘŇUĂ hČ =l‘Č tŇ oyąhĘ lĲĂ
: qzĲĎxĎ =yJĲĂ dŇ ‘¿Č rz¡Ą‘ĎhĄ lĘ ’yl¿Ă pĘŇ hĂ =yJĲĂ qoxŔ rĎmăĄlĘ =dŇ ‘Č ÉomSĘ ’YąĄ IĄwČ tŇ olĳ dŇŁ GĘ
É’bŇŁ IĎwČ wyhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyBĲČ l‘¡ČmĘ IĂwČ tŇ yxĂŔ SĘ hČ lĘ =dŇ ‘Č ÉoBlĂ HbąČŇ GĎ otę qĎ zĘxĆ kĘŇ C 16

wyr¡ĎxĞ’ĲČ ’b¿ŇŁ IĎwČ : tŇ rĆTĲŁ uĘ hČ xB¿Č zĘmĂ =l‘Č ryT¡Ă qĘ hČ lĘ hoĎŔhyĘ lkăČŇ yhĄ =l’Ć 17

CdÂmĘ ‘Č IĲČwČ : lyĂxĲĎ =ynĄBĘ Myn¡ĂomSĘ hoËĎhylĲČ ű MynÌĂhĞJĲŁ oUÂ‘Ă wĘ NhĳĄ JŁ hČ ChyăĎrĘzČ‘Ğ 18

hoĎŔhylĲČ ÉryTĂ qĘ hČ lĘ ChIĎęEĂ‘Ě ìăŇ lĘ =âlĲ Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ ëŇ lĆ UĆę hČ ChIăĎEĂ‘Ě=l‘Č
ÉSDĎqĘ UĂ hČ =NmĂ ’YąĄ ryTĳĂ qĘ hČ lĘ MyS¡Ă DĎqĚmĘ hĲČ NrËŁ hĞ’ĲČ =ynĲĄBĘ MynÌĂhĞJĲŁ lČ yJăĂ
od¿Ň yĎbĘŇ C ChIĎŔEĂ‘Ě ÉP‘Č zĘIĂwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘmĲĄ dŇ ob¡Ň kĎŇ lĘ ì¿Ň lĘ =âlĲ wĘ êĎlĘ ‘ČŔ mĎ yJăĂ 19

oxÁ YĘ mĂ bĘŇ hŇ xĎÄ rĘzĲĎ tŇ ‘ČrČ~Ď hČ wĘţ MynĂę hĞJĲŁ hČ =M‘Ă ojă ‘Ę zČbĘŇ C ryTĳĂ qĘ hČ lĘ tŇ rĆT¡ĆqĘ mĂ
wylĎÃ’Ą NpĆŇ IăĂwČ : tŇ rĆTĲŁ uĘ hČ xB¿Č zĘmĂ lĘ l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ ynąĄpĘŇ lĂ 20

oxŔ YĘ mĂ BĘ É‘rĎYŁ mĘ ’Chą =hŇ eĄhĂ wĘ MynĂę hĞJĲŁ hČ =lkĎŇ wĘ S’Ň rÁŁ hĎ NhĄÄ kŇŁ žChyĎrĘzČ‘Ğ
whwlhbyw
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21 žyhĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ o‘¡GĘ nĂ yJ¿Ă tŇ ’Ň YĄŔ lĎ PŇ ăČxdĘŇ nĂ É’Ch=MgČŇ wĘ MèĳĎ mĂ ChCl¡ hĂ bĘŇ IČwČ
‘rĎŔ YŁ mĘ tŇ CSpĘŇ xĲĎ hČ tŇ yBąĄ bŇ SĆ IĄÁwČ otę om Moyă=dŇ ‘Č ű ‘răĎYŁ mĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ChIĎÄEĂ‘Ě
M‘¿Č=tŇ ’Ć Tp¡ĄŇ oS ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ =l‘Č ÉonBĘ MtąĎŇ oywĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄmĂ rz¡ČgĘŇ nĂ yJ¿Ă

22 Chy¿Ď‘Ę SČ yĘ bŇ tËČŇ JĎ MynĳĂrŁ xĞ’ĲČ hĎ wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ ChIĎŔEĂ‘Ě yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ
23 =M‘Ă otąŇ ’Ł CrÄ BĘ qĘ IĂwČ wytĎę bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ChIĎÁEĂ‘Ě bŇ JČÄ SĘ IĂwČ : ’ybĲĂŇ eĎhČ Zom¡ ’Ď =NbĆŇ

’Chĳ ‘răĎoYmĘ Cr¡mĘ ’ĲĎ yJ¿Ă MykĂŔ lĎ UĘ lČ rSăĆ ’Ğ ÉhrĎCbŇ uĘ hČ hŇ dąĄŇ WĘ BĂ ÉwytĎŇ bŇŁ ’Ğ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Mt¿ĎŇ oy ëŇŁlË mĘ IĂwČ

zk ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ wĘ okŔ lĘ mĎ BĘ MtăĎŇ oy ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ
2 ynăĄy‘ĄBĘ rSĎÁ IĎhČ W‘Č IČÄwČ : qodĲŇ YĎ =tŇ BČ hŇ S¡Ď CryĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ

lkăČŇ yhĄ =l’Ć ’b¡ĎŇ =âl qrČě wybĂŔ ’Ď ChIăĎEĂ‘Ě ÉhWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lkąŇŁ JĘ hoĎęhyĘ
3 ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČS¿Č =tŇ ’Ć hŇ nËĎBĎ ’Chę : MytĲĂŇ yxĂ SĘ mČ M‘¡ĎhĎ dŇ o‘¿ wĘ hoĳĎhyĘ
4 hŇ dĳĎŇ ChyĘ=rhČ BĘ hŇ n¡ĎBĎ Myr¿Ă‘Ď wĘ : bŇ rĲŁ lĎ hŇ n¡ĎBĎ lpĆŇ ‘ËŁ hĎ tŇ m¿Č oxbĘŇ C NoyĳlĘ ‘ĆhĲĎ
5 ëŇ lĆ măĆ =M‘Ă MxČÂlĘ nĂ ’ChwĘţ : MylĲĂ DĎgĘŇmĂ C tŇ oI¡nĂ rĲĎyBĂ hŇ nĎŔ BĎ MySăĂ rĎxĽbĲĆŇ C

’yhĂę hČ hŇ năĎèĎ BČ NoUÁ ‘Č=ynĲĄbĘŇ olÄ=CnêĘ IĂwČ ůMhĆ ylĄ ‘Ğ qzăČxĹIĲĆwČ ÈNoU‘Č=ynĲĄBĘ
tŇ rĆWăĆ ‘Ğ Myr¡Ăo‘WĘ C MyFĂŔ xĂ ÉMyrĂJŁ MypąĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWĆÄ ‘ĞwĲČ PŇ sĆ JĆŔ =rJČ JĂ Éh’Ď mĄ
tŇ yn¡ĂèĄ hČ hŇ n¿ĎèĎ bČŇ C NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ Éol CbŇ ySąĂ hĄ tŇ ’Ň Łzę MypĳĂŇ lĎ ’Ğ

6 : wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ wykĎŔ rĎDĘ NykăĂŇ hĄ yJĂ ť MtĳĎŇ oy qE¡ĄxČ tĘŇ IĂwČ : tŇ ySĲĂ lĂ èĘ hČ wĘ
7 rpĆŇ s¿Ą =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ wykĳĎŇ rĎdĘŇ C wyt¡ĎŇ mŁ xĞlĘ mĂ =lkĎŇ wĘ MtĎŔ oy yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ
8 okĳŇ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ hŇ n¡ĎSĎ SmËĄ xĎ wĘ MyrÌĂWĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ykĲĄŇ lĘ mČ
9 wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉMtĎŇ oy bŇ JąČ SĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ wĘ

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ zx¿Ď ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ ot¡Ň ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwČ
xk ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ wĘ okŔ lĘ mĎ BĘ zxăĎ ’Ď ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć=NBĆ

2 ëŇ lĆ IĄěwČ : wybĲĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂdĎŇ JĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ rSËĎ IĎhČ hŇ WÌĎ ‘Ď=âlĲ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ
3 ’Ch¿ wĘ : MylĲĂ ‘ĎBĘ lČ hŇ W¡Ď ‘Ď tŇ okËŇ iĄ mČ MgÌČŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ yk¡ĄŇ rĘdČŇ BĘ

MyĂŔoGhČ ÉtobŇ ‘ĞtĲŇŁ JĘ S’ĄŔ BĎ ÉwynĎBĎ =tŇ ’Ć r‘ąĄbĘŇ IČwČ MeĳŁ hĂ =NbĆŇ ’ygăĄŇBĘ ryT¡Ă qĘ hĂ
4 tŇ om¡ BĎ BČ rFËĄ qČ yĘwČ xČ BÌĄ zČyĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂhŁ ÉrSĆ ’Ğ
5 ÈwyhĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ChnĄÁêĘ IĂwĲČ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ tŇ xČ t¡ČŇ wĘ tŇ o‘ĳbĎŇ GĘ hČ =l‘Č wĘ

C’yb¡ĂŇ IĎwČ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ hŇ yăĎbĘŇ SĂ ÉCeUĆÄ mĂ CBą SĘ IĂwČ obŔ =CJIČÄwČ ůMrĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ dŇ yăČBĘ
: hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ J¿Ď mČ oB¡ =ëŇ IČwČ NêĎŔ nĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mąĆ =dŇ yČBĘ MgČŇ wĘţ qWĆ mĳĎ rĘDČ
grhywwww.bibleist.ru
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Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ĎÄ mĄ hŇ dĎę ChyBĲĂ ChyĎÁlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ jĆÄ žgrŁ hĞ IĲČwČ 6

: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć MbĎě zĘ‘ĎBĘ lyĂxĳĎ=ynĄBĘ lJăŁ hČ dŇ x¡Ď ’Ć Moy¿BĘ PŇ lĆ ’ËĆ
=NBĆ ÉChyĎÄWĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć MyĂrČę pĘŇ ’Ć roBă GĂ ű yrăĂkĘŇ zĂ gŇrÂŁ hĞ IĲČwČĲ 7

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ hŇ n¿ĄSĘ mĂ hŇ n¡ĎqĎ lĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ tŇ yĂBĳĎhČ dŇ ygăĂŇ nĘ Mq¡ĎyrĂzĘ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
ÉMySĂ nĎ PŇ lĆ ’Ćę MyĂtăČŇ ’Ň mĎ MhĆÁ yxĄ ’ĞmĲĄ l’ĄÄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ žCBSĘ IĂwČ 8

ll¡Ď èĎ hČ =tŇ ’Ć C’yb¿ĂŇ IĎwČ MhĳĆ mĄ CzăzĘBĲĎ bŇ r¡Ď ll¿Ď SĎ =MgČŇ wĘ tŇ onŔ bĎŇ C MynăĂBĎ
ůomSĘ dŇ dăĄŇ ‘Ł ÈhoĎhylĲČ ’yb¿ĂŇ nĎ hŇ yĎÄhĎ MSĎ wĘţ : NorĲmĘ SĲŁ lĘ 9

tŇ mČÄ xĞBĲČ hŇ eĄhĂ ţ MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NorŔ mĘ SĲŁ lĘ ’BăĎ hČ É’bĎŇ ~Ď hČ ynąĄpĘŇ lĂ ’YĄę IĄwČ
MbăĎŇ =CgŇrĘhČ êĲČ wČ MkĳĆŇ dĘŇ yĆBĘ MnăĎtĎŇ nĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č MkËĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ
MêăĆ’Č ÉMĂlČÄSĎ CrĲywĂ hŇ dąĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ hŇ êĎ‘Č wĘţ : ‘Č yGĲĂ hĂ MyĂm¡ČèĎ lČ dŇ ‘¿Č PŇ ‘Č zČŔbĘŇ 10

MkăĆŇ UĎ ‘Ă ÉMêĆ’Č =qrČ âlą hĞ MkĳĆŇ lĎ tŇ ox¡ pĎŇ SĘ lĂ wĘ Myd¿ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ SBËŁ kĘŇ lĂ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ
hŇ yĎŔbĘŇ èĂ hČ ÉCbŇ ySĂÄ hĎ wĘ ynĂ C‘Ŕ mĎ SĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ tŇ omŔ SĎ ’Ğ 11

: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¿xĞ yJËĂ MkĳĆŇ yxĄ ’ĞmĲĄ Mt¡ĆŇ ybĂŇ SĘ rS¿Ć ’Ğ
ÉNnĎxĎ ohĲ yĘ=NbĆŇ ChyąĎrĘzČ‘Ğ MyĂrČę pĘŇ ’Ć =ynĲĄbĘŇ ySăĄ ’Ň rĎmĲĄ MySĂÁ nĎ’Ğ CmqĚÄ IĎwČ 12

ylĳĎ dĘŇ xČ =NBĆ ’W¡Ď mĎ ‘ĞwĲČ MQĚŔ SČ =NBĆ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ ywĲĂ tŇ omŔ QĄ SĂ mĘ =NbĆŇ ChyăĎkĘŇ rĆBĆ
ÉhyĎbĘŇ èĂ hČ =tŇ ’Ć C’ybąĂŇ tĎŇ =âlĲ MhĆę lĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : ’bĲĎŇ ~Ď hČ =NmĂ My’¡Ă BĎ hČ =l‘Č 13

Cnyt¡ĄŇ ’Ň FŁ xČ =l‘Č PŇ ys¿Ă hŁ lĘ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ MêăĆ’Č ÉCnylĄÄ‘Ď hoąĎhyĘ tŇ mČÄ SĘ ’Č lĘ žyJĂ hŇ eĎhĄŔ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č PŇ ’¡Ď Nor¿xĞ wĲČ CnlĎŔ ÉhmĎ SĘ ’Č hŇ BąĎ rČ=yJĲĂ CnytĳĄŇ mĎ SĘ ’Č =l‘Č wĘ
yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ EĎŔBĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhyĎbĘŇ èĂ hČ =tŇ ’Ć ZClęxĎ hĲĆ bŇ zăŁ ‘ĞIĲČwČ 14

tŇ omÁ SĄ bĘŇ CbÄ uĘ nĂ =rSĆ ’Ğ žMySĂ nĎ’ĞhĲĎ CmqăĚIĎwČ : lhĲĎ uĎ hČ =lkĎŇ wĘ Myr¡ĂvĎ hČ 15

MCSă BĂ lĘ IČwČ ů llĎ èĎ hČ =NmĂ CSyBăĂ lĘ hĂ ÈMhĆ yUĄ rĚ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ wĘ hŇ yĎębĘŇ èĂ bČŇ CqyzăĂxĞ IĲČwČ
=lkĎŇ lĘ ÉMyrĂmŁ xĞBĲČ MClą hĞ nĲČ yĘwČ MCkę sĚ yĘwČ MCqÁ SĘ IČwČ MClÄkĂŇ ’Ğ IĲČwČ MCl‘Ă nĘ IČwČţ
: NorĲmĘ SĲŁ CbŇ CS¡ IĎwČ MhĳĆ yxĄ ’Ğ lYĆ’ăĄ Myr¡ĂmĎ êĘ hČ =ry‘ĲĂ ox¿ rĄyĘ MC’Ë ybĂŇ yĘwČ lSĄŔ oJ

dŇ o‘¿ wĘ : olĲ rz¿Ł ‘Ę lČ rCè¡ ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ =l‘Č zxËĎ ’Ď ëŇ lĆ UÌĆ hČ xlČÂSĎ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ 16, 17

yrĄÄ ‘ĎBĘ CTę SĘ jĲĎ MyêăĂ SĘ lĂ pĘŇ C : ybĂŇ SĲĆ =CBSĘ IĂwČ hŇ d¡ĎŇ ChybĲĂŇ CJ¿ IČwČ C’BĳĎ Mym¡Ă odŇ ’Ğ 18

NolÁ IĎ’Č =tŇ ’Ć wĘ SmĆ SĆÄ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć CdŇ JĘ lĘ IĂwĲČţ ůhdĎŇ ChylĲĂ ÈbgĆŇ eĆhČ wĘ hŇ lăĎ pĄŇ èĘ hČ
=tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆŔ onbĘŇ C hŇ năĎmĘ êĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉhĎ ytĆÄ onbĘŇ C okąŇ oW=tŇ ’Ć wĘ tŇ orę dĄŇ GĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ
wzmg
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19 hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘Č ynąĂkĘŇ hĂ =yJĲĂ : MSĲĎ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ hĎ ytĳĆŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ oz¡mĘ GĂ
l‘Čm¡Č lo‘¿mĎ C hŇ dĎŔ ChyBĲĂ É‘Č yrĂÄ pĘŇ hĂ yJąĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ zxăĎ ’Ď rCb¡Ň ‘ĞBĲČ

20 âl¿ wĘ ol¡ rYČ I¿ĎwČ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ rsĆ ’¡Ć nĘ lĘ jĂ tŇ g¿ČŇQĘ êĂ wylĎŔ ‘Ď ’băŇŁ IĎwČ : hoĲĎhyBĲČ
21 MyrĳĂvĎ hČ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉzxĎ ’Ď qląČ xĎ =yJĲĂ : oqĲ zĎxĞ
22 lo‘ămĘ lĂ PŇ sĆ oI¡wČ olŔ rYăĄhĎ Ét‘ĄbĘŇ C : olĲ hŇ r¡ĎzĘ‘ĆlĘ âl¿ wĘ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉNêĄ IĂwČ
23 ůoB MyJăĂ UČ hČ ÈqWĆ mĆ rĘdČŇ yhăĄŁl’Ň lĲĄ xBČę zĘIĂwČ : zxĲĎ ’Ď ëŇ lĆ U¿Ć hČ ’Ch¡ hoĳĎhyBĲČ

xČ B¡Ą zČ’Ğ Mh¿Ć lĎ MtĎŔ o’ MyrăĂzĘ‘Ę mČ MhĄ ť ÉMrĎ’Ğ=ykĲĄŇ lĘ mČ yhąĄŁl’Ĺ yJĂ ţ rmĆ ’Ň ŁIęwČ
24 zxĎÁ ’Ď PŇ sÄŁ ’ĹIĲĆwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ C ol¡ ySĂ kĘŇ hČ lĘ ol¿ =CyhĲĎ MhËĄ wĘ ynĂ CrĳzĘ‘Ę yČwĘ

rG¡Ł sĘ IĂwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ybĲĄŇ ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć ÉZ~ĄqČ yĘwČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =tŇ ybĲĄŇ ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ hŇ e¡ĎjĂ =lkĎŇ BĘ tŇ oxË BĘ zĘmĂ olÌ W‘Č IČÄwČ hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ otăŇ lĘ DČ=tŇ ’Ć

25 MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ rF¡Ą qČ lĘ tŇ omŔ bĎŇ hŇ WăĎ ‘Ď ÉhdĎŇ ChylĲĂ ry‘ąĂwĎ ry‘ĂÄ =lkĎŇ bĘŇ C
26 wykĎŔ rĎDĘ=lkĎŇ wĘ ÉwyrĎbĎŇ DĘ rtĆŇ yąĆwĘ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć s‘Ąě kĘŇ IČwČ

hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ykĲĄŇ lĘ mČ rpĆŇ s¿Ą =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ MynĳĂorxĞ’ĲČ hĎ wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ
27 yJĂ ť MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ Éry‘Ă bĎŇ ChrąĚBĘ qĘ IĂwĲČ wytĎę bŇŁ ’Ğ=M‘Ă zxĎÁ ’Ď bŇ JČÄ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂwĘ

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ChI¿ĎqĂ zĘxĂ yĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ yr¡ĄbĘŇ qĂ lĘ Ch’ĚŔ ybĂŇ hĹ âlă
Tk MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ nĎŔ SĎ ÉSmĄ xĎ wĘ MyrąĂWĘ ‘Ć=NBĆ ëŇ lČęmĎ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ

2 W‘ČI¿ČwČ : ChyĲĎrĘkČŇ zĘ=tŇ BČ hŇ I¡ĎbĂŇ ’Ğ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ
3 žhnĎèĎ bČŇ ’Chă : wybĲĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂDĎ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ

=tŇ yBĲĄ tŇ ot¿Ň lĘ DČ=tŇ ’Ć xtËČŇ jĎ NoSę ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ okÁ lĘ mĎ lĘ hŇ nĎÄ oS’Ň rĲĂhĎ
4 bŇ ox¿ rĘlĂ Mp¡ĄŇ sĘ ’Č IĲČwČ MIĳĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ =tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ IĎwČ : MqĲĄEĘxČ yĘwĲČ ho¡ĎhyĘ
5 ÉCSDĘqČ wĘ CSę DĘqČ tĘŇ hĲĂ hŇ êăĎ ‘Č MIĳĂwĂlĘ hĲČ ynĂ C‘ămĎ SĘ Mh¡Ć lĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : xrĲĎzĘUĂ hČ

: SdĆŇ uĲŁ hČ =NmĂ hŇ D¡ĎeĂ hČ =tŇ ’Ć C’yY¿Ă ohwĘ MkĆŔ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć
6 CBiÌĄ IČwČ ChbĳĚŇ zĘ‘Č IĲČwČ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ=hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ CW¿ ‘Ď wĘ CnytĄę bŇŁ ’Ğ Clă ‘ĞmĲĎ =yJĂ
7 MlĎę C’hĲĎ tŇ otăŇ lĘ DČ CrÂgĘŇsĲĎ MGăČ : PŇ rĆ‘ĲŁ =CnêĘ IĂwČ ho¡ĎhyĘ NJ¿Č SĘ UĂ mĂ MhËĆ ynĄpĘŇ

SdĆŇ uŔŁ bČŇ Clă ‘ĹhĲĆ =âl ÉhlĎ ‘Ł wĘ CryTĳĂ qĘ hĂ âlă tŇ rĆT¡Ł qĘ C tŇ orŔ eĄhČ =tŇ ’Ć ÉCBkČŇ yĘwČ
8 MnąĄêĘ IĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č hoĎŔhyĘ PŇ YĆqăĆ ÉyhĂ yĘwĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¡ĄŁl’Ň lĲĄ
9 hŇ eËĄhĂ wĘ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ My’¡Ă rŁ Mê¿Ć’Č rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ qĎŔ rĄSĘ lĂ wĘ hŇ UăĎ SČ lĘ hŇ ‘Ď wĎzĘlĂ

: tŇ ’Ň zĲŁ =l‘Č yb¡ĂŇ èĘ BČ CnySËĄ nĎ wĘ CnytÌĄŇ onbĘŇ C CnynĄÄbĎŇ C bŇ rĆxĳĎBĆ Cnyt¡ĄŇ obŇ ’Ğ Cl¿ pĘŇ nĲĎ
ht‘
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CeU¡Ć mĂ bŇ S¿Ł yĎwĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ tŇ yrĂŔ BĘ tŇ orăkĘŇ lĂ ybĂŔ bĎŇ lĘ =M‘Ă ÉhêĎ‘Č 10

sŘ22 dŇ mąŁ ‘ĞlĲČ hoĎęhyĘ rxăČ BĎ MkĆÂ bĎŇ =yJĲĂ Clĳ èĎ êĂ =l’Č hŇ ê¡Ď ‘Č ynČěBĎ : ojĲ ’Č Nor¿xĞ 11

: MyrĲĂTĂ qĘ mČ C Myt¿ĂŇ rĘSĲĎ mĘ ol¡ tŇ oy¿hĘ lĲĂ wĘ otŔ rĘSăĎ lĘ ÉwynĎpĎŇ lĘ
ynăĄBĘ =NmĂ ÈChyĎrĘzČ‘Ğ=NBĆ l’ăĄ oywĘ yWČÂ mĎ ‘Ğ=NBĆ tŇ xČ măČ MIĂwĂlĘ hĲČ ţ CmqăĚIĎwČ 12

l’ĳĄ lĘ QĆ hČ yĘ=NBĆ Chy¡ĎrĘzČ‘ĞwĲČ yDĂŔ bĘŇ ‘Č=NBĆ SyqĂ ť yrĂŔ rĎmĘ ynăĄBĘ =NmĂ C ůytĂŇ hĎ uĘ hČ
NpĎŔ YĎ ylăĂ ’Ĺ ÉynĄBĘ =NmĂ C : x’ĲĎ oy=NBĆ NdĆŇ ‘¡ĄwĘ hŇ UĎŔ zĂ=NBĆ Éx’Ď oy yeĂŔ SĚ rĘGăĄhČ =NmĂ C 13

Nm¡Ď yhĄ yn¿ĄBĘ =NmĂ C : ChyĲĎnĘ êČmČ C Chy¡ĎrĘkČŇ zĘ PŇ sĎŔ ’Ď ynăĄBĘ =NmĂ C l’ĳ wř‘yw yr¡ĂmĘ SĂ 14

: l’ĲĄ yEĂ‘ĚwĘ hŇ y¡Ď‘Ę mĲČ SĘ NCtŔ CdŇ yĘ ynăĄBĘ =NmĂ C y‘ĳĂmĘ SĂ wĘ l’ă wřxy
yrăĄbĘŇ dĂŇ BĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ wČYĘ mĂ kĘŇ C’b¿ŇŁ IĎwČ CSŔ DĘqČ tĘŇ IĲĂwČ ÉMhĆ yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć CpąŇ sĘ ’Č IĲČwČ 15

=tŇ ybĲĄŇ hŇ mĎ ynăĂpĘŇ lĂ MynĂ hĞJĲŁ hČ ţ C’băŇŁ IĎwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą rh¡Ą TČ lĘ hoĳĎhyĘ 16

lkăČŇ yhĄ BĘ ÉC’YĘ mĲĎ rSąĆ ’Ğ Éh’Ď mĘ FĚ hČ =lJĎ tŇ ’ąĄ C’yYĂę oIwČ ůrhĄ TČ lĘ ÈhoĎhyĘ
Nor¡dĘŇ qĂ =lxČ nĲČlĘ ’yY¿Ă ohlĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉClBĘ qČ yĘwĲČ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ rY¡Č xĞlĲČ hoĎŔhyĘ
hŇ năĎ omSĘ MoyÌbĘŇ C ůSDĄqČ lĘ ÈNoS’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ dŇ xĎÂ’Ć BĘ CQxĄ IĎwČţ : hŇ YĎ CxĲ 17

hŇ nĳĎ omSĘ MymăĂ yĎlĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć CS¿ DĘqČ yĘwČ hoĎŔhyĘ MlăĎ C’lĘ C’BĎ ť SdĆŇ xęŁ lČ
=l’Ć ÉhmĎ ynĂÄpĘŇ C’obąŇ IĎwČ : CQĲ JĂ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł lČ rWËĎ ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ MoyÄbĘŇ C 18

xBąČ zĘmĂ =tŇ ’Ć hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ =lJĎ =tŇ ’Ć CnrĘh¡ČTĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ChIăĎqĂ zĘxĂ
: wylĲĎ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ kĆŇ r¡Ć‘ĞUĲČ hĲČ Nx¿Č lĘ SĚ =tŇ ’Ć wĘ wylĎŔ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhlĎ o‘hĲĎ
ol¡ ‘ĞmĲČ BĘ otËŇ CkŇ lĘ mČ BĘ zxÌĎ ’Ď ëŇ lĆ UĆÄ hČ žxČ ynĂ zĘhĂ rSăĆ ’Ğ MylĂę JĄ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ 19

ÉMJĄ SĘ IČwČ : hoĲĎhyĘ xB¿Č zĘmĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ MeĎěhĂ wĘ CnSĘ DĳĎqĘ hĂ wĘ CekăČŇ hĄ 20

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą l‘Č I¡ČwČ ry‘ĳĂhĎ yrăĄWĎ tŇ ’¡Ą PŇ sěŁ ’ĹIĲĆwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ
yrĄÄ ypĂŇ YĘ C hŇ ‘Ďę bĘŇ SĂ MyWăĂ bĎŇ kĘŇ C hŇ ‘ĎÁ bĘŇ SĂ MylĂÄ y’Ą wĘ žh‘ĎbĘŇ SĂ =MyrĂpĎŇ C’ybăĂŇ IĎwČ 21

hŇ dĳĎŇ ChyĘ=l‘Č wĘ SD¡ĎqĘ UĂ hČ =l‘Č wĘ hŇ k¿ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =l‘Č tŇ ’Ň FĎŔ xČ lĘ Éh‘ĎbĘŇ SĂ MyEąĂ‘Ă
ÉCTxĞSĘ IĂwĲČ : hoĲĎhyĘ xB¿Č zĘmĂ =l‘Č tŇ ol¡ ‘ĞhĲČ lĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄbĘŇ lĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ 22

CTă xĞSĘ IĂwČ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ Cq¡ rĘzĘIĂwĲČ MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ Clą BĘ qČ yĘwČ rqĎŔ BĎ hČ
MD¡ĎhČ Cq¿ rĘzĘIĂwČ MyWĂŔ bĎŇ JĘ hČ ÉCTxĞSĘ IĂwĲČ hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉMDĎhČ CqąrĘzĘIĂwČ MylĂę ’Ą hĲĎ
lhĳĎ uĎ hČ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ tŇ ’Ň FĎŔ xČ hĲČ yrăĄy‘Ă WĘ =tŇ ’Ć ÉCSyGĂÄ IČwČ : hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ 23

ÉMmĎ DĎ=tŇ ’Ć C’ą FĘ xČ yĘwĲČ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉMCTxĎ SĘ IĂwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Mh¡Ć ydĄŇ yĘ Ck¿Ň mĘ sĘ IĂwČ 24

hxbzmh
.yrq l’ĄyxĂ yĘ ,bytk l’ĄCxyĘ v.14 .yrq l’Ąy‘ĂywĂ ,bytk l’ĄC‘ywĂ v.13 .Tk
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ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmăČ ’Ď É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ yJąĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ
25 ÉMyĂêČÄ lĘ YĂ mĘ BĂ hoĎęhyĘ tŇ yBăĄ MIĂÁwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć dŇ mĄÄ ‘ĞIĲČwČ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ hĲČ wĘ hŇ l¡Ď o‘hĲĎ

’ybĳĂŇ eĎhČ NtăĎŇ nĎ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =hŇ zĲĄxŁ dŇ g¿ĎŇ wĘ dŇ ywËĂDĎ tŇ w¿ČYĘ mĂ BĘ tŇ orŔ eŁ kĂŇ bĘŇ C MylăĂ bĎŇ nĘ BĂ
26 dŇ ywĂŔdĎŇ ylăĄ kĘŇ BĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ CdąŇ mĘ ‘Č IĲČwČ : wy’ĲĎ ybĂŇ nĘ =dŇ yČBĘ hŇ w¡ĎYĘ UĂ hČ hoËĎhyĘ=dŇ yČbĘŇ yJÌĂ
27 tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ lĘ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ orĲYĘ YĲŁ xĞBĲČ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ wĘ

tŇ orŔ YĘ YăŁ xĞhĲČ wĘ ÉhoĎhyĘ=rySĂ lxąĄ hĄ hŇ lĎę o‘hĲĎ lxăĄ hĄ tŇ ‘ĄÂbĘŇ C xČ BĳĄ zĘUĂ hČ lĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ
28 ryèăĂ hČ wĘ MywĂŔxĞêĲČSĘ mĲĂ É lhĎ uĎ hČ =lkĎŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yw¿ĂDĎ yl¡Ą JĘ ydĄŔ yĘ=l‘ČÄ wĘ
29 tŇ oQ¡ kČŇ kĘŇ C : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ tŇ ol¿ kĘŇ lĂ dŇ ‘¡Č lJěŁ hČ MyrĳYř Yxm tŇ or¡YĘ YĲŁ xĞhĲČ wĘ rrĄŔ oSmĘ
30 rmĆ ’Ň IŁ wČţ : CwĲxĞêĲČSĘ IĲĂwČ oê¡’Ă My’¿Ă YĘ mĘ eĂ hČ =lkĲĎŇ wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ C‘ę rĘJĲĎ tŇ olĳ ‘ĞhĲČ lĘ

dŇ yw¡ĂdĎŇ yr¿ĄbĘŇ dĂŇ BĘ hoĎŔhylĲČ É lQĄ hČ lĘ MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉMyrĂvĎ hČ wĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ ChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ
: CwĲxĞêĲČSĘ IĲĂwČ Cd¡Ň uĘ IĂwĲČ hŇ xĎŔ mĘ WĂ lĘ =dŇ ‘Č ÉCllĘ hČ yĘwĲČ hŇ zĳĆxŁ hČ PŇ ăĎs’Ď wĘ

31 C’ybËĂŇ hĎ wĘ CSGÌŁ hoĎŔhylĲČ ÉMkĆŇ dĘŇ yĆ MtąĆŇ ’Ň QĄ mĂ hŇ êĎÄ ‘Č rmĆ ’Ň ŁIęwČ ChIĎÁqĂ zĘxĂ yĘ N‘Č IČÄwČ
=lkĎŇ wĘ tŇ odŔ otŇ wĘ MyxăĂ bĎŇ zĘ É lhĎ uĎ hČ C’ybąĂŇ IĎwČ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ tŇ od¡Ň otŇ wĘ Myx¿Ă bĎŇ zĘ

32 rqăĎBĎ ů lhĎ uĎ hČ C’ybăĂŇ hĄ rSăĆ ’Ğ ÈhlĎ ‘Ł hĲĎ rjăČ sĘ mĂ yhĂÂ yĘwČ : tŇ olĲ ‘Ł bŇ l¡Ą bŇ yd¿ĂŇ nĘ
: hŇ QĆ ’ĲĄ =lJĎ ho¡ĎhylĲČ hŇ l¿Ď ‘Ł lĘ MyĂtĳĎŇ ’Ň mĎ MyWăĂ bĎŇ JĘ hŇ ’¡Ď mĄ Myl¿Ă y’Ą My‘ĂŔ bĘŇ SĂ

33, 34 ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ qrąČ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ N’Ň Y¡Ł wĘ tŇ o’Ŕ mĄ SSăĄ ÉrqĎ BĎ MySĳĂ dĎŇ uĽhČ wĲĘ
MhăĆ yxĄ ’Ğ MCqÂEĘxČ IĘwĲČ tŇ olĳ ‘Ł hĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć TyS¡Ă pĘŇ hČ lĘ ClŔ kĘŇ yĲĎ âlă wĘ T‘ĎŔ mĘ lĂ CyăhĎ
ÉMIĂwĂlĘ hĲČ yJąĂ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ CSă DĘqČ tĘŇ yĂ dŇ ‘ăČwĘ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ tŇ olą JĘ =dŇ ‘Č MIĂęwĂlĘ hĲČ

35 ybÌĄŇ lĘ xĆ BĘ bŇ rÁŁ lĎ hŇ lĎÄ‘Ł =MgČŇ wĘ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ mĲĄ SD¡ĄqČ tĘŇ hĂ lĘ bŇ bĎŔ lĄ yrăĄSĘ yĂ
36 xmąČ WĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ d¿ČŇ obŇ ‘Ğ NoJ¡ êĂ wČ hŇ lĳĎ ‘Ł lĲĎ Myk¡ĂŇ sĎ eĘ bČŇ C MymËĂ lĎ èĘ hČ

hŇ y¿ĎhĎ M’¡Ł tĘŇ pĂŇ BĘ yJ¿Ă M‘ĳĎlĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nyk¿ĂŇ hĄ hĲČ l‘ËČ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ wĘ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ
: rbĲĎŇ DĎhČ

l ÉbtČŇ JĎ ÉtorGĘ ’Ă =MgĲČŇ wĘ hŇ dĎę ChywĲĂ l’ăĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ChIĎÁqĂ zĘxĂ yĘ xlČÄSĘ IĂwČ
tŇ oWă ‘ĞlĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ’ob¿Ň lĎ hŇ èĆŔ nČmĘ C MyĂrăČpĘŇ ’Ć =l‘Č

2 lh¡Ď uĎ hČ =lkĎŇ wĘ wyrËĎWĎ wĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ Z‘ČÄ CĎIĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ xsČ jĆŔ
3 ot¡Ň ŁW‘ĞlĲČ ClË kĘŇ yĲĎ âlÌ yJăĂ : ynĲĂ èĄ hČ SdĆŇ x¿Ł BČ xsČ j¡Ć hČ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ

Cp¡Ň sĘ ’Ć nĲĆ=âl M‘¡ĎhĎ wĘ yDČŔ mČ lĘ CSă DĘqČ tĘŇ hĂ =âlĲ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ yJąĂ ’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ
4 : lhĲĎ uĎ hČ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĄy‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ rS¿Č yIĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲylĂ

wdym‘yw
.yrqw bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘ xĘ mČ ,bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’br‘ml v.28
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NDĎŔ =dŇ ‘Č wĘ ‘bČŇ SăĆ =r’ĲĄ BĘ mĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ loqą rybĂÄ ‘ĞhĲČ lĘ rbĎę dĎŇ CdŇ ymăĂ ‘ĞIĲČwČ 5

âl¿ yJăĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ xsČ jËĆ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ’obÂ lĎ
wyrĎę WĎ wĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ dŇ IÌČmĂ tŇ orÁ GĘ ’Ă BĲĎ MyYĂÄ rĎhĲĎ žCkŇ lĘ IĲĄwČ : bŇ CtĲŇ JĎ JČ CW¡ ‘Ď bŇ rËŁ lĎ 6

CbŇ CSť l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ rmĳŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ w¿ČYĘ mĂ kĘŇ C hŇ dĎŔ ChywĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ
hŇ TĎŔ ylĄ jĘ hČ =l’Ć ÉbSŁ yĎwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂwĘ qxăĎ YĘ yĂ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ=l’Ć
ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞJĲČ CyęhĘ êĲĂ =l’Č wĘ : rCèĲ ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ PŇ J¡Č mĂ MkĆŔ lĎ tŇ rĆ’ăĆSĘ eĂ hČ 7

hŇ UĎŔ SČ lĘ MnăĄêĘ IĂwČ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ ClŔ ‘ĞmĲĎ rSăĆ ’Ğ MkĆŔ yxĄ ’ĞkăČŇ wĘ
=CnêĘ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞJĲČ Mk¡ĆŇ jĘ rĘ‘Ď CS¿ qĘ êČ =l’Č hŇ êĎě ‘Č : My’ĲĂ rŁ Mê¿Ć’Č rS¡Ć ’ĞJĲČ 8

hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉCdŇ bĘŇ ‘Ă wĘ MlĎŔ o‘lĘ SyDăĂqĘ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉoSDĎqĘ mĂ lĘ C’bąŇŁ C hoĎęhylĲČ dŇ yăĎ
MkĆÄ yxĄ ’Ğ hoĎęhyĘ=l‘Č MkĆÂ bĘŇ CSĲ bĘŇ yJăĂ : ojĲ ’Č Nor¿xĞ MJ¡Ć mĂ bŇ S¿Ł yĎwĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ 9

NCeąxČ =yJĲĂ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎlĎ bŇ CS¡ lĎ wĘ MhĆŔ ybĄŇ oSĲ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMymĂ xĞrĲČlĘ MkąĆŇ ynĄbĘŇ C
: wylĲĎ ’Ą CbŇ CS¡ êĎ =M’Ă MJĆŔ mĂ ÉMynĂ jĎ rysąĂ yĎ=âlĲ wĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉMCxrČwĘ

MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć =ZrĆ’ĲĆ BĘ ry‘ËĂlĎ ű ry‘ÌĂmĄ MyrĂÄ bĘŇ ‘ĲŁ MyYĂÁ rĎhĲĎ CyÄhĘ IĲĂwČ 10

: MBĲĎ Myg¡ĂŇ‘Ă lĘ mČ C MhĆŔ ylĄ ‘Ğ MyqăĂ yxĂ WĘ mČ ÉCyhĘ IĲĂwČ NClĳ bĚŇ zĘ=dŇ ‘Č wĘ hŇ è¡Ć nČmĘ C
: MĂlĲĎ SĎ CrĲylĂ C’b¡ŇŁ IĎwČ C‘Ŕ nĘ kĘŇ nĲĂ NClĳ bĚŇ EĘmĂ C hŇ è¡Ć nČmĘ C rS¿Ą ’Ď mĲĄ MySËĂ nĎ’Ğ=ëŇ ’Č 11

tŇ oWÂ ‘ĞlĲČ dŇ xĳĎ ’Ć bŇ lăĄ Mh¡Ć lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ dŇ yăČ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ hŇ dĎę ChyBĲĂ MGăČ 12

bŇ rĎŔ =M‘Č ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ CpąŇ sĘ ’ĲĎ IĲĄwČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ BĂ Myr¡ĂvĎ hČ wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ tŇ w¿ČYĘ mĂ 13

CmqĚě IĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ bŇ r¿Ł lĎ lh¡Ď qĎ ynĳĂèĄ hČ SdĆŇ xăŁ BČ tŇ o~¡ UČ hČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć tŇ oWË ‘ĞlĲČ 14

ÉtorFĘ qČ mĘ hĲČ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ rS¡Ć ’Ğ tŇ oxŔ BĘ zĘUĂ hĲČ =tŇ ’Ć ÉCrysĂÄ IĎwČ
hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č BĘ xsČ jĆŔ hČ CTă xĞSĘ IĂwČ : NorĲdĘŇ qĂ lxČ n¿ČlĘ CkŇ yl¡Ă SĘ IČwČ CrysĂŔ hĄ 15

C’yb¿ĂŇ IĎwČ CSŔ DĘqČ tĘŇ IĲĂwČ ÉCmlĘ kĘŇ nĂ MIąĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynĂÄhĞJĲŁ hČ wĘ ynĳĂèĄ hČ SdĆŇ xăŁ lČ rW¡Ď ‘Ď
hŇ SăĆ mŁ tŇ r¡ČotŇ JĘ MTĎŔ jĎ SĘ mĂ JĘ ÉMdĎŇ mĘ ‘Ď=l‘Č CdąŇ mĘ ‘Č IĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ ol¡ ‘Ł 16

tŇ B¿Č rČ=yJĲĂ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ dŇ I¡ČmĂ MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć MyqăĂrĘzĲŁ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă 17

É lkŇŁ lĘ MyxĂę sĎ jĘ hČ tŇ TăČ yxĂ SĘ =l‘Č MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ CSDĳĎqČ tĘŇ hĂ =âlĲ rSăĆ ’Ğ lh¡Ď uĎ BČ
MyĂrČÄ pĘŇ ’Ć mĲĄ tŇ BČ rČţ M‘ĎÃ hĎ tŇ yBăĂ rĘmČ yJăĂ : hoĲĎhylĲČ SyD¡ĂqĘ hČ lĘ rohŔ TĎ âlă 18

âlă BĘ xsČ j¡Ć hČ =tŇ ’Ć Cl¿ kĘŇ ’ĲĎ =yJĂ CrhĎŔ FĆ hĂ âlă ÉNClbĚŇ zĘC rkąĎŇ Vř vĎ yĂ hŇ èĆÁ nČmĘ C
rj¿ĄkČŇ yĘ bŇ oF¡ hČ ho¿ĎhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ChIąĎqĂ zĘxĂ yĘ lQĄÄjČ tĘŇ hĂ žyJĂ bŇ CtĳŇ JĎ kČŇ
wytĳĎŇ obŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ű Myh¿Ă Łl’ĹhĲĎ SorËdĘŇ lĂ NykĂŔ hĄ obăŇ bĎŇ lĘ =lJĎ : dŇ ‘ĲČBĘ 19

’lw
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20 ChIĎŔ qĂ zĘxĂ yĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĘ IĂwČ : SdĆŇ uĲŁ hČ tŇ r¿ČhĽTĲĎ JĘ âl¡ wĘ
21 My’ĂÄ YĘ mĘ eĂ hČ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ynĲĄbĘŇ CWă ‘ĞIĲČwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć ’j¡Ď rĘIĂwČ

hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ BĘ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ tŇ o~Ë UČ hČ gŇxÌČ =tŇ ’Ć MĂlČÁSĎ CrĲyBĂ
: hoĲĎhylĲČ z‘¡Ł =ylĄ kĘŇ BĂ MynËĂhĞJĲŁ hČ wĘ MIÌĂwĂlĘ hĲČ MoyÂBĘ ű Moyă hoĎhylĲČ ţ MylăĂ lĘ hČ mĘ CĲ

22 Myl¿Ă yJĂ WĘ UČ hČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =lJĎ ÉblĄ =l‘Č ChIĎęqĂ zĘxĂ yĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ
ÉMyxĂ BĘ zČmĘ MymĂŔ IĎhČ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ Éd‘ĄoUhČ =tŇ ’Ć Clą kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ hoĳĎhylĲČ bŇ oT¡ =lkĆŇ WĲĄ

23 ÉCY‘ĞCĲĎIĂwČ : MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ MyDĂŔ wČtĘŇ mĂÄ C MymĂŔ lĎ SĘ yxăĄ bĘŇ zĂ
Mym¡Ă yĎ=tŇ ‘ČbĘŇ SĂ CW¿ ‘ĞIĲČwČ MyrĳĂxĄ ’Ğ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ tŇ oWě ‘ĞlĲČ lhĎŔ uĎ hČ =lJĎ

24 ÈMyrĂjĎ PŇ lĆ ’ăĆ lhĎÁ uĎ lČ MyrĂÄ hĄ hŇ dĎŇ ChyĘţ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIăĎqĂ zĘxĂ yJăĂ : hŇ xĲĎ mĘ WĂ
N’Ň Y¡Ł wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ MyrăĂjĎ É lhĎ uĎ lČ CmyrąĂhĄ MyrĂÂvĎ hČ wĘ ůN’Ň YŁ MypăĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ wĘ

25 lhăČ qĘ =lJĎ ű Cxă mĘ WĘ IĂwĲČ : bŇ rĲŁ lĎ Myn¡ĂhĞkĲŇŁ CS¿ DĘqČ tĘŇ IĲĂwČ MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ
MyrĂę GĄhČ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ My’ăĂ BĎ hČ lh¡Ď uĎ hČ =lkĎŇ wĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ hŇ dĎę ChyĘ

26 =hŇ xĲĎ mĘ WĂ yh¿Ă êĘ wČ : hŇ dĲĎŇ ChyBĲĂ Myb¡ĂŇ SĘ oIĲhČ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMy’Ă BĎ hČ
âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉdywĂDĎ=NbĆŇ hŇ mąŁ ŁlSĘ ymĄÂ ymĂ yJĂ ţ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ

27 CkăŇ rĘbĲĎŇ yĘwČ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ MynąĂhĞJĲŁ hČ CmqĚÁ IĎwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ tŇ ’Ň z¡Ł kĎŇ
: MyĂmĲĎ èĎ lČ oS¡ dĘŇ qĎ No‘¿mĘ lĂ MtËĎŇ QĎ pĂŇ tĘŇ ’obÌŇ êĎ wČ MlĳĎ oqBĘ ‘m¡Č èĎ IĂwČ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć

’l ÈMy’Ă YĘ mĘ eĂ hĲČ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ C’Ä YĘ yĲĎ tŇ ’Ň Łzę=lJĎ tŇ oQă kČŇ kĘŇ C
=tŇ ’Ć CYă êĘ nČ yĘwČ MyrĂÃ SĄ ’ĞhĲĎ C‘ăDĘgČŇ yĘwČ tŇ obăŇ ~ĄUČ hČ CrăBĘ SČ yĘwČ ůhdĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎlĘ
hŇ è¡Ć nČmĘ C MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć bĘŇ C NmËĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ dÌĎŇ ChyĘ=lJĎ mĂ tŇ xÂŁ BĘ zĘUĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ omBĎ hČ ţ
: MhĲĆ yrĄ‘ĲĎlĘ ot¡Ň EĎxĚ’ĞlĲČ Sy’¿Ă l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ =lJĎ CbŇ CSÁ IĎwČ hŇ QĳĄ kČŇ lĘ =dŇ ‘Č

2 MIĂwĂlĘ hĲČ wĘţ MynăĂhĞJĲŁ hČ tŇ oqă lĘ xĘ mČ =tŇ ’Ć ChIĎÃqĂ zĘxĂ yĘ dŇ măĄ ‘ĞIĲČwČ
hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ MIĂŔwĂlĘ lĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ lČ otę dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ ypăĂŇ JĘ ű Sy’ăĂ MtĎÂ oqlĘ xĘ mČ =l‘ĲČ
: hoĲĎhyĘ tŇ on¿xĞmĲČ yr¡Ą‘ĞSĲČ BĘ lQĄŔ hČ lĘ C tŇ odăŇ hŁ lĘ C ÉtrĄSĎ lĘ MymĳĂ lĎ SĘ lĂ wĘ

3 rqĆBăŁ hČ Étol‘Ł lĘ tŇ olę ‘Ł lĲĎ oSÁ CkŇ rĘ=NmĂ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žtnĎmĘ C
tŇ r¿ČotŇ BĘ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ MydĳĂŇ ‘ĞUĲŁ lČ wĘ MySăĂ dĎŇ xĽlĲĆ wĘ tŇ ot¡Ň BĎ èČ lČ tŇ olŔ ‘Ł hăĎ wĘ bŇ rĆ‘ĆŔ hĎ wĘ

4 MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ tŇ n¿ĎmĘ tŇ tĄě lĎ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ oyĲlĘ ÉM‘ĎlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ
5 É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CBą rĘhĂ rbĎę DĎhČ ZrăŁ pĘŇ kĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ r¿ČotŇ BĘ Cq¡ zĘxĆ yĆ N‘Čm¿Č lĘ

rW¿Č ‘Ę mČ C hŇ dĳĆŇ WĎ tŇ ’ăČ CbŇ êĘ lk¡ŇŁ wĘ SbČŔ dĘŇ C ÉrhĎ YĘ yĂwĘ SorąyêĂ NgĎę DĎ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ
6 yrăĄ‘ĎBĘ ÈMybĂŇ SĘ oIĲhČ hŇ dĎę ChywĲĂ l’ăĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ C : C’ybĲĂŇ hĄ bŇ r¡Ł lĎ lJËŁ hČ

hdwhywww.bibleist.ru
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MyS¡Ă DĎqĚmĘ hĲČ MySĂŔ dĎŇ qĲĎ rWăČ ‘Ę mČ C N’Ň YŔŁ wĎ ÉrqĎ BĎ rWąČ ‘Ę mČ MhĄę =MGČ ůhdĎŇ ChyĘ
: tŇ omĲ rĄ‘Ğ tŇ om¿ rĄ‘Ğ Cn¡êĘ IĂwČĲ C’ybĂě hĄ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ

: CQĲ JĂ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ x¿Ł bČŇ C dŇ oiĳ yĂlĘ tŇ om¡ rĄ‘ĞhĲĎ CQx¿Ą hĄ ySĂŔ lĂ èĘ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ BČ 7

tŇ omĳ rĄ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć C’¡ rĘIĂwČ MyrĂŔ vĎ hČ wĘ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ ÉC’bÄŁ IĎwČ 8

SrăŁ dĘŇ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ oU¿ ‘Č tŇ ’¡Ą wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCkŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ 9

sŘ23 ChyÌĎrĘzČ‘Ğ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ omĲ rĄ‘ĞhĲĎ =l‘Č MI¡ĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynËĂhĞJĲŁ hČ =l‘Č ChIĎęqĂ zĘxĂ yĘ 10

=tŇ ybĲĄŇ ’ybăĂŇ lĎ hŇ mĎÁ CrêĘ hČ lxĄÄ hĎ mĲĄ rmĆ ’Ň IŁ wČţ qodĳŇ YĎ tŇ ybăĄŇ lĘ S’Ň r¡Ł hĎ NhËĄ JŁ hČ
oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć ëŇ răČBĄ ÉhoĎhyĘ yJąĂ bŇ orŔ lĎ =dŇ ‘Č ÉrtĄŇ ohwĘ ‘Č obąŇ WĎ wĘ lokÄ ’Ď hoĎęhyĘ
NykÌĂŇ hĎ lĘ ChIĎęqĂ zĘxĂ yĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ EĲĆhČ Nom¿ hĎ hĲĆ =tŇ ’Ć rt¡ĎŇ oehČ wĘ 11

rWËĄ ‘ĞUĲČ hĲČ wĘ hŇ mÌĎ CrêĘ hČ =tŇ ’Ć C’ybĂÄ IĎwČ : CnykĲĂŇ IĎwČ ho¡ĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ tŇ okËŇ SĎ lĘ 12

Chyx¡Ă ’Ď y‘¿ĂmĘ SĂ wĘ ywĂŔQĄ hČ whyănnř wk ÉdygĂŇ nĎ MhąĆ ylĄ ‘ĞwĲČ hŇ nĳĎ Cm’ĹBĲĆ MyS¡Ă dĎŇ uĽhĲČ wĘ
l’ăĄ ylĂ ’ĹwĲĆ ÉdbĎŇ zĎoywĘ tŇ omą yrĂywĲĂ l’ĄÁ hWĎ ‘ĞwĲČ tŇ xČ nČÄ wĘ ChyĎzĘzČ‘ĞwĲČţ l’ĄÃ yxĂ ywĲĂ : hŇ nĲĆSĘ mĂ 13

wyxĂŔ ’Ď y‘ăĂmĘ SĂ wĘ ÉwhyÄnnř wk dŇ IąČmĂ MydĂę yqĂ jĘ ChyĳĎnĎbĘŇ C tŇ xČ m¡Č C ChyĎŔkĘŇ mČ sĘ yĂwĘ
’rĄÄ oqwĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ dŇ yg¿ĂŇ nĘ Chy¡ĎrĘzČ‘ĞwĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ ÉdqČ pĘŇ mĂ BĘ 14

ÉttĄŇ lĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ obăŇ dĘŇ nĂ l‘¡Č hŇ xĎ rĎŔ zĘUĂ lČ r‘ăĄoèhČ ÉywĂQĄ hČ hŇ nąĎmĘ yĂ=NbĆŇ
‘Č CSÄ yĄwĘ NmĂ yĎnĘ mĂ Cţ NdĆŇ ‘ăĄ odÃ yĎ=l‘Č wĘ : MySĲĂ dĎŇ uĽhČ yS¡Ą dĘŇ qĎ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ 15

tŇ tąĄŇ lĎ hŇ nĳĎ Cm’ĹBĲĆ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ yr¿Ą‘ĎBĘ ChyËĎnĘ kČŇ SĘ C ChyÌĎrĘmČ ’Ğ ChyĎÁ‘Ę mĲČ SĘ CĲ
MyrĂę kĎŇ zĘlĂ MWăĎ xĘ yČtĘŇ hĂ dŇ bČÂ QĘ mĂ : NTĲĎ uĎ JČ lod¡Ň GĎJČ tŇ oqŔ lĘ xĘ mČ BĘ ÉMhĆ yxĄ ’ĞlĲČ 16

Moyă=rbČŇ dĘŇ lĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ’B¿Ď hČ =lkĎŇ lĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ C ÉMynĂ SĎ Solą SĎ NBĆÄ mĂ
WxąĄ yČtĘŇ hĂ tŇ ’ĄÄ wĘ : MhĲĆ ytĄŇ oqlĘ xĘ mČ JĘ Mt¡ĎŇ ormĘ SĘ mĂ BĘ MtĎŔ dĎŇ obăŇ ‘ĞlĲČ omĳ oyBĘ 17

hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ C hŇ n¡ĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆ mĂ MIĂŔwĂlĘ hČÄ wĘ MhĆŔ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ
MhËĆ ySĄ nĘ MjÌĎ TČ =lkĎŇ BĘ WxĄę yČtĘŇ hĂ lĘ C : MhĲĆ ytĄŇ oqlĘ xĘ mČ BĘ Mh¡Ć ytĄŇ ormĘ SĘ mĂ BĘ 18

: SdĆŇ qĲŁ =CSDĘqČ tĘŇ yĂ Mt¡ĎŇ nĎ CmĲ ’ĹbĲĆŇ yJ¿Ă lhĳĎ qĎ =lkĎŇ lĘ Mh¡Ć ytĄŇ onbĘŇ C Mh¿Ć ynĄbĘŇ C
ry‘ĂŔ wĎ ry‘ăĂ=lkĎŇ BĘ ÉMhĆ yrĄ‘ĲĎ SrąČgĘŇmĂ ydĄÄ WĘ BĂ MynĂÁhĞJĲŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ žynĄbĘŇ lĂ wĘ 19

MynĂŔ hĞJăŁ BČ ÉrkĎŇ zĎ=lkĎŇ lĘ tŇ onęmĎ tŇ tăĄŇ lĎ tŇ omĳ SĄ BĘ Cb¡Ň uĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ MySĂě nĎ’Ğ
W‘Č IČÄwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=lkĎŇ BĘ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ tŇ ’Ň zËŁ JĎ W‘Č IÌČwČ : MIĲĂwĂlĘ BĲČ Wx¡Ą yČtĘŇ hĲĂ =lkĎŇ lĘ C 20

=rSĆ ’Ğ hŇ WĆÂ ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ bĘŇ C : wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ tŇ mĆŔ ’ĹhăĎ wĘ ÉrSĎ IĎhČ wĘ bŇ oFą hČ 21

lxh
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wyhĳĎŁl’Ň lĲĄ Sr¡Ł dĘŇ lĂ hŇ wĎŔYĘ UĂ bČŇ C ÉhrĎoêbČŇ C MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ dăČŇ obŇ ‘ĞBĲČ ű lxăĄ hĄ
: xČ ylĲĂ YĘ hĂ wĘ hŇ W¡Ď ‘Ď ob¿Ň bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ

bl ’băŇŁ IĎwČ rCèĳ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrăĂxĄ nĘ sČ ’B¡Ď hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉtmĆ ’ĹhĲĎ wĘ MyrąĂbĎŇ DĘhČ yrĄÄ xĞ’ĲČ
2 É’rĘIČwČ : wylĲĎ ’Ą M‘¿ĎqĘ bĂŇ lĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ tŇ orŔ YĚBĘ hČ MyrăĂ‘ĎhĲĆ =l‘Č ÉNxČ IĂwČ hŇ dĎę ChybĲĂŇ
3 Z‘Čę CĎIĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ wynĎěpĎŇ C bŇ yrĳĂxĄ nĘ sČ ’b¡ĎŇ =yJĂ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ yĘ

ry‘ĳĂlĎ ZCxă mĂ rS¡Ć ’Ğ tŇ onŔ yĎ‘ĞhĲĎ ymăĄ ymĄ =tŇ ’Ć ÉMoêsĘ lĂ wyrĎŔ BŁ gĂŇ wĘ ÉwyrĎWĎ =M‘Ă
4 =tŇ ’Ć wĘ tŇ onŔ yĎ‘Ę UČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉCmêĘ sĘ IĂwĲČ bŇ rĎŔ =M‘Č CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ : ChCrĲzĘ‘Ę IČwĲČ

rCèŔ ’Č ykăĄŇ lĘ mČ ÉC’obÄ yĎ hŇ UĎ ląĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ZrĆ’¡ĎhĎ =ëŇ otĲŇ BĘ PŇ T¿Ą oèhČ lxČ eËČhČ
5 hŇ YĎÁ CrjĘ hČ hŇ mĎÄ oxhČ =lJĎ =tŇ ’Ć žNbĆŇ IĂwČ qEČÃxČ tĘŇ IĂwČ : MyBĲĂ rČ MyĂm¿Č C’¡ YĘ mĲĎ C

’oQ¡ UĂ hČ =tŇ ’Ć qE¿ĄxČ yĘwČ tŇ rĆxĆŔ ’Č hŇ măĎ oxhČ ÉhYĎ CxlČ wĘ tŇ olę DĎgĘŇUĂ hČ =l‘Č l‘Č IăČwČ
6 tŇ om¡ xĎ lĘ mĂ yr¿ĄWĎ NêËĄ IĂwČ : MyeĲĂ gĂŇmĎ C bŇ r¡Ł lĎ xlČ SËĆ W‘Č I¿ČwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂ

Mb¡ĎŇ bĎŇ lĘ =l‘Č rB¿Ą dČŇ yĘwČ ry‘ĂŔ hĎ r‘ČSăČ ÉboxrĘ=l’Ć wylĎę ’Ą MYăĄBĘ qĘ IĂwČ M‘ĳĎhĎ =l‘Č
7 rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉynĄjĘ mĂ CêxČę êĄ=l’Č wĘ C’ă rĘyêĲĂ =l’Č CYŔ mĘ ’Ă wĘ Cqă zĘxĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ
8 ‘Č orăzĘ ÉoU‘Ă : oUĲ ‘Ă mĲĄ bŇ r¡Č CnU¿Ď ‘Ă =yJĲĂ oUĳ ‘Ă =rSĆ ’Ğ Nomă hĎ hĲĆ =lJĎ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ C

CkăŇ mĘ iĎ IĂwČ CntĳĄŇ mŁ xĞlĘ mĂ Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ C CnrĄŔ zĘ‘ĎlĘ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ CnUĎÁ ‘Ă wĘ rWĎŔ BĎ
9 hŇ zĆę rxČ ’ăČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChI¿ĎqĂ zĘxĂ yĘ yr¡ĄbĘŇ DĂ=l‘Č M‘ĎŔ hĎ

SykĂŔ lĎ =l‘Č É’ChwĘ hŇ mĎ yĘlČŔ SĎ CrăyĘ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ rCèą ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrĂÄ xĄ nĘ sČ xlČ SĎ ţ
hŇ dËĎŇ ChyĘ=lJĎ =l‘Č wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ=l‘Č oUĳ ‘Ă oê¡lĘ SČ mĘ mĆ =lkĎŇ wĘ

10 ÉhmĎ =l‘Č rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ bŇ yr¡ĂxĄ nĘ sČ rmČŔ ’Ď hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ rS¿Ć ’Ğ
11 tŇ yiăĂ mČ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ âlą hĞ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ roY¡ mĎ BĘ Myb¿ĂŇ SĘ yĲŁ wĘ MyxĂŔ TĘ BĲŁ MêăĆ’Č

CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ rmĳŁ ’Ň lĄ ’m¡Ď YĎ bĘŇ C bŇ ‘¿ĎrĎBĘ tŇ CmË lĎ MkĆŔ tĘŇ ’Ć tŇ tăĄŇ lĎ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
12 wyt¡ĎŇ mŁ BĲĎ =tŇ ’Ć rys¿Ă hĄ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ yĘ É’Ch=âlhĞ : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć PŇ J¡Č mĂ CnlĄě y~Ă yČ

xČ BÌĄ zĘmĂ ynĄÄpĘŇ lĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ wĘ hŇ dąĎŇ ChylĲĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ wytĳĎŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ
13 ynăĂ’Ğ ÉytĂŇ yWĂÄ ‘Ď hŇ mąĆ C‘ę dĘŇ tĄŇ âlă hĞ : CryTĲĂ qĘ êČ wyl¿Ď ‘Ď wĘ Cw¡xĞêĲČSĘ êĲĂ dŇ xËĎ ’Ć

tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ yăĄoG ÉyhĄŁl’Ĺ ClękĘŇ yĲĎ lokăŇ yĎhĞ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ yUăĄ ‘Č lk¡ŇŁ lĘ ytČŔ obŇ ’Ğ wĲČ
14 rSăĆ ’Ğ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyąĂoGhČ yhĄÂŁl’Ĺ=lkĎŇ BĲĘ ymĂ ţ : ydĲĂŇ IĎmĂ MY¡Ď rĘ’Č =tŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ

É lkČŇ Cy yJąĂ ydĳĂŇ IĎmĂ oU¡ ‘Č=tŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ lokŔ yĎ rSăĆ ’Ğ ytČŔ obŇ ’Ğ CmyrăĂxĹhĲĆ
15 ChIĎÁqĂ zĘxĂ MkĆÄ tĘŇ ’Ć ž’yèĂ yČ=l’Č hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : ydĲĂŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ

ÉhČ olÄ’Ĺ=lJĎ lkČę Cy âlă =yJĂ ůol CnymăĂ ’ĞêĲČ =l’Č wĘ Èt’Ň zŁ JĎ MkăĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ yiĂÄ yČ=l’Č wĘ
ywg=lkwww.bibleist.ru
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MkĆŔ yhĄŁl’Ĺ yJăĂ PŇ ’Č ť ytĳĎŇ obŇ ’Ğ dŇ IăČmĂ C yd¡ĂŇ IĎmĂ oUË ‘Č ly~¿Ă hČ lĘ hŇ kĎŔ lĎ mĘ mČ C yoGă=lJĎ
MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ho¡ĎhyĘ=l‘Č wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ CrăBĘ DĂ Édo‘wĘ : ydĲĂŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Cly~¿Ă yČ=âlĲ 16

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ PŇ rĄě xĎ lĘ bŇ tČŔ JĎ MyrăĂpĎŇ sĘ C : oDĲbĘŇ ‘Č ChI¿ĎqĂ zĘxĂ yĘ l‘¡ČwĘ 17

Cly~ąĂ hĂ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ yąĄoG yhĄÂŁl’Ň JĲĄ rmęŁ ’Ň lĄ wylĎÁ‘Ď rmÄŁ ’Ň lĲĄ wĘ
C’Ä rĘqĘ IĂwĲČ : ydĲĂŇ IĎmĂ oU¡ ‘Č ChIËĎqĂ zĘxĂ yĘ yhÌĄŁl’Ĺ ly~ĂÂyČ=âlĲ NJăĄ ydĂŔ IĎmĂ ÉMUĎ ‘Č 18

M’¡Ď rĘyĲĎlĘ hŇ mĎŔ oxhĲČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ M‘ąČ=l‘Č tŇ ydĂę ChyĘ lodÁ GĎ=loqĲ bĘŇ
MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ yh¡ĄŁl’Ĺ=l’Ć CrŔ BĘ dČŇ yĘwĲČ : ry‘ĲĂhĎ =tŇ ’Ć Cd¿Ň JĘ lĘ yĂ N‘Čm¡Č lĘ MlĳĎ hĞbČŇ lĘ CĲ 19

: MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ yd¿ĄŇ yĘ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ yUăĄ ‘Č ÉyhĄŁl’Ĺ l‘Čę JĘ
tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č ’yb¡ĂŇ eĎhČ ZomË ’Ď =NbĆŇ ChyÌĎ‘Ę SĲČ ywĲĂ ëŇ lĆ UĆę hČ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ lQĄÂjČ tĘŇ IĂwČ 20

=lJĎ dŇ xĄÂkĘŇ IČwČ ëŇ ’ĎŔ lĘ mČ ÉhoĎhyĘ xląČ SĘ IĂwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ Cq¡ ‘ĞzĘIĂwĲČ 21

MynĂÁjĎ tŇ SĆ bÄŁ BĘ žbSĎ IĎwČ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ hŇ n¡ĄxĞmĲČ BĘ rWĎŔ wĘ dŇ ygăĂŇ nĎ wĘ É lyĂxČÄ roB¿ GĂ
: bŇ rĆxĲĎ bĆŇ Chl¿Ě yjĂ hĂ MS¡Ď wy‘ĎŔ mĄ w’ă yYř ymw wyhĎŔ Łl’Ĺ tŇ yBăĄ É’bŇŁ IĎwČ oYę rĘ’Č lĘ
bŇ yr¿ĂxĄ nĘ sČ dŇ IËČmĂ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ű tŇ ’ăĄ wĘ ChIĎÁqĂ zĘxĂ yĘ=tŇ ’Ć hoĎÄhyĘ ž‘SČ oIwČ 22

hŇ xąĎ nĘ mĂ My’ĂÄ ybĂŇ mĘ MyBĂ rČwĘţ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ Ml¡Ą hĞ nĲČ yĘwĲČ lJĳŁ =dŇ IČmĂ C rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ 23

yn¿Ąy‘ĄlĘ ’vËĄ eČ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ylĲĂ tŇ onŔ DĎgĘŇmĂÄ C MĂlČŔ SĎ CrăylĂ ÉhoĎhylĲČ
: NkĲĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ mĄ My¡ĂoGhČ =lkĎŇ

rmĆ ’Ň IăŁ wČ hoĎŔhyĘ=l’Ć É lQĄ jČ tĘŇ IĂwČ tŇ Cmĳ lĎ =dŇ ‘Č ChI¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ hŇ l¿Ď xĎ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ 24

Hb¡ČŇ gĎŇ yJ¿Ă ChIĎŔ qĂ zĘxĂ yĘ bŇ ySăĂ hĄ ÉwylĎ ‘Ď lmąĚ gĘŇkĂŇ =âlĲ wĘ : olĲ NtČŇ n¿Ď tŇ p¡ĄŇ omC olŔ 25

ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ ‘nąČJĎ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č wĘ PŇ YĆqĆŔ ÉwylĎ ‘Ď yhąĂ yĘwČ oBĳ lĂ 26

hoĎŔhyĘ PŇ YĆqăĆ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ’bąĎŇ =âlwĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ ’Ch¡ oBŔ lĂ HbČŇ găŇŁ BĘ
tŇ orăYĎ ’ĲŁ wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĄ rĘhČ dŇ ob¡Ň kĎŇ wĘ rSĆ ‘¿Ł ChIËĎqĂ zĘxĂ ylĲĂ yhÌĂ yĘwČ : ChIĲĎqĂ zĘxĂ yĘ ym¡Ą yBĂ 27

lk¡ŇŁ lĘ C MyeĂŔ gĂŇmăĎ lĘ C ÉMymĂ WĎ bĘŇ lĂ wĘ hŇ rĎę qĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ lĘ C bŇ hĎÁ zĎlĘ C PŇ sĆ kĆÄ lĘ olţ=hŇ WĎ ‘ĲĎ
ÉtwŁ rĎ’ĲĚwĘ rhĳĎYĘ yĂwĘ SorăytĂŇ wĘ Ng¡ĎŇDĎ tŇ ’¿Č CbŇ tĘŇ lĂ tŇ onŔ JĘ sĘ mĂÄ C : hŇ DĲĎmĘ xĆ yl¿Ą JĘ 28

=hŇ nĄqĘ mĂ C olŔ hŇ WĎ ‘ăĎ ÉMyrĂ‘Ď wĘ : tŇ orĲwĄ’ĞlĲĎ Myr¡ĂdĎŇ ‘ĞwĲČ hŇ mĎŔ hĄ bĘŇ C hŇ măĎ hĄ BĘ =lkĎŇ lĘ 29

’Chă wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ bŇ r¿Č SCk¡Ň rĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ Éol=NtČŇ nĲĎ yJąĂ bŇ rĳŁ lĎ rq¡ĎbĎŇ C N’Ň Y¿Ł 30

=hŇ FĎ mĲČ lĘ Mr¿ĄèĘ yIČwĲČ NoyŔlĘ ‘ĆhĲĎ ÉNoxygĂŇ ymąĄymĄ ’YĎÂom=tŇ ’Ć ÉMtČŇ sĎ ChIĎęqĂ zĘxĂ yĘ
ű yYăĄylĂ mĘ BĂ NkĄÂ wĘ : ChWĲĄ ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ BĘ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ xl¿Č YĘ IČwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂlĘ hŇ bĎŇ r¡Ď‘Ę UČ 31

ZrĆ’ĎŔ bĎŇ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉtpĄŇ oUhČ SręŁ dĘŇ lĂ ÉwylĎ ‘Ď MyxąĂ QĘ SČ mĘ hĲČ lbĆę BĎ yrăĄWĎ
wbz‘
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32 ChI¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : obĲŇ bĎŇ lĘ BĂ =lJĎ tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ otŔ oinČÄlĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ob¡Ň zĎ‘Ğ
rpĆŇ s¿Ą =l‘Č ’ybĂŔ eĎhČ ÉZom’Ď =NbĆŇ ChyąĎ‘Ę SČ yĘ NozÂxĞBĲČ MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ wydĳĎŇ sĎ xĞ wĲČ

33 ÈChrĚBĘ qĘ IĂwĲČ wytĎę bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ChIĎÁqĂ zĘxĂ yĘ bŇ JČÄ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂwĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ykĲĄŇ lĘ mČ
hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=lJĎ otŔ ombĘŇ olă =CW‘ĲĎ ÉdobŇ kĎŇ wĘ ůdywĂdĎŇ =ynĲĄbĘŇ yrăĄbĘŇ qĂ ÈhlĄ ‘ĞmĲČ BĲĘ

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ è¿Ć nČmĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ
gl hŇ nĎŔ SĎ ÉSmĄ xĎ wĘ MyèąĂ mĂ xĞ wĲČ okĳŇ lĘ mĎ bĘŇ hŇ èăĆ nČmĘ hŇ n¡ĎSĎ hŇ rËĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ =NBĆ

2 MyĂŔoGhČ ÉtobŇ ‘ĞotĲŇ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ
3 tŇ omŔ BĎ hČ =tŇ ’Ć ÉNbĆŇ IĂÄwČ bŇ SĎ IĎęwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrSĆ ’Ğ

tŇ orŔ SĄ ’Ğ W‘Č IăČwČ ÉMylĂ ‘ĎBĘ lČ tŇ oxą BĘ zĘmĂ MqĆ IĎÄwČ wybĳĂŇ ’Ď ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ Zê¡Č nĂ rS¿Ć ’Ğ
4 tŇ ox¡ BĘ zĘmĂ hŇ n¿ĎbĎŇ C : MtĲĎŇ ’Ł dŇ b¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ ÉCxêČÄ SĘ IĲĂwČ

: MlĲĎ o‘lĘ ym¡Ă èĘ =hŇ yĆhĘ yĲĂ MĂl¿Č SĎ CrĲyBĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉrSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ
5 : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ or¿YĘ xČ yê¡ĄSĘ BĂ MyĂmĳĎèĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ tŇ ox¡ BĘ zĘmĂ NbĆŇ I¿ĂwČ
6 PŇ èĄŔ kĂŇ wĲĘ ÉSxĄ nĂ wĘ NąĄno‘wĘ MeŔŁ hĂ =NbĆŇ ygăĄŇBĘ ÉS’Ą BĎ wynąĎBĎ =tŇ ’Ć rybĂÄ ‘ĹhĲĆ ž’ChwĘ

: osĲ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hŇ BĎę rĘhĂ ynĳĂo‘DĘyĂwĘ bŇ o’¡ hŇ WĎ ‘¿ĎwĘ
7 rSĆÄ ’Ğ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ tŇ ybăĄŇ BĘ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ lmĆ i¡Ć hČ lsĆ j¿Ć =tŇ ’Ć MWĆ IĎěwČ

MĂlČęSĎ CrĲybĂŇ C hŇ EĆÁhČ tŇ yĂBČÄ BČ onŔ bĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ =l’Ć wĘ ÉdywĂDĎ=l’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmąČ ’Ď
: MolĲ y‘ĄlĘ ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć MyW¿Ă ’Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ÉyêĂ rĘxČÄ BĎ rSąĆ ’Ğ

8 rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ É l‘ČmĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lgĆŇrăĆ=tŇ ’Ć ÉrysĂ hĎ lĘ PŇ ysĂę o’ âlă wĘ
rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť tŇ oWę ‘ĞlĲČ CrămĘ SĘ yĂ=M’Ă ű qrăČ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ yêĂ dĘŇ m¡Č ‘ĹhĲĆ

9 ‘tČŇ IăĆwČ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ MyT¡Ă jĎ SĘ UĂ hČ wĘ Myu¿ĂxĚhĲČ wĘ hŇ rËĎoêhČ =lkĎŇ lĘ MytĂŔ yCĂYĂ
ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČÄ =NmĂ ‘rĎŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć hŇ èĆŔ nČmĘ

10 hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ dŇ ymăĂ SĘ hĂ
11 yrąĄWĎ =tŇ ’Ć MhĆę ylĄ ‘Ğ hoĎÁhyĘ ’bĄÄ IĎwČ : CbŇ ySĲĂ qĘ hĂ âl¿ wĘ oU¡ ‘Č=l’Ć wĘ hŇ è¿Ć nČmĘ =l’Ć

ÉChrĚÄ sĘ ’Č IĲČwČ MyxĳĂ xŁ BČ hŇ è¡Ć nČmĘ =tŇ ’Ć Cd¿Ň JĘ lĘ IĂwČ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉrSĆ ’Ğ É’bĎŇ ~Ď hČ
12 hoăĎhyĘ yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć hŇ QĎěxĂ olŔ rYăĄhĎ kĘŇ C : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ Chk¡ĚŇ ylĂ oIwČ MyĂêČŔ SĘ xĚ nĘ BĲČ
13 rtĆŇ ‘ąĎIĄwČ wylĎę ’Ą lQăĄ jČ tĘŇ IĂwČ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ dŇ ’ŔŁ mĘ ‘năČJĎ IĂwČ wyhĳĎŁl’Ĺ

yJ¿Ă hŇ èĆŔ nČmĘ ‘dČŇ IăĄwČ otĳŇ CkŇ lĘ mČ lĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ Chb¿ĄŇ ySĂ yĘwČ otŔ eĎxĂ êĘ ‘măČ SĘ IĂwČ Éol
14 dŇ ywĂÃDĎ=ry‘ĲĂlĘ ű hŇ năĎ oYyxĲĂ hŇ măĎ ox hŇ năĎBĎ NkĄÃ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ ’Ch¿ ho¡ĎhyĘ

lpĆŇ ‘ŔŁ lĎ bŇ băČŇ sĎ wĘ ÉMygĂŇDĎhČ r‘ČSąČ bĘŇ ’obÄ lĎ wĘ lxČ eČÁBČ NoxÄ ygĂŇlĘ žhbĎŇ rĎ‘Ę mČ
hhybgywwww.bibleist.ru
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: hŇ dĲĎŇ ChyBĲĂ tŇ or¡YĚBĘ hČ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =lkĎŇ BĘ lyĂxËČ=yrĄWĲĎ MWĆ IÌĎwČ dŇ ’ĳŁ mĘ hĎ h¡Ć yBĂ gĘŇ IČwČ
tŇ oxę BĘ zĘUĂ hĲČ =lkĎŇ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄmĂ É lmĆ iĆÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ rkąĎŇ eĄhČ yhĄÄ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć rsČ IĎwČţ 15

: ry‘ĲĂlĎ hŇ YĎ Cx¿ ëŇ ¡ĄlSĘ IČwČ MĂlĳĎSĎ CrĲybĂŇ C ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rh¿Č BĘ hŇ nËĎBĎ rS¿Ć ’Ğ
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ dĳĎŇ otŇ wĘ Mym¡Ă lĎ SĘ yx¿Ą bĘŇ zĂ wylĎŔ ‘Ď xBăČ zĘIĂwČ hoĎŔhyĘ xBăČ zĘmĂ =tŇ ’Ć ÉNkř yÄw 16

Myx¡Ă bĘŇ zĲŁ M‘ĎŔ hĎ dŇ o‘ă É lbĎŇ ’Ğ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ obě ‘ĞlĲČ hŇ dĎŔ ChylĲĂ 17

otăŇ QĎ pĂŇ tĘŇ C ÈhèĆ nČmĘ yrăĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhylĲČ qr¡Č tŇ omĳ BĎ BČ 18

yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą BĘ wylĎŔ ’Ą MyrăĂBĘ dČŇ mĘ hĲČ MyzĂŔxŁ hĲČ ÉyrĄbĘŇ dĂŇ wĘ ůwyhĎŁl’Ĺ=l’Ć
Èol=rtĆŇ ‘ĎhĲĄ wĘ otăŇ QĎ pĂŇ tĘŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=l‘Č MeĎěhĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 19

ÉdymĂ ‘ĹhĲĆ wĘ ÉtomBĎ MhąĆ bĎŇ hŇ nĎÄBĎ žrSĆ ’Ğ tŇ omę qŁ UĘ hČ wĘ ůol‘Ę mČ C otăŇ ’Ň FĎ xČ =lkĎŇ wĘ
: yzĲĎox yr¿ĄbĘŇ DĂ l‘¡Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ o‘ĳnĘ JĲĎ hĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ MylĂŔ sĂ jĘ hČ wĘ MyrăĂSĄ ’ĞhĲĎ
on¡BĘ Nom¿ ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ otĳŇ yBĄ Chr¡ĚBĘ qĘ IĂwĲČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhèĆ nČmĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ 20

: wyêĲĎxĘ êČ
ëŇ ¡ČlmĎ MynĂŔ SĎ MyĂêăČSĘ C okĳŇ lĘ mĎ BĘ Nomă ’Ď hŇ n¡ĎSĎ MyĂêËČSĘ C MyrÌĂWĘ ‘Ć=NBĆ 21

hŇ èăĆ nČmĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ W‘Č IąČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ 22

Nom¡ ’Ď xB¿Č zĂ wybĂŔ ’Ď hŇ èăĆ nČmĘ ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ MylĂę ysĂ jĘ hČ =lkĎŇ lĘ CĲ wybĳĂŇ ’Ď
yJËĂ wybĳĂŇ ’Ď hŇ èăĆ nČmĘ ‘n¡ČJĎ hĂ JĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ É‘nČkĘŇ nĂ âlą wĘ : MdĲĄŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ 23

Cht¡ĚŇ ymĂ yĘwČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ ÉwylĎ ‘Ď CrąSĘ qĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ SĘ ’Č hŇ B¿Ď rĘhĂ Nom¡ ’Ď ’Ch¿ 24

Nomĳ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č Myr¡ĂSĘ uĲŁ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ZrĆ’ĎŔ hĎ =M‘Č ÉCJIČwČ : otĲŇ ybĄŇ BĘ 25

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ =tŇ ’Ć ZrĆ’ËĎhĎ =M‘Č CkŇ ylÌĂ mĘ IČwČ
ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉtxČ ’Č wĘ MySąĂ ŁlSĘ C okĳŇ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ Myn¡ĂSĎ hŇ n¿Ć omSĘ =NBĆ dl

wybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ ÉykĄŇ rĘdČŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ 2

sŘ24 CedăĆŇ o‘ É’ChwĘ okę lĘ mĎ lĘ MynĂÁSĎ hŇ nĆÄ omSĘ bĂŇ C : lw’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ rs¡Ď =âlwĘ 3

É lxĄ hĄ hŇ nĎęSĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć MyêÌĄSĘ bĂŇ C wybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ yh¡ĄŁl’Ň lĲĄ Sorě dĘŇ lĂ lxĄě hĄ r‘ČnČŔ
Myl¡Ă sĂ jĘ hČ wĘ MyrĂŔ SĄ ’ĞhăĎ wĘ ÉtomBĎ hČ =NmĂ MĂlČŔ SĎ CrăywĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć rhĄŔ TČ lĘ
MynËĂUĎ xČ hĲČ wĘ MylĂŔ ‘ĎBĘ hČ tŇ oxă BĘ zĘmĂ tŇ ’Ą ť wynĎę pĎŇ lĘ CYă êĘ nČ yĘwČ : tŇ okĲŇ iĄ UČ hČ wĘ 4

ÉtokŇ iĄ UČ hČ wĘ MyląĂ sĂ jĘ hČ wĘ MyrĂSĄ ’ĞhĲĎ wĘţ ‘ČDĳĄGĂ Mh¡Ć ylĄ ‘ĞmĲĄ hŇ lĎ ‘Ę m¿Č lĘ =rSĆ ’Ğ
ÉtomYĘ ‘Č wĘ : MhĲĆ lĎ Myx¡Ă bĘŇ EŁ hČ MyrĂŔ bĎŇ uĘ hČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉqrŁ zĘIĂwČ qdČŔ hĄ wĘ rBăČ SĂ 5

Mynhk
,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk NbĆ IĂwČ ’"sbw ,r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk NkĆIĎwČ ’"sb ,yrq NbĆ IĂwČ ,bytk NkĆIĎwČ v.16 .gl

.s"tw d"yd ,’"yd ,T"d ,w"d

www.bibleist.ru



34:6—20 b Mymyh yrbd 1457

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć rh¿Ą TČ yĘwČ Mytĳř wxbzm=l‘Č PŇ r¡ČWĎ MynĂŔ hĞJĲŁ
6 : bŇ ybĲĂŇ sĎ Mh¡ ytb śrxb ylĳĂ êĎpĘŇ nČ=dŇ ‘Č wĘ No‘¡mĘ SĂ wĘ MyĂrËČpĘŇ ’Ć wĘ hŇ èÌĆ nČmĘ yrĄÄ ‘ĎbĘŇ C
7 qdČŔ hĄ lĘ tŇ êăČJĂ ÉMylĂ sĂ jĘ hČ wĘ MyrąĂSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ oxę BĘ zĘUĂ hĲČ =tŇ ’Ć ZêăĄ nČ yĘwČ

: MĂlĲĎ SĎ CrĲylĂ bŇ SĎ I¡ĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ ‘D¡ČGĂ Myn¿ĂUĎ xČ hĲČ =lkĎŇ wĘ
8 tŇ yĂBĳĎhČ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ rh¿Ą TČ lĘ okŔ lĘ mĎ lĘ ÉhrĄWĘ ‘Ć hŇ nąĆomSĘ tŇ nČÄSĘ bĂŇ C

x’ąĎ oy tŇ ’Ą wĘţ ry‘Ăę hĎ =rWČ ChyăĎWĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć wĘ ChyĎÁlĘ YČ ’Ğ=NBĆ NpĎÄ SĎ =tŇ ’Ć xlČ SĎ ţ
9 =l’Ć C’bÁŁ IĎwČ : wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ yB¡Ą =tŇ ’Ć qEĄěxČ lĘ ryJĂŔ zĘUČ hČ ÉzxĎ ’Ď oyĲ=NBĆ

ůMyhĂ Łl’Ĺ=tŇ ybĲĄŇ ’băĎŇ CUhČ ÈPsĆ JĆ hČ =tŇ ’Ć ÈCnêĘ IĂwĲČ lodę GĎhČ NhăĄ JŁ hČ ű ChIăĎqĂ lĘ xĂ
É lJŁ mĂ C MyĂrČę pĘŇ ’Ć wĘ hŇ èăĆ nČmĘ dŇ IÌČmĂ PŇ iČÁ hČ yrĄÄ mĘ SĲŁ žMIĂwĂlĘ hĲČ =CpĲŇ sĘ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ

10 CnęêĘ IĂwĲČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ybĄŇ SĘ yĲŁ wĘ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=lJĎ mĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yrăĂ’Ą SĘ
yWăĄ o‘ otÁ ’Ł CnÄêĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ Myd¡ĂŇ qĎ pĘŇ UĚ hČ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ hŇ WăĄ ‘Ł ÉdyČ=l‘Č
: tŇ yĂBĲĎ hČ qE¡ĄxČ lĘ C qoD¿bĘŇ lĂ hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMyWĂ ‘Ł rSąĆ ’Ğ hŇ kĎę ’Ň lĎ UĘ hČ

11 tŇ orĳBĘ xČ mĘ lĲČ MyY¡Ă ‘ĄwĘ bŇ YĄŔ xĘ mČ ynăĄbĘŇ ’Č ÉtonqĘ lĂ MynĂŔ BŁ lČ wĘ ÉMySĂ rĎxĲĎ lĆ CnęêĘ IĂwČĲ
: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ CtŇ yx¡Ă SĘ hĲĂ rS¿Ć ’Ğ MyêĂŔ BăĎ hČ =tŇ ’Ć ÉtorqĎ lĘ C

12 tŇ xČ yăČ MydĂŇ qĎ pĘŇ mĚ ţ ű MhăĆ ylĄ ‘ĞwĲČ hŇ kĎę ’Ň lĎ UĘ BČ hŇ nĎÁ Cm’ĹBĲĆ MyWĂÄ ‘Ł žMySĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ
Myt¡ĂŇ hĎ uĘ hČ yn¿ĄBĘ =NmĂ MQËĎ SĚ mĘ C hŇ yÌĎrĘkČŇ zĘC yrĂŔ rĎmĘ ynăĄBĘ =NmĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ ChyąĎdĘŇ bČŇ ‘Ł wĘ

13 ÉMyxĂ ~Ę nČmĘ CĲ MylĂęBĎ iČ hČ l‘ăČwĘ : rySĲĂ =ylĄ kĘŇ BĂ Nyb¡ĂŇ mĄ =lJĎ MIĂŔwĂlĘ hČÄ wĘ xČ ~ĳĄ nČlĘ
Myr¡ĂTĘ SĲŁ wĘ Myr¿ĂpĘŇ osĲ MIĂŔwĂlĘ hČ mĲĄ C hŇ dĳĎŇ obŇ ‘ĞwĲČ hŇ d¡ĎŇ obŇ ‘ĞlĲČ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ hŇ WăĄ ‘Ł É lkŇŁ lĘ

14 É’YĎ mĎ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ ’b¡ĎŇ CUhČ PŇ sĆ JĆŔ hČ =tŇ ’Ć M’ăĎ yYĂ ohĲ bĘŇ C : MyrĲĂ‘ĞoSĲ wĘ
15 ChIĎęqĂ lĘ xĂ N‘Č IăČwČ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ rČoêĲ rpĆŇ s¿Ą =tŇ ’Ć NhĄŔ JŁ hČ ChIăĎqĂ lĘ xĂ

NêÌĄ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ ytĂŇ ’Ň Y¡Ď mĎ hŇ rËĎoêhČ rpĆŇ sÌĄ rpĄŔ oihČ NpăĎŇ SĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
16 ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉrpĆŇ iĄÄ hČ =tŇ ’Ć NpąĎŇ SĎ ’bĄÄ IĎwČ : NpĲĎŇ SĎ =l’Ć rpĆŇ i¡Ą hČ =tŇ ’Ć ChIËĎqĂ lĘ xĂ

ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ Nê¿Č nĂ =rSĆ ’Ğ lJËŁ rmĳŁ ’Ň lĄ rb¡ĎŇ DĎ ëŇ lĆ UËĆ hČ =tŇ ’Ć dŇ o‘Ì bŇ SĆ IĎÄwČ
17 =l‘Č ChCnęêĘ IĂwĲČ hoĳĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ ’YăĎ mĘ eĂ hČ PŇ sĆ J¡Ć hČ =tŇ ’Ć CkŇ yêĂě IČwČ : MyWĲĂ ‘Ł Mh¿Ą
18 ëŇ lĆ UăĆ lČ ÉrpĄŇ oihČ NpąĎŇ SĎ dŇ GĄÂIČwČ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yW¿Ą o‘ dŇ y¡Č=l‘Č wĘ MydĂŔ qĎ pĘŇ UĚ hČ ÉdyČ

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Np¡ĎŇ SĎ ob¿Ň =’rĎqĘ IĂwČ NhĳĄ JŁ hČ ChI¡ĎqĂ lĘ xĂ ylĂŔ NtČŇ năĎ rpĆŇ sĄ ť rmŔŁ ’Ň lĄ
19, 20 wYăČ yĘwČ : wydĲĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘r¡ČqĘ IĂwČ hŇ rĳĎoêhČ yrăĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ ‘ČmăŁ SĘ JĂ ÉyhĂ yĘwĲČ

Klmh
MhĆytĄbŁ rĘxČBĘ ’"sb ,yrq MhĆytĄbŁ rĘxČBĘ ,bytk MhĆyêĄBĎ rxČBĎ v.6 .yrq MtĎoxBĘ zĘmĂ ,bytk MyĂtČoxBĘ zĘmĂ v.5 .dl
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hŇ kĎÁ ymĂ =NBĆ NoDÄ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ NpĎŇ SĎ ţ=NBĆ MqăĎyxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ChIĎÃqĂ lĘ xĂ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÃ hČ
CSÄ rĘdĂŇ žCkŇ lĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ y¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ ’ËĄ wĘ rpĄę oihČ NpăĎŇ SĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ 21

yr¿ĄbĘŇ DĂ=l‘Č hŇ dĎŔ ChybĲĂŇ C l’ăĄ rĎWĘ yĂBĘ Ér’Ď SĘ eĂ hČ Éd‘ČbĘŇ C ydĂę ‘ĞBĲČ hoĎÁhyĘ=tŇ ’Ć
CnbĎŔ hŇ kăĎŇ êĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=tŇ mČ xĞ hŇ ląĎ odŇ gĘŇ=yJĲĂ ’YĳĎ mĘ nĂ rSăĆ ’Ğ rpĆŇ i¡Ą hČ
=lkĎŇ JĘ tŇ oWě ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉCnytĄÄ obŇ ’Ğ CrąmĘ SĲĎ =âl rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č
rSăĆ ’Ğ wĲČ ChIĎÁqĂ lĘ xĂ ëŇ lĆ IĄÄwČ : hŇ EĲĆhČ rpĆŇ i¿Ą hČ =l‘Č bŇ Ct¡Ň JĎ hČ 22

ÉhrĎsĘ xČ =NBĆ tŇ hČ qĘ wêĎ =NBĆ MQăĚ SČ ű tŇ SĆ ’ăĄ hŇ ’ĎÁ ybĂŇ eĘ hČ hŇ DĎÄ lĘ xĚ =l’Ć ëŇ lĆ UĆę hČ
hĎ yl¡Ć ’Ą Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ hŇ nĳĆSĘ UĂ BČ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ tŇ bĆŇ S¿Ć oy ’yhËĂ wĘ MydĂŔ gĎŇBĘ hČ rmăĄ oS
CrămĘ ’Ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : tŇ ’Ň zĲŁ JĎ 23

hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : ylĲĎ ’Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ Sy’ĂŔ lĎ 24

Étol’Ď hĲĎ =lJĎ tŇ ’ąĄ wybĳĎŇ SĘ oyĲ=l‘Č wĘ hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ hČ =l‘Č hŇ ‘ËĎrĎ ’yb¿ĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ
ű tŇ xČ êăČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć yn¡ĄpĘŇ lĂ C’Ŕ rĘqĲĎ rSăĆ ’Ğ rpĆŇ iĄŔ hČ =l‘Č tŇ obăŇ CtŇ JĘ hČ 25

lk¡ŇŁ BĘ ynĂ sĄŔ y‘Ă kĘŇ hČ ÉN‘ČmČÄ lĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉwryřTqyw ynĂ Cbę zĎ‘Ğ rSăĆ ’Ğ
=l’Ć wĘ : hŇ BĲĆ kĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ BČ ytËĂŇ mĎ xĞ ëŇ êÌČtĂŇ wĘ MhĳĆ ydĄŇ yĘ yWăĄ ‘ĞmĲČ 26

wylĳĎ’Ą Cr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł hoĎŔhyBĲČ SorădĘŇ lĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć xČ ląĄèŁ hČ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ
rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ
ìąŇ ‘ĞmĘ SĎ BĘ MyhĂę Łl’Ĺ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ű ‘năČJĎ êĂ wČ ìÁ bĘŇ bĎÄ lĘ =ëŇ rČ N‘Č yČţ : êĎ‘Ę mĲĎ SĎ 27

‘r¿ČqĘ êĂ wČ ynČŔ pĎŇ lĘ ‘năČJĎ êĂ wČ wybĎŔ SĘ yăŁ =l‘Č wĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =l‘Č ÉwyrĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć
ynĂÄ nĘ hĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ yn¿Ă’Ğ=MgČŇ wĘ ynĳĎpĎŇ lĘ OĘ bĘŇ êăĄ wČ ìŇ yd¡ĆŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć 28

hŇ nĎ y’ăĆrĘtĂŇ =âlĲ wĘ ůMolSĎ BĘ ÈìytĆŇ rŁ bĘŇ qĂ =l’Ć êăĎpĘŇ sČ ’ĹnĲĆ wĘ ìŇ ytĆę bŇŁ ’Ğ=l’Ć ìÁ pĘŇ sĂ ’ĲŁ
=l‘Č wĘ hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ hČ =l‘Č ’ybËĂŇ mĄ yn¿Ă’Ğ rSĆÄ ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ É lkŇŁ BĘ ìŇ ynĆŔ y‘Ą
ëŇ lĆ UĳĆ hČ xl¡Č SĘ IĂwČ : rbĲĎŇ DĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć CbŇ yS¿Ă IĎwČ wybĳĎŇ SĘ yĲŁ 29

hoĎhyĘţ=tŇ yBĲĄ ëŇ lĆ UăĆ hČ l‘Č IăČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄqĘ zĂ=lJĎ =tŇ ’Ć PŇ sěŁ ’ĹIĲĆwČ 30

M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ Sy’ĂÄ =lkĎŇ wĘ
tŇ yrĂŔ BĘ hČ rpĆŇ săĄ ÉyrĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć MhĆę ynĄzĘ’Ď bĘŇ ’răĎqĘ IĂwČ NTĳĎ qĎ =dŇ ‘Č wĘ lodăŇ GĎmĂ
ÈtyrĂBĘ hČ =tŇ ’ĲĆ tŇ răŁ kĘŇ IĂwČ odę mĘ ‘Ď=l‘Č ëŇ lĆ UĆÁ hČ dŇ mÄŁ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’Y¡Ď mĘ eĂ hČ 31

wytăĎŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄwĘ ÉwytĎŇ wŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć romą SĘ lĂ wĘ hoĎęhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ lĆÁlĎ ůhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ
tŇ yrĂŔ BĘ hČ yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ oSĳ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ob¡Ň bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ wyuĎŔ xĚ wĘ
Mybwtkh
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32 MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ ’Y¿Ď mĘ eĂ hČ =lJĎ tŇ ’ËĄ dŇ mĄě ‘ĞIĲČwČ : hŇ EĲĆhČ rpĆŇ i¿Ą hČ =l‘Č Myb¡ĂŇ CtŇ JĘ hČ
: MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ yr¿ĂbĘŇ JĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ÉCW‘ĞIĲČwĲČ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ C

33 ynăĄbĘŇ lĂ rSăĆ ’Ğ ÈtoYrĎ’ĞhĲĎ =lJĎ mĲĂ tŇ obę ‘ĄoêĲ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ChIĎÁSĂ ’Ň yĲŁ rsČ IĎÄwČ
hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ ob¡Ň ‘ĞlĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ É’YĎ mĘ eĂ hČ =lJĎ tŇ ’ąĄ dŇ bĄę ‘ĞIĲČwĲČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ
: MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ yrĄě xĞ’ĲČ mĄ CrsĎŔ âlă wymĎě yĎ=lJĎ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ

hl CTă xĞSĘ IĂwČ hoĳĎhylĲČ xsČ j¡Ć MĂlËČ SĎ CrĲybĂŇ ChIÌĎSĂ ’Ň yĲŁ W‘Č IČÄwČ
2 =l‘Č Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ dŇ m¿Ą ‘ĞIĲČwČ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł lČ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č BĘ xsČ jĆŔ hČ
3 MynĂ CbŇ UĘ hČ MIĂwĂlĘ lĲČ ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ d¡ČŇ obŇ ‘ĞlĲČ MqĄŔ EĘxČ yĘwĲČ MtĳĎŇ ormĘ SĘ mĂ

tŇ yĂBČ BČ ţ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ =NorĲ’Ğ=tŇ ’Ć CnąêĘ hoĎęhylĲČ MySăĂ odŇ uĘ hČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ
PŇ tĳĄŇ JĎ BČ ’v¡Ď mČ Mk¿ĆŇ lĎ =Ny’ĲĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉdywĂDĎ=NbĆŇ hŇ mąŁ ŁlSĘ hŇ nĎÁBĎ rSĆÄ ’Ğ

4 =tŇ ybĲĄŇ lĘ wnwřk¿ hw : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ oU¿ ‘Č tŇ ’¡Ą wĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉCdŇ bĘŇ ‘Ă hŇ êĎę ‘Č
bŇ ê¡ČkĘŇ mĂ bĘŇ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉdywĂDĎ bŇ tĎę kĘŇ BĂ MkĳĆŇ ytĄŇ oqlĘ xĘ mČ JĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ

5 ynăĄBĘ Mk¡ĆŇ yxĄ ’ĞlĲČ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ tŇ yBăĄ ÉtoGlĚ pĘŇ lĂ SdĆŇ uęŁ bČŇ CdăŇ mĘ ‘Ă wĘ : onĲ bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ
6 CnykăĂŇ hĎ wĘ ÉCSDĘqČ tĘŇ hĂ wĘ xsČ jĳĎ hČ CT¡ xĞSĲČ wĘ : MIĲĂwĂlĘ lĲČ bŇ ’¡Ď =tŇ yBĲĄ tŇ u¿ČlĚ xĞ wĲČ M‘ĳĎhĎ
7 MrĆIăĎwČ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ JĂ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MkĆŔ yxĄ ’ĞlĲČ

ůMyxĂ sĎ jĘ lČ lJăŁ hČ ÈMyEĂ‘Ă =ynĲĄbĘŇ C MyWăĂ bĎŇ JĘ N’Ň YÂŁ M‘ĎłhĎ ynÀĄbĘŇ lĂ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ
hŇ QĆ ’¡Ą MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ rq¡ĎbĎŇ C PŇ lĆ ’ĆŔ MySăĂ ŁlSĘ ÉrjČ sĘ mĂ lĘ ’YĎę mĘ eĂ hČ =lkĎŇ lĘ

8 Myn¿ĂhĞJĲŁ lČ M‘ËĎlĎ hŇ b¿ĎŇ dĎŇ nĘ lĂ wyrĎÂWĎ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ SCk¿Ň rĘmĲĄ
MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉydĄŇ ygĂŇ nĘ l’Ąę yxĂ ywĲĂ ChyĎÁrĘkČŇ zĘC hŇ IĎÄqĂ lĘ xĂ CmyrĳĂhĄ MI¡ĂwĂlĘ lĲČ wĘ
: tŇ o’Ĳ mĄ SŁl¿ SĘ rq¡ĎbĎŇ C tŇ o’Ŕ mĄ SSăĄ wĘ ÉMyĂjČÄ lĘ ’Č MyxĂę sĎ jĘ lČ CnătĘŇ nĲĎ MynĂÂhĞJĲŁ lČ

9 yrăĄWĎ dŇ b¡ĎŇ zĎoywĘ l’ËĄ y‘Ă ywĂ ChyÌĎbĘŇ SČ xĞ wĲČ wyxĎę ’Ć l’ĄÁ nĘ tČŇ nĘ C ChyĎÄ‘Ę mĲČ SĘ C ChyĎnĘ nČ wkĎŇ wĘ
Sm¿Ą xĞ rq¡ĎbĎŇ C MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ măĄ xĞ ÉMyxĂ sĎ jĘ lČ MIąĂwĂlĘ lĲČ CmyrĂÄ hĄ MIĳĂwĂlĘ hĲČ

10 MI¿ĂwĂlĘ hĲČ wĘ MdËĎŇ mĘ ‘Ď=l‘Č MynÌĂhĞJĲŁ hČ CdÄ mĘ ‘Č IĲČwČ hŇ dĳĎŇ obŇ ‘ĞhĲĎ NoJ¡ êĂ wČ : tŇ o’Ĳ mĄ
11 ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ CqąrĘzĘIĂwČ xsČ jĳĎ hČ CT¡ xĞSĘ IĂwĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ w¿ČYĘ mĂ JĘ Mt¡ĎŇ oqlĘ xĘ mČ =l‘Č
12 tŇ oGąlČ pĘŇ mĂ lĘ MêĎtĂŇ lĘ ţ hŇ lĎÁ‘Ł hĲĎ CrysĂÄ IĎwČ : MyTĲĂ ySĂ pĘŇ mČ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ wĘ MdĎŔ IĎmĂ

hŇ SĳĆ mŁ rpĆŇ săĄ BĘ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ hoĎŔhylĲČ ÉbyrĂqĘ hČ lĘ M‘ĎŔ hĎ ynăĄbĘŇ lĂ ÉtobŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ lĘ
13 ClęèĘ BĂ MySăĂ dĎŇ uĽhČ wĘ TjĳĎ SĘ UĂ JČ S’¡Ą BĎ xsČ jËĆ hČ Cl¿ èĘ bČŇ yĘwĲČ : rqĲĎBĎ lČ Nk¡ĄŇ wĘ

twrysb
.‘"t Nkw yrqw bytk CnoJhĂ wĘ ’"sb ,yrq CnykĂ hĎ wĘ ,bytk CnoJhĂ wĘ v.4 .hl

www.bibleist.ru



1460 b Mymyh yrbd 35:14—27

rxČę ’Č wĘ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄBĘ =lkĎŇ lĘ CYyr¡ĂIĎwČ tŇ oxŔ lĎ ~ăĄbČŇ C ÉMydĂŇ wĎDĘbČŇ C tŇ orąyiĂ BČ 14

hŇ l¿Ď o‘hĲĎ tŇ olË ‘ĞhĲČ BĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ yJąĂ MynĂŔ hĞJăŁ lČ wĘ ÉMhĆ lĎ CnykąĂŇ hĄ
: NrĲŁ hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ wĘ MhĆŔ lĎ CnykăĂŇ hĄ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ wĘ hŇ lĎ yĘlĳĎ =dŇ ‘Č Myb¡ĂŇ lĎ xĞhĲČ wĘ
NmąĎ yhĄ wĘ PŇ sĎÂ’Ď wĘ ÉdywĂDĎ tŇ wąČYĘ mĂ JĘ MdĎę mĎ ‘ĞmĲČ =l‘Č PŇ sĎÁ ’Ď =ynĲĄBĘ MyrĂÄ rĞSĲŁ mĘ hĲČ wĘ 15

ÉrCslĎ MhĆę lĎ Ny’ăĄ r‘ČSĳĎ wĎ r‘ČSăČ lĘ Myr¡Ă‘ĞèĲŁ hČ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ hŇ zăĄox ÉNCtŇ dĚŇ ywĲĂ
tŇ dČÄ obŇ ‘Ğ=lJĎ NoJêĂ wČţ : MhĲĆ lĎ Cnyk¿ĂŇ hĄ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ Mh¿Ć yxĄ ’Ğ=yJĲĂ MtĎŔ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ l‘ăČmĄ 16

xBăČ zĘmĂ l‘¡Č tŇ olŔ ‘Ł tŇ olă ‘ĞhĲČ wĘ xsČ jĆŔ hČ tŇ oWă ‘ĞlĲČ É’ChhČ MoIąBČ hoĎÁhyĘ
My’ËĂ YĘ mĘ eĂ hĲČ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CWÄ ‘ĞIĲČwČ : ChIĲĎSĂ ’Ň yĲŁ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ w¡ČYĘ mĂ JĘ hoĳĎhyĘ 17

=âlwĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ tŇ o~¡ UČ hČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć wĘ ’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ xsČ j¡Ć hČ =tŇ ’Ć 18

ykăĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ wĘ ’ybĳĂŇ eĎhČ l’ăĄ CmSĘ ym¡Ą ymĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉChmÄŁ JĎ xsČ pąĆŇ hŇ WĎÄ ‘ĞnĲČ
MIąĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynĂÄhĞJĲŁ hČ wĘ ChIĎSĂ ’Ň yĲŁ ţ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ xsČ jăĆ JČ CWÃ ‘Ď=âlĲ ű l’ăĄ rĎWĘ yĂ

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yb¡ĄŇ SĘ oyĲwĘ ’YĎŔ mĘ eĂ hČ l’ăĄ rĎWĘ yĂwĘ ÉhdĎŇ ChyĘ=lkĎŇ wĘ
: hŇ EĲĆhČ xsČ j¿Ć hČ hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ lĘ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć hŇ nąĆomSĘ BĂ 19

tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć ÉChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ NykąĂŇ hĄ rSĆÄ ’Ğ tŇ ’Ň Łzę=lkĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ 20

’Y¿Ą IĄwČ tŇ rĳĎjĘ =l‘Č Sym¡Ă JĘ rĘkČŇ BĘ Mx¿Ą QĎ hĂ lĘ MyĂrËČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ okÌŇ nĘ hŇ lĎÂ‘Ď
ëŇ lĎÁ wĎ yQĂÄ=hŇ mČ ű žrmŁ ’Ň lĄ ű MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ wylăĎ ’Ą xlăČ SĘ IĂwČ : ChIĲĎSĂ ’Ň yĲŁ ot¡Ň ’Ň rĎqĘ lĂ 21

Myh¡Ă Łl’Ň wĲĄ yêĂŔ mĘ xČ lĘ mĂ tŇ yBăĄ =l’Ć yJĂ ť ÉMoIhČ hŇ êąĎ’Č ìŇ ylĆÄ‘Ď=âlĲ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ
: ìŇ tĲĆŇ yxĂ SĘ yČ=l’Č wĘ yU¡Ă ‘Ă =rSĆ ’Ğ Myh¿Ă Łl’ĹmĲĄ ìËŇ lĘ =ldČŇ xĞ ynĂ lĳĄhĞbĲČŇ lĘ rmăČ ’Ď
âl¿ wĘ WjĄŔ xČ tĘŇ hĂ ÉoB=MxĲĄ QĎ hĂ lĘ yJąĂ CeUĆę mĂ wynĎÁpĎŇ ChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ žbsĄ hĄ =âlĲ wĘ 22

tŇ ‘¿ČqĘ bĂŇ BĘ Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ ’běŁ IĎwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ yjăĂ mĂ ok¡Ň nĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ=l’Ć ‘mËČ SĎ
ÉwydĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ëŇ lĆ UąĆ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ ëŇ lĆ U¡Ć lČ MyrĂŔ IŁ hČ ÉCrIŁ wČ : oDĲgĂŇmĘ 23

hŇ bĎę JĎ rĘUĆ hČ =NmĂ wydĎÁ bĎŇ ‘Ğ ChrĚÄ ybĂŇ ‘ĞIĲČwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ytĂŇ yl¡Ą xĽhĎ yJ¿Ă ynĂ CrŔ ybĂŇ ‘ĞhĲČ 24

MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉChkĚÄ ylĂ oIĲwČ ůol=rSĆ ’Ğ ÈhnĆSĘ UĂ hČ bŇ kĆŇ răĆ l‘ăČ ÈChbĚŇ yJĂ rĘIČwĲČ
Myl¡Ă BĘ ’Č tĘŇ mĲĂ MĂlČŔ SĎ CrăywĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=lkĎŇ wĘ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ orăbĘŇ qĂ BĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ tŇ mĎ IĎěwČ
CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ůChIĎSĂ ’Ň yĲŁ =l‘Č ÈChyĎmĘ rĘyĂ NăĄnoqyĘwČ : ChIĲĎSĂ ’Ň yĲŁ =l‘Č 25

MCn¿êĘ IĂwČ MoIŔhČ =dŇ ‘Č ÉChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ =l‘Č MhąĆ ytĄŇ onÄ yqĂ BĘ tŇ orèĎ hČ wĘţ ű MyrăĂèĎ hČ =lkĲĎŇ
yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : tŇ onĲ yuĂ hČ =l‘Č Myb¡ĂŇ CtŇ JĘ Me¿ĎhĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č qx¡Ł lĘ 26

Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ wyrĎě bĎŇ dĘŇ C : hoĲĎhyĘ tŇ r¿ČotŇ BĘ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ wydĳĎŇ sĎ xĞ wĲČ ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ 27

: hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ykĲĄŇ lĘ mČ rpĆŇ s¿Ą =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ MynĳĂrŁ xĞ’ĲČ hĎ wĘ
wxqywwww.bibleist.ru
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wl Chk¿ĚŇ ylĂ mĘ IČwČ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ zx¡Ď ’Ď ohĲ yĘ=tŇ ’Ć ZrĆ’ĎŔ hĎ =M‘Č ÉCxqĘ IĂwČ
2 okĳŇ lĘ mĎ BĘ zxăĎ ’Ď oyĲ hŇ n¡ĎSĎ MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ SŁlÌ SĎ =NBĆ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ wyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ xČ tĲČŇ
3 MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ Chr¿ĄysĂ yĘwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ MySĂŔ dĎŇ xĽ hŇ SăĎ ŁlSĘ C

: bŇ hĲĎ zĎ rJ¿Č kĂŇ wĘ PŇ sĆ J¡Ć =rJČ kĂŇ hŇ ’¿Ď mĄ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉSnŁ ‘ĞIĲČwĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ
4 MĂlČŔ SĎ CrăywĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=l‘Č wyxĂę ’Ď MyqăĂ yĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć MyĂrČÁ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ ëŇ lĄÄmĘ IČwČ

Ch’¡Ą ybĂŇ yĘwČ okŔ nĘ xqăČlĎ ÉwyxĂ ’Ď zxąĎ ’Ď oyĲ=tŇ ’Ć wĘ MyqĳĂyĎohĲ yĘ om¡ SĘ =tŇ ’Ć bŇ i¿Ą IČwČ
: hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ

5 hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć tŇ xąČ ’Č wĘ okŔ lĘ mĎ BĘ MyqăĂ yĎohĲ yĘ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ
6 hŇ lĎŔ ‘Ď wylăĎ ‘Ď : wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘rČŔ hĎ W‘Č IăČwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ

: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ ok¡Ň ylĂ hŁ lĘ MyĂêČŔ SĘ xĚ nĘ BĲČ ÉChrĄÄ sĘ ’Č IĲČwČ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ r~¡Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ
7 ol¡ kĎŇ yhĲĄ BĘ Mn¿ĄêĘ IĂwČ lbĳĆŇ bĎŇ lĘ r~¡Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’yb¿ĂŇ hĄ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉylĄ JĘ mĂ C
8 ’YăĎ mĘ eĂ hČ wĘ ÉhWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ wytąĎŇ bŇŁ ‘ĞtĲŇŁ wĘ MyqĂÁ yĎohĲ yĘ yrĄÄ bĘŇ DĂ žrtĆŇ yĆwĘ : lbĲĆŇ bĎŇ BĘ

ëŇŁlË mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ wylĎŔ ‘Ď
: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Nyk¿ĂŇ yĎohĲ yĘ

9 tŇ rĆWăĆ ‘ĞwĲČ ÉMySĂ dĎŇ xĽ hŇ SąĎ ŁlSĘ C okŔ lĘ mĎ BĘ NykăĂŇ yĎohĲ yĘ ÉMynĂ SĎ hŇ nąĆomSĘ =NBĆ
10 tŇ băČŇ CStĘŇ lĂ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ MymĂŔ yĎ

tŇ DăČmĘ xĆ yl¡Ą JĘ =M‘Ă hŇ lĎ bĆŔ bĎŇ Ch’ăĄ bĂŇ yĘwČ r~ČŔ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉxlČ SĎ hŇ nĎęèĎ hČ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č wyxĂŔ ’Ď ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć ÉëlĄ mĘ IČwČ hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ

11 hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć tŇ xąČ ’Č wĘ okĳŇ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ hŇ n¡ĎSĎ tŇ xËČ ’Č wĘ MyrÌĂWĘ ‘Ć=NBĆ
12 ynËĄpĘŇ QĂ mĂ ‘nČę kĘŇ nĂ âlă wyhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘rČŔ hĎ W‘Č IăČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ
13 rS¿Ć ’Ğ dŇ rĎŔ mĎ Ér~Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ëŇ lĆ UąĆ BČ MgČŇ wĘţ : hoĲĎhyĘ yj¿Ă mĂ ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ

bŇ Cèě mĂ obŔ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ZUăĄ ’Č yĘwČ ÉojrĘ‘Ď=tŇ ’Ć SqĆ IąĆwČ MyhĳĂ Łl’Ň BĲĄ o‘¡ yBĂ SĘ hĂ
14 CBă rĘhĂ ÉM‘ĎhĎ wĘ MynąĂhĞJĲŁ hČ yrĄÄ WĎ =lJĎ MGČ ţ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć

rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉC’UĘ TČ yĘwĲČ MyĳĂoGhČ tŇ obăŇ ‘ĞêĲŁ lk¡ŇŁ JĘ l‘ČmČŔ =lw‘mř l
15 dŇ y¿ČBĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ MhÌĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yhĄÄ Łl’Ĺ žhoĎhyĘ xlČÃSĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ SyD¡ĂqĘ hĂ
16 CyąhĘ IĲĂwČ : onĲ o‘mĘ =l‘Č wĘ oU¡ ‘Č=l‘Č lm¿Č xĎ =yJĲĂ xČ olĳ SĎ wĘ MJăĄ SĘ hČ wyk¡ĎŇ ’Ď lĘ mČ

wy’ĳĎbĂŇ nĘ BĂ My‘¡ĂêĘ ‘Ę êČmĲĂ C wyrĎŔ bĎŇ DĘ MyzăĂobŇ C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ BĘ ÉMybĂŇ ‘Ă lĘ mČ
d‘

.’qsp N’k Vy ’"sb v.15 .yrq =l‘ĎmĘ lĂ ,bytk =lo‘mĘ lĂ v.14 .wl
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MhĆÁ ylĄ ‘Ğ l‘Č IČÄwČ : ’jĲĄ rĘmČ Ny’¿ĄlĘ =dŇ ‘Č oU¡ ‘ČBĘ hoËĎhyĘ=tŇ mČ xĞ tŇ olÌ ‘Ğ dŇ ‘Č ţ 17

âl¿ wĘ MSĎŔ DĎqĘ mĂ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉbrĆxĆÄ BČ MhąĆ yrĄCxĲ BČ gŇrÄŁ hĞ IĲČwČ Myřydę Vk ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć
ylĄÂJĘ lkŇŁ wĘţ : odĲŇ yĎBĘ Nt¿ČŇ nĎ lJ¡Ł hČ SSĳĄ yĎwĘ NqăĄzĎ hŇ l¡Ď CtŇ bĘŇ C rCx¿ BĎ =l‘Č lmËČ xĎ 18

tŇ or¿YĘ ’Ł wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ ’ĲŁ wĘ MyeĂŔ TČ uĘ hČ wĘ MylăĂ dŇŁ GĘ hČ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBąĄ
MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉCpŇ rĘWĘ IĂwĲČ : lbĲĆŇ bĎŇ ’yb¿ĂŇ hĄ lJ¡Ł hČ wyrĳĎWĎ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ 19

=lkĎŇ wĘ S’ĄŔ bĎŇ CpăŇ rĘWĲĎ ÉhĎ ytĆÄ onmĘ rĘ’Č =lkĎŇ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ măČ ox tŇ ’¡Ą CYŔ êĘ nČ yĘwĲČ
lbĳĆŇ BĎ =l’Ć bŇ rĆx¡ĆhČ =NmĂ tŇ yr¿Ă’Ą èĘ hČ lgĆŇ IËĆwČ : tŇ yxĲĂ SĘ hČ lĘ hĎ yD¡ĆmČ xĞmĲČ yl¿Ą JĘ 20

tŇ wâQą mČ lĘ : srĲĎjĎ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ ëŇŁl¡ mĘ =dŇ ‘Č MydĂŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ ÉwynĎbĎŇ lĘ C olą =CyhĘ IĲĂwČ 21

=lJĎ hĎ ytĳĆŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ t¿ĎŇ YĘ rĲĎ=dŇ ‘Č ChyĎŔmĘ rĘyĂ ypăĂŇ BĘ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ DĘ
: hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ tŇ wâQ¡ mČ lĘ hŇ tĎŇ bĎŔ SĎ ÉhUĎ èČ hĎ ymąĄyĘ

ChyĳĎmĘ rĘyĂ ypăĂŇ BĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ tŇ ol¿ kĘŇ lĂ srČŔ jĎ ëŇ lĆ măĆ ÉSrĆokÄ lĘ tŇ xČę ’Č tŇ năČSĘ bĂŇ C 22

=lkĎŇ BĘ É loq=rbĆŇ ‘ĞIĲČwČ srČŔ jĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SrĆoJă ÉxČ CrÄ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ ry‘ăĂhĄ
srČę jĎ ëŇ lĆ măĆ ű SrĆoJă rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ bŇ ê¡ĎkĘŇ mĂ BĘ =MgČŇ wĘ otŔ CkŇ lĘ mČ 23

ÉylČ ‘Ď dŇ qąČpĎŇ =’ChĲ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ylĂę NtČŇ năĎ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ okąŇ lĘ mĘ mČ =lJĎ
oUę ‘Č=lJĎ mĂ MkăĆŇ bĎŇ =ymĲĂ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ rSăĆ ’Ğ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ tŇ yĂbČŔ olă =tŇ onĲ bĘŇ lĂ

: l‘Č yĲĎwĘ oU¡ ‘Ă wyhËĎ Łl’Ĺ hoÌĎhyĘ

G

l‘w wyYxw .h"s z"âŁ Nmysw hVmxw MyVVw tw’m ‘bVw Pl’ Mymyh yrbd rpsd yqwsp Mwks
rpsh twnV .MyVVw dx’ wytwqspw .MyrV‘w hVmx wyrdsw .]h"k z"k +’ h"d[ Klmh twrY’

.hnV tx’w My‘Vtw tw’m VlVw Mypl’ tVlV srp Klm Vrwk dm‘V d‘ Mlw‘h ’rbnVm

twnw‘=M’Ă Mybwtkh yYx .h‘br’w MyVVw Mypl’ tnmV Mybwtk lk lV Myqwsph Mwks
.]+y +k Mylht[ wnn‘y Klmh h‘yVwh +h Mybwtk lV hnwV’r ty‘ybr .]+g l"q Mylht[ hy=rmVt

.]g"y h"k ylVm[ ryYq Mwyb glV=tnYk Mybwtk lV hnwrx’ ty‘ybr

hymym rwb ryqhk wyYxw .hVlVw Myt’mw Pl’ MyrV‘w hVlV ’rqmh lk lV Myqwsph Mwks
.]+z +w hymry[

The number of the verses of the book of Chronicles is 1765; and the sign is,

.yrq MyDĂWĘ JČ ,bytk MyIĂDĂWĘ JČ v.17
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h"s z"âŁ . And its middle point is, And over the king’s treasuries [I Chr 27:25]. And
its sedarim are 25. And its peseqot are 61. The years of the book are from the
creation of the world until the rise of Cyrus king of Persia 3391 years.

The number of the verses of all the Writings is 8064. The middle point of the
Writings is, If thou, Lord, shouldest mark iniquities [Psa 130:3]. The first quarter
of the Writings is, Save Lord, let the king answer us [Psa 20:10]. The latter quarter
of the Writings is, As the cold of snow in the time of harvest [Pro 26:13].

The number of the verses of all the Scripture is 23203. And its middle point
is, As a well casteth forth her waters [Jer 6:7].
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